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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 17. června 2020 od 

12:30 v Planetáriu Praha. 

 

 
Přítomni za VV: Petr Heinzel, Lumír Honzík, Petr Scheirich, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová. 

Účastni online: Radek Dřevěný, Miloš Podařil, Pavel Suchan. Omluven: Marcel Bělík. Revizoři: Eva Marková. 

Omluveni: Martin Černický, Jan Kožuško. Hosté: Na bod 4 David Ondřich (Astropis). 

 

 

1. Nabídka astronomických přednášek 

Michal Švanda připravil ke zveřejnění startovací verzi nabídky astronomických přednášek. Umístěna je na 

www.astro.cz/prednasky Zatím obsahuje 40 přednášek pro žáky, studenty i veřejnost. Švanda bude databázi 

nadále doplňovat a udržovat. Programování provedla firma WebConsult. VV tímto děkuje M. Švandovi za 

vykonanou práci. 

 

2. Skupina pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku 

Člen ČAS Petr Dušek, který se desítky let věnuje popularizaci astronomie lidem nevidomým, slabozrakým, se 

smyslovým či jiným hendikepem, přišel s návrhem na vytvoření nové sekce ČAS, která by se věnovala např. 

výrobě pomůcek či přípravě speciálních programů pro tyto skupiny z řad veřejnosti. VV po diskuzi doporučuje 

nezřizovat hned sekci, ale vytvořit nejprve skupinu v rámci ČAS, jejíž existence je spojena s nižší byrokratickou 

zátěží. Sobotka je s P. Duškem v kontaktu. Skupina by mimo jiné mohla působit v Praze na Hvězdárně 

v Ďáblicích, která je jedinou plně bezbariérovou hvězdárnou v ČR. 

 

3. Krušnohorská astronomická společnost 

Zdeněk Tarant, předseda Astronomické společnosti Most, informoval, že tento zapsaný spolek ukončuje činnost 

a nahradí ho Krušnohorská astronomická společnost se sídlem v Teplicích. Jejím předsedou je od 21. září 2019 

Bohuslav Matouš. Stávající členové Astronomické společnosti Most přecházejí pod Krušnohorskou 

astronomickou společnost. Nástupnický spolek podepsal s ČAS smlouvu a stává se kolektivním členem se 

statutem pobočky. 

 

4. 100 let ČAS a Astropis Speciál 

Vznikla pracovní skupina ve složení Suchan, Sobotka, Slezák, Heinzel, Ondřich, která má za úkol urychleně 

dokončit opožděné vydání speciálu Astropisu, který se bude věnovat ČAS a připomene 100 let její existence. 

Harmonogram: 20. 7. - uzávěrka pro dodání všech materiálů, 20. 8. - konec finální kontroly textů a obrázků, 20. 

9. - odeslání do tiskárny, říjen – distribuce členům. Bude vytištěno cca 100 ks navíc pro propagační účely, 

možná i v jiném formátu, doplatí ČAS. Minimální rozsah čísla je 44 stran. Hotova je v současné době přibližně 

polovina čísla.   

 

5. Starlink a zachování nočního nebe 

Suchan sbírá podklady od českých profesionálních astronomů, aby bylo možné kvantifikovat, do jaké míry 

ovlivní síť satelitů Starlink Elona Muska vědecký výzkum vesmíru. 

 

6. Velké setkání složek 

Velká akce ČAS, která se měla konat ve dnech 3. až 5. dubna 2020 v Planetáriu Ostrava, byla zrušena kvůli 

nařízením Vlády ČR v souvislosti s epidemiologickou situací ohledně pandemie nemoci COVID-19. VV po 

diskuzi rozhodl, že se akce uskuteční až na jaře 2021, kdy zároveň proběhne řádný sjezd ČAS. Místem konání 

bude pravděpodobně Praha. 

 

7. Ceny ČAS 

Cena Littera Astronomica bude předána v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě v pátek 

23. října v 17 hodin v salónku č. 2. Soumarová prověří účast vydavatelství Aldebaran na veletrhu. Organizátoři 

veletrhu zvou Jiřího Grygara, aby pronesl veřejnou přednášku. Kopalova přednáška 2020 proběhne v sobotu 28. 

listopadu v rámci Dne s Astropisem. Nušlova cena za rok 2020 bude předána počátkem prosince, pravděpodobně 

na Štefánikově hvězdárně. Kvízova cena 2020 bude předána na sjezdu 2021. 

 

8. Noc vědců  

http://www.astro.cz/prednasky/
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Letošní ročník Noci vědců se uskuteční v netradičním termínu v pátek 27. listopadu 2020. Tématem je Člověk a 

robot. Po několika letech bude akce podpořena finančně! ČAS by ráda akci pořádala alespoň na 20 místech ČR. 

Astronomickou část akce koordinuje Slezák. VV vyzývá k účasti všechny pobočky a sekce ČAS. 

 

9. Členství v ČAS 

Soumarová vyzývá složky, aby rychleji informovaly o zaplacení čl. příspěvku novými zájemci o členství. 

Odeslaná online přihláška je jen prvním krokem. Zájemce může být přijat teprve poté, co složka informuje 

Soumarovou o zaplacení čl. příspěvku. VV diskutoval o různých formách členství v minulosti, ale většinově se 

přiklonil k tomu, že současný systém vyhovuje. 

 

10. Časová schránka 100 let ČAS 

Na Štefánikově hvězdárně v Praze se dokončuje rekonstrukce přízemí budovy. Je připraveno v pilíři místo, kam 

se umístí časová schránka, která byla zřízena v den výročí 100. narozenin ČAS při slavnostním shromáždění 

v pražském Karolinu. Soumarová pošle VV seznam věcí ve schránce, VV rozhodne o přidání dalších předmětů, 

aby více vypovídaly o aktivitách ČAS.  

 

11. Přijetí nových členů  

VV ČAS přijal nové členy: Kristian Bara (Pražská pobočka), Martin Barchánek (Astronautická sekce), Martin 

Bartošík (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Igor Bartůšek (Pobočka Brno), Ondřej Bařina (Kosmologická 

sekce), Barbora Beníčková (Pražská pobočka), Věra Billová (Amatérská prohlídka oblohy), Karel Douda 

(Pražská pobočka), Fabian Gabriel (Amatérská prohlídka oblohy), Mikhail Khviadchenia (Pražská pobočka), Jan 

Koumar (Pobočka Vysočina), Michal Koryčan (Amatérská prohlídka oblohy), Jan Kroupa (Přístrojová a optická 

sekce), Martin Kysilka (Přístrojová a optická sekce), Bohuslav Matouš (Astronomická společnost Most), Zuzana 

Pokorná (Amatérská prohlídka oblohy), Jakub Poláček (Pražská pobočka), Lada Poláčková (Pražská pobočka), 

Roman Ponča (Amatérská prohlídka oblohy), Marián Sága (Pražská pobočka), Adéla Sedláčková (Pražská 

pobočka), Tomáš Starý (Pražská pobočka), Aleš Šenk (Pobočka Brno), Ladislav Štrych (Amatérská prohlídka 

oblohy), Michaela Teichmannová (Pražská pobočka), Václav Uhlíř (Amatérská prohlídka oblohy), Petr Ulrich 

(Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jana Zrnovská (Klub astronomů Liberecka). 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 16. září 2020 od 12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


