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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 16. května 2018 od 

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

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

Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel Suchan. Omluveni revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva 

Marková. Hosté: Jan Myška (na bod 1), Stanislav Kopřiva (na bod 2), Jan Palouš, Soňa Ehlerová (na bod 3). 

 

1. Cena Antonína Vítka 

Jan Myška z Astronautické sekce informoval o předání Ceny Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky za 

rok 2018 Vladimíru Remkovi. Vzhledem k časovému vytížení laureáta nebyla cena předána na středoevropském 

setkání zájemců o kosmonautiku Kosmo-News Party, ale na knižním veletrhu Svět knihy 12. května v Praze. 

Myška požádal o uhrazení nákladů na cestovné spojených s prvním ročníkem ceny. VV navýšil mimořádně 

Astronautické sekci na rok 2018 dotaci ze 3000 Kč na 5000 Kč a doporučil jejímu výboru, aby o zvýšenou 

dotaci žádal i pro další roky. VV děkuje Astronautické sekci za zřízení nové ceny a přeje jí hodně úspěchů. 

 

2. Pozemek pro ČAS 

Člen Pražské pobočky ČAS Ing. Stanislav Kopřiva nabízí ČAS darem pozemek na rozhraní Středočeského a 

Jihočeského kraje u Orlické přehrady. Motivací daru je nabídnout ČAS prostor k vybudování dalekohledu. S. 

Kopřiva prezentoval mapy pozemku, fotografie ukazující výhled do světových stran a další podrobnosti k 

pozemku. VV děkuje za nabídku. V letních měsících uspořádá exkurzi přímo na místo (domluví Sobotka). Poté 

bude rozhodnuto o dalším postupu. Klíčové je mít pro pozemek využití – školení pozorovatelů? robotický 

dalekohled? VV vyvolá diskuzi v celé ČAS. 

 

3. 100 let IAU 

Předseda Českého národního komitétu astronomického (který je od 1. 1. 2018 odbornou skupinou v rámci ČAS) 

prof. Jan Palouš představil nový projekt Mezinárodní astronomické unie IAU. V roce 2019 oslaví tato 

mezinárodní organizace 100 let a bude pořádat celosvětově řadu akcí. Předsedkyní národního koordinačního 

výboru pro tyto aktivity v ČR je dr. Soňa Ehlerová. VV diskutoval o možnosti věnovat část příštího setkání 

složek právě 100 letům IAU. Tato část by byla určena veřejnosti. VV bude hledat s předstihem vhodný termín i 

místo. Palouš připomněl, že v létě 2019 oslaví 100. narozeniny čestný člen a bývalý předseda ČAS doc. Luboš 

Perek. 

 

4. Astro.cz 

Vzhledem k novému nařízení ohledně ochrany osobních dat, zkráceně GDPR, bude přímo do přihlášky o 

členství v ČAS přidána informace o zpracování osobních údajů členů. Tyto informace se objeví také na astro.cz 

na zvláštní stránce (Sobotka) a budou zapracovány i do nově vytvářené online přihlášky do ČAS (Scheirich). 

Scheirich připomněl, že ČAS je kolektivním členem České rady dětí a mládeže ČRDM, která nabízí software pro 

udržování členské databáze a výběr členských příspěvků. Bělík navrhl uspořádání školení pro VV ohledně 

nakládání s osobními daty. Sobotka připomněl, že funkce šéfredaktora astro.cz se ujal dočasně, ale už je to rok. 

Stále se nedaří najít pro tuto funkci vhodnou osobu.  

 

5. Hospodaření ČAS 

Dřevěný a Heinzel informovali o žádosti účetní na zvýšení finanční odměny za vedení účetnictví ČAS. V roce 

2017 objektivně došlo ke zvýšení objemu práce a účetních dokladů. Výši doplatku domluví Dřevěný. Pro další 

roky pravděpodobně dojde ke změně odměny účetní z paušální částky na částku pohyblivou a danou počtem 

dokladů a zakázek. VV apeluje na složky, aby sdružovaly účetní doklady – místo 3 DPP pro jednu osobu, 

udělaly jednu souhrnnou apod. Sobotka poptá účetní služby u několika jiných firem kvůli zmapování cenové 

hladiny těchto služeb. Scheirich informoval, že ČRDM nabízí za poplatek cca 1000 Kč ročně účetní software. 

VV schválil výši dotace složkám ČAS – ty si rozdělí celkovou částku 190 000 Kč, tedy přibližně polovinu 

dotace RVS. 

 

6. Ceny ČAS 

VV schválil na základě návrhu komise laureáta Nušlovy ceny pro rok 2018. Jméno bude zveřejněno v tiskové 

zprávě několik dní před předáním. Podařil informoval o nominacích došlých na Cenu Littera astronomica a 

Kopalovu přednáška. VV diskutoval změnu statutu Ceny Littera astronomica. ČAS se i letos zúčastní 

Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě 5. a 6. října. 
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7. Pobočka Brno 

Brněnská hvězdárna v čele s Dr. Jiřím Duškem svolala všechny zájemce o členství v připravované Brněnské 

pobočce na společné setkání 11. května. Na programu byly organizační záležitosti a promítání dokumentárního 

filmu Grygar za osobní účasti hlavního aktéra. Akce se zúčastnilo přes 100 lidí a 45 z nich projevilo zájem o 

další aktivity vznikající pobočky. VV doporučuje, aby si pobočka zvolila svůj přípravný výbor.  

 

8. Kolektivní členové ČAS 

Dřevěný a Sobotka provedou revizi plateb členských příspěvků kolektivních členů za rok 2018. 

 

9. 90 let Štefánikovy hvězdárny 

Hvězdárna oslaví své 90. narozeniny 24. června, kdy proběhne Den otevřených dveří. Členové ČAS jsou srdečně 

zváni. Předtím proběhne 21. června tisková konference k danému výročí, na které za ČAS promluví Heinzel. 

Soumarová informovala o rekonstrukci budovy hvězdárny a doporučila odložit uložení časové schránky 

zapečetěné 8. prosince při 100. narozeninách ČAS. Nový termín bude na podzim 2018.  

 

10. Keplerovo muzeum v NTM 

Expozice v Keplerově muzeu, kterou 8,5 roku udržovala ČAS a Agentura Pro Vás v centru Prahy v Karlově 

ulici, byla převezena do Národního technického muzea. Expozice měla být zpřístupněna pro veřejnost na jaře 

2018. Z technických důvodů je termín posunut na léto 2018. 

 

11. Členství v EAS 

Evropská astronomická společnost považuje za prioritu zvýšit počet svých individuálních členů a nabízí členství 

zdarma profesionálním astronomům v případě, že daní zájemci jsou zároveň členy ČAS. Související agendou se 

zabývá Heinzel ve spolupráci s ČNKA. 

 

12. Fotokniha 100 let ČAS 

Sobotka informoval, že složky ČAS nereagovaly na výzvu, aby zaslaly fotografie z akcí ke 100 letům ČAS, 

které proběhly v roce 2017. VV žádá organizátory všech akcí, aby zaslali Sobotkovi z každé akce minimálně 5 

fotografií – u každé je třeba uvést autora a krátký popis fotky. Kniha bude profesionálně nasázena. 

 

13. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy:  Daniel Banszel (Pražská pobočka), Thomas Contini (Kosmologická sekce), Martina 

Exnerová (Sluneční sekce), Martin Fiala (Západočeská pobočka), Václav Havel (Amatérská prohlídka oblohy), 

Zbyněk Henzl (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Libor Chovanec (Amatérská prohlídka oblohy), Jindřich 

Jelínek (Pražská pobočka), Karel Kolomazník (Amatérská prohlídka oblohy), Jana Králová (Kosmologická 

sekce), Michael Kročil (Pobočka Vysočina), Jiří Kubánek (Zákrytová a astrometrická sekce), Rudolf Lněnička 

(Kosmologická sekce), Kateřina Nepovímová (Pražská pobočka), Filip Novotný (Sekce proměnných hvězd a 

exoplanet), Pavel Ouběh (Kosmologická sekce), Jiří Potměšil (Kosmologická sekce), Karina Saineko 

(Kosmologická sekce), Klaudie Sofková (Kosmologická sekce), Jan Somr (Amatérská prohlídka oblohy), Jan 

Šalé (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jana Švihálková (Pobočka Vysočina), Alena Van de Vin 

(Kosmologická sekce), Lukáš Veselý (Amatérská prohlídka oblohy), Jindřiška Vondráková (Pražská pobočka), 

Vilém Závodný (Amatérská prohlídka oblohy), Radek Zozulák (Pražská pobočka).  

 

 

Termín příští schůze VV ČAS bude upřesněn později. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


