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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 12. ledna 2019 od 15:30 

v Geofyzikálním ústavu Akademie věd v Praze. 
 

 
Přítomni za VV: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Petr Heinzel, Lumír Honzík, Petr Scheirich, Vladislav Slezák, 

Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel Suchan. Omluven: Miloš Podařil. Přítomni revizoři: Martin Černický, 

Jan Kožuško, Eva Marková. 

 

 

1. 100 let IAU a setkání složek 

U příležitosti 100 let od založení Mezinárodní astronomické unie se v Planetáriu Praha uskuteční rozšířené 

setkání složek v podobném duchu, jako se stalo poprvé v roce 2018. Proběhne v termínu 6.-7. dubna. Sobota 

bude věnována IAU, program sestavuje předseda ČNKA Jan Palouš. Nedělní program bude věnován 

prezentacím činnosti složek ČAS a přednáškám profesionálních astronomů. Sobotka připraví návratky.  

 

2. Malé setkání složek ČAS 

Tradiční lednové malé setkání složek ČAS proběhlo v sobotu 12. ledna 2019 v budově Geofyzikálního ústavu 

AV v Praze na Spořilově, Boční II. VV děkuje vedení ústavu za poskytnutí prostor. Na setkání byli poprvé 

účastni zástupci nově vzniklých poboček v Brně a Ostravě. Podrobný zápis ze setkání připravil Kožuško. 

 

3. Hospodaření ČAS 

Dřevěný informoval, že hospodářský výsledek ČAS za rok 2018 skončil přebytkem cca 50 000 Kč. Oproti 

původním předpokladům se podařilo ušetřit. Dřevěný informoval o navýšení odměny pro účetní, která bude 

vázána na ceník za jednotlivé úkony. Odhad ročních nákladů na účetní je 95 000 Kč. Dřevěný navrhl rozpočet 

pro rok 2019 s přebytkem 30 000 Kč. VV zvolil inventarizační komisi ve složení Sobotka, Scheirich, Bělík. 

Dřevěný pro inventarizační komisi připraví seznam majetku. Revizní komise provede revizi účetnictví 12. 

března. 

 

4. Žádost složek ČAS o dotaci 

Honzík informoval o činnosti jednotlivých složek ČAS. Většina pracuje výborně, některé mají potíže. VV vyčká 

s konečným rozdělením dotace na výroční zprávy složek za rok 2018, zda složky prováděly tu činnost, na kterou 

žádaly dotaci a měly ji v plánu činnosti. VV diskutoval o malé činnosti Sekce pro děti a mládež a Astronomické 

společnosti Most. 

 

5. Pobočky ČAS v Ostravě a Brně 

Obě nové složky rozvíjejí svou činnost a jsou seznamovány s nutnými administrativními úkony. V pondělí 21. 

ledna se uskuteční schůze členů Brněnské pobočky, které se za VV ČAS zúčastní Dřevěný, aby ozřejmil způsob 

hrazení členských příspěvků a odpověděl na případné dotazy. Soumarová žádá ty stávající členy ČAS, kteří 

chtějí být kmenovými členy nových poboček, aby tak učinili až od roku 2020 a nepřecházeli v průběhu roku, 

zabrání se tím administrativnímu zmatku. Prozatím se mohou stát členy hostujícími se stejnými právy. 

 

6. Noc vědců 

V roce 2019 se uskuteční Noc vědců v pátek 27. září a tématem bude ekologie, konkrétně motto „Šetrně 

k planetě“. Za ČAS se nabízí téma světelného znečištění. Slezák se zúčastní organizační schůzky 28. a 29. 

března v Ostravě. 

 

7. Den hvězdáren a planetárií 

Asociace hvězdáren a planetárií plánuje na rok 2019 novou akci pro veřejnost. Den hvězdáren a planetárií by se 

měl uskutečnit vždy v pátek okolo první březnové čtvrti. V roce 2019 to bude 15. března. Přesný program zatím 

není znám, informace budou na astro.cz.  

 

8. Členství v EAS 

Heinzel informoval o zatím chladné odezvě ze strany stávajících českých členů Evropské astronomické 

společnosti na nabídku, že mohou mít členství zdarma, pokud se stanou členy ČAS. 
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9. Členský průkaz 

Došlo ke zpoždění v distribuci členského průkazu v důsledku zpoždění vydání časopisu Astropis. Průkazka bude 

rozeslána s číslem 4/2018. Soumarová apeluje na včasné vytvoření grafického návrhu. Slezák a Černický se 

pokusí najít levnější variantu výroby. 

 

10. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Jiří Dospěl (Pražská pobočka), Soňa Ehlerová (Pražská pobočka), Libor Hašpl 

(Amatérská prohlídka oblohy), Tomáš Holek (Pražská pobočka), Václav Houška (Jihočeská pobočka), Robert 

Huml (Pražská pobočka), Eva Hůlová (Pražská pobočka), Jan Hykel (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jan 

Chyba (Amatérská prohlídka oblohy), Vladimír Jakimčík (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Petr Kabáth 

(Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jan Kára (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Tomáš Kuchař 

(Amatérská prohlídka oblohy), Roman Marhold (Amatérská prohlídka oblohy), Hana Mészárosová (Sluneční 

sekce), Luděk Pokluda (Amatérská prohlídka oblohy), Petr Pokorný (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), 

Jarmil Vyčítal (Astronautická sekce). 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je čtvrtek 7. března od 12:30 v Astronomickém ústavu AV v Praze na Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


