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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 7. ledna 2017 od 12:30 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 
 

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

Suchan, Lenka Soumarová, Jan Vondrák. Revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva Marková. Hosté: Josef 

Jíra, na bod 2 Petr Bartoš. 

 

 

1. 20. sjezd ČAS 

Sobotka zajistí ubytování. Dřevěný poptá cenu za catering. Suchan povede jednání s HaP Brno ohledně 

společenského večera. Složky mají povinnost uspořádat volby delegátů, a to tak, aby do 25. února mohly 

předložit jejich seznam VV ČAS. Složka má nárok na 1 delegáta za každých započatých 20 kmenových členů, 

přičemž je určující počet členů ke dni 1. února 2017. Počet delegátů pro danou složku oznámí složkám k tomuto 

datu Sobotka. Dále jsou složky vyzvány, aby VV do 15. února zaslaly návrhy na čestné členy ČAS. Aktuální 

seznam čestných členů http://www.astro.cz/spolecnost/oceneni-cas/cestni-clenove-cas.html Seznam všech 

navržených členů zašle VV složkám nejpozději 1. března. Sobotka, Grygar, Suchan, Píšala se zúčastní 2. února 

pracovní schůzky ohledně speciálního programu sjezdu.  

 

2. 100 let ČAS 

Organizační výbor 100 let ČAS se sešel na schůzce 17. 12. a zaslal VV ČAS návrh seznamu propagačních 

předmětů.  VV konstatoval, že činnost složek vůči 100 letům ČAS je nízká. Nejvíce se zapojí Západočeská 

pobočka. VV rozhodl, že u ČNB objedná 20 stříbrných pamětních mincí jako propagační materiál ČAS. Svým 

kmenovým složkám je budou předávat složky, ty mají do 16. 1. nahlásit počty Černickému. Bartoš požádal VV 

ČAS o finanční podporu 1500 Kč na 300 ks pamětních dřevěných mincí na konání tzv. MegaEventu, tedy 

velkého setkání všech zájemců, kteří hledají dle GPS tzv. „kešky“ v Ondřejově 9. 9. 2017. Sobotka připomněl 

nabídku Astropisu, aby Speciál roku 2017 byl věnován 100 let ČAS. VV zhodnotí, zda je v kapacitách ČAS, 

resp., zda je dostatek autorů pro vydání jak odborné publikace ke 100 letům ČAS, tak Speciálu.  

 

3. Astro.cz 

Dřevěný a Suchan dojednali s Hvězdárnou a planetáriem Brno prodloužení smlouvy o spolupráci pro rok 2017. 

VV opakovaně upozorňuje, že astro.cz nemá vyřešené příjmy pro dlouhodobé financování, stejně jako 

personální zajištění. 

 

4. Kolektivní členové 

Honzík navrhuje úpravy smluv o kolektivním členství pro Hvězdárnu a planetárium v Ostravě, Hvězdárnu 

v Pardubicích a Astronomickou společnost Most. VV navštívil předváděcí projekci Mobilního planetária, z. ú., 

která proběhla na setkání složek 7. 1. Honzík vypracuje návrh smlouvy o kolektivním členství na dobu určitou 1 

roku a dá k připomínkám VV ČAS.  

 

5. Ceny ČAS 

V roce 2017 nebude předána Kvízova cena. Předává se 1x za dva roky. Sobotka doplní zásobu desek na ceny. 

VV se dohodl, že bude interně informovat členy ČAS již měsíc před předáváním každé z cen. Veřejnost se 

jméno laureáta dozví teprve prostřednictvím tiskového prohlášení pár dní předem. 

 

6. Keplerovo muzeum 

Smlouvy o nájemném a provozování muzea byly prodlouženy až do dne 31. 12. 2017. Dřevěný a Vondrák ve 

spolupráci s V. Sedláčkem připraví vyúčtování dotace pro Magistrát hl. města Prahy. 

 

7. Organizace EWASS 2017 

Tato významná evropská akce, které se účastní 500 až 1000 astronomů, proběhne 26. až 30. 6. 2017. VV žádá 

složky, aby zaslaly seznamy, jaké exponáty s astronomickou tématikou mohou nabídnout pro doplnění vnitřních 

prostor Právnické fakulty UK, kde se EWASS bude konat. Seznam exponátů eviduje Honzík. 
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8. Malé setkání složek 

Tradiční lednové malé setkání složek ČAS se uskutečnilo na tradičním místě, tedy v Geofyzikálním ústavu AV 

v Praze na Spořilově, Boční II. Termínem byla sobota 7. ledna 2017. Hlavními body programu byl 20. sjezd a 

100 let ČAS. 

 

9. Registrace ČAS u rejstříkového soudu 

Rejstříkový soud ve svém usnesení ze dne 15. 12. 2016 přijal návrh ČAS na doplnění informací o ČAS, 

předsedovi a revizní komisi. RVS vzala tuto skutečnost na vědomí, čímž ČAS nebude vyškrtnuta z možnosti 

získat dotaci na rok 2017. Byl diskutován návrh, aby sjezd udělil mandát VV ČAS ve znění „VV je oprávněn 

měnit název společnosti potřebný z důvodu změn právních předpisů ČR“, pro případ, že by rejstříkový soud 

rozporoval, že ČAS nezměnila svůj název k 1. 1. 2017, jak požadoval zákon o spolcích, a využila výjimku. 

Podařil tento postup rozporuje a do příštího jednání VV k této problematice připraví podrobnější podklady. Na 

příštím VV bude rozhodnuto, zda bude Sjezdu předložen návrh na změnu stanov ve smyslu doplnění zkratky "z. 

s." k názvu Společnosti. 

 

10. Kniha ČAM 

Kniha ČAM byla už složkám ČAS téměř rozdána. Vzhledem k logistické náročnosti došlo v několika případech 

k dvojímu předání u členů ČAS na Slovensku, Vondrák žádá složky v těchto případech o navrácení – bude 

řešeno individuálně. 

 

11. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Veronika Blovská (Západočeská pobočka), Josef Gaš (Amatérská prohlídka oblohy), 

Alena Halířová (Zákrytová a astrometrická sekce), Petra Hyklová (Sekce pro děti a mládež), Matěj Korec 

(Zákrytová a astrometrická sekce), Eduard Měsíček (Kosmologická sekce)a Pavel Prokop (Pražská pobočka). 

 

 

Termínem příští schůze VV ČAS je středa 22. února 2017 od 12:30 na AsÚ Spořilov. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


