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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 16. září 2020 od 12:30 

na Štefánikově hvězdárně v Praze. 

 

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

Pavel Suchan; Účasten online: Radek Dřevěný; Omluveni: Marcel Bělík, Miloš Podařil. Revizoři: Martin 

Černický; Účastni online: Jan Kožuško, Eva Marková. Hosté: Na bod 1 Petr Dušek a Milan Halousek, na bod 7 

Soňa Ehlerová. 

 

 

1. Skupina pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku 

VV zřídil ke dni 16. září 2020 Odbornou skupinu pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku a jejím vedením 

pověřil Petra Duška z Adamova, jenž se problematikou přístupnosti moderních vědních oborů hendikepovaným 

spoluobčanům zabývá již více než dvě desítky let. V přípravném organizačním výboru skupiny budou působit 

Milan Halousek a Petr Sobotka. Skupina se bude zpočátku věnovat především osobám slabozrakým a 

nevidomým, ale postupně i zájemcům s dalšími postiženími, pro které je běžné získávání informací ztížené nebo 

omezené. Přednášky, které bude skupina nabízet hendikepovaným budou prezentovány v nabídce ČAS na 

www.astro.cz/prednasky.  

 

2. 100 let ČAS a Astropis Speciál 

Stále se nepodařilo dokončit Astropis Speciál ke 100 letům ČAS. Nejsou připraveny všechny texty. Pracovní 

skupina ve složení Suchan, Sobotka, Slezák, Heinzel, Ondřich se sejde 7. října.  

 

3. Sjezd ČAS 

VV rozhodl, že termínem 21. řádného sjezdu ČAS bude 26. až 28. březen 2021. Konat se bude v Planetáriu 

Praha. Záleží samozřejmě na celostátním vývoji epidemiologické situace s nemocí COVID-19. VV vyzývá 

složky i jednotlivce, aby hledali vhodné kandidáty do Výkonného výboru. Radek Dřevěný by rád po 11 letech 

skončil ve funkci hospodáře ČAS, hledá se tedy především zájemce o tuto funkci. Dřevěný nabízí novému 

hospodáři výpomoc a zaučení po dobu jednoho roku. 

 

4. Ceny ČAS 

VV zná jména laureátů všech cen, které ČAS uděluje. Bohužel předání ceny a s tím spojená laureátská přednáška 

naráží na omezení daná špatným vývojem nemoci COVID-19 a epidemiologickým vládním opatřením. Není 

jisté, zda se bude konat 30. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, kde měla ČAS předávat v pátek 23. 

října v 17 hodin cenu Littera Astronomica. Nebude se konat Den s Astropisem ohlášený na 28. listopad, kde 

měla být pronesena Kopalova přednáška. Otazník visí také nad předáním Nušlovy ceny. Už dříve bylo 

rozhodnuto, že Kvízova cena 2020 bude předána na sjezdu 2021. Pravděpodobně bude sjezd místem, kde budou 

předány i další ceny ČAS za uplynulý rok. 

  

5. Noc vědců  

Letošní ročník Noci vědců se uskuteční v pátek 27. listopadu 2020. Tématem je Člověk a robot. Astronomickou 

část akce koordinuje Slezák. Vzhledem k epidemiologické situaci není jisté, jakou formou se akce uskuteční. Je 

možné, že převážná část programu se bude odehrávat online. 

 

6. Astronomická olympiáda 

Kožuško informoval, že 17. ročník (2019/20) Astronomické olympiády byl poznamenán epidemií COVID-19. 

Řádně proběhla školní kola a krajské kolo v kategorii AB. V krajských kolech kategorií CD, EF a GH bylo 

odevzdávání kompletně převedeno do online podoby. Úspěšní řešitelé části A krajských kol v kategoriích AB, 

CD a EF byli pozváni do online mezinárodní soutěže, kterou uspořádali Estonští kolegové. V červnu se 

uskutečnil čtyřdenní Workshop pro mladší řešitele AO (kategorie CD, EF). Workshop pro starší řešitele je v 

přípravě. Pro školní rok 2020/21 je Astronomická olympiáda připravena na všechny varianty od standardní 

podoby až po zcela distanční online formu. MŠMT nyní řeší vyhlášení soutěží, jakmile budou soutěže 

vyhlášeny, bude zahájeno školní kolo AO. VV rozhodl vzhledem k množství komunikace MŠMT s ČAS 

prostřednictvím datové schránky, že bude mít nově do schránky ČAS přístup i Kožuško. 
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7. Mobilní aplikace astronomických akcí 

Mezinárodní astronomická unie prostřednictvím Office for Outreach každoročně podporuje několik projektů 

zaměřených na popularizaci astronomie, které navíc podporují spolupráci několika zemí. Polský zástupce u IAU 

Krzysztof Czart přišel s návrhem, že by se polský portál pro astronomické akce AstroGPS (www.astrogps.pl) a 

také aplikace pro mobilní telefony, rozšířily o sousední země s podobnými jazyky. S návrhem souhlasí jak 

zástupce Slovenska (Rudolf Gális), tak Soňa Ehlerová (za ČR). Ehlerová navrhuje, aby projekt v ČR zaštítila 

ČAS. Překlad webových stránek i aplikace zajistí Ehlerová. VV s účastí ČAS souhlasí s tím, že by bylo dobré 

propojit aplikaci s kalendářem akcí na astro.cz. VV po diskuzi navrhl za editory Boženu Solarovou a Macieje 

Zapióra.  

 

8. Žádosti o dotaci RVS 

Termínem pro odevzdání žádosti o dotaci na rok 2021 je 15. říjen 2020. Žádost připravili Dřevěný a Sobotka. 

ČAS žádá o celkovou částku 525 000 Kč. Plenární schůze RVS 15. 10. se za ČAS zúčastní Heinzel. 

 

9. Žádosti složek o dotaci 

Honzík informoval o přijetí žádostí složek o dotaci v celkové výši 215 000 Kč. Celkem 6 složek o dotaci nežádá. 

O výši dotace složkám rozhodne VV na příštím jednání. VV diskutoval nedostatečnou či problematickou činnost 

některých složek ČAS. Zástupci těchto složek budou pozváni na příští schůzi VV. 

 

10. Hospodaření ČAS 

Dřevěný podrobně informoval o stavu financí ČAS. Rozpočet by měl skončit mírným přebytkem z důvodu 

nekonání některých akcí zapříčiněné epidemiologickou situací. Nemělo by to mít ale vliv na čerpání dotace 

RVS. Finanční situaci má ČAS stabilní řadu let. ČAS nedostala část dotace od MŠMT na Astronomickou 

olympiádu z důvodu rušení kol kvůli epidemiologické situaci. Organizační tým musel pracovat zdarma. VV 

dobrovolníkům děkuje. 

 

11. Členský příspěvek do ČAS 

VV rozhodl, že pro rok 2021 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, ostatní zahraniční členové 700 Kč, tedy 25 Eur. VV připomíná, že vybrané příspěvky 

na rok 2021 od svých členů, mají složky odeslat na centrální účet ČAS nejpozději k 15. 11. 2020. Noví členové 

mohou na rok 2021 platit členské příspěvky již od října 2020. Sobotka osloví Aleše Majera s žádostí o grafický 

návrh členské průkazky na rok 2021. Motivem by mělo být 60. výročí startu prvního kosmonauta světa Jurije 

Gagarina.  

 

12. EXPA 2.0 

Scheirich informoval, že Astronomická expedice pořádaná sekcemi APO a SPHE úspěšně proběhla na skautské 

základně "Pevnost" v obci Vrchy s počtem 52 účastníků. 

 

13. Přijetí nových členů  

VV ČAS přijal nové členy: Vlastimil Buřil (Amatérská prohlídka oblohy), Ježek Jiří (Klub astronomů 

Liberecka), Radim Jirásek (Klub astronomů Liberecka), Miroslav Kalčic (Přístrojová a optická sekce), Jana 

Kolářová (Jihočeská pobočka), Jaroslav Merc (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Petr Šimeček (Pobočka 

Brno), Petr Vajskebr (Západočeská pobočka). 

 

 

 

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

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 

http://www.astrogps.pl/

