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Zápis připomínek, podnětů a nápadů přednesených na Setkání složek a kolektivních členů v Praze – Kolovratech 5.března 2005:

-     VV ČAS by měl hlídat peníze, které eventuálně zbudou na RVS.
VV ČAS by měl promptně reagovat na přihlášky členů, právě tak složky. Rychlá reakce novému zájemci je důležitá. 
Uvítací dopis rozesílaný v současnosti Výkonným výborem novým členům by měl být k dispozici složkám. Zvážit zda by tento dopis „co a jak“ neměl být k dispozici na webu ČAS.
Náborový letáček ČAS by měl být k dispozici složkám (na webu ČAS).
On-line přihláška na webu ČAS je, ale potřebuje aktualizaci.
Složky by uvítaly soupis kroků, co udělat, když se někdo přihlásí do ČAS.
Na webu by neměl chybět seznam výhod členství v ČAS.
Cestou, jak předejít problémům v účetnictví, by mohlo být setkání či školení pokladníků sekcí 
a poboček ČAS. Návrh jednotného peněžního deníku.
SMPH shání pro Kamila Hornocha finanční prostředky na pořízení CCD kamery vyšší kvality než  je SBIG 06V (cca 100.000 Kč).
Ivo Míček požaduje pro pořízení Moravského národního dalekohledu od ČAS 10,000.000 Kč (operace MONAD, resp. MONAT). Měl by mít alespoň o 10 cm větší průměr, než je na Kleti. (Tyto údaje nemají oficiální charakter J).
Byla představena další členská výhoda - poskytnutí slevy 5 % na veškerý sortiment firmy Jana Zahajského SUPRA s. r. o. (dalekohledy a příslušenství Celestron, astronomická literatura) oproti předložení průkazu člena ČASu. Návrh se setkal s bouřlivým potleskem a naprostou dezorientací zapisovatele.
Bylo slavnostně oznámeno, že firma SUPRA s. r. o. zapůjčuje České astronomické společnosti dalekohled Vixen o průměru 200 mm (pro odpůrce soustavy c-g-s: Průměr dalekohledu je 200 mm) – smlouva je uzavřena na 5 let. Výkonný výbor rozhodl, že jeho prvním uživatelem bude pozorovatel proměnných hvězd Luboš Brát z Pece pod Sněžkou.
Jihlavská astronomická společnost „v žádném případě nechce peníze od ČAS“, ale podporu 
a spolupráci.
Ing. Jan Kolář projevil zájem o tajné členství v Přístrojové a optické sekci ČAS. Viditelnou většinou byl v tajných volbách přijat…
Za přítomnosti ředitele Astronomického ústavu AV ČR (kolektivní člen ČAS) byl oznámen vznik sekce EAS (Evropská astronomická společnost), která bude sdružovat české členy EAS a odvádět jejich členské příspěvky.

Zapsal: Jan Urban, předseda Vlašimské astronomické společnosti, email: jan_urban@seznam.cz

A přidává věci, na které už v sobotu nezbyl čas:
- Stanovy ČAS moc neřeší kolektivní členy. To by si zasluhovalo nápravu, ke které Vlašimská astronomická společnost případně nabízí výpomoc.
- Stanovy ČAS se při zběžném prohlédnutí již vymykají vývoji v ČAS a je třeba novelizovat. V některých článcích skutečnost neodpovídá stanovám. Například zjevně v článku 2, dále článek 7, 2 odstavec. Také pojem „kmenové členství“, o kterém se tolik na setkání diskutovalo, není ve stanovách nikde zmíněno (pouze „kmenová pobočka“).
- Moc díky za prostředí, péči a materiály na setkání složek a kolektivních členů. Bylo to opravdu nevšední! Díky za pěknou sobotu, paní Bezouškové speciálně!

