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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 11. ledna 2014 od 16:00 

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, Jan Kožuško, Eva Marková.  

 

 

 

1. Keplerovo muzeum 
ČAS obdržela odpověď primátora hl. města Prahy na svůj dopis upozorňující na důležitost Keplerova muzea pro 

Prahu s informací, že bez dotace Magistrátu je jeho existence vážně ohrožena. Primátor navrhuje osobní 

schůzku. Za ČAS se zúčastní Vondrák, Grygar a Suchan.  

 

2. Hospodaření ČAS 2013 a rozpočet ČAS 2014 

Na malém pracovním setkání složek účetní ČAS představila výsledovku a rozvahu hospodaření ČAS. V roce 

2013 hospodařila ČAS s přebytkem výrazně nižším, než v minulých letech. Dřevěný představil předběžný 

rozpočet pro rok 2014, konečnou verzi včetně rozdělení dotace složkám, schválí VV ČAS, až obdrží dotaci od 

RVS. 

 

3. Vyúčtování dotace RVS 2013 

Dřevěný ve spolupráci s účetní vyúčtoval dotaci RVS. V účetnictví složek ČAS byly jen drobné nedostatky, 

složky doložily 30 % vlastních nákladů. Vyúčtování do 17. ledna na RVS odevzdá Sobotka. 

 

4. Výroční zpráva 2013 

Webový formulář výroční zprávy pro RVS je třeba vyplnit do 17. ledna. Složky si vyplňují své aktivity samy, za 

ČAS jako celek vyplní Sobotka. Do 29. ledna je třeba odevzdat i textovou verzi výroční zprávy. Složky zašlou 

své zprávy Sobotkovi, který vyhotoví společnou zprávu ČAS. 

 

5. Ceny ČAS 

VV navrhl předsedovi ČAS komisi pro udělení Kvízovy ceny ve složení Bělík, Hornoch, Mikulášek. Předseda 

tuto komisi jmenoval. Kvízova cena bude předána na velkém setkání složek ČAS v Jihlavě, stejně jako cena 

Jindřicha Zemana za astrofotografii. 

 

6. Zrušení pobočky Třebíč a zřízení pobočky Vysočina 

VV na vlastní písemnou žádost podepsanou členy pobočky, zrušil k 11. lednu 2014 pobočku Třebíč. Ke 

stejnému datu zřídil pobočku Vysočina. VV jmenoval přípravný výbor pobočky ve složení Miloš Podařil, 

Rostislav Štork, Jakub Hraníček a pověřil ho vedením agendy spojené se vznikem pobočky. Pobočka Třebíč 

předá vznikající pobočce Vysočina všechen majetek a dokumenty. VV děkuje minulým výborům pobočky 

Třebíč za jejich práci v uplynulých letech. 

 

7. Velké setkání složek v Jihlavě 

Podařil jedná za VV o uspořádání setkání složek na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. 

Pravděpodobným termínem je 12. duben 2014. Hlavními tématy a programovým zaměřením setkání bude práce 

s talentovanou mládeží, vzdělávání a popularizace astronomie. 

 

8. Zrušená Historická sekce 
K datu 10. ledna požádali o převedení do jiné kmenové složky 3 členové bývalé Historické sekce. Každý člen 

ČAS musí být kmenově v některé ze složek ČAS, proto budou ti členové, kteří se do termínu stanoveného VV 

ČAS neozvali, automaticky převedeni do nejbližší pobočky ČAS. VV nemá žádnou informaci o tom, že by 

hospodář zrušené Historické sekce vrátil členům zaplacené složkové příspěvky ve výši 60 Kč. VV se 

znepokojením konstatuje, že výbor zrušené Historické sekce dosud nesplnil body 7 a 8 článku 17 Jednacího a 

organizačního řádu ČAS. VV opakuje svou žádost a posouvá termín splnění na 31. ledna 2014. 

 

9. Poslední rozloučení s Josipem Kleczkem 

VV ČAS rozhodl, že na památku svého čestného člena Josipa Kleczka, v souladu s výzvou rodiny na smutečním 

oznámení, zakoupí za 1000 Kč dvacet kusů knížek o astronomii pro děti, které v rámci letní akce pro ležící 

pacienty na Onkologickém oddělení Motolské nemocnice budou těmto dětem předány. 

 



Česká astronomická společnost 

 
Sekretariát ČAS, Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65  Ondřejov 

tel.: 775 388 400, http://www.astro.cz, cas@astro.cz  

 - 2 - 

 

10. Odborná skupina pro historii astronomie 

V souladu s doporučením 19. sjezdu ČAS VV ČAS zřídil Odbornou skupinu pro historii astronomie. Jejím 

vedením pověřil člena ČAS Vojtěcha Sedláčka, který má zásadní podíl na vzniku a provozování Keplerova 

muzea v Praze. VV vyzývá všechny zájemce o historii astronomie a ČAS, aby se k odborné skupině 

prostřednictvím V. Sedláčka (provas@volny.cz) přidali. 

 

11. Malé setkání složek ČAS 
Proběhlo 11. ledna v Geofyzikálním ústavu za přítomnosti zástupců všech složek ČAS, VV ČAS, Revizní 

komise ČAS a účetní ČAS. Ze setkání byl pořízen interní zápis, který je přístupný složkám ČAS prostřednictvím 

tajemníka ČAS. VV děkuje za zajištění občerstvení Petře Váňové a Daniele Divišové. 

 

12. Přijmutí nových členů 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: František Antropius (Přístrojová a optická sekce), Marian Čubík (Valašská 

astronomická společnost), Zdeněk Krupa (Kosmologická sekce), Petr Med (Pražská pobočka), Miloslav Pecár 

(Valašská astronomická společnost), Jakub Vaněk (Pražská pobočka). 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 12.března 2014 ve 12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


