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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 6. listopadu 2019 od 

12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 

 

 
Přítomni za VV: Radek Dřevěný, Petr Heinzel, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Petr Scheirich, Vladislav Slezák, 

Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel Suchan. Omluven: Marcel Bělík. Revizoři: Jan Kožuško, Eva Marková. 

Omluven: Martin Černický, Host: Na bod 1 Michal Švanda. 

 

 

 

1. Nabídka astronomických přednášek 

Švanda nabídl, že by na astro.cz vytvořil seznam přednášek pro veřejnost, které nabízejí čeští astronomové, resp. 

astronomové žijící na našem území. Web bude kombinovat přednášky vědců, pracovníků hvězdáren či 

erudovaných amatérů. VV diskutoval strukturu takového seznamu. Technické řešení poptá Sobotka u 

WebConsult. Švanda připraví strukturu databáze. Heinzel osloví přednášející z řad profesionálních astronomů. 

 

2. Propagační materiály 

Slezák představil cenové nabídky různých propagačních materiálů. Do konce roku nechá VV vyrobit otočné 

mapky ve dvou variantách – funkční otočnou a verzi leták. Další propagační materiály připravujeme pro rok 

2020. 

 

3. Kontrola FÚ 

16. září přišlo do datové schránky ČAS oznámení o kontrole Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Jde o 

kontrolu státní dotace z roku 2013, kterou ČAS poskytla Rada vědeckých společností. ČAS zastupuje plnou 

mocí účetní D. Kopanicová, požadované dokumenty zajistil Sobotka. Výsledek kontroly by měl být znám 

v průběhu listopadu.  

 

4. Hospodaření ČAS 

VV rozhodl, že složkám ČAS přidělí dotaci 200 000 Kč tak, že 195 000 Kč půjde na jejich činnost přímo a o 

5000 Kč budou moci složky soutěžit s vhodným nápadem. Vzhledem k zahraničním pobytu účetní ČAS 

v období od 20. 12. do 20. 1., bude nutné uzavřít účetnictví jak celé ČAS tak poboček a sekcí do 15. 12. Dřevěný 

prosí všechny složky o zaslání všech dokladů ještě během listopadu. Martin Kákona informoval VV ČAS, že 

stanice Bolidozor na hvězdárně v Žebráku potřebuje výměnu hardware. Ten zakoupí město Žebrák. Část nákladů 

ponese Jihočeská pobočka, Pokud tato položka bude nad rámec rozpočtu Jihočeské pobočky, nebo příliš zatíží 

financování pobočky, ponese finanční zátěž centrála ČAS. 

 

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. Ubytování 

na vysokoškolských kolejích, návratky a pozvání kolektivních členů zajistí Sobotka, program Heinzel a Sobotka. 

Zvažuje se exkurze k superpočítači a další doprovodný program. 3. dubna se plánuje setkání studentů astronomie 

Z ČR, zorganizuje Heinzel. 

 

6. 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.  

 

7. Logo ČAS 

Slezák nechal grafikem připravit úpravy loga ČAS. VV diskutoval o 4 variantách. Přibude varianta s názvem 

ČAS přesunutým na horizontální linku a anglická verze. Návrhy se budou diskutovat na příštím jednání VV. 

 

8. Ceny ČAS 

Nušlova cena bude předána na Hvězdárně a planetáriu v Brně ve středu 4. prosince od 18 hodin. Sobotka pozve 

členy a hosta prof. Černohorského. Kopalova přednáška proběhne v sobotu 30. listopadu tradičně v rámci Dne 

s Astropisem v Planetáriu Praha. Cena Littera Astronomica byla předána tradičně na Podzimním knižním 
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veletrhu v Havlíčkově Brodě v pátek 11. října. Laureátem se stal Peter Zamarovský. ČAS už nemá desky na 

diplomy – zakoupí Sobotka. 

 

9. Noc vědců 

Astronomická část proběhla na 18 místech. Letošní návštěvnost byla vyšší než loni, přestože počasí většinou 

nepřálo. VV vyzývá zúčastněné složky ČAS a hvězdárny, aby pořizovaly fotky a videa z akce, protože pak 

poslouží k lepší propagaci. Tématem Noci vědců 2020 bude robot. 

 

10. Výroční zpráva 

Sobotka informoval, že tři sekce ČAS a tři skupiny působící v ČAS nedodaly výroční zprávu. Pro rok 2020 

budou přísnější pravidla a sankce při nedodržení termínu. 

 

11. Beseda s jazykovědcem 

Sobotka informoval, že Hvězdárna v Praze Ďáblicích uspořádá malý seminář, besedu s jazykovědcem Karlem 

Olivou, zaměřenou na jazykové problémy v astronomii. Besedě bude předcházet sběr dotazů odborné veřejnosti. 

Program bude určen pracovníkům hvězdáren a členům ČAS pracujícím s veřejností. 

 

12. Pojmenování exoplanety 

Sobotka informoval, že hlasování veřejnosti o pojmenování hvězdy XO-5 a její planety XO-5b skončilo. 

Hlasovalo na 4000 lidí. Vítězný návrh získal na 1600 hlasů, ale v tuto chvíli ještě nemůže být zveřejněn. Suchan 

navrhuje vydat tiskovou zprávu ve chvíli, kdy IAU potvrdí, že vítězné pojmenování akceptuje.  

 

13. Různé kategorie členství 

Scheirich navrhuje, aby vznikly kategorie členství v ČAS. Lišily by se výší čl. příspěvku, za který by byly určité 

výhody. Jde o praxi běžnou například v USA, kde takto získává finanční prostředky Planetary Society. Scheirich 

vypracuje seznam kategorií a výhod. VV diskutoval i vznik rodinného členství. 

 

14. Kolektivní členové 

Čas uzavřela aktualizovanou smlouvu o kolektivním členství s Hvězdárnou a planetáriem v Teplicích. 

 

15. Přijetí nových členů  

VV ČAS přijal nové členy: Vojtěch Dienstbier (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jiří John (Pobočka 

Brno), Jan Kubica (Přístrojová a optická sekce), Jaroslav Liška (Pražská pobočka), Jakub Pavelka (Amatérská 

prohlídka oblohy), Vladimír Palyza (Pobočka Brno), Alena Plchová (Pobočka Brno), Sukhiy Rustam 

(Společnosti pro meziplanetární hmotu), Miroslav Sedláček (Pobočka Brno), Pavol Svarny (Pobočka Brno), 

Blažena Švandová (Pobočka Brno), Jaroslav Švejda (Amatérská prohlídka oblohy). 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je sobota 11. ledna 2020 od 15:30 v Geofyzikálním ústavu AV ČR v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


