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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 7. září 2011 od 13:00 
v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 
Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka 
Soumarová, Pavel Suchan, Jan Vondrák; revizoři: Martin Černický, Eva Marková, na část jednání Jan Zahajský; 
host: Alena Šolcová 
 
1. Kontrola zápisu z 8. 6. 2011 
Řada bodů minulého zápisu je i samostatnými body současného zasedání, proto budou zmíněny dále.  
Keplerovo muzeum – Suchan připraví propagační materiály (grafická úprava Slezák), které si ČAS předplatila 
koncem roku 2010 – úkol trvá. ČAS byla informována, že roh stěn Keplerova muzea vlhne, řešení se bude hledat 
s majitelkou nemovitosti. 
100 let prof. Z. Kopala – Město Litomyšl plánuje velkou k akci k připomenutí této osobnosti naší i světové 
astronomie a na 14. září svolává schůzku všech oslovených subjektů. Za ČAS se zúčastní Suchan. 
 
2. JENAM 2011 
ČAS na konferenci JENAM do Petrohradu vyslal svého zástupce Luboše Bráta, předsedu Sekce proměnných 
hvězd a exoplanet. Brát informoval o průběhu konference v seriálu článků na astro.cz. VV ČAS děkuje L. 
Brátovi za zastupování na JENAMu. Na zasedání Evropské astronomické společnosti EAS zazněla informace o 
konání mítinku ve dnech 1. až 2. února 2012, kterého by se měli zúčastnit všechny členské organizace včetně 
ČAS. VV ČAS uvažuje o vyslání svého zástupce z řad individuálních členů EAS. Cestovné EAS uhradí. Další 
informace o mítinku zjistí Bělík. 
 
3. Ceny ČAS 
VV ČAS na návrh komise vybral letošního laureáta ocenění Kopalova přednáška. Jméno bude oznámeno 
později. Na návrh společnosti Astropis by měla být Kopalova přednáška pronesena na Dnu s Astropisem 26. 
listopadu 2011. Cena Littera Astronomica bude předána odpoledne v pátek 21. října tradičně na Podzimním 
knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, jméno laureáta bude zveřejněno 11. října na tiskové konferenci veletrhu 
(Suchan). VV hledá vhodný termín předání Nušlovy ceny, pravděpodobně počátkem prosince v budově 
Akademie věd v Praze. Přesné informace se jmény laureátů všech cen, termíny předání a následných 
laureátských přednášek budou včas oznámeny v tiskových zprávách ČAS a na astro.cz. 
 
4. Noc vědců 2011 
Noc vědců, která proběhne v pátek 23. září je organizačně zajištěna. Podařilo se ve velkém předstihu připravit 
všechny propagační materiály letošního ročníku. Jsou jimi malé kapesní svítilny s červeným světlem, 
astronomické pexeso pro děti a dalekohledy FirstScope, o který bude možno mezi návštěvníky soutěžit. VV ČAS 
děkuje V. Slezákovi za organizační zajištění astronomické části Noci vědců a zastupování ČAS. VV rovněž 
děkuje za podporu firmám Garmondi, INPRESS a SUPRA Praha za podporu Noci vědců. Posledním materiálem, 
který zatím chybí, je společný letáček připravovaný a rozesílaný národním koordinátorem Techmánia Plzeň. 15. 
září proběhne tisková konference o Evropské noci vědců, za ČAS promluví Lenka Soumarová. VV žádá všechny 
zúčastněné subjekty o dodržení pravidel přidělené dotace, zejména fotografickou dokumentaci akce a náležité 
vyúčtování. 
 
5. Účetnictví ČAS 
Došlo ke změně zákona a instituce, které čerpají dotaci ze státního rozpočtu jsou povinny vést podvojné 
účetnictví. Pro ČAS by to pravděpodobně znamenalo další výdaje - na najatého účetního. A především by to 
znamenalo velké změny v účetnictví složek ČAS. Protože stejný problém teď vznikl všem vědeckým 
společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností, obrátí se VV ČAS na RVS, aby navrhla jednotný 
postup. Nezávisle na tom si zajistí ČAS konzultace s profesionálním účetním (Sobotka). 
 
6. Astro.cz 
Probíhají tři na sobě nezávislé změny serveru astro.cz 1) chystání přesunu serverů do Ondřejova + instalace 
nového hardware a software, 2) přeprogramování redakčního systému + změna struktury webu, 3) tvorba nového 
vzhledu astro.cz. První bod proběhne během podzimu, zbylé dva budou dokončeny na přelomu roku. Koordinuje 
Sobotka. VV ČAS rozhodl, že požádá RVS o mimořádnou dotaci na astro.cz pro rok 2012. 
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7. Kronika ČAS 
VV ČAS projednal návrh Miroslava Šulce (SMPH) na zřízení kroniky ČAS. K tomuto bodu se rozvinula širší 
diskuze. Částečně jsou určitou formou kroniky výroční zprávy ČAS, které jsou velmi podrobné, informace o 
dění v ČAS také vycházejí v Kosmických rozhledech a na astro.cz. V dnešní době by bylo obtížné vést klasickou 
kroniku v podobě, jaká byla běžná v minulosti. Činnost ČAS je navíc natolik široká a probíhá na mnoha místech, 
takže případný kronikář by ani nezvládl ke všem událostem cestovat. VV požádal Historickou sekci 
(prostřednictvím A Šolcové přítomné na jednání), aby se myšlenkou kroniky ČAS dále zabývala. Studium 
historie ČAS nabude na důležitosti především v souvislosti se 100. výročím založení ČAS, které oslavíme za šest 
let. Sobotka nabídl, že prohlédne část archivu ČAS umístěného v Ondřejově a sepíše seznam věcí a dokumentů 
v něm uložených. Zahajský v této souvislosti oznámil, že od vnuka prof. Fr. Nušla získal část pozůstalosti po 
tomto významném členu ČAS – např. desítky blahopřejných dopisů k 70. narozeninám od významných 
osobností tuzemských i zahraničních. 
 
8. Průkazky ČAS 
Aleš Majer z Liberecké pobočky ČAS vypracoval tři návrhy vzhledu přední strany členské průkazky ČAS pro 
rok 2012. Nezávisle vypracoval návrh stejně jako loni i Jiří Bárta (Pražská pobočka). VV prostudoval návrhy a 
rozhodl o určitém průniku - využít zpracování J. Bárty s grafickým podkladem A. Majera. VV oběma děkuje. 
Dořeší Sobotka. 
 
9. Astronomická olympiáda 
Český student Stanislav Fořt z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře získal 1. místo a stal se absolutním 
vítězem 5. ročníku Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice (IOAA), kterou hostilo Slezské 
planetárium v Chórzově. VV ČAS vítězi blahopřeje a děkuje celému týmu, který astronomickou olympiádu 
v ČR organizuje. VV ČAS schválil na návrh českého výboru olympiády změny ve statutu Astronomické 
olympiády. 
 
10. Rok 2012 
Pro příští rok lze očekávat zvýšený zájem veřejnosti o téma mayského kalendáře, roku 2012 a konce světa. ČAS 
na svých stánkách vydala již několik článků, které postupně vyvrací některé nesmysly na toto téma. ČAS 
uspořádá tiskovou konferenci na toto téma (Suchan), které se zúčastní i předseda ČAS. Termín bude upřesněn. 
 
11. Sjezd SAS 
Slovenská astronomická společnost pozvala zástupce ČAS na svůj 16. sjezd do Banské Bystrice. Letos se 
zástupce ČAS nemůže účastnit, předseda bude na zahraniční konferenci, členové VV se budou podílet na 
Evropské noci vědců. Předseda zašle zdravici písemně. 
 
13. Noví členové ČAS 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Zuzana Koželoužková (Západočeská pobočka), Martin Mojžíš (Sekce 
proměnných hvězd a exoplanet), Jaroslav Prchal (Historická sekce), Jiří Schierl (Historická sekce), Evžen 
Weiner (Kosmologická sekce). 
 
14. 5 stížností Historické sekce 
VV obdržel od předsedkyně Historické sekce celkem 5 stížností, bohužel až na poslední chvíli před zahájením 
jednání, takže se s nimi již nemohl seznámit a podrobně zabývat. Podání budou prověřena nejpozději do příštího 
zasedání VV.
 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 5. října 2011 v Praze v Astronomickém ústavu AV na Spořilově od 13:00. 
 
Zapsal: Sobotka 
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