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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 4. dubna 2012 od 13:00 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

Přítomni: Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel Suchan, Jan 

Vondrák; revizorka: Eva Marková. Omluveni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný. Hosté: Ladislav Beran, Luboš 

Brát. 

 

1. Kontrola zápisu ze 7. 3. 2012 

Řada bodů minulého zápisu je i samostatnými body současného zasedání, proto budou zmíněny dále.  

Úkol vytisknout propagační letáček pro Keplerovo muzeum trvá (zajistí P. Suchan).  

 

2. Projekt game4planet 

VV vyslechl zástupce projektu Ladislava Berana a jeho dva spolupracovníky. V Písku by měl vyrůst ve 

dvoupatrové hale simulátor kosmického prostředí především pro školní výpravy a rodiny s dětmi. V plánu je 

celoevropský dosah zařízení a přijímání zahraničních výprav. Děti se zúčastní kosmické mise, jednodenní nebo 

vícedenní, okusí kosmickou stravu, seznámí se planetami naší soustavy a vydají se do vesmíru zkoumat cizí 

světy. Forma prezentace vesmíru a kosmického prostředí bude velmi pestrá, od hry, přes přednášky a divadelní 

představení. Projekt je ve stadiu úvah a návrhů, hledání sponzorů a záštit. ČAS byla požádána spolu s Českou 

kosmickou kanceláří o odborný dohled, aby informace sdělované z oborů astronomie a kosmonautiky byly 

správné. VV projekt zaujal a pozval zástupce projektu ke krátké prezentaci na setkání složek 14. 4. do Jablonce 

nad Nisou. 

 

3. Zástupci složek na VV 

VV přizval na jednání o činnosti pobočky Třebíč předsedu pobočky Romana Šulu, který účast přislíbil, ale v den 

jednání se ze zdrav. důvodů omluvil. Pozvání platí i na příští jednání VV. Na příští schůzi bude pozván také 

předseda Kosmologické sekce Vladimír Novotný. Oba zástupce složek osloví Honzík a předem zašle otázky VV 

ohledně činnosti složek. 

 

4. Členská databáze 

Luboš Brát představil elektronickou verzi členské databáze převedenou do MySQL databáze. Databáze se bude 

nadále upravovat přímo na astro.cz ve speciálně naprogramovaném rozhraní. Do databáze bude mít přístup VV 

ČAS, zástupci složek i jednotliví členové ČAS – samozřejmě každá skupina uživatelů bude mít jiná práva a bude 

zaručena ochrana osobních údajů. Přes databázi půjdou také snadno evidovat platby členských příspěvků a 

rozesílat hromadné emaily vybraným skupinám členů – např. členům jednotlivých složek. V databázi bude 

uchováván také aktuální seznam funkcionářů složek a laureátů cen ČAS. VV děkuje L. Brátovi za 

naprogramování celé aplikace. Autor ji předvede na setkání složek ČAS 14. 4. Používání databáze pak bude pro 

složky povinné! 

 

5. Podzimní knižní veletrh 

Organizátorka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě Markéta Hejkalová potvrdila, že i letos se 

bude veletrh konat v Kulturním domě Ostrov (19. a 20. října 2012). ČAS se zúčastní v obvyklém rozsahu ve 

spolupráci s nakladatelstvím Aldebaran a Jihlavskou astronomickou společností. Přihlášku ČAS a koordinaci 

organizace zajistí Sobotka. Účast na tiskové konferenci v Praze a v Havlíčkově Brodě zajistí Suchan. 

 

6. APO novou sekcí ČAS 

VV konstatoval, že občanské sdružení Amatérská prohlídka oblohy splnilo všechny náležitosti k tomu, aby se 

stalo sekcí ČAS. Valná hromada APO 24. března 2012 rozhodla o rozpuštění občanského sdružení a provedla 

další formální kroky, např. volbu výboru nové sekce ČAS. Předsedou se stal Marek Kolasa, místopředsedou Petr 

Scheirich, hospodářkou Jana Švandová. VV přijal přihlášky prvních 15 členů APO do ČAS a Sobotka potvrdil 

zaplacení členských příspěvků těchto členů na rok 2012. VV zřídil novou sekci ČAS pod názvem Amatérská 

prohlídka oblohy k datu 24. března 2012. 

 

7. Zpracování historie ČAS 

Honzík informoval VV o své korespondenci s předsedkyní Historické sekce A. Šolcovou. VV pověřuje 

Historickou sekci vypracováním námětů a přípravou podkladů pro oslavy 95. výročí založení ČAS. S ohledem 

na budování nových internetových stránek astro.cz bude nezbytné prezentovat na nich bohatou historii ČAS. VV 
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pověřuje Historickou sekci přípravou podkladů pro tuto část astro.cz (tj. historie ČAS). O obou úkolech budou 

informováni všichni členové Historické sekce. VV žádá Historickou sekci o vyjádření k pověření do 30. 4. 2012. 

 

 

8. Velké setkání složek a kolektivních členů ČAS 

Jak bylo oznámeno v předchozích zápisech, setkání proběhne v Jablonci nad Nisou, v Klubu Na Rampě 

http://www.rampaklub.cz/ v sobotu 14. dubna 2012. Sobotka rozeslal složkám návratku a předběžný program. A. 

Majer (předseda Klubu astronomů Liberecka) vytvořil informační leták o akci. Sobotka zveřejní informace o 

setkání na astro.cz formou článku. VV děkuje pobočce Klub astronomů Liberecka za přípravu akce. 

 

9. Rozpočet, evidence majetku a účetnictví ČAS 

VV schválil rozdělení dotace složkám pro rok 2012, celková suma je 177 770 Kč. Rozdělení dotace se složky 

dozví 14. 4. na setkání složek, kde zástupci složek podepíší smlouvy. Jejich znění upravil pro rok 2012 Dřevěný. 

Dřevěný vypracoval pro složky formulář pro evidenci majetku (rozešle Sobotka). VV připomíná novou 

povinnost odevzdat čtvrtletně jednotné peněžní deníky složek Sobotkovi - nejbližší termín je 11. 4. 2012. 

 

10. Certifikát pro kolektivní členy ČAS 

Slezák připravil návrhy certifikátu – viz zápisy 7. 12. 2011 a 7. 3. 2012. VV vybral jeden z návrhů a prvním 

kolektivním členům budou předány 14. 4. Seznam smluv o kolektivním členství dodá a kol. členy o logo požádá 

Sobotka. 

 

11. Astro.cz 

Sobotka představil cenovou nabídku firmy Medio na grafické řešení nové podoby astro.cz. Celková výše by byla 

45 000 Kč, což je částka schválená v rozpočtu ČAS. Brát vyjádřil pochybnost o výši částky, měla by být nižší, 

pokud v ní není zahrnut i převod stránky do html kódu. Prověří Sobotka, vyjádří se také revizor Černický. 

 

12. Noví členové ČAS 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Martin Blaho, Eliška Duchková, Šárka Dyčková, Zuzana Chládová, Michal 

Karták, Marek Kolasa, Miroslav Kottek, Dominika Kraftová, Michal Kroužel, Barbora Mikulecká, Martin 

Rybář, Zbyněk Řešetka, Petr Scheirich, Petr Šťastný, Jana Švandová, Petra Vaňáčová (všichni Amatérská 

prohlídka oblohy), Patrik Ladislav (Klub astronomů Liberecka). 

 

13. Keplerovo muzeum 

Vondrák podepsal smlouvu na dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 140 000 Kč na provoz Keplerova 

muzea v roce 2012. Informaci o přidělení dotace magistrátem poskytne také Agentuře ProVás. 

 

14. Nový občanský zákoník 

Miroslav Šulc, hospodář SMPH, upozornil VV ČAS na nový občanský zákoník, který bude platit od 1. 1. 2014. 

Jsou v něm změny týkající se také občanských sdružení. Některé z nich povedou pravděpodobně ke změně 

stanov ČAS. VV děkuje M. Šulcovi za upozornění. VV ohledně změn zákona a důsledky pro ČAS vyčká na 

právní výklad. 

 

15. Přechod Venuše před Sluncem 6. 6. 2012 
Suchan a Slezák připraví informační letáček ČAS k distribuci pobočkám, sekcím a kolektivním členům ČAS. 

Suchan zajistí oslovení všech astronomických institucí v ČR a soustředění informací o programu k tomuto úkazu 

na astro.cz. 

 

16. Čestní členové ČAS 

VV přijal první náměty (od J. Grygara a P. Suchana) pro volbu čestných členů na sjezdu ČAS. 

 

17. Výstava 101 mužů 

VV projednal nabídku projektu fotografické výstavy "101 mužů" plánované na podzim na piazettě Národního 

divadla v Praze a navrhl Luboše Bráta a Josipa Kleczka. Zprostředkuje Suchan.  

 

Termín příští schůze VV ČAS bude dohodnut na setkání složek 14. dubna 2012 v Jablonci nad Nisou. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


