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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 11. září 2019 od 12:30 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 

 

 
Přítomni za VV: Marcel Bělík, Petr Heinzel, Petr Scheirich, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, 

Pavel Suchan. Omluveni: Radek Dřevěný, Miloš Podařil, Lumír Honzík. Revizoři: Jan Kožuško, Eva Marková. 

Omluven: Martin Černický 

 

 

 

1. Kolektivní členové 

Novým kolektivním členem se k 11. 9. stala Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka. ČAS má 

v současnosti 29 kolektivních členů. Sobotka aktualizuje seznam na astro.cz. VV ČAS rád přivítá další 

kolektivní členy. Podařilo se vybrat většinu dlužných ročních členských příspěvků kolektivních členů za minulé 

roky.  

 

2. Hospodaření ČAS 

Dle přehledu Dřevěného ČAS hospodaří k září 2019 s mírným přebytkem cca 8000 Kč. VV odsouhlasil na návrh 

správce Jana Štrobla nákup nezbytného nového hardware ve výši 27 000 Kč pro astro.cz. VV ČAS podpořil 

mimořádně cestu předsedkyně SPHE Kateřiny Hoňkové na mezinárodní konferenci o proměnných hvězdách a 

exoplanetách ve výši 3000 Kč. VV rozhodl, že pro rok 2020 zůstává výše minimálních individuálních členských 

příspěvků do ČAS stejná, jako v předchozím roce, tj. výdělečně činní 500 Kč, nevýdělečně činní 400 Kč, 

členové ze Slovenska mohou platit v Eurech: 18, resp. 14 Eur, zahraniční členové 700 Kč, tedy 25 Eur.  

 

3. RVS a žádost o dotaci 

Rada vědeckých společností spustila nové webové stránky na http://rvs.paleontologie.cz/rvs. Jsou zde formuláře 

pro centrálu ČAS ohledně dotací včetně termínů. Termínem pro odevzdání žádosti o dotaci na rok 2020 je 15. 

říjen 2019. Žádost připraví Dřevěný a Sobotka. RVS požádala o finanční výpomoc členské společnosti. Dle 

počtu členů má ČAS zaplatit 1000 Kč, Dřevěný již vykonal. Dřevěný a Sobotka zaplatili členské příspěvky ČAS 

do mezinárodních organizací IAU a SCOSTEP a podali patřičné žádosti o finanční kompenzaci ze strany AV 

prostřednictvím RVS. 

 

4. Malé setkání složek ČAS 

Tradiční lednové malé setkání složek ČAS se uskuteční na tradičním místě, tedy v budově Geofyzikálního 

ústavu AV v Praze na Spořilově, Boční II. Termínem je sobota 11. ledna 2020. Předpokládaný program 

proběhne od 10 do 15:30 hodin. Účast hospodářů složek je povinná, předsedů doporučená, ostatních funkcionářů 

ČAS dobrovolná.  

 

5. Velké setkání složek 2020 

Příští velké setkání složek proběhne o víkendu 4.-5. dubna 2020 v Planetáriu Ostrava. Akce proběhne 

v podobném duchu jako od roku 2018, tedy coby setkání amatérských a profesionálních astronomů. Heinzel 

navrhuje rozšíření akce o účast budoucích vědců, studentů magisterských studijních programů a doktorandů. 

Jejich společné setkávání v ČR chybí.  

 

6. Ceny ČAS 

VV zná jména laureátů všech cen ČAS pro rok 2019. Nušlova cena bude předána na Hvězdárně a planetáriu v 

Brně ve středu 4. prosince od 18 hodin. Kopalova přednáška proběhne v sobotu 30. listopadu tradičně v rámci 

Dne s Astropisem, který proběhne po mnoha letech v Planetáriu Praha. Cena Littera Astronomica bude předána 

tradičně na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, a to v pátek 11. října. Předcházet bude přednáška 

Jiřího Grygara. ČAS chystá po dobu veletrhu společný stánek s Planetum a spolkem Aldebaran Group For 

Astrophysics Petra Kulhánka. Pobočka Vysočina pak nabídne účastníkům pozorování Slunce. Na návrh Grygara 

ČAS navrhne astronoma Luboše Perka na cenu min. zahraničí Gratias agit za skvělou reprezentaci ČR ve světě. 

Návrh připraví Sobotka. Grygar dojedná společné podání s Akademií věd a Učenou společností ČR. 

 

 

 

 

http://rvs.paleontologie.cz/rvs
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7. Pojmenování exoplanety 

Sobotka upozornil na technickou chybu webu www.pojmenujexoplanetu.cz. Akademii věd sdělí Suchan. Suchan 

prověří, jak je velký zájem veřejnosti o možnost pojmenovat exoplanetu, kolik už přišlo návrhů. ČAS je 

připravena pomoci s propagací. Uzávěrka návrhů je 30. září. 

 

8. Noc vědců 2019 

Další ročník se bude konat v pátek 27. září 2019. Slezák vyplnil na společnou stránku nocvedcu.cz informace o 

všech astronomických programech, které koordinuje ČAS. Jde o 17 míst v ČR. Stále není jasné, zda z centrály 

v Ostravě přijdou společné propagační materiály. Astronomický program je zveřejněn zvlášť na astro.cz. Slezák 

navrhuje upravit kulaté logo ČAS, abychom měli i variantu bez 100. výročí. 

 

9. Říše hvězd online 

Jan Štrobl připravil k publikaci naskenované ročníky Říše hvězd, které převedl do počítačové podoby Jan 

Zahajský. Sobotka na základě upozornění Josefa Jíry dohodl s Moravskou zemskou knihovnou v Brně 

naskenování ročníků časopisu Říše hvězd od počátku až do r. 1952. Časopis tak bude přístupný široké veřejnosti.  

 

10. Astropis Speciál 2017 

Vydání Speciálu ke 100. narozeninám ČAS bylo opět odloženo. Dle redakce Astropisu je číslo před 

dokončením. Redakce žádá ČAS o finální kontru textů před tiskem. 

 

11. Nabídka přednášek 

Heinzel upozornil, že se setkává s dotazy veřejnosti, jaké odborné astronomické přednášky čeští astronomové 

nabízejí. ČAS by mohla sehrát roli zprostředkovatele. Na astro.cz by se mohl udržovat aktuální seznam 

nabízených přednášek. Heinzel se pokusí najít koordinátora z řad mladých vědců. 

 

12. Hvězdy dětem 

Suchan informoval, že byl kontaktován spolkem Hvězdy dětem, které má motto „Každé dítě může být hvězdou“. 

Pomáhá dětem např. z dětských domovů s tím, že vědí o zájmu řady dětí o astronomii. Prvním jednáním se 

spolkem byl pověřen Sobotka. 

 

13. Propagační materiály 

VV diskutoval o propagačních materiálech ČAS. Staré zásoby jsou již vyčerpány. Slezák zjistí cenové nabídky 

na otočnou mapku, svítící hvězdičky, a další. Bělík navrhuje vytvoření „náborového“ plakátu ČAS, který by 

vysvětloval výhody členství v ČAS a visel např. na hvězdárnách. 

 

14. Megaevent 

Dne 31. srpna se v Praze konalo velkého setkání všech zájemců, kteří hledají dle GPS tzv. „kešky“ s názvem 

Praga Astronomica 2019. Zúčastnilo se na 3000 lidí. Konala se řada přednášek a exkurzí. VV děkuje Petru 

Bartošovi a jeho spolupracovníkům za skvělou propagaci astronomie. 

 

15. Přijetí nových členů  

VV ČAS přijal nové členy: Jan Dryák (Společnost pro meziplanetární hmotu), Erik Fišer (Západočeská 

pobočka), Michal Haltuf (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Barbora Janů (Pražská pobočka), Vojtěch 

Kohout (Amatérská prohlídka oblohy), Jan Kotek (Sluneční sekce), Petr Langr (Sekce proměnných hvězd a 

exoplanet), Jiří Lev (Pražská pobočka), Václav Macal (Pražská pobočka), Kateřina Majkútová (Klub astronomů 

Liberecka), Xavier Outhier (Amatérská prohlídka oblohy), Václav Říhánek (Západočeská pobočka), Václav 

Sidorjak (Západočeská pobočka), Jiří Spilka (Jihočeská pobočka), Ludvik Vratko (Astronautická sekce). 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 6. listopadu 2019 od 12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 

https://nocvedcu.cz/
https://www.astro.cz/spolecnost/poradame/noc-vedcu/noc-vedcu-2019.html

