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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 25. září 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. Revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva Marková.  
Hosté: Zdeněk Bardon (na body 1 a 2), Soňa Ehlerová (na bod 4). 

 
 

1. Facebook ČAS  
Bardon informoval o založení facebookového profilu ČAM. Tento profil nebude prozatím aktivně využíván, 

protože facebookové aktivity ČAM přesune na FB ČAS. Vybraní porotci ČAM dostanou přístup na facebookový 

profil ČAS (přidělí Sobotka), kde budou prezentovat fotografie došlé do soutěže a astrofotografické tipy. VV 
iniciativu vítá. O profil ČAS se stará Sobotka s pomocí Martina Maška a Martina Gembece. 

 
2. Nabídka kalendářů  
Hvězdárna Jičín nabídla svůj kalendář s astronomickou tematikou členům ČAS a dále, aby na kalendáři bylo 

logo ČAS. VV po diskuzi o finanční stránce a zájmu potenciálních kupců nabídku nepřijal. Prodeje kalendářů 

napříč obory rok od roku klesají a mnoho kalendářů je k dispozici zdarma jako propagační materiály. Bělík 

nabídne firmě Dalekohledy Matoušek, zda by jejich stolní Hvězdářský kalendář otiskl některé fotografie došlé 

do ČAM. 

 
3. Propagace fotografické soutěže Knihovny v Mokré  
Astrofotograf Petr Horálek požádal o velkou propagaci fotografické soutěže, které je partnerem i ČAS. VV po 
diskuzi rozhodl o podpoře soutěže na facebookovém profilu ČAS v přiměřené míře. S knihovnou jsme v 
kontaktu a žádná stížnost od ní na nedostatečnou propagaci nepřišla. 

 
4. 100 let IAU  
Mezinárodní astronomická unie IAU v roce 2019 oslaví 100 let od svého založení. IAU bude pořádat 

celosvětově řadu akcí, ke slavnostnímu zahájení dojde 10.-12. dubna v Bruselu. Předsedkyně národního 

koordinačního výboru pro tyto aktivity v ČR Soňa Ehlerová navrhuje uspořádat seminář o IAU. VV souhlasí a 

navrhuje spojení se setkáním složek ČAS a pozvat k veřejnému přednášení Jiřího Grygara. VV osloví 

Planetárium Praha, zda je možné akci uspořádat v jejích prostorách v termínu 6.-7. dubna 2019. V koordinačním 

výboru ke 100 letům IAU jsou za ČAS Suchan a Sobotka. 

 
5. GIGA Event  
V termínu 30. 8. až 1. 9. 2019 proběhne v Praze setkání vyznavačů lovení kešek (geocaching) pod názvem Praga 
Astronomica. Akci organizuje Petr Bartoš, který úspěšně zorganizoval už MegaEvent v Ondřejově v září 2017. 

GIGA Eventu by se mělo zúčastnit na 5 000 až 10 000 lidí. Už teď je možno se přihlásit na www.cas100geo.cz. 
VV rozhodl, že bude partnerem této akce. Černický nabízí podporu ze strany Pražské pobočky. 

 
6. ČNKA  
Na jednání vedení Astronomického ústavu AV zazněla připomínka, že na stránkách ČNKA, který je od začátku 
roku skupinou působící v ČAS, chybí dokumenty o činnosti ČNKA, zejména zápisy. Heinzel požádá Palouše o 
doplnění. 

 
7. Pobočka ČAS v Ostravě  
VV obdržel dopis od ostravských astronomů, že mají zájem obnovit po mnoha letech Ostravskou pobočku ČAS. 
VV je tomu velmi rád, děkuje za iniciativu a Heinzel pošle podpůrný dopis. Ke slavnostnímu zahájení činnosti 
by mělo dojít 6. října na Hvězdárně a planetáriu v Ostravě. Za ČAS se zúčastní Suchan. 

 
8. Pobočka ČAS v Brně  
Formálně pobočka založena nebyla, ale vykonává činnost zejména díky iniciativě Jiřího Duška, ředitele brněnské 

hvězdárny. VV věří, že k založení dojde, až se přihlásí lidé ochotní pobočku řídit. VV děkuje Jiřímu Duškovi. 
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9. Ceny ČAS  
Cenu Littera Astronomica obdrží Lukáš Grygar za velmi zdařilý překlad rozsáhlé tetralogie Lucy a Stephena 

Hawkingových Jirkova dobrodružství. K předání ceny dojde na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově 

Brodě 5. října 2018. Doprovodný program pozorování Slunce zajišťuje Pobočka Vysočina. VV děkuje. Libor 

Lenža se svým nakladatelstvím Aldebaran odřekl účast na knižním veletrhu – zašle alespoň několik knih k 

prodeji. VV diskutoval o budoucnost účasti ČAS na veletrhu.  
Kopalova přednáška zazní tradičně na Dni s Astropisem, a to 24. listopadu v Praze v budově Akademie věd, 

Národní 3. Bohužel došlo k termínové kolizi se seminářem ke 151. narození zakladatele ČAS Františka Nušla, 
který se koná v Sezimově Ústí, a kde bude řada členů VV ČAS. Nušlova cena bude předána 3. prosince v 
Planetáriu Praha. 

 

10. Noc vědců  
Proběhne v pátek 5. října. V ČR je to o týden později než ve zbytku EU, kvůli kolizi se státním svátkem. Za ČAS 
se zúčastní oproti minulým letům jen polovina institucí – cca 13. Slezák vyzývá organizátory na jednotlivých 
stanovištích, aby poslali fotky z akce. 

 

11. EU a střídání času  
Evropská komise na základě ankety zvažuje konec střídání středoevropského a středoevropského letního času. 

Není jasné, který z časů bude zachován celoročně, a jestli bude čas stejný ve všech zemích EU. Téma vyvolává 

velký zájem veřejnosti a mnoho diskuzí. Scheirich navrhuje, aby ČAS připravila kalendář či tabulku, ve které si 

každý bude moci najít v kolik hodin se rozednívá a stmívá pro každý den v roce v případě obou variant časů. 

Vyznačeny budou důležité dny pro náš život, jako např. Štědrý večer. Tabulku připraví Scheirich, doprovodný 

text napíše Suchan. 

 

12. Pražský orloj  
28. září bude odhalen po rekonstrukci Pražský orloj. Heinzel prošel složitou komunikací s Magistrátem hl. města 

Prahy, na který se nezávisle obraceli jednotlivci i skupiny odborníků i astronomů, které měly výhrady k 
zamýšlenému novému vzhledu orloje. VV konstatuje, že nová podoba orloje byla zvolena bez řádné konzultace s 

odbornou veřejností. ČAS tyto konzultace magistrátu nabídla, ale bez odezvy. 

 

13. Hospodaření ČAS  
Heinzel připomněl návrh Evropské astronomické společnosti, že ti členové EAS, kteří jsou zároveň členy ČAS, 

už nemusejí platit členský příspěvek do EAS. VV očekává zvýšený zájem českých členů EAS o členství v ČAS. 

Dřevěný informoval, že ČAS už od Akademie věd obdržela dotaci na platbu členského příspěvku ČR za členství 
v IAU. Na platbu za čl. příspěvek ve SCOSTEP se čeká.  
VV rozhodl, že pro rok 2019 zůstává výše individuálních členských příspěvků do ČAS stejná, jako v předchozím 
roce, tj. výdělečně činní 500 Kč, nevýdělečně činní 400 Kč, členové ze Slovenska mohou platit v Eurech: 18, 
resp. 14 Eur, zahraniční členové 700 Kč, tedy 25 Eur.  
Honzík předložil přehled žádostí složek ČAS o dotaci na rok 2019. Složky žádají o 240 000 Kč, VV bude mít k 
dispozici dle výše dotace RVS pravděpodobně 190 000 Kč.  
VV diskutoval o hlavním motivu vzhledu členských průkazek pro rok 2019, např. 50 let přistání člověka na 
Měsíci, 100 let IAU. Sobotka požádá o grafický návrh Aleše Majera z Klubu astronomů Liberecka.  
RVS bude mít pro rok 2019 nové formuláře žádostí o dotaci z rozpočtu AV. Zatím nejsou k dispozici. Sobotka 
vyplní prozatímní formuláře RVS. 

 

14. Projekt ekologické výchovy  
VV souhlasí s pokračováním projektu přeshraniční česko-německé spolupráce s tématem světelného znečištění. 

 

15. Online přihláška do ČAS  
Scheirich připravil dlouho očekávanou online přihlášku do ČAS. Zájemce o členství na astro.cz vyplní a odešle 
formulář. Tomuto zájemci přijde informační mail, který musí potvrdit. Poté se vygeneruje pdf verze přihlášky, 

která je odeslána tajemníkovi ČAS, správkyni databáze ČAS a předsedům všech složek, do kterých se zájemce 

hlásí. VV děkuje Scheirichovi. Složky ČAS o nové přihlášce bude informovat Sobotka, který také sepíše článek 
na astro.cz. 
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16. ČAS a ISBN  
Kožuško upozornil, že ČAS už vyčerpala možnost jednorázově přidělovaných čísel pro své publikace. Navrhl, 
aby ČAS zažádala o trvalé číslo ISBN. ČAS tím vznikne povinnost uvádět toto číslo na všech svých knižních 
publikacích a zasílat povinné výtisky. Administrativu s tím spojenou si bere na starosti Kožuško. Kožuško 
informuje složky. 

 

17. Hvězdárna Vyškov  
VV ČAS se dozvěděl o těžkostech Hvězdárny Vyškov, vedle které má vyrůst velká budova. Její existence 
znamená velké zvýšení světelného znečištění a ohrožení činnosti hvězdárny při nočním pozorování. VV žádá 
Hvězdárnu Vyškov o bližší informace. 

 

18. Archiv ČAS  
Sluneční sekce by ráda uložila některé své dokumenty do archivu ČAS. Ten se nachází v areálu Astronomického 
ústavu AV ČR v Ondřejově. Jde o nepoužívanou nevytápěnou a nevětranou místnost, ve které je vlhko a plíseň. 

Nevyhovující stav bude VV řešit. Suchan předá klíče Scheirichovi, který uskuteční prohlídku archivu a zjistí 
obsah archivu. Členové VV ČAS, kteří mají u sebe doma různé dokumenty ČAS, sepíší jejich seznam a předají 

ho do konce roku Sobotkovi. Tyto materiály by měly být umístěny v archivu. 

 

19. Změna v komisi AO  
VV ČAS na základě návrhu Ústřední komise Astronomické olympiády jmenoval do komise pro kategorii AB 
nového člena: Mgr. Martina Blaschkeho, Ph.D. z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity  
v Opavě. 

 

20. Přijetí nových členů  
VV ČAS přijal nové členy: Roman Hujer (Klub astronomů Liberecka), Tomáš Kocourek (Astronautická sekce), 
Martin Kolář (Pražská pobočka), Iva Kolářová (Pražská pobočka), Iveta Lamberská (Amatérská prohlídka 

oblohy), Stanislav Peschl (Pražská pobočka), Tomáš Petrásek (Astronautická sekce), Kateřina Sedláková-
Droščínová (Amatérská prohlídka oblohy), Radim Šitavanc (Amatérská prohlídka oblohy), Jiří Treml (Pražská 

pobočka), Jaroslav Valach (Pražská pobočka). 
 

 

Termín příští schůze VV ČAS je pondělí 26. listopad od 12:30 v Astronomickém ústavu AV v Praze na Spořilově. 

 
Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 
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