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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 24. dubna 2017 od 

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

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

Sobotka, Pavel Suchan, Lenka Soumarová. Omluven: Radek Dřevěný. Host: Jan Vondrák (na bod 11). Revizoři: 

Martin Černický, Jan Kožuško. Omluvena: Eva Marková.  

 

1. Astro.cz 

K 30. dubnu rezignoval na svou funkci šéfredaktor astro.cz Petr Horálek. VV ČAS mu děkuje za vynikající 

vykonávání práce po dobu 8 let. VV povede jednání o dočasném vedení astro.cz s Martinem Maškem s odměnou 

4000 Kč měsíčně. Sobotka navrhuje štafetové předávání služeb na astro.cz, protože pro jednoho člověka je to 

příliš náročné. Hlavní redaktor astro.cz musí být téměř nepřetržitě online. Pokud by existoval rozpis služeb a 

větší okruh redaktorů, bylo by možné držet služby a na každého by vyšel třeba jen 1 den v týdnu. Za každou 

službu by byla fixní odměna, např. 300 Kč za den. To by byla alternativa, pokud by se nepodařilo najít nového 

šéfredaktora. Suchan namítá, že i v případě služeb musí existovat jeden hlavní koordinátor. VV bude výzvou 

členům ČAS i veřejnosti prostřednictvím astro.cz hledat posily do redakce astro.cz. Sobotka připraví text, kde 

popíše, jaký druh činnosti je třeba na astro.cz vykonávat. Úspěšnější než obecné výzvy bývá cílené oslovení lidí, 

kteří se osvědčili už jinde. Honzík osloví Václava Kalaše, Suchan Martinu Exnerovou. Kožuško osloví vyšší 

ročníky astronomické olympiády. Práce v redakční radě astro.cz by mohla být zajímavá pro studenty žurnalistiky 

a mediálních studií. Slezák s pomocí Honzíka vypracuje ceník pronajímaného prostoru na astro.cz Mohlo by to 

přinést další finanční prostředky pro astro.cz. Ty budou nezbytné pro další chod redakce. Na návrh 

hardwarového správce astro.cz Jana Štrobla, odsouhlasil VV nákup nových procesorů, které nahradí současnou 

vadnou sérii – cena celkem cca 2500 Kč. VV děkuje Janu Štroblovi za dlouhodobou obětavou práci pro astro.cz 

 

2. Sjezd ČAS 

Sobotka získal od 12 účastníků foto i video o celkové velikosti 3 GB. Sobotka vloží na uložto pod heslem, které 

rozešle členům ČAS. Výběr z fotografií bude na astro.cz. VV obdržel od členů mnoho děkovných mailů za 

průběh sjezdu i jeho zábavnou část. Jedinému kritickému hlasu odpoví Heinzel písemně a Kožuško osobně. 

Vzhledem k volbě nového statutárního orgánu (nového předsedy), odevzdal Sobotka příslušnou žádost o zapsání 

nové skutečnosti rejstříkovému soudu. Sobotka a Heinzel navštívili Fio banku a zřídili předsedovi přístup ke 

všem účtům. Předání datové schránky ČAS mezi sebou zajistí starý a nový předseda ČAS Vondrák a Heinzel na 

České poště.  

 

3. 100 let ČAS 

Sobotka podal na Krajský úřad Středočeského kraje žádost vypracovanou Petrem Bartošem na finanční podporu 

dětského programu MegaEventu 9. 9. v Ondřejově ve výši 68 000 Kč. VV diskutoval průběh akce v den založení 

ČAS, tedy 8. 12. Heinzel navrhuje uspořádat anketu mezi členy ČAS s cílem zjistit, kolik by se jich zúčastnilo. 

ČAS byla založena ve 14:00, program by začal předtím. V úvaze je možnost nechat zahrát herci akt založení 

ČAS – scénáře by se ujal Sobotka. Sobotka navrhuje uspořádat autogramiádu prof. Nušla (najatý herec). Jeho 

podpis na retro pohlednicích a dalších osobních předmětech v držení členů ČAS by mohl být zajímavou 

památkou na 100. výročí. VV hledá vhodné místo pro akci 8. 12., nabízí se posluchárna ČVUT, Karlovo náměstí 

v Praze, nedaleko místa, kde byla ČAS založena. ČAS prodává v eshopu Libora Lenži (Nakladatelství 

Aldebaran) na www.nva.cz upomínkové předměty ke 100 let ČAS (trička – 209 Kč, hrnky – 109 Kč a 16GB 

USB disky – 209 Kč). Sobotka domluví inzerci těchto předmětů v Astropisu, zajistí inzerci v KR a rozešle 

hromadný mail členům. Na akci 8. 12. by měly být hotové retro otočné mapy oblohy (výrobu zajišťuje 

Zahajský). Na místě by mohly být distribuovány mince ČNB a známky České pošty dle objednávek členů ČAS. 

Podařil zjistí u České pošty, zda lze objednávat jednotlivé známky na ks nebo nějaké větší soubory. Sobotka 

osloví složky ČAS, aby zasílaly seznamy zájemců a počty známek. Slezák připraví kalkulaci výroby dalších 

kusů propagačních materiálů (pohlednice, letáčky, propisky, klíčenky).  

 

4. Rada dětí a mládeže 

Scheirich připravil žádost k začlenění ČAS do této instituce a zúčastnil se sněmu 6. dubna. Tam byla ČAS 

přijata. ČAS musí uhradit roční příspěvek 3 Kč na člena ČAS za rok, výhodou je, že pak budou pojištěni 

účastníci z řad ČAS na akcích ČAS (újmy na zdraví a majetku). Organizace nabízí prezentaci ČAS ve svém 

časopise Archa. Napíše Scheirich. 

 

http://www.nva.cz/
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5. Kolektivní členové 

Byla podepsána aktualizovaná smlouva s Hvězdárnou a planetáriem Ostrava. Čekáme na podpis aktualizované 

smlouvy s pardubickou hvězdárnou. 

 

6. Ceny ČAS 

Uzávěrka návrhů na Nušlovu cenu je 30. dubna. Podařil zatím obdržel dva návrhy. Sobotka navrhuje, aby byla 

cena předána na akci 8. 12. s tím, že by ji mohl předávat prof. Nušl osobně (v podání herce). Uzávěrka návrhů na 

cenu Littera astronomica je 31. května. Podařil zatím ví o nominovaných jen neoficiálně, očekává oficiální 

návrhy. Cena bude předána v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě 20. října v 17 hodin 

v salónku 2. ČAS se veletrhu zúčastní spolu s nakladatelstvím Aldebaran. Ředitelka veletrhu nabízí ČAS při 

příležitosti 100 let založení větší prostor v programu. VV diskutoval o návrzích: přednáška pro veřejnost, 

autogramiáda, soutěž o ceny (Firstscope). Vhodné bude využít roll-up bannery a prodávat na stánku knihu 

Nebeské perly. Uzávěrka návrhů na Kopalovu přednášku je 30. června.  

 

7. Světelné znečištění 

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

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

usnesení. To by bylo závazné i pro příští vládu. Světlo by se mohlo dostat pod stejnou regulaci jako zvuk 

v případě nočního klidu. Suchan rozešle předsedovi vlády a ministru životního prostředí rezoluci ČAS přijatou 

na sjezdu. 

 

8. EWASS 

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

ČAS ke 100 letům. Heinzel se dotázal, zda má předseda ČAS mít úvodní projev na konferenci. U Cyrila Rona 

prověří Heinzel. 

 

9. Výroční zpráva ČAS 2016 

Sobotka informoval, že kvůli vysokému vytížení s přípravou sjezdu nestihl vytvořit Výroční zprávu ČAS. Její 

první verzi připravil Scheirich, dokončí Sobotka nejpozději do konce května. 

 

10. Sluneční seminář 

Již téměř 50 let se koná na Slovensku 1x za dva roky sluneční seminář. Probíhal už v dobách federace jako 

„Česko-slovenský sluneční seminář“. Tradičně se ho účastní i čeští astronomové, někteří z nich jsou i členy 

organizačního výboru. Heinzel informoval VV o dohodě se slovenskými organizátory, aby ČAS byla oficiálně 

spoluorganizátorem. VV s návrhem souhlasí. Heinzel oficiálně požádá slovenskou stranu. 

 

11. Keplerovo muzeum 

Vondrák informoval, že magistrát hl. města Prahy přidělil ČAS dotaci 200 000 Kč na provoz muzea v roce 2017. 

VV diskutoval o aktualizaci textů v muzeu. VV pověřil Vondráka, aby inicioval svolání dalšího jednání 

s Národním technickým muzeem o převzetí Keplerova muzea. Případná jednání o převzetí Hvězdárnou a 

planetáriem v Praze proběhnou až po ukončení výběrového řízení na pozici ředitele této instituce. 

 

12. Vyjádření ČAS ke členství AV v mezinárodních organizacích 

ČAS byla vyzvána, aby se vyjádřila k tomu, zda je přínosné, aby Česká republika byla prostřednictvím 

Akademie věd členem organizací COSPAR a SCOSTEP, neboť jsou s tím spojené pravidelné roční platby 

členských příspěvků. Za ČAS odpověděl Heinzel a vyjádřil plnou podporu ČAS členství v těchto organizacích. 

 

13. Členství v ČAS 

Heinzel oslovil některé profesionální astronomy, zda by se nechtěli stát členy ČAS. Přitom byla často nastolena 

otázka motivace, ale také otázka jak by mohli efektivně přispět k činnosti společnosti. Heinzel navrhuje sestavit 

jakési "desatero" činností adekvátních pro tyto členy ČAS. 

 

14. Astronomická olympiáda 

VV ČAS schválil personální změnu v organizačním týmu AO. Novým členem komise pro věkovou kategorii CD 

se stal Pavel Kůs. 
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15. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Ladislav Červinka (Klub astronomů Liberecka), Jaroslav Dudík (Sluneční sekce), 

Jan Myška (Astronautická sekce), Jiří Novotný (Amatérská prohlídka oblohy), Stanislav Vohanka (Valašská 

astronomická společnost), Viktorie Zablotská (Pražská pobočka). 

 

 

Termínem příští schůze VV ČAS je pondělí 12. června 2017 od 12:30 na AsÚ Spořilov. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


