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Společné zasedání starého a nového VV ČAS dne 28.3.2010 
Přítomni za starý VV: E. Marková, L. Soumarová, T.Bezouška, L.Honzík,  
Nepřítomen: P.Komárek 
Přítomni za nový VV: J. Vondrák, M.Bělík, P.Suchan, M.Podařil, R. Dřevěný, P.Sobotka, 
Nepřítomen: V.Slezák 
Revizoři: M. Jindra (staří), J. Zahajský, M. Černický (noví) 

 
Jednání 
1. Eva Marková poděkovala odstoupivšímu VV ČAS. 
2. P.Sobotka zajistí změnu e-mailové konference na nový výkonný výbor. 
3. Změna podpisových vzorů a sídla v bance, je závislé na notářsky ověřeném zápisu ze 

sjezdu nebo schválených stanovách. J.Zahajský zajistí PDF verzi upravených stanov 
(ihned) a zašle do konference. Na konec stanov zařadit text, kdy byly schváleny. 

4. P.Sobotka zajistí registraci upravených stanov na MV ČR.  
5. VV rozhodl o rozdělení základních úkolů/funkcí: 

- Hospodář: Radek Dřevěný 
- Kontakt s složkami a kolektivními členy: Lumír Honzík 
- Správce databáze členů: Lenka Soumarová 
- Ostatní funkce/úkoly budou rozděleny na dalším zasedání VV 

6. Volba místopředsedy VV ČAS, dva návrhy P.Suchan a M. Bělík. Veřejným hlasováním byl 
zvolen v poměru za místopředsedu zvolen Pavel Suchan (4 pro, 0 proti, 3 se zdrželi). 

7. Řešení problému Keplerova muzea – tým ve složení J. Vonrdák, P. Suchan a L.Honzík 
(celkové řešení historické sekce v rámci složek). Nutno prostudovat smlouvy. 

8. Skupina pro mediální prezentaci - tiskový tajemník. P.Suchan již podléhá rutině a bude 
rád, když ho někdo nahradí. P.Horálek odmítl. M. Bělík by byl vhodný jako koordinátor. 

9. M. Bělík – diskuse o grantových penězích pro např. projekt robotizovaného 
dalekohledu, možnost najmout agenturu, která dá návrh, zda usilovat o peníze na 
projekt či ne. 

10. P. Sobotka upozornil členy VV na možnost proplacení cestovních náhrad za cestu na 
jednání VV ČAS ve výši hromadné dopravy. 

11. P. Suchan informoval o možnosti využít místnost na AsÚ AV ČR v Ondřejově jako archiv 
dle příslibu ředitele ústavu P. Heinzela. 

12. Termín a místo nejbližšího zasedáním ČAS: AsÚ AV ČR Praha 4 Spořilov,  středa 14.4. 
od 15:00. 

Úkoly na příští zasedání VV: 
1. Schválení rozpočtu ČAS na rok 2010.  
2. Rozdělení dotací složkám pro rok 2010 (peníze dojdou dle P. Suchana z RVS v polovině 

dubna). 
3. Nabídka společnosti Astropis – změnit Den s Astropisem a velké setkání složek ČAS 

v jednu velkou akci. Po odsouhlasení Astropis požádá jako kolektivní člen o dotaci (P. 
Suchan). 

4. Holstovy planety pp. filharmonie, pořad pro veřejnost, osloven byl p. Halousek s tím, 
že astrounatická sekce si sama netroufá, hledá se partner (P. Suchan) 

5. Projednání účasti na výstavě pořádané RVS (info P.Suchan). 
 

Ondřejov, 28.3.2010 
 
Zapsal: Jan Zahajský 
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