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Zápis ze 4. plenární schůze Pobočky Vysočina ČAS 

 
20. ledna 2017, 17:00 hodin, Muzeum Vysočiny Jihlava (Malovaný sál) 

 
Přítomno 15 z 26 členů PV ČAS. 
 
1. Prezence přítomných členů PV ČAS (prezenční listina)  
 
2. Veřejná přednáška: Astronomické úkazy v roce 2017 (přednáší Dr. Jakub Hraníček)  
 
3. Výroční zpráva PV ČAS za rok 2016 
Hraníček informoval přítomné členy o činnosti PV ČAS za rok 2016. Byly prezentovány 
následující body:  

• cíle a koncepce pobočky 
• základní informace a charakteristiky pobočky, včetně bankovního spojení 
• složení volených orgánů pobočky 
• stav členské základny k 31.12.2016 
• administrativní činnost výboru pobočky ve vztahu k ČAS (viz další bod) 
• kontrola činnosti pobočky ze strany ČAS 
• jednání výboru pobočky a plenární schůze pobočky 
• činnost pobočky v roce 2016 – astronomická pozorování, přednášky, projekty 

 
Podrobné informace o výše uvedených bodech lze nalézt na webových stránkách pobočky na 
adrese: http://vysocina.astro.cz/doc/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava-pv_cas_2016.pdf nebo časem na 
webových stránkách České astronomické společnosti: 
http://www.astro.cz/cas/dokumenty/vyrocnizpravy/  
 
PV ČAS za rok 2016 realizovala následující akce: 
  Počet akcí Počet účastníků 
Samostatná přednáška 15 448 
Samostatné pozorování 7 976 
Přednáška + pozorování 10 893 
Akce ostatní 0 0 
CELKEM 2014 32 2 317 
 
4. 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/  
 
 
 
 
5. Hospodaření a vedení účetnictví PV ČAS 
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Podařilová v zastoupení Podařilem informovala o hospodaření pobočky během celého roku 
2016 a o administrativní činnosti související s vedením účetnictví. 

• Celkové příjmy pobočky za rok 2016 byly 17 900,- Kč, celkové výdaje byly 19 690,- 
Kč. Záporná bilance byla financována přebytkem hospodaření z roku 2015.  

• Finanční majetek pobočky je ke konci roku 2016 ve výši 3 765,- Kč. 
• Dotace ČAS ve výši 6 000,- Kč byla spolufinancována vlastními prostředky ve výši 

2 790,- Kč (podmínka spolufinancování ve výši 30 % celkových nákladů byla 
splněna). 

• ČAS pobočce na rok 2017 přidělila dotaci ve výši 6 000,- Kč (podmínka 
spolufinancování min. 2 572,- Kč). 

 
6. Webové stránky PV ČAS 
Podařil informoval o provozu a správě webových stránek PV ČAS a o změnách, které byly 
realizovány v roce 2016.  
 
7. Plán činnosti Pobočky Vysočina na rok 2017 
Hraníček představil plán činnosti pobočky na rok 2017 tak, jak ho pro ČAS připravil výbor 
pobočky v září 2016. Program by měl být podobný jako v roce 2016. Detailní program bude 
upřesněn vždy na jednání výboru pobočky. Prozatímní návrh vypadá takto: 
 

• Uspořádání alespoň jedné zvané přednášky v Třebíči, v Jihlavě a v Pelhřimově. 
• Rozšíření programu Astronomie v regionu (výjezdová pozorování a přednášky v 

různých částech Kraje Vysočina). 
• Pokračování v pravidelném setkávání členů v Jihlavě (podpora ze strany PV ČAS). 
• Podpora letního Astronomického tábora Jihlavské astronomické společnosti. 
• Podpora astronomických akcí Astronomického klubu Pelhřimov. 
• Účast na akci Noc vědců 2017 (pokud bude vyhlášena). 
• Účast na 27. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. 
• Pořádání zvaných přednášek a astronomických pozorování pro různé dětské tábory, 

MŠ, ZŠ a SŠ školy, hrady a zámky, obce a jiné subjekty. 
• Pokračování ve spolupráci s Hvězdárnou Třebíč. 

 
Hraníček dále připomněl přítomným členům následující dokumenty, které byly vypracovány 
na základě jednání výboru v září 2016: 

• návrh rozpočtu pobočky na rok 2017 
• žádost o dotaci RVS na rok 2017 

 
8. Předání knih Nebeské perly české a slovenské astrofotografie 
Podařil zajistil předání knih Nebeské perly české a slovenské astrofotografie přítomným 
kmenovým členům pobočky. S nepřítomnými členy Podařil domluví způsob předání. 
 
 
 
 
 
9. Ostatní 
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Podařil informoval přítomné členy o průběhu pracovního setkání složek ČAS, které proběhlo 
7. ledna 2017 na pražském Spořilově. Diskutovány byly především informace o 
nadcházejícím Sjezdu ČAS začátkem dubna na hvězdárně v Brně a s tím související volby 
delegátů za PV ČAS. V této souvislosti bylo navrženo, aby PV ČAS na nadcházejícím Sjezdu 
zastupovali s hlasovacím právem její předseda (Hraníček) a místopředseda (Podařil). Proti 
návrhu nebyly vzneseny připomínky.  Dále byly diskutovány aktivity PV ČAS související 
s výročím 100 let od založení České astronomické společnosti.  
    
Hraníček poděkoval všem členům pobočky za jejich práci pro pobočku a podíl na akcích 
pořádaných pro veřejnost. Zvláště poděkoval členům výboru za jejich aktivity v rámci 
výboru, konstruktivní připomínky a náměty.  
 
Výbor pobočky děkuje vedení Muzea Vysočiny Jihlava, které umožnilo uskutečnění plenární 
schůze pobočky ve svých prostorách. 

 
Zapsal: J. Hraníček 

Schválil elektronicky Výbor PV 
 
 
Přílohy zápisu: 

- Prezenční listina (k nahlédnutí na vyžádání v sídle pobočky) 
 
 

 


