Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina
Kontaktní centrum: Věžní 1, 586 01 Jihlava
http://vysocina.astro.cz, vysocina@astro.cz

Zápis z 2. plenární schůze Pobočky Vysočina ČAS
16. ledna 2015, 17:00 hodin
Malovaný sál Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, Jihlava
Přítomni: Jiří Hladký, Hana Houzarová, Jakub Hraníček, Petr Janovský, Martin Kotěra,
Oldřich Martinů, Luboš Novotný, Josef Pavlas, Miloš Podařil, Rostislav Štork, Roman Šula,
Petra Váňová, Jiří Zimola
1. Výroční zpráva za rok 2014
Hraníček informoval přítomné členy o činnosti PV ČAS za rok 2014. Ve své prezentaci se
zaměřil především na následující body:
• cíle a koncepce pobočky
• základní informace a charakteristiky pobočky, včetně bankovního spojení
• složení volených orgánů pobočky
• stav členské základny k 31.12.2014
• administrativní činnost výboru pobočky ve vztahu k ČAS (viz další bod)
• kontrolu činnosti pobočky ze strany ČAS
• jednání výboru pobočky a plenární schůze pobočky
• činnost pobočky v roce 2014 – astronomická pozorování, přednášky, projekty
Podrobné informace o výše uvedených bodech lze nalézt na webových stránkách pobočky na
adrese: http://vysocina.astro.cz/o-pobocce/vyrocni-zprava-za-rok-2014/ nebo časem na
webových stránkách České astronomické společnosti:
http://www.astro.cz/cas/dokumenty/vyrocnizpravy/
PV ČAS za rok 2014 realizovala následující akce:
Samostatná přednáška
Samostatné pozorování
Přednáška + pozorování
Akce ostatní
CELKEM 2014

Počet akcí
17
9
8
14
48

Počet účastníků
427
1 282
597
207
2 513

2. Administrativní činnost PV ČAS ve vztahu k ČAS
Hraníček informoval o průběžných úkolech pobočky ve vztahu k ČAS a o jejich plnění
pobočkou. http://www.astro.cz/cas/slozky/povinnosti/
3. Hospodaření a vedení účetnictví PV ČAS
Váňová informovala o hospodaření pobočky během celého roku 2014 a o administrativní
činnosti související s vedením účetnictví.
4. Webové stránky PV ČAS
Podařil informoval o provozu a správě webových stránek PV ČAS a o změnách, které byly
realizovány v roce 2014.
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5. Plán činnosti Pobočky Vysočina na rok 2015
Hraníček představil plán činnosti pobočky na rok 2015, který by měl být podobný jako v roce
2014. Detailní program bude upřesněn vždy na jednání výboru pobočky. Prozatímní návrh
vypadá takto:
• V průběhu roku: Přednáška zvaného hosta, Jihlava (1x)
• V průběhu roku: Přednáška zvaného hosta, Třebíč (2x)
• V průběhu roku: Přednáška zvaného hosta, Pelhřimov (1x)
• V průběhu roku, každý měsíc (s výjimkou července a srpna): Pokračování v
pravidelném setkávání členů PV v Třebíči a v Jihlavě
• V průběhu roku: Pořádání vlastních přednášek a astronomických pozorování pro
dětské tábory, MŠ, ZŠ a SŠ školy, hrady a zámky, obce a jiné subjekty.
• Léto 2015: Rozšíření programu Astronomie v regionu (výjezdová pozorování a
přednášky v různých částech Kraje Vysočina)
• Druhá polovina července (bude upřesněno): Podpora letního Astronomického tábora
Jihlavské astronomické společnosti
• Září: Účast na akci Noc vědců 2015 (pokud bude vyhlášena)
• Září: Plenární schůze členů pobočky
• Říjen (dva dny, bude upřesněno): Účast na 25. Podzimním knižním veletrhu v
Havlíčkově Brodě (podpora na stánku ČAS, pozorování Slunce před kulturním
domem, předávání ceny Littera Astronomica a laureátská přednáška atd.)
• Listopad (bude upřesněno): Podzimní astronomický seminář
Hraníček dále připomněl přítomným členům následující dokumenty, které byly vypracovány
na základě jednání výboru ze dne 22. srpna 2014
• návrh rozpočtu pobočky na rok 2015
• žádost o dotaci RVS na rok 2015
6. Odborné přednášky pro přítomné členy pobočky a veřejnost:
Astronomické úkazy v roce 2015 (přednášel RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.)
Pluto a planety Sluneční soustavy (přednášel RNDr. Rostislav Štork, Ph.D.)
7. Ostatní
Hraníček poděkoval všem členům výboru za jejich obětavou a časově náročnou práci ve
výboru pobočky, konstruktivní připomínky a náměty.
Hraníček taktéž poděkoval všem členům pobočky za jejich podíl na chodu pobočky a
především za jejich pomoc při různých akcí pobočky.
Váňová poděkovala předsedovi pobočky za jeho práci pro pobočku.
Výbor pobočky děkuje vedení Muzea Vysočiny Jihlava, které umožnilo uskutečnění plenární
schůze pobočky ve svých prostorách.
Zapsal: J. Hraníček
Schválil Výbor PV

