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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 15. června 2016 od 

13:00 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 
 

 
Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka 

Soumarová, Jan Vondrák. Omluven: Pavel Suchan. Revizoři: Eva Marková. Omluveni: Martin Černický, Jan 

Kožuško. 

 

 

1. Astro.cz 

VV pověřil Petra Horálka, aby vybral ze seznamu požadavků prioritní úpravy astro.cz pro rok 2016, které 

provede firma WebConsult. V první fázi ve výši max. 34 tisíc Kč. Bělík a Slezák jménem koordinačního výboru 

oslav 100 let ČAS přednesli návrhy na úpravu titulní stránky astro.cz pro rok 2017: výměna loga za verzi pro 

100 let, místo HST dát nějaký vhodný český motiv a vpravo pod menu umístit banner ke 100 letům, který 

povede na speciální stránku o historii ČAS. 

 

2. Sjezd ČAS 

Na pozvání ředitele Hvězdárny a planetária v Brně se uskuteční sjezd ČAS na této instituci. V jednání jsou 

termíny 25. – 26. 3. nebo 1. – 2. 4. Na návrh Sobotky by mohlo být součástí sjezdu jedno překvapení, které by 

zaujalo i širokou veřejnost. K tomu je třeba získat souhlas třetí strany, které se pokusí zajistit Grygar. Sjezd ČAS 

se řídí stanovami, jednacím a organizačním řádem a také řádem sjezdu, který schvalují na místě delegáti. VV 

musí postupovat při přípravě sjezdu v souladu s těmito dokumenty. Na rozdíl od sjezdu 2013 není důvod, aby 

ČAS měnila stanovy, bude tedy větší prostor v programu např. pro odborné přednášky. 

 

3. Noc vědců 2016 

Národní koordinátor Techmánia Plzeň opět nezískal dotace pro roky 2016 a 2017. Evropské komisi se nelíbilo 

nedodržení záměru akce a malé personální zajištění. VV zvažuje možnosti, aby ČAS pro rok 2017 žádala sama. 

Sobotka projedná s předsedou RVS, zda by se připojily další společnosti. Nejbližší Noc vědců proběhne v pátek 

30. 9. 2016, ČAS se bude podílet a vyzývá hvězdárny a složky ČAS, aby se k akci připojily, i když není možné 

poskytnout dotaci. 

 

4. 100 let ČAS 

VV diskutoval propagační materiály pro 100 let ČAS. Bude vytištěn skládaný letáček A4 o ČAS, s oblohou a 

kvízem. VV zváží dle finančních možností některé další propagační materiály: fosforeskující hvězdičky, svítící 

přívěšek či bezpečnostní pásek na ruku. Cenové nabídky zjistí Slezák. Za úvahu stojí krátké video o ČAS, které 

by bylo promítáno před pořady v planetáriích. 

 

5. Dotace složkám 

VV schválil celkovou dotaci složkám ve výši 195 570 Kč. O výši dotace složky informuje Sobotka. Bankovní 

převody provede Dřevěný. VV od příštího roku urychlí proces přidělování dotace. Složky budou nadále své 

žádosti podávat v září, VV bude o výši dotace složkám rozhodovat již v listopadu, s tím, že budou kráceny, 

pokud se sníží dotace od RVS, což se VV dozví vždy v únoru následujícího roku. 

 

6. Kolektivní členové 

VV přijal nového kolektivního člena: hvězdárnu Jičín. Většina smluv o kolektivním členství je formulována tak, 

že kolektivní člen má povinnost zaplatit roční příspěvek na probíhající kalendářní rok nejpozději do 30. 

listopadu. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 proběhne sjezd, nemůže se stát, aby byl přítomen kolektivní člen, 

který ještě nezaplatil na daný rok. Proto budou kolektivní členské příspěvky hrazeny na rok 2016 v červnu a na 

rok 2017 v lednu (faktury v obou případech vystaví Dřevěný). Úkol pro Honzíka ohledně revize smluv 

s kolektivními členy trvá. 

 

7. Kniha ČAM 

Knihu vítězných astrofotografií za uplynulých 10 let, vydala Ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Výtisky pro ČAS 

budou přivezeny koncem června. Slavnostní křest knihy proběhne pravděpodobně na Slovensku v Piešťanech u 

příležitosti mezinárodního filmového festivalu Astrofilm. Členové ČAS mají knihy zdarma, distribuci zajistí 

složky především tak, že knihy dovezou na akce pořádané složkami, kde si je budou moci členové složky 

rozebrat. Výdej knih musí probíhat na základě jmenného seznamu, každý člen ČAS má nárok jen na 1 výtisk. 
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8. Akce v Divadle Járy Cimrmana 

Oslavy 80. narozenin čestného předsedy ČAS Jiřího Grygara proběhly v sobotu 10. dubna 2016 v Žižkovském 

divadle Járy Cimrmana. Od 15:30 do 18:30 probíhal komponovaný program, v němž se v cimrmanovském 

duchu střídali se svými gratulacemi a projevy významní čeští vědci, zástupci řady institucí, jejichž je Jiří Grygar 

členem či dokonce spoluzakladatelem. Od 19 hod následovalo představení souboru Divadla Járy Cimrmana 

České nebe. Večer měl mezi účastníky veliký ohlas a ČAS obdržela desítky děkovných emailů. O akci podrobně 

informovaly Kosmické rozhledy 2/2016. VV děkuje organizátorům a spolupracujícím firmám: Žižkovskému 

divadlu Járy Cimrmana, síti restaurací Kotleta, počítačové firmě Avnet. Z akce vzniká péčí studentů Slezské 

univerzity v Opavě videozáznam. Účetně akce neskončila ve ztrátě. 

 

9. Ceny ČAS 

Na základě doporučení příslušných komisí VV schválil laureáty ceny Littera Astronomica a Nušlov ceny. Littera 

Astronomica bude udělena na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 14. října v 17:30. Předání 

Nušlovy ceny proběhne pravděpodobně v prosinci v budově Akademie věd. Laureátům oznámí udělení ceny 

Vondrák. Podařil oznámí předkladatelům neúspěšných návrhů na cenu, že jejich nominant cenu nezískal.  

 

10. Keplerovo muzeum 

ČAS sice nedostala na rok 2016 dotaci od Magistrátu hl. města Prahy, ale získala stejně jako loni dar od 

Magistrátu z projektu Partnerství ve výši 150 000 Kč. Peníze VV použije na náklady provozu muzea – nájem, 

služby a propagaci. 21. 6. proběhne jednání s Národním technickým muzeem o spolupráci a případném začlenění 

Keplerova muzea pod správu NTM. 

 

11. Organizace EWASS 2017 

Tato evropská akce proběhne 26. až 30. 6. 2017. Praha se stane prvním městem, kde proběhne již potřetí. 

Předpokládaný počet účastníků EWASS je cca 1000. ČAS by zde měla prezentovat svou historii a aktivity.  Vše 

musí být v angličtině. VV diskutoval tvorbu banneru, letáčku. VV navrhne EWASS Hosting Commitee, že by 

ČAS doplnila vnitřní prostory Právnické fakulty UK o exponáty s astronomickou tématikou, Honzík za 

plzeňskou hvězdárnu a Západočeskou pobočku navrhuje hmatová souhvězdí, model Velkého vozu a další. 

Honzík požádá složky, aby zaslaly seznamy, co mohou nabídnout. 

 

12. Spolupráce s chorvatskými krajany 

VV obdržel email od chorvatských krajanů z města Daruvar, ve kterém nabízejí spolupráci. VV pověřil 

kontaktem s tímto spolkem Sobotku. V úvahu přichází jejich kolektivní členství v ČAS. Belík navrhuje umístit u 

nich automatickou kameru na sledování meteorů, jejichž síť provozuje Jihočeská pobočka.  

 

13. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Vladimír Bahýl (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Miroslav Buráň 

(Kosmologická sekce), Lenka Hubáčková (Východočeská pobočka), Pavel Kubíček (Amatérská prohlídka 

oblohy), Ivan Samčík (Astronomická společnost Most), Vladan Špaček (Jihočeská pobočka), Petr Závodský 

(Amatérská prohlídka oblohy). 

 

 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 7. září 2016 od 12:30 na AsÚ Spořilov. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


