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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 26. května 2010 od 
10:00 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 
Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel 
Suchan, Jan Vondrák, omluven: Vladislav Slezák, hosté: na část jednání Alena Šolcová a Zdeněk Bardon. 
 
1. Robotický dalekohled ČAS 
VV ČAS v souladu s usnesením sjezdu hledá možnosti pro vznik robotnického dalekohledu ČAS. VV vyslechl 
Z. Bardona, ředitele firmy ProjectSoft, který představil tři nové možnosti, jak by mohla ČAS získat pozorovací 
čas na některém větším dalekohledu. V jednání je výstavba nového 80cm dalekohledu v České republice, kterou 
by provedla firma ProjectSoft ve spolupráci s MFF UK. Česká se na výsledek posouzení již odevzdaného grantu.  
Druhou možností je modernizovat nevyužívaný dalekohled na observatoři Caral Alto ve Španělsku. Dalekohled 
systému Schmidt-Cassegrain má zrcadlo o průměru 1 m a korekční desku 0,8 m. Pozorování by pak probíhalo ve 
spolupráci se španělskými astronomy. Existuje také možnost pronajmout si od roku 2012 na stejné observatoři 
dalekohled o průměru 1,23 m. Odborný program pro případný velký dalekohled ČAS se již vytváří, těžištěm by 
byly exoplanety a planetky. Dalekohled by využívaly jak odborné sekce ČAS, tak řadoví členové. VV pověřil M. 
Bělíka, vedoucího skupiny robotizovaného dalekohledu ČAS, dalším jednáním o všech třech možnostech. VV se 
do 2 měsíců rozhodne, kterému z projektů dá přednost. 
 
2. Keplerovo muzeum 
A. Šolcová přednesla na VV seznam odborných a koncepčních nedostatků v Keplerově muzeu v Praze. VV 
požádal o jejich detailnější zpracování, především seznam gramatických chyb a překlepů (do konce června). 
Suchan zajistí do 14 dní schůzku na Magistrátu hl. města Prahy o dotaci pro muzeum do budoucna. Letos Praha 
poskytla muzeu jen 40 000 Kč na rok provozu, což je zásadním způsobem nedostatečná částka. Vondrák osloví 
majitelku nemovitosti, ve které je muzeum, pí. Steinwaldovou s žádostí o schůzku a jednání o prodloužení 
nájemní smlouvy. Rovněž osloví se žádostí o schůzku agenturu ProVás, která muzeum provozuje. VV do 1 
měsíce provede inventarizaci majetku ČAS v muzeu. 
 
3. Databáze členů ČAS 
Databáze členů ČAS stále ještě nebyla bývalým správcem T. Bezouškou předána L. Soumarové (nová správkyně 
databáze členů) pro časové zaneprázdnění T. Bezoušky. VV vyzývá k urychlenému předání. Vznikla pracovní 
skupina pod vedením L. Soumarové. Jejími členy jsou M. Černický, L. Brát, J. Zahajský, a R. Dřevěný. Cílem 
skupiny je připravit reformu vydávání členských průkazek ČAS a vytvoření administračního rozhraní pro správu 
databáze přímo na serveru astro.cz. Na příští zasedání VV připraví Sobotka seznam letos podaných přihlášek do 
ČAS. Ty bude nadále evidovat L. Soumarová jako správkyně databáze členů. VV od příštího zasedání bude 
formálně přijímat nové členy na jednání VV. Jejich seznam pak bude zveřejňován v Kosmických rozhledech.  
 
4. Ceny ČAS 
VV obdržel 2 návrhy pro udělení ceny Fr. Nušla za rok 2010. Laureáta vybere komise ve složení J. Vondrák, M. 
Podařil, L. Perek do 31. května. VV obdržel 3 návrhy pro udělení ceny Littera Astronomica 2010. Laureáta 
vybere do 30. června komise, kterou jmenuje VV. Do konce června je stále možno podávat návrhy na Kopalovu 
přednášku 2010, výzva je zveřejněna na http://www.astro.cz/clanek/4252. M. Podařil upozornil, že dle statutu 
ceny mají být Kopalovy přednášky (přepisy nebo výtahy) umístěny na astro.cz, což není splněno. Zajistí P. 
Sobotka. 
 
5. Podpora účasti členů ČAS na konferenci o temném nebi 
VV podpoří účast 4 členů a spolupracovníků Skupiny pro temné nebe na 3rd International Symposium for Dark-
sky Parks and 3rd International Dark-sky Camp. Akce se bude konat od 6. do 10. září v Chorvatsku. ČAS 
českým účastníkům uhradí účastnický poplatek ve výši 40 Euro na osobu. 
 
6. Bankovní účet Pražské pobočky  
PP ČAS požádala o zrušení účtu u ČSOB kvůli příliš vysokým bankovním poplatkům. VV rozhodl, že výběr 
jiného bankovního ústavu ponechá plně na úsudku PP ČAS. K založení nového účtu bude třeba přítomnosti 
statutárního zástupce ČAS, tedy předsedy J. Vondráka. Ten také jako jediný může zrušit starý účet PP ČAS. 
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7. Symfonický projekt Planety 
Český symfonický orchestr v Praze plánuje projekt Planety 3D. Základem celého projektu je hudba skladatele 
Gustava Holsta „Planety“, která bude doplněna o 3D projekci planet a vesmíru a odborný výklad, který bude 
přiměřeně zpopularizovaný, aby zaujal širokou veřejnost. Projekt má mít evropský rozměr. Orchestr oslovil 
partnery z řad astronomických a kosmonautických institucí. VV nabídku projednal a pověřil P. Suchana dalším 
jednáním s ředitelem orchestru.  
 
8. Kolektivní členové ČAS 
VV hlasováním rozhodl o přijetí dvou nových kolektivních členů ČAS - Hvězdárna a planetárium M. Koperníka 
v Brně a Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě. Smlouvy o kolektivním členství byly podepsány 12. 
května. VV pověřil L. Honzíka dojednáním dodatku ke kolektivní smlouvě s HaP Praha (viz zápis ze 14.4.2010).  
 
9. Vrácení dotace Nadaci české architektury 
Autor chystané encyklopedie českých hvězdáren Š. Kovář nestihl vydat knihu v termínu a musel vrátit dotaci 
30 000 Kč od Nadace. Protože o dotaci před lety formálně žádala ČAS a peníze Š. Kováři předala, vrátil autor 
sumu převodem ze svého účtu nadaci a jako variabilní symbol použil IČO ČAS. To dle vyjádření Nadace stačí 
jako doklad toho, že peníze vrátil ten, kdo o ně žádal. 
 
10. Činnost Sekce pro mládež 
Honzík představil plán činnosti Sekce pro mládež na rok 2010, který zaslala její vedoucí V. Bartáková. VV byl 
také informován o složení výboru a seznamu členů. Sekce pro mládež požádala o změnu názvu na Sekce pro děti 
a mládež. VV žádosti vyhověl. VV na základě dodání požadovaných informací o Sekci pro mládež rozhodl o 
přidělení dotace na rok 2010 po podání formální žádosti na standardním formuláři pro složky ČAS. (Sekci 
informuje Honzík) 
 
11. Změna statutu Astronomické olympiády 
VV na základě žádosti výboru AO rozhodl o změně statutu AO. Změny byly potřeba zejména v souvislosti 
s účastí na Mezinárodní astronomické olympiádě. Nový statut bude zveřejněn na webu Astronomické olympiády 
a je přílohou tohoto zápisu. 
 
12. Stížnost na autorská práva na webu cspp.astro.cz 
VV obdržel stížnost Martina Maška, že správce stránek České skupiny pozorovatelů planet Vladimír Kocour 
převzal do svého článku o kometě C/2009 R1 (McNaught) http://cspp.astro.cz/clanky/2010-
c2009r1McNaught.htm mapku vytvořenou M. Maškem bez uvedení citace. V. Kocour po upozornění M. Maška 
nápravu nezjednal. VV apeluje na dodržování základních pravidel a zvyklostí při používání výsledků cizí práce, 
řádná citace je nezbytná. Pokud by k podobným problémům na http://cspp.astro.cz docházelo i nadále, nebylo by 
možné dále poskytovat ČSPP zdarma prostor na serveru astro.cz a zaštiťovat tak práci skupiny, protože by 
mohlo dojít k poškozování dobrého jména ČAS. (V. Kocoura informuje Sobotka). 
 
13. Na příští zasedání VV ČAS 

- Zjednodušení formuláře ČAS „žádost o dotaci na příští rok“ 
- Keplerovo muzeum – změny expozice, prodloužení smluv 
- Databáze seznamu členů – nový systém evidence a vydávání průkazek, elektronická databáze 

 
 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 23. června od 13:00 hod v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově. 
 
Zapsal: Sobotka 
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