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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 2. dubna 2017 od 14:00 

na Hvězdárně a planetáriu v Brně. 
 

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

Scheirich, Petr Sobotka, Pavel Suchan, Lenka Soumarová. Revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva 

Marková. Hosté: Jan Vondrák, Jakub Rozehnal. 

 

Poznámka: Jde o první zasedání nově zvoleného Výkonného výboru ČAS na 20. sjezdu dne 2. 4. 2017. Původně 

ohlášené zasedání předchozího Výkonného výboru 31. 3. od 17 hod na Hvězdárně a planetáriu v Brně spočívalo 

pouze v organizačním zajišťování sjezdu. 

 

1. Nový předseda ČAS 

Předsedu byl zvolen prof. Petr Heinzel, člen Sluneční sekce, vědecký pracovník Astronomického ústavu AV. 

Dle stanov je předseda statutárním orgánem ČAS. ČAS je povinna nahlásit změnu na pozici předsedy ČAS u 

rejstříkového soudu, kde je zapsána jako spolek. Vondrák předá své podpisové právo a přístup k bankovním 

účtům ČAS u Fio banky do rukou Heinzela. Dojde i k předání přístupu do datové schránky. Kožuško vypracuje 

v co nejkratším termínu zápis ze sjezdu, aby měl nový předseda doklad o svém zvolení. Heinzel bude přidán do 

mailových konferencí VV ČAS a vedení složek ČAS. Sobotka zřídí přístup předsedovi do členské databáze. 

 

2. Funkce VV ČAS 

Kromě funkcí přímo volených sjezdem: předseda (Heinzel) a hospodář (Dřevěný), obsadil VV ČAS další 

funkce. Místopředsedou ČAS byl opět zvolen Suchan, který také zůstává tiskovým tajemníkem. Tajemníkem, 

zajišťujícím základní fungování ČAS, byl opět jmenován Sobotka. 

 

3. Dělba práce VV 

VV ČAS má stejné personální složení, jako v minulém období, se dvěma výjimkami. Vondráka střídá na pozici 

předsedy Heinzel a novým členem VV se stal Petr Scheirich, člen Amatérské prohlídky oblohy a vědecký 

pracovník Astronomického ústavu AV. Rozdělení úkolů mezi členy VV tedy zůstává stejné. Scheirich se bude 

věnovat tématu „citizen science“, tedy vědeckých projektů, do kterých se může zapojit i veřejnost. Scheirich dále 

nabízí drobnější programování pro astro.cz a úpravy aplikace „členská databáze“. 

 

4. Rada dětí a mládeže 

Scheirich připraví žádost a povinné přílohy k začlenění ČAS do této instituce. Ta jedná již 6. dubna, záležitost 

tedy velmi spěchá. 

 

5. Astro.cz 

Jedním z hlavních úkolů VV bude zajištění personálního i finančního posílení astro.cz. Na sjezdu se do redakční 

rady přihlásil Pavel Váňa z APO. Programátorskou pomoc nabízí také Zbyněk Řešetka z APO a kontakt s novým 

programátorem zprostředkovává Stanislav Kopřiva z Pražské pobočky. VV zvažuje zavést na astro.cz placenou 

inzerci, nikoli formou náhodně generovaných výměnných bannerů, ale P.R. článků a reklamy astronomických 

institucí v ČR. Heinzel připomíná, že o propagaci by mohla stát i Akademie věd se svým novým projektem 

„Vesmír pro lidstvo“ v rámci strategie AV 21 č. 16.  

 

6. Kolektivní členové 

Podpisem smlouvy o kolektivním členství bylo ke dni 31. 3. 2017 přijato Mobilní planetárium.cz. 

 

7. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Karel Dragoun (Amatérská prohlídka oblohy), Lucie Fojtová (Astronautická sekce),  

Tereza Kopecká (Pražská pobočka), Lukáš Král (Amatérská prohlídka oblohy), Petr Kůra (Amatérská prohlídka 

oblohy), Jana Kvíderová (Astronautická sekce), Tomáš Kydlíček (Západočeská pobočka), Radek Lengál 

(Amatérská prohlídka oblohy), Jakub Rozehnal (Pražská pobočka). 

 

Termínem příští schůze VV ČAS je pondělí 24. dubna 2017 od 11:00 na AsÚ Spořilov. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


