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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 12. září 2012 od 13:00 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

Přítomni: Marcel Bělík, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel 

Suchan, Jan Vondrák; revizoři: Eva Marková. Omluveni: Radek Dřevěný. Hosté: Petr Horálek (na bod 3), 

Zdeněk Bardon (na bod 10). 

 

1. Kontrola zápisu ze 13. 6. 2012 

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

- VV opětovně pozval na jednání předsedu pobočky Třebíč, bohužel pozvání zůstalo bez odezvy. 

 

2. Ceny ČAS 

Termíny předání cen, které ČAS udělí v letošním roce, jsou: Littera Astronomica: 19. 10. na Podzimním knižním 

veletrhu v Havlíčkově Brodě, Kopalova přednáška: 24. 11. na Dni s Astropisem v Praze, Nušlova cena: 8. 12. na 

plenární schůzi ČAS v Praze. VV se bude na svém příštím zasedání zabývat správcovstvím cen. 

 

3. Astro.cz 

Sobotka informoval o blížícím se přesunu mailserveru ze Zlína na server v Ondřejově. Instalaci hardware a 

software i potřebné programátorské zásahy provedl Jan Štrobl za pomoci Karla Mokrého. VV děkuje. Karel 

Mokrý a Václav Keberdle pracují na úpravách funkcionalit redakčního systému astro.cz. VV děkuje za 

dosavadní práci. Firma Medio Interactive vytvořila wireframes (tzv. drátové modely) typových stránek pro nový 

web astro.cz. Sobotka a Horálek představili nové grafické řešení titulní stránky astro.cz od firmy Medio. VV 

v diskuzi ocenil přehlednost nového vzhledu, grafiku i symboliku hlavního motivu (dalekohled HST) a apeloval 

na přehlednost celého obsahu astro.cz. Z důvodu nárůstu ceny od firmy Medio v průběhu prací, VV trvá na tom, 

aby nadále ČAS v jednání s firmou zastupovala jen jedna osoba – P. Sobotka. VV pověřil řízením celého 

projektu „nové astro.cz“ P. Sobotku. VV pověřil P. Horálka a P. Sobotku vypracováním priorit a postupu prací 

pro nový web astro.cz. 

 

4. 95. výročí založení ČAS 

Na výzvu VV (viz zápis ze 13. 6.) nikdo nereagoval. Přípravy plenární schůze začnou koncem září (koordinátor 

P. Suchan). 

 

5. Keplerovo muzeum 

VV podal žádost o dotaci pro Keplerovo muzeum na rok 2013 na Magistrátu hl. města Prahy (žádáme 

každoročně). Vondrák povede jednání s majitelkou nemovitosti pí. Steinwaldovou a V. Sedláčkem z Agentury 

ProVás o prodloužení smluv (nájem a provoz). 

 

6. Evropská noc vědců 2012 

Slezák informoval o velmi laxním přístupu národního koordinátora Techmánie Plzeň k organizaci letošního 

ročníku. Ani 14 dní před akcí není známo, zda bude např. společná tisková konference. VV rozhodl, že o 

astronomické části akce vydá ČAS samostatnou tiskovou zprávu. Astronomická část Noci vědců se uskuteční na 

28 místech ČR. Společné propagační materiály jsou vytištěny, pokud Techmánie nedodá včas společný 

programový leták, rozešle ČAS své materiály v předstihu, aby nehrozilo, že dojde zásilka na jednotlivá 

stanoviště pozdě. Slezák informoval, že letos byla velmi vlažná odezva od astronomických institucí podílejících 

se na Noci vědců – pozdní dodání programů až po několikeré urgenci.  

 

7. Kolektivní členství 

Hvězdárna Vyškov požádala o kolektivní členství v ČAS. VV vyslovil souhlas. Vzorovou smlouvu zašle 

Sobotka. Většina kolektivních členů dosud nezaplatila členské příspěvky na rok 2012. Kol. členy osloví a 

faktury vystaví Sobotka. 

 

8. Sjezd ČAS 

Vzhledem k rekonstrukci hlavního planetária brněnské hvězdárny nebude moci sjezd proběhnout ve Hvězdárně a 

planetáriu Brno. VV hledá novou lokalitu. Termín sjezdu zůstává 23. až 24. března 2013. 
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9. Ochranná známka Říše hvězd 

K. Mokrý upozornil VV, že ČAS by mohla požádat zpět o ochrannou známku na časopis Říše hvězd, který dříve 

vydávala. Známka je od devadesátých let registrována soukromou osobou, ale časopis přes 10 let nevychází. VV 

rozhodl, že vzhledem k výši poplatků a k tomu, že pro název časopisu nemá využití, žádné právní kroky 

nepodnikne.  

 

10. Cena Jindřicha Zemana za astrofotografii roku 

Z. Bardon seznámil VV se záměrem udílet novou cenu ČAS s názvem „Cena Jindřicha Zemana za 

astrofotografii roku“. Cena vychází z ocenění Astrofotograf roku, které dosud udílela porota soutěže Česká 

astrofotografie měsíce. VV se záměrem souhlasí a cenu zřídil. VV pověřil vypracováním statutu ceny Z. 

Bardona. 

 

11. Setkání Evropské astronomické společnosti 

ČAS je pozvána na EAS and Affiliated societies meeting, který se uskuteční  24. - 25. ledna 2013. VV rozhodl, 

že ČAS bude zastupovat předseda J. Vondrák. VV diskutoval smysl členství ČAS v EAS. VV připraví materiál 

na sjezd o členství ČAS v EAS. 

 

12. Světelné znečištění 

Suchan seznámil VV s iniciativou Jana Kondziolky vytvořit nástěnný kalendář světelného znečištění (na rok 

2014), kde by každý měsíc byla vyfotografována jedna známá osobnost a za ní příklad špatné/dobré noční 

oblohy. Smyslem je propagovat tématiku světelného znečištění. VV po diskuzi rozhodl, že záměr není možné 

realizovat z hlediska nedostatku financí (náklady cca 100 000 Kč s nejistou návratností) i náročné distribuce 

kalendáře. Suchan předá námět ke zvážení do Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran. 

 

13. Robotický dalekohled ČAS 

Bělík informoval VV, že od posledního jednání VV se stav projektu nezměnil – ČAS stále nemá potřebné 

finance. Bělík sepsal výzvu členům ČAS i veřejnosti, kde představil záměr celého projektu a problém 

s financemi. Výzva bude otištěna v nejbližším čísle KR, zveřejněna na astro.cz a rozeslána přes mailovou 

konferenci list-vedcas - zajistí Bělík.  

 

14. Žádost o dotaci RVS na rok 2013 

Termín odevzdání žádosti Radě vědeckých společností je 12. října. VV rozhodl, že ČAS bude žádat o příspěvek 

ve stejné výši jako na rok 2012. Prostor ke zvyšování bohužel není – vzrůstá počet členských společností a 

zároveň Akademie věd dostane od státu o 400 milionů Kč méně. 

 

15. Historie ČAS na astro.cz 

Na výzvu ČAS (viz zápis ze 13. 6.) reagoval Jaroslav Soumar. Formu prezentace historie ČAS na webu domluví 

Sobotka. 

 

16. Astronomická olympiáda 

VV velmi oceňuje skvělé výsledky českých řešitelů v mezinárodním kole soutěže a děkuje výboru olympiády. 

Český tým zaznamenal na 6. Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice (6. IOAA) nebývalý úspěch. 

Nejenže všichni naši soutěžící získali medaile (dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou), ale naši zlatí 

medailisté skončili v absolutním pořadí na výborném 2. a 3. místě. V celkovém pořadí států se z 27 zúčastněných 

zemí Česká republika umístila s velmi těsným odstupem na druhém místě za Čínskou lidovou republikou. Jedná 

se o dosud nejlepší výsledek České republiky na mezinárodních soutěžích v astronomii a astrofyzice. 

 

17. Astronomické časopisy 

ČAS byla prezentována v časopise Kosmos, který vycházel souběžně s DVD. Jde původně o polský projekt, 

článek o ČAS vyšel v čísle 46, autorem je Martin Podžorný. VV děkuje. Redakce astro.cz byla požádána o 

propagaci nového časopisu s názvem Tajemství vesmíru, který patří do rodiny časopisu 100+1. VV žádost 

posoudí dle prvního čísla časopisu. ČAS dlouhodobě podporuje především časopis Astropis. 

 

18. Noví členové ČAS 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Jiří Dušek (Amatérská prohlídka oblohy), Roman Dvořák (Jihočeská 

pobočka), Petr Fatka (Amatérská prohlídka oblohy), Iva Hanušová (Východočeská pobočka), Martin Cholasta 

(Historická sekce), Eduard Kouřil (Amatérská prohlídka oblohy), Martin Kolařík (Amatérská prohlídka oblohy), 

Anna Kufová (Amatérská prohlídka oblohy), Martin Latta (Amatérská prohlídka oblohy), Adam Lekavý 

(Amatérská prohlídka oblohy), Jan Mazanec (Sekce proměnných hvězd a exoplanet),Stanislav Paláček 
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(Amatérská prohlídka oblohy), Edvard Papcun (Amatérská prohlídka oblohy), Daniel Pálek (Pražská pobočka), 

Filip Stonavský (Amatérská prohlídka oblohy), Vojtěch Školník (Amatérská prohlídka oblohy), Michal Štusák 

(Pražská pobočka), Jan Šulc (Amatérská prohlídka oblohy), David Šustr (Amatérská prohlídka oblohy), Jakub 

Vonšovský (Amatérská prohlídka oblohy). 
  

 
 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 31. října 2012 v Praze v Astronomickém ústavu AV na Spořilově od 

13:00.  

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


