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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 7. března 2019 od 12:30 

v Geofyzikálním ústavu Akademie věd v Praze. 
 

 
Přítomni za VV: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Petr Heinzel, Miloš Podařil, Petr Scheirich, Petr Sobotka, Lenka 

Soumarová, Pavel Suchan. Omluveni: Lumír Honzík, Vladislav Slezák. Omluveni revizoři: Martin Černický, Jan 

Kožuško, Eva Marková. 

 

 

1. 100 let IAU a setkání složek 

VV řešil mnoho organizačních záležitostí s touto významnou akcí u příležitosti 100 let od založení Mezinárodní 

astronomické unie, kterého se v Planetáriu Praha zúčastní i prezidentka IAU Ewine van Dishoeck. Akce 

proběhne v termínu 6.-7. dubna. Sobota bude věnována IAU, nedělní program bude věnován prezentacím 

činnosti složek ČAS a přednáškám profesionálních astronomů. VV pozval na nedělní program Pavla Spurného, 

neboť na ten den připadá 60. výročí pádu Příbramského meteoritu. Sobotka oznámil, že je zatím přihlášeno na 

100 účastníků, očekává se cca 150. Akce se zúčastní Luboš Perek, ČAS pomůže zajistit jeho dopravu. V sobotu 

večer proběhne živý přenos z ESO La Silla, kde observatoř ukáže z místa Zdenek Bardon. Černický zajistil 

sponzora, který finančně pomůže částkou 20 000 Kč. Suchan potvrdil, že v neděli večer v 18 hod naváže na naši 

akci beseda s americkým astronautem Andrew Feustelem. VV prodloužil uzavírku příjmu návratek na 11. 

března, s tím, že do ní bude přidána možnost rezervace místa na besedě. Podrobný program akce je průběžně 

doplňován na astro.cz. Heinzel pozve na akci předsedu RVS. Stravu objedná u cateringové firmy Soumarová. 

Sobotka zajistí jednorázové nádobí, občerstvení na přestávky, společenský večer, nedělní oběd, dále jmenovky, 

prezenční listinu, hostesky a nedělní přednáškový program. 

 

2. Kolektivní členové 

Sobotka ve spolupráci s Dřevěným připravil výzvy k platbě kolektivního členského poplatku i zpětně za roky 

2017 a 2018. Bohužel evidujeme řadu neplatících organizací. Sobotka bude situaci hlídat a pomůže Dřevěnému 

s vymáháním. Soumarová představila aktualizovanou smlouvu s Planetáriem Praha, která mimo jiné navyšuje 

členský příspěvek na 20 000 Kč. ČAS tento krok velmi vítá a děkuje. 

 

3. Hospodaření ČAS 

Inventarizační komise ve složení Sobotka, Scheirich, Bělík provedla inventarizaci majetku a zprávu předala 

revizní komisi. Dřevěný očekává zvýšené příjmu vůči schválenému rozpočtu v souvislosti s opožděnými 

platbami kolektivních členů. 

 

4. Žádost složek ČAS o dotaci 

VV schválil rozpočet složek ČAS na rok 2019. Složky o výši dotace bude informovat Honzík. 

 

5. Kalendář povinností složek 

Na upozornění Scheiricha Soumarová a Sobotka přímo na jednání VV upravili povinnosti složek zveřejněné na 

https://www.astro.cz/spolecnost/dokumenty/povinnosti-slozek.html Byly zrušeny všechny povinnosti datované 

k 5. únoru, neboť byly zastaralé. 

 

6. Jednací a organizační řády složek 

VV upozorňuje ty složky, které mají své vlastní Organizační a jednací řády, aby prověřily, že nejsou v rozporu 

s platnými stanovami ČAS a Jednacím a organizačním řádem ČAS. Tyto dokumenty jsou k dispozici na 

https://www.astro.cz/spolecnost/dokumenty.html.  

 

7. Pobočky ČAS v Ostravě a Brně 

Hospodáři obou nových složek ČAS si již zřídili vstupy do internetového bankovnictví Fio banky. Heinzel příští 

týden navštíví pobočku Fio banky a zřídí pro pobočky nové účty a přidělí k nim práva hospodářům. Přidělí také 

práva nové hospodářce APO. 

 

8. Ceny ČAS 

Podařil připravil na astro.cz výzvu k podávání nominací na Nušlovu cenu. Nominace lze posílat na 

podaril@astro.cz do 31. března. VV schválil laureáty Ceny Jindřicha Zemana za astrofotografii a Ceny Jindřicha 

Zemana Junior. 
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9. Členské průkazky 

VV se pokusil najít levnější tisk členských průkazek, ale to se nepodařilo – zůstaneme u stávající firmy. 

 

10. Facebook ČAS 

Sobotka, který je od července 2018 hlavním správcem facebookového profilu ČAS, informoval, že v únoru 2019 

přesáhl počet fanoušků stránky 10 000. Zároveň byl publikován příspěvek s rekordním dosahem 75 000 

uživatelů – šlo o fotografii Lukáše Veselého znázorňující souhvězdí Orionu v zasněžené krajině Alp. Sobotka 

dále doložil, jak aktivně využívají facebook některé složky ČAS, např. Astronautická sekce nebo Sekce 

proměnných hvězd a exoplanet. 

 

11. 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. Bělík informoval, že 

do prvního ročníku se přihlásilo 13 institucí.  

 

12. Veletrh vědy 

Suchan informoval, že se podařilo domluvit účast ČAS na Veletrhu vědy 6-8. 6. 2019 v areálu PVA EXPO 

PRAHA v Letňanech. Vznikne společný stánek s Astronomickým ústavem Akademie věd o rozměrech 13x13 

metrů s názvem Vesmír pro lidstvo. Za ČAS se zúčastní Sekce proměnných hvězd a exoplanet, Jihočeská 

pobočka (Bolidozor a tedy ukázka reálného příjmu signálu z radarového denního pozorování meteorů), 

Amatérská prohlídka oblohy (propagace Astronomické expedice). 

 

13. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Igor Bartůšek (Pobočka Brno), Evžen Brunner (Pobočka Brno), Eleonora Čermáková 

(Pobočka Brno), Vladimír Daněk (Pobočka Brno), Karel Drdla (Pobočka Brno), Šárka Dvořáková (Pobočka 

Brno), Jiří M. Fuchs (Astronautická sekce), Dagmar Handlířová (Pobočka Brno), Miroslav Hradil (Pobočka 

Brno), Tomáš Kolouch (Pobočka Brno), David Hošek (Pobočka Brno), Vladimír Homola (Pobočka Brno), Ivan 

Kohoutek (Pobočka Brno), Miroslav Koch (Amatérská prohlídka oblohy), Vojtěch Kyas (Pobočka Brno), Eva 

Leroy (Kosmologická sekce), Juraj Lörinčík (Sluneční sekce), Jaroslav Medek (Pobočka Brno), Josef Mezera 

(Astronautická sekce), Leoš Ondra (Amatérská prohlídka oblohy), Miroslav Pazour (Kosmologická sekce), 

Daniela Plšková (Pobočka Brno), Naděžda Pizúrová (Pobočka Brno), Ján Podolský (Astronautická sekce), Marie 

Pruskavcová (Pražská pobočka), Šimon Rokůsek (Amatérská prohlídka oblohy), Kamil Řádek (Pobočka Brno), 

Věra Scheirichová (Pobočka Brno), Alena Slavíková (Pobočka Brno), Rostislav Šmídek (Pobočka Brno), Ivan 

Turan (Pobočka Brno), Jan Veleba (Pobočka Brno), Vladimír Velička (Pobočka Brno), Igor Veselý (Pobočka 

Brno), Richard Wünsch (Pražská pobočka), Eva Znojilová (Pobočka Brno), Jiří Zobač (Pobočka Brno), Jarmila 

Zobačová (Pobočka Brno). 

 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS bude určen později. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


