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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 27. listopadu 2013 od 

12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 

 

Přítomni: Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, 

Pavel Suchan (na body 2 a 3), Jan Vondrák. Omluven: Marcel Bělík. Revizoři: Jan Kožuško, Eva Marková. 

Omluven: Martin Černický. 

 

0. Kontrola zápisu ze 16. 10. 2013 

Úkoly, které trvají:  Členská evidence ČAS: L. Brát provede úpravy dle požadavků Revizní komise a VV. 

 

1. Účetnictví ČAS 
Vondrák a Sobotka navštíví 28. listopadu ČSOB a zruší centrální účet ČAS a účet Sekce proměnných hvězd a 

exoplanet. Dřevěný informoval, že čtyři subjekty ještě nevyúčtovaly Noc vědců. Dále VV informoval o stavu 

tvorby rozpočtu na rok 2014, kdy se čeká na zaúčtování 3. čtvrtletí roku 2013 do účetnictví. Nový rozpočet tak 

bude předložen Výkonnému výboru mailovou konferencí do konce roku a následně prezentován na setkání 

složek. 

 

2. Vyloučení Jakuba Šolce z ČAS 
VV vzal na vědomí rozhodnutí Revizní komise ohledně stížnosti Miroslava Šulce týkající se zákazu výkonu 

funkcí J. Šolce v ČAS. Revizní komise zrušila tuto část svého rozhodnutí o odvolání se J. Šolce proti vyloučení z 

ČAS, která byla v rozporu se stanovami ČAS. VV rozhodl, že tím považuje stížnost M. Šulce za vyřízenou. VV 

nadále považuje J. Šolce za nedůvěryhodnou osobu, která zneužila své pravomoci hospodáře a neumožní mu 

přístup k členské databázi ČAS. 

 

3. Doporučení sjezdu na zrušení Historické sekce 
VV diskutoval situaci v Historické sekci, která neplní předchozí dohody s VV. VV rozhodne o Historické sekci 

na svém příštím zasedání. 

 

4. Keplerovo muzeum 
Proběhlo jednání Vondráka a Suchana s majitelkou nemovitosti, ve které je umístěno muzeum. Vyjádřila 

pochopení pro špatnou finanční situaci ČAS, která s největší pravděpodobností nedostane dotaci od Magistrátu 

hl. města Prahy pro rok 2014 a poskytne ČAS dar ve výši nájemného. Vondrák a Suchan iniciují další schůzku 

ohledně plateb za služby pro rok 2014. Proběhla schůzka také s agenturou ProVás, která zajišťuje provoz muzea. 

Vondrák a Suchan zašlou dopis pražskému primátorovi se žádostí, aby město přeci jen zvážilo podporu muzeu. 

 

5. Ceny ČAS 
Slezák poptal kalkulaci ceny pro výrobu bronzových plaket Nušlovy ceny. Cena za kus bude 1300 Kč, VV 

rozhodl o výrobě 10 ks. Kopalova přednáška za rok 2013 bude pronesena 6. ledna 2014 v 17 hod v budově 

Akademie věd v Praze, Národní 3. V roce 2014 bude po dvou letech předána Kvízova cena, VV přijímá návrhy 

do 31. 12. 2013. Slezák navrhuje vydání pamětních mincí k příležitosti 100 let ČAS v roce 2017. VV souhlasí,  

Slezák vypracuje návrh. 

 

6. Pobočka Třebíč 
Podařil informoval, že myšlenka VV o transformaci pobočky Třebíč (začlenění jejích členů do nové pobočky 

Vysočina se sídlem v Jihlavě, která by sdružovala členy z Třebíče, členy Jihlavské astronomické společnosti a 

Astronomického klubu Pelhřimov), se setkala se zájmem všech tří subjektů. Předpokládaný počet členů, kteří 

vytvoří novou pobočku je 25. VV podpoří vznik pobočky Vysočina uspořádáním setkání složek ČAS v Jihlavě. 

Pokud jednání budou ukončena, proběhne tam slavnostní akt založení pobočky. 

 

7. Setkání složek 
Malé pracovní setkání složek proběhne v sobotu 11. ledna 2014 od 9:30 v Geofyzikálním ústavu AV ČR v Praze 

na Spořilově. Složky by měly ve vlastním zájmu vyslat své hospodáře, nejlépe i předsedy, protože budou 

představena účetní pravidla ČAS pro rok 2014. Také proběhne krátké školení používání elektronické členské 

databáze. V jarních měsících proběhne v Jihlavě také velké setkání složek a kolektivních členů. Na něm bude 

předána Kvízova cena. 

 

8. Datové úložiště ČAS 
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Sobotka zakoupil potřebný hardware pro datové úložiště. Jeho instalaci provedl Jan Štrobl. Během několika 

týdnů bude úložiště v provozu. 

 

9. Hvězdárna Turnov 
29. listopadu bude po letech otevřena hvězdárna v Turnově postavená roku 1974. Zasloužila se o to pobočka 

ČAS Klub astronomů Liberecka. Hvězdárna bude sloužit především popularizaci astronomie, pozorování 

zajímavých úkazů pro veřejnost a přednáškám pro školy z Libereckého kraje. VV děkuje pobočce za pracovní 

nasazení při obnově hvězdárny a přeje mnoho zdaru při jejím provozu. 

 

10. Manětínská oblast tmavé oblohy 
4. listopadu proběhlo v Manětíně společné jednání zástupců České astronomické společnosti, Hvězdárny a 

planetária Plzeň a starostů o záměru vyhlásit na Manětínsku oblast tmavé oblohy. Stávající měření ukázala, že 

tma je zde skutečně mimořádná. Obce, na jejichž katastru by měla oblast tmavé oblohy vzniknout, by chtěly 

tento stav zachovat a využít jej jako kulturně krajinné bohatství. Další jednání o vzniku oblasti tmavé oblohy 

proběhnou v příštích měsících. 

 

11. astro.cz 
Sobotka oznámil VV, že se vzhledem ke změně zaměstnání nemůže nadále věnovat projektu budování nového 

astro.cz. VV hledá nového vedoucího projektu. 

 

12. Nabídka astronomických aktivit pro veřejnost 
Slezák navrhl zřízení stránek na astro.cz, které by nabízely astronomické přednášky pro veřejnost (hvězdárny, 

školy, atd.), výstavy, pozorování dalekohledy, atd. VV souhlasí a pověřil Slezáka koordinací. 

 

13. Přijmutí nových členů 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Magdaléna Černá (Sekce pro děti a mládež), Jan Filip (Sekce proměnných 

hvězd a exoplanet), Vít Jadrníček (Pražská pobočka), Lukáš Kolář (Pražská pobočka), Jan Schödelbauer 

(Západočeská pobočka), Jaroslav Urbář (Astronautická sekce). 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 11. prosince 2013 od 10:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


