
Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 17. dubna 2009 od 17 
hod v prostorách Jihlavské astronomické společnosti

Přítomni: Eva  Marková,  Lenka  Soumarová,  Petr  Komárek,  Lumír  Honzík,  Petr  Sobotka, 
hosté: Zuzana Fischerová, Miloš Podařil, Ondřej Trnka. Omluven: Tomáš Bezouška

1) Astro.cz
Situace  v redakční  radě  se  po  odchodu  P.  Kubaly  stabilizovala.  Redakce  se  z původního 
složení  (Horálek,  Mokrý,  Sobotka)  rozšířila  o  Luboše Bráta  (předseda Sekce proměnných 
hvězd a exoplanet)  a  Víta  Straku (nového člena Astronautické  sekce).  Probíhají  úpravy a 
vylepšování redakčního systému, vznikají návrhy na nový vzhled astro.cz. Redakce nadále 
hledá další spolupracovníky, autory, programátory.

2) Revize hospodaření
Chybějící  podpisy  a  nejasnosti  v účetních  dokladech  za  rok  2008  budou  ve  velké  míře 
odstraněny na setkání složek 18. dubna. Zajistí Sobotka, Honzík.

3) Logo ČAS
Soutěž o nové logo ČAS, ze které nevzešel vítěz, znamená, že je potřeba hledat pro logo buď 
profesionálního autora či firmu, soutěž opakovat s novými podmínkami znovu nebo najít jiné 
řešení. VV počká na výsledky diskuze na setkání složek 18. dubna, kterou povede Sobotka.

4) Příprava setkání složek ČAS
Sobotka a Podařil informovali o programu a organizačním zabezpečení velkého setkání složek 
České  astronomické  společnosti  v kongresovém  sálu  krajského  úřadu  kraje  Vysočina  18. 
dubna. O setkání je velký zájem a zástupci drtivé většiny složek se včas přihlásili a poslali 
návratku. Setkání je připraveno, velké poděkování patří Jihlavské astronomické společnosti.

5) Rozpočet 2009
ČAS obdržela opožděnou platbu za Noc vědců 2006 ve výši 24 000 Kč, která byla převedena 
do rezervy.  Doplatek za Noc vědců 2007 ve výši  60 000 Kč by měl  dorazit  v nejbližších 
měsících, Sobotka ale musí vystavit novou fakturu.
VV schválil rozpočet ČAS na rok 2009 a rozdělení dotace RVS složkám ČAS na rok 2009 dle 
došlých  žádostí.  Vzhledem k tomu,  že  složky  žádaly  o  cca  260  tisíc  Kč  a  mohly  dostat 
160 000 Kč (o 15 000 Kč více jak loni),  byly částky kráceny.  Při tom byl  brán do úvahy 
rozsah činnosti složek, prezentace práce složek a plnění povinností složek vůči ČAS.
Složky budou o rozpočtu informovány Honzíkem na setkání složek a tam také budou moci 
podepsat  smlouvy  o  poskytnutí  dotace,  ostatní  složky  budou  kontaktovány  emailem.  Po 
podpisu smluv rozešle dotace na účet složkám Sobotka.

6) Pelhřimov – nový kolektivní člen
VV  přijal  nového  kolektivního  člena  -  Astronomický  klub  Pelhřimov,  o.s.  Smlouva  o 
kolektivním  členství  bude  podepsána  na  setkání  složek.  Počet  kolektivních  členů  se  tak 
rozrostl na 17. Další kolektivní členové jsou vítáni.

7) Keplerovo muzeum
VV rozhodl o podpisu smlouvy o spolupráci s Agenturou ProVás, s. r. o. Agentura zhotoví a 
bude provozovat Keplerovo muzeum v Praze podle scénáře dr. Aleny Šolcové, předsedkyně 
Historické  sekce ČAS. Dvě kopie smlouvy podepsané oběma stranami  budou předány A. 
Šolcové na setkání složek, třetí uloží tajemník v sekretariátu.



8) Ceny ČAS
Blíží se termíny uzávěrek příjmu návrhů na udělení cen ČAS. Jedná se o Nušlovu cenu, cenu 
Littera  astronomica  a Kopalovu přednášku. Výzva složkám na setkání  složek – podávejte 
návrhy. Statuty cen viz http://www.astro.cz/cas/ceny/ 

9) MHV
VV schválil vznik samostatného bankovního účtu pro platby na akci Mezní hvězdná velikost. 
Zjednoduší  se  tím administrativa  z hlediska  ČAS a přístup  organizátorů  MHV k seznamu 
došlých plateb. Jinak se na akci MHV nic nemění, jedná se nadále o akci ČAS a celkové 
peněžní částky projdou účetnictvím ČAS.

10) Účet ČAS
VV rozhodl, že přístupová práva k účtu ČAS bude mít  kromě tajemníka také předsedkyně 
ČAS dr. Eva Marková. Zjednoduší se tak přístup členů VV k účtu.

Termín příští schůze VV ČAS je pátek 12. června v 17:30 na Štefánkově hvězdárně v Praze.

Zapsal: Sobotka

http://www.astro.cz/cas/ceny/

