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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 12. června 2017 od 

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

 
Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Petr Heinzel, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Scheirich, Petr 

Sobotka, Pavel Suchan, Lenka Soumarová. Omluven: Lumír Honzík. Revizor: Jan Kožuško. Omluveni: Martin 

Černický, Eva Marková. 

 

1. Astro.cz 

Sobotka nabídl, že se vzhledem ke složité situaci na astro.cz, ujme funkce šéfredaktor astro.cz. VV souhlasí. 

Sobotka předloží na příští schůzi VV zprávu o stavu redakce astro.cz a podá přehled o aktivitách redaktorů i 

autorů.  Suchan předložil nabídku Pavla Hrdličky (působí v české wikipedii), že by na zkušební dobu 2 měsíců 

dělal jazykové korektury článků vydávaných na astro.cz. VV souhlasí a děkuje za nabídku. Slezák vypracoval 

ceník služeb astro.cz, které můžeme nabídnout hvězdárnám a dalším institucím. Scheirich připraví elektronickou 

přihlášku do ČAS. K tomu potřebuje přístup k astro.cz, zajistí Štrobl. Redakce astro.cz zaznamenala několik 

stesků čtenářů, že na astro.cz vychází příliš mnoho slovenských článků. Ty píše Viktória Zemančíková. Jde o 

překlady zahraničních astronomických novinek, do kterých se občas vloudí chyba. Zemančíkovou o větší 

důkladnost požádá Sobotka. 

 

2. Sjezd ČAS 

Rejstříkový soud zapsal Petra Heinzela jako nového statutárního zástupce ČAS. Údaj už je dostupný na 

webových stránkách spolkového rejstříku. Petr Heinzel má nově přístup do datové schránky ČAS.  

 

3. 100 let ČAS 

ČAS získala od Krajského úřadu Středočeského kraje dotaci na podporu dětského programu MegaEventu 9. 9. 

v Ondřejově ve výši 34 000 Kč. VV diskutoval průběh akce ke 100. založení ČAS 8. prosince. Slavnostní 

shromáždění začne ve 13 hodin a skončí přibližně v 18 hodin. Heinzel se pokusí rezervovat Modrou posluchárnu 

UK a Karolinum. Předběžný program připraví Sobotka. Sobotka zjistí předpokládanou účast anketou mezi členy 

ČAS. Na akci budou zváni zvláštními dopisy všichni čestní členové ČAS, bývalí předsedové, laureáti cen. Každý 

účastník akce obdrží propagační předměty + ti, co si objednali u svých složek, dostanou mince ČNB a známky. 

Prodávat se budou otočné mapky. Známku 100 let ČAS obdrží významní hosté darem. VV odsouhlasil výrobu 

dalších propagačních materiálů (letáčky, propisky, banery) v celkové hodnotě 42 000 Kč. VV diskutoval návrh 

Jiřího Grygara podpořit vydání CD hudebníka Jana Hnáta a rozhodl, že jde o specializovanou záležitost, která je 

mimo hlavní náplň činnosti ČAS. VV diskutoval podání žádosti o grant na 100 let ČAS u Nadace ČEZ. 

Nepodařilo se ale najít konkrétní projekt, na co peníze žádat – jen obecně „na oslavy“ nám jistě peníze nedají. 

ČAS podpoří knihu fotografií Petra Horálka vydávanou spolu s hudebním CD. Na obalu bude logo ČAS. ČAS 

vydání knihy podpoří zakoupením několika výtisků. 

 

4. Rada dětí a mládeže 

Scheirich napsal ve spolupráci s Kožuškem a Bartákovou článek o ČAS a práci s mládeží do červnového čísla 

časopisu Archa. Michal Vyvlečka, který je členem vedení Rady dětí a mládeže, byl pověřen stykem s ČAS. Naši 

činnost dobře zná, neboť je bývalým účastníkem expedic v Úpici. Scheirich dostává od Rady týdenní přehledy o 

činnosti, přepošle jejich ukázku do konference vedcas a zjistí, zda by o to měl někdo zájem pravidelně. 

 

5. Kolektivní členové 

Slezák zahájil předběžná jednání s hvězdárnou v Táboře o kolektivním členství v ČAS. Kolektivní členské 

příspěvky zaplatili letos jen 4 kolektivní členové. Dořeší Honzík a Dřevěný. 

 

6. Ceny ČAS 

VV na základě návrhu komise rozhodl o laureátovi Nušlovy ceny. Cena bude předána 8. prosince. Laureátovi 

oznámí Heinzel a informuje navrhovatele. Podařil informuje navrhovatele neúspěšných kandidátů. Uzávěrka 

návrhů na cenu Littera astronomica byla 31. května. Laureáta vybere komise ve složení Podařil, Soumarová, 

Grygar, Hejkalová, Kanzelsberger. V rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě 20. a 21. října 

bude mít ČAS kromě standardního programu navíc v sobotu přednášku pro veřejnost (Bělík). ČAS věnuje do 

slosování vstupenek dalekohled FirstScope. Uzávěrka návrhů na Kopalovu přednášku je 30. června.  
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7. Světelné znečištění 

Suchan informoval o úspěchu ČAS v meziresortní komisi za účasti zástupců ministerstev životního prostředí, 

zdravotnictví, průmyslu a obchodu a místního rozvoje. Do 16. června má komise připravit podklady pro vládní 

usnesení. O něm by měla jednat nová vláda (vzešlá z říjnových voleb) v lednu 2018. Vláda ČR bere světelné 

znečištění velmi vážně, VV věří, že se podaří po mnohaletém úsilí problematiku dostat do zákonů. Bylo 

podepsáno memorandum o tmavé obloze na Bystřicku. Nejde o klasickou oblast tmavé oblohy, ale o iniciativu 

zdola. Za ČAS podepsal Grygar. 

 

8. EWASS 

ČAS umístí na konferenci interaktivní model Velkého vozu. Slezák připravil anglickou verzi roll-up banneru 

ČAS ke 100 letům, grafickou podobu vypracoval Bělík, na EWASS instaluje Honzík. Heinzel bude mít za ČAS 

úvodní projev na konferenci. 30. června od 16 hod v budově Akademie věd v Praze na Národní 3, proběhne 

přednáška prof. Roberta Nemiroffa, který je jedním ze dvou astronomů, kteří vybírají pro NASA Astronomický 

snímek dne. Tlumočit přednášku do češtiny bude Josef Chlachula, který fotografie denně překládá do češtiny. 

 

9. Noc vědců 

Slezák informoval, že do užšího kola výběru nového národního koordinátora Noci vědců se přihlásily Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoká škola báňsko-technologická v Ostravě. VV po diskuzi doporučil hlasovat pro 

prvního kandidáta. Letošní Noc vědců bude opět bez dotace. 

 

10. Pozvánka ČAS na Fénixcon 

Tradiční setkání milovníků sci-fi a fantasy se uskuteční v Brně 1. až 2. prosince 2017. Hlavní organizátor pozval 

u příležitosti 100 let ČAS zástupce Společnosti, aby přednesl přednášku o naší historii. VV zvažuje účast 

Grygara či Zahajského. 

 

11. Keplerovo muzeum 

Zatím se nepodařilo uskutečnit další schůzku s Národním technickým muzeem o převzetí Keplerova muzea. O 

další svolání se pokusí Heinzel. ČAS má nově povinnost prokázat další výdaje za Keplerovo muzeum nad rámec 

dotace 200 000 Kč, a to do výše 40 000 Kč. S účetní vyřeší Dřevěný. 

 

12. Vyjádření ČAS ke členství AV v mezinárodních organizacích 

ČAS byla vyzvána Akademií věd, aby za ČR byla členem organizací COSPAR a SCOSTEP. ČAS by platila za 

ČR pravidelné roční platby členských příspěvků do těchto organizací. Finance by na to ČAS získávala od 

Akademie věd. Tento záměr se nesetkal s pochopením u některých jiných organizací či ústavů Akademie věd. 

ČAS v principu souhlasí, a pokud k tomu bude vůle na všech stranách, požadovanou roli splní. Akademii věd 

odpoví Heinzel. 

 

13. Grant na inzerci v Google AdWords a registrace CAS v TechSoup 

Scheirich informoval o možnosti ucházet se o grant, kde by byla zaplacena propagace ČAS v reklamních 

bannerech google ve výši 10 000 USD. Scheirich informoval o možnosti zapojit se do organizace, která má 

zvýhodněné multilicence softwarových balíků velkých světových firem jako Microsoft či Adobe. 

 

14. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Filip Brumla (Amatérská prohlídka oblohy), Jan Kačmárik (Sekce proměnných 

hvězd a exoplanet), Barbora Mikulecká (Amatérská prohlídka oblohy), Jana Nevrklová (Astronautická sekce),  

Jan Píšala (Amatérská prohlídka oblohy), Vít Valečka (Amatérská prohlídka oblohy). 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS bude upřesněn později. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


