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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 15. ledna 2020 od 9:00 

online  

 
+ závěry jednání VV s účetní ČAS 22. ledna 2021 + jednání poroty ČAM 29. ledna 2021 

 

 
Účastni online: Petr Heinzel, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Petr Scheirich, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, 

Pavel Suchan. Omluveni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Vladislav Slezák. Revizoři online: Martin Černický, 

Jan Kožuško, Eva Marková. 

 

 

1. Malé setkání složek 

Setkání proběhlo online v sobotu 9. ledna od 9 do 12 hod za účasti asi 40 lidí. Hlavními tématy byly příprava 

sjezdu, hospodaření ČAS a povinnosti složek ČAS v průběhu roku. Pobočky a sekce byly vyzvány, aby 

uskutečnily volby delegátů na sjezd. Počty delegátů, kteří se za jednotlivé složky mohou zúčastnit sjezdu zašle 

složkám Sobotka. VV vyzývá složky, aby si zvolily také dostatečný počet náhradníků, protože není jistý termín 

konání sjezdu. Složky prostřednictvím online hlasování daly důvěru současnému VV, aby vedl ČAS až do doby, 

kdy epidemická situace dovolí konání řádného sjezdu. VV vyzývá složky, aby se zamyslely nad kandidáty na 

čestné členy ČAS, které pak volí sjezd. Na astro.cz byly zveřejněny nové vzory dokumentů pro složky. Novou 

účetní směrnici schválí VV ČAS po konzultaci s účetní.  

 

2. Online setkání složek 27. 3. od 9:30 

Vzhledem ke špatnému vývoji epidemické situace VV nepředpokládá, že bude moci proběhnout v řádném 

termínu sjezd ČAS. V sobotu 27. března VV uspořádá alespoň online setkání složek a členů ČAS. Složky budou 

moci prezentovat svou činnost a pozvat nás do prostředí, ve kterém pracují – online přenosem ze své hvězdárny 

apod. Proběhnou také 3 přednášky profesionálních astronomů a krátká debata ohledně kandidatury do nového 

VV ČAS. 

 

3. Sjezd ČAS 

21. řádný sjezd ČAS, který se má konat 26. až 28. března 2021 v Planetáriu Praha, s velkou pravděpodobností 

vzhledem k vývoji epidemie nemoci COVID19 neproběhne. Akce pro 100 osob je navíc velmi riziková. VV 

uvažuje o jednodenním sjezdu ve dvou náhradních termínech, dle vývoje epidemie: 19. června nebo 18. září 

(místem opět Planetárium Praha). Sobotka zašle složkám 40 dní před konáním sjezdu aktuální počty kmenových 

členů složek, které určují počet delegátů složky. VV ČAS vyzývá složky a členy ČAS k zahájení předvolební 

diskuze a k předkládání návrhů na kandidáty do Výkonného výboru ČAS.  

 

4. Výroční zpráva 2020 

Termínem pro vyplnění formuláře RVS výroční zprávy http://rvs.paleontologie.cz/isrvs/ je 13. leden 2021, 

většina složek již vyplnila. Koordinuje Sobotka. Další výroční zprávu (textovou i s obrázky) složky zašlou 

Sobotkovi do 31. ledna 2021.  

 

5. Dotace RVS 

Dřevěný vyúčtoval dotaci RVS za rok 2020. ČAS ji vyčerpala celou. Závěrečné zprávy odeslal datovou 

schránkou Sobotka v řádném termínu. VV rozhodl o navýšení rozpočtu složek pro rok 2021 o 20 000 Kč. 

Honzík připraví nový návrh rozdělení mezi složky. Žádost o dotaci na rok 2022 bude po podávána v září na 

upravených formulářích. Od roku 2021 bude se všemi předsedy a hospodáři složek uzavřena smlouva o 

odpovědnosti za svěřené finance a o delegování části pravomocí statutárního zástupce (typicky podepisování 

dohod o provedení práce). Tato odpovědnost skončí až v okamžiku zvolení nového předsedy/hospodáře složky. 

 

6. Noc vědců 2021 

Proběhne v pátek 24. 9. 2021. Tématem bude "čas". Koordinátorem zůstávají Ostravská univerzita a VŠB. 

S velkou pravděpodobností bude akce opět finančně dotována. Dotaci, pokud bude rozdělována, získají jen ty 

složky ČAS a hvězdárny, které pro rok 2020 řádně dodaly požadované online programy. Na žádost ČAS budou 

všechny hvězdárny vedeny na oficiálním webu akce v jedné úrovni, pro přehlednost návštěvníků. 

 

7. Odborné skupiny 

http://rvs.paleontologie.cz/isrvs/
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VV souhlasil s návrhy na laureáty Ceny Jindřicha Zemana a Ceny Jindřicha Zemana Junior, jak je odsouhlasila 

porota ČAM. Sobotka navrhl formálně Českou astrofotografii měsíce prohlásit za odbornou skupinu ČAS, neboť 

jí po mnoho let z praktické stránky v podstatě je. VV souhlasí, porota ČAM tento záměr jednomyslně schválila 

29. 1. Stejně tak Astronomická olympiáda není vedena jako odborná skupina, Kožuško souhlasí s formalizací. 

Sobotka doplní obě skupiny na https://www.astro.cz/spolecnost/usporadani-spolecnosti/odborne-skupiny.html  

 

8. Sekce pro děti a mládež 

VV k 31. 12. 2020 zrušil na základě její žádosti Sekci pro děti a mládež. VV děkuje končícímu výboru za 

odvedenou práci. VV aktuálně neusiluje o zřizování nové sekce, protože práce s mládeží probíhá složkami ČAS 

napříč, zejména se na ní podílí Astronomická olympiáda a Amatérská prohlídka oblohy.  

 

9. Spolupráce ČAS a SAS 

Předseda ČAS Petr Heinzel a předseda SAS (Slovenská astronomická společnost) Rudolf Gális diskutovali o 

možnosti pořádání společných každoročních „česko-slovenských“ konferencí pro studenty astronomie. VV 

s návrhem souhlasí. Nejbližší konference se uskuteční na Slovensku. Jde o tradiční Bezovec, v termínu od 4. do 

6. června. V ČR by se setkání studentů mohlo uskutečňovat jednou za dva roky při setkání složek ČAS. 

 

10. Meeting EAS 

Heinzel informoval, že se zúčastnil online setkání představitelů společností sdružených v Evropské astronomické 

společnosti. Jedním z bodů programu bylo zřízení institutu kolektivního členství. Pro ČAS by to znamenalo 

každoroční výdaj ve výši 1000 Eur. Heinzel projednal s RVS možnost dotování čl. poplatku, VV RVS dotaci 

schválil, příspěvek RVS uhradí po předložení příslušného formuláře, jaký používají IAU a SCOSTEP. Dalším 

důležitým bodem jednání EAS byl společný postup s IAU v záležitosti sítě družic Starlink Elona Muska a 

ochrany pozorovacích podmínek pro astronomii.  

 

11. 100 let ČAS Speciál 

VV opakovaně urguje u Davida Ondřicha první návrh sazby čísla. 

 

12. Výtvarná a fotografická soutěž  

Knihovna U Mokřinky v obci Mokré pořádá další ročník soutěže, tentokrát s názvem „Nekonečný vesmír“. VV 

rozhodl, že mezi partnery bude i ČAS. Termín zaslání fotografií a obrázků do 30. 6. 2021, vyhodnocení v září 

2021. 

 

13. Přijetí nových členů  

VV ČAS přijal nové členy: Simona Beerová (Ostravská pobočka), Petr Čížek (Západočeská pobočka), Milan 

Hajzler (Pobočka Brno), Radek Herr (Pražská pobočka), Kamila Janků (Ostravská pobočka), Marie Karjalainen 

(Sekce proměnných hvězd a exoplanet), František Mikulášek (Východočeská pobočka), Radim Neuvirt 

(Krušnohorská astronomická společnost), Markéta Pokorná (Pražská pobočka), Jiří Prášek (Krušnohorská 

astronomická společnost), Tomáš Semeňuk (Pražská pobočka), Milan Uhlár (Sekce proměnných hvězd a 

exoplanet), Igor Valníček (Amatérská prohlídka oblohy), Martin Veselý (Pražská pobočka), Zeťo Xia (Pobočka 

Brno). 

 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS bude upřesněn později dle vývoje epidemické situace. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 

https://www.astro.cz/spolecnost/usporadani-spolecnosti/odborne-skupiny.html

