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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 26. listopadu 2018 od 

12:30 v Planetáriu Praha. 
 

 
Přítomni za VV: Marcel Bělík, Petr Heinzel, Miloš Podařil, Petr Scheirich, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, 
Lenka Soumarová, Pavel Suchan. Omluveni: Radek Dřevěný, Lumír Honzík. Přítomni revizoři: Martin 
Černický, Jan Kožuško, Eva Marková. 

 
 

1. Astro.cz a facebook ČAS  
Sobotka upozornil členy VV na některé záludnosti redakčního systému, ve kterém lze editovat astro.cz. Od 
poloviny července se o profil ČAS na facebooku stará Sobotka s pomocí Martina Gembece a Martina Maška. V 

listopadu byl Sobotka ustanoven druhým správcem stránky (prvním je zakladatel profilu David Zoul) a nikdo 

další už nebude z bezpečnostních důvodů přidáván. 

 
2. 100 let IAU  
U příležitosti 100 let od založení Mezinárodní astronomické unie se v Planetáriu Praha uskuteční rozšířené 

setkání složek v podobném duchu, jako se stalo poprvé v roce 2018. Proběhne v termínu 6.-7. dubna v Planetáriu 

Praha. Místí organizaci zajistí Soumarová, program sestaví Sobotka, jeho odbornou část Heinzel. Očekává se 

účast oficiálního zástupce IAU. VV diskutoval o začlenění veřejné přednášky astronauta Andrew Feustela do 

této akce – prověří Suchan. V rámci oslav 100 let IAU se uskuteční z iniciativy senátora Jiřího Duška výstava v 

Senátu parlamentu ČR, v termínu od 22. 1. do 4. 2. 2019 se slavnostní vernisáží 22. 1. od 17:00. 

 
3. Malé setkání složek ČAS  
Tradiční lednové malé setkání složek ČAS se uskuteční na tradičním místě, tedy v budově Geofyzikálního 
ústavu AV v Praze na Spořilově, Boční II. Termínem je sobota 12. ledna 2019. Předpokládaný program 

proběhne od 10 do 15:30 hodin. Účast hospodářů složek je povinná, předsedů doporučená, ostatních funkcionářů 
ČAS dobrovolná. 

 
4. Seminář Františka Nušla v Jindřichově Hradci  
V sobotu 24. listopadu proběhl v muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci vzpomínkový seminář o díle a 

životě spoluzakladatele ČAS a dlouholetého předsedy Františka Nušla. Kromě přednášek bylo ústředním bodem 

jednání odhalení pamětní desky na domě, kde Nušl prožil své dětství a mládí od 2 do 18 let. Slavnostně pamětní 

desku odhalil čestný předseda ČAS Jiří Grygar a starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Seminář 

organizovala Odborná skupina pro historii astronomie ČAS, zejména Petr Bartoš a Štěpán Kovář. Semináře se 

zúčastnili také někteří Nušlovi potomci, za VV ČAS Sobotka, Suchan. VV děkuje organizátorům. 

 
5. Pobočky ČAS v Ostravě a Brně  
7. října 2018 byla v Planetáriu Ostrava založena Ostravská pobočka ČAS za účasti Suchana a Grygara. Brzy 

nabídne programovou nabídku všem zájemcům o astronomii z Ostravy a okolí. Výbor pobočky: Tomáš Kubica 

(předseda), Daniel Kunz (místopředseda), Božena Solarová (hospodářka). Dne 28. listopadu 2018 byla oficiálně 

založena (po téměř 20 letech obnovena) Brněnská pobočka ČAS. Prozatímní výbor pobočky byl ustaven ve 

složení předseda: Jiří Prudký, místopředsedkyně: Jarmila Zobačová, hospodář: Karel Drda, první člen: Jiří 

Dušek. První setkání členů pobočky je plánováno na polovinu ledna 2019. VV vyjadřuje svou velkou radost nad 

zakládáním nových poboček ve velkých městech, které mají zázemí a podporu velkých hvězdáren. VV děkuje 

všem, kteří se na zakládání podílejí. 

 
6. Ceny ČAS  
24. listopadu se laureátem Kopalovy přednášky stal dr. Martin Jelínek z Astronomického ústavu AV ČR. Cena 
Zdeňka Kvíze letos byla oznámena na Velkém setkání složek, ale nebyla předána a nebyla pronesena laureátská 

přednáška. VV diskutoval o předání ceny na setkání složek v roce 2019. Nušlovu cenu obdrží Doc. Martin Šolc z 
Astronomického ústavu MFF UK. Předána bude 3. prosince 2018 v Planetáriu Praha. Členy pozve Sobotka. 

 
7. Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě  
Nakladatelství Aldebaran Libora Lenži upustilo po dohodě od své pravidelné účasti na Podzimním knižním 
veletrhu v Havlíčkově Brodě. Je dohodnuta spolupráce s nakladatelstvím Aldebaran AGA Petra Kulhánka, které 
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vyšle na veletrh svého zástupce a knihy k prodeji. Svou aktivní účast na veletrhu od roku 2019 přislíbili 
zakladatelé ceny Petr Bartoš a Štěpán Kovář. 

 

8. Noc vědců  
Celková účast v roce 2018 celorepublikově přesáhla 60 000, pravděpodobně z důvodu zvýšení počtu 
účastnických organizací. Dle referencí z astronomické části akce ale návštěvníků přišlo méně. Za ČAS se 

účastnilo 18 organizací. V roce 2019 se uskuteční Noc vědců v pátek 27. září a tématem bude ekologie. Za ČAS 

se nabízí téma světelného znečištění. 

 

10. 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. Přesný program zatím 
není znám, informace budou na astro.cz. 

 

11. EU a střídání času  
ČAS bývá oslovována novináři, aby přednesla své stanovisko ke zrušení střídání času a k tomu, zda zachovat 

zimní nebo letní čas. Stanovisko ČAS je, že jsme pro zrušení střídání času. Komentář ke zdravotním dopadům 

jedné či druhé varanty ponecháváme kompetentním institucím, např. Fyziologickému ústavu AV. Scheirich 

připravil tabulku soumraků a východů a západů Slunce pro obě varianty času. Sobotka a Suchan zajistí grafické 

materiály pro novináře a ČAS vydá tiskovou zprávu před Štědrým dnem. 

 

12. Staroměstský orloj  
Nová podoba orloje budí nevoli mezi částí astronomů. Bohužel mezi odborníky neexistuje shoda na tom, jak má 

orloj vypadat. ČAS má informace o tom, že kontrola Ministerstva kultury konstatovala, že při rekonstrukci 

nebyla dodržena podoba orloje schválená památkovým úřadem. VV nesouhlasí s postupem Magistrátu hl. města 

Prahy, který se neobrátil na odborné instituce např. (ČAS, AsÚ AV ČR, ...) s žádostí o posouzení. Pokud bude 

ČAS požádána odpovědnými orgány o zprostředkování odborné konzultace, tak to udělá, ale sama nebude do 

neprůhledného procesu zasahovat. 

 

13. Členský průkaz  
VV schválil konečnou podobu členské průkazky pro rok 2019. VV děkuje za grafický návrh Aleši Majerovi. 
Tisk zajistí Jiří Bárta a Lenka Soumarová. 

 

14. 100 let ČAS  
Bohužel došlo k velkému zpoždění v přípravě Astropisu Speciál ke 100 letům ČAS. Příprava je poznamenána 
nedostatečnou komunikací mezi společností Astropis a ČAS, od počátku nebyl určen hlavní editor. Speciál za 
Astropis nově připravuje David Ondřich. 

 

15. 50. konference o proměnných hvězdách  
Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS organizuje jubilejní 50. konferenci o výzkumu proměnných hvězd 
(ke kterým v posledních 10 letech přibyly i exoplanety). Konference se uskuteční 30. 11. až 2. 12. v 
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Za VV se zúčastní Heinzel, Sobotka a Suchan. 

 

20. Přijetí nových členů  
VV ČAS přijal nové členy: Matěj Bárta (Pobočka Vysočina), Helena Burešová Metznerová (Pražská pobočka), 

David Coufal (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jan Fikejzl (Pražská pobočka), Jana Hrabalová (Pobočka 

Ostrava), Zuzana Kulíšková (Pobočka Ostrava), Daniel Kunz (Pobočka Ostrava), Adam Malíř (Sluneční sekce), 

Kateřina Ondreková (Pobočka Ostrava), Zdeněk Pokorný (Pražská pobočka), Jana Rašková (Pobočka Ostrava)  
Igor Stojanov (Amatérská prohlídka oblohy), Roman Škubal (Západočeská pobočka), Soňa Šímová 
(Pražská pobočka), Jaroslav Šolc (Přístrojová a optická sekce), Zuzana Tačovská (Pražská pobočka), 
Antonín Vrba (Kosmologická sekce), Matěj Zahajský (Pražská pobočka). 

 
Termín příští schůze VV ČAS je sobota 12. ledna od 15:30 po setkání složek ČAS v Geofyzikálním ústavu AV v 
Praze na Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 
 
 
 

 
- 2 - 


