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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 12. ledna 2013 od 16:30 

v Geofyzikálním 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. Revizoři: Martin Černický, Eva Marková. 

 

 

1. Náměty ze setkání složek 12. 1. 2013 

Na setkání zazněla řada námětů, kterými se VV zabýval. I. Míček nabídl zhodnocení webů všech sekcí a 

poboček, aby bylo možné dojít k doporučením na zlepšení – bude prezentováno na sjezdu. Honzík připraví na 

příští jednání VV seznam minimálních informací, které by měly být na webech složek. Soumarová bude novým 

členům zasílat provizorní průkazky ihned po přijetí člena do ČAS, protože průměrná čekací doba na řádný 

průkaz je z technických důvodů 2 měsíce. Noví členové budou dostávat uvítací dopis předsedy ČAS – sepíše 

Vondrák. Hofbauerová zašle podrobný rozpis nákladů na Kosmické rozhledy, aby bylo možné diskutovat o 

variantě jejich elektronické podoby. 

 

2. Účetnictví ČAS 

VV schválil vnitřní účetní předpisy a vzorové dokumenty, které jsou všechny složky ČAS povinny používat od 

12. 1. 2013. Všechny tyto dokumenty zkontroluje účetní ČAS Horbasová. Sobotka v nejbližším možném termínu 

předá účetní všechny doklady složek i centrální účetnictví ČAS. Hospodář a tajemník provedli kontrolu 

účetnictví složek a našli řadu nedostatků – většina byla odstraněna přímo na setkání složek. VV diskutoval 

závažné nedostatky v účetnictví Historické sekce. 

 

3. Příprava sjezdu 2013 

Sobotka zašle složkám informaci o počtu delegátů sjezdu za každou složku. Složky jsou povinny uspořádat 

volby delegátů a jejich jmenný seznam včetně emailu zaslat Sobotkovi nejpozději do 5. března. Vyplněné 

návratky všech účastníků sjezdu musí Sobotka obdržet nejpozději do 7. března z důvodu upřesnění objednávky 

stravy a ubytování. 18. ledna uskuteční Sobotka a Dřevěný pracovní cestu do Brna – jednání s ředitelem HaP 

Brno, hledání ubytování a dodavatele stravy. VV rozhodl, že všichni kolektivní členové ČAS budou na sjezd 

nejen pozváni, ale budou zároveň delegáty s hlasovacím právem, i když o tom přímo nehovoří jejich kolektivní 

smlouva s ČAS.  

 

4. Leták o kometách 2013 

V tomto roce mají přiletět dvě jasné komety, Petr Horálek z hvězdárny v Úpici vytvořil leták, který vydá ČAS a 

Společnost pro meziplanetární hmotu, každá přispěje částkou 5000 Kč. Rozeslání provede firma Adlex do 

neastronomických míst, např. do knihoven. Hvězdárnám poskytneme pdf tiskový soubor s nabídkou, ať si 

natisknou ve vlastní režii, kolik chtějí. Tiskové pdf bude vystaveno na astro.cz. 

 

5. Spoluúčast ČAS 

VV souhlasil s účastí ČAS jako spoluorganizátora Konference o astronomickém vzdělávání na základních a 

středních školách ve 21. století, která se uskuteční 13.-14. června 2013 na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku na Slovensku. Více o akci http://astroedu.webnode.sk/ Za ČAS se ve vědeckém výboru 

konference zúčastní čestný předseda ČAS dr. Jiří Grygar a garant Astronomické olympiády dr. Miroslav Randa. 

 

6. Přijmutí nových členů 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Bára Gregorová (Valašská astronomická společnost), Ladislav Mocko (Klub 

astronomů Liberecka), Lucia Sládková (Amatérská prohlídka oblohy). 

 
 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 27. února 2013 v Praze v Astronomickém ústavu AV na Spořilově od 

13:00. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 

http://astroedu.webnode.sk/

