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Zápis z 1. jednání výboru Pobočky Vysočina ČAS 

 

14. března 2014, Dům dětí a mládeže Třebíč, pobočka Domek, Třebíč 

 

 

Přítomní: Mirek Dočekal (na bod č. 1 nepřítomen), Jakub Hraníček, Martin Kotěra, Miloš Podařil, Rostislav 

Štork, Roman Šula, Petra Váňová 

 

Přítomní členové pobočky: Josef Fortelný, František Krejča a Jiljí Mahr 
 

 

1. Volba místopředsedy a hospodářky 

Výbor PV ČAS zvolil do funkce místopředsedy Miloše Podařila a do funkce hospodářky Petru Váňovou. Oba 

zvolení s výkonem funkce souhlasí. 

 

 

2. Rozdělení úkolů a práv mezi členy výboru 

 Agenda související s hospodařením: Petra Váňová (krom standardních účetních úkonů také správa 

majetku a příprava podkladů pro inventarizaci majetku). 

 Správa dokumentů: Miloš Podařil (tj. archivace veškerých dokumentů a kontrola smluv) 

 Členská agenda: Jakub Hraníček ve spolupráci s Petrou Váňovou (tj. prvotní kontakt s novými členy, 

kontrola členské databáze ČAS atd.) 

 Kontrola termínů ČAS: Jakub Hraníček (kontrola dodržování veškerých termínů ČAS) a Petra Váňová 

(zasílání účetního deníku v pravidelných intervalech účetní ČAS, členové PV ČAS budou vždy 

nejpozději týden před odevzdáním deníku vyzváni k dodání všech dokladů Petře Váňové). 

 Kontakt s VV ČAS: Miloš Podařil (pouze v případě běžných záležitostí, které přímo nevyžadují 

zastoupení předsedy). 

 Výkazy činnosti: Jakub Hraníček (tj. výroční zprávy a zprávy o činnosti). 

 

V souvislosti se zpracováním výroční zprávy a zprávy o činnosti pobočky poprosil Jakub Hraníček všechny 

přítomné o zasílání informací o jednorázových akcích, a to buď do připravené a sdílené tabulky na internetu 
nebo na adresu hranicek.jakub@email.cz.  Jedná se zejména o následující údaje: datum, čas a místo konání, druh 

akce (přednáška, pozorování), cílová skupina (široká veřejnost, odborná veřejnost, soukromá akce, akce pro 

školu), počet návštěvníků, stručný program či průběh akce (jasno, zima, opar, atd..), finanční zisk (hotovost, 

faktura …), finanční náklady (kdo zajistil). 

 

Program konkrétních aktivit a jejich propagace bude koordinován členy výboru především podle regionální 

příslušnosti, případně dle potřeby.  

 

 DPP: Případné DDP za PV může spolupodepisovat pouze předseda a místopředseda. Každou DPP je 

třeba zaznamenat do zvláštního dokumentu ČAS (kvůli účetní evidenci a daňovým odvodům na 

centrální úrovni ČAS). 

 Nákupy: Předseda a hospodářka mohou z rozpočtu bez schválení výboru PV nakupovat do výše 
maximálně 1 000,- Kč. Pokud to však bude alespoň trochu možné, výbor by měl být informován o 

všech nákupech. 

  

 

3. Směrnice ČAS 

Petra Váňová informovala o povinnostech a právech výboru, které vyplývají ze směrnic ČAS. Závazné 

dokumenty ČAS (vč. vzorů a formulářů) jsou dostupné na http://www.astro.cz/cas/slozky/povinnosti/dokumenty.  

Kalendář povinností k ČAS je dostupný na  http://www.astro.cz/cas/slozky/povinnosti/.  

 

 

 

 

http://www.astro.cz/cas/slozky/povinnosti/dokumenty
http://www.astro.cz/cas/slozky/povinnosti/
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4.Prezentace PV ČAS 

PV ČAS bude svou činnost prezentovat především na internetových stránkách (viz samostatný bod jednání).  

 

Pro potřeby prezentace budou vyrobeny propagační vizitky (obsahující obecné informace o PV ČAS a případně 

přehled významných akcí), které budou k dispozici na rozdání při různých akcích. Astronomický klub Pelhřimov 

podobné vizitky již velice úspěšně používá. Koordinace výroby (tj. grafický návrh, zadání tisku atd.) vizitek 

proběhne v rámci elektronické konference výboru PV ČAS. 

 

Při konání zejména velkých společných akcí budou vydávány společné tiskové zprávy.  
 

Miloš Podařil připraví návrh rozesílání elektronického newsletteru všem členům a dalším zájemcům, kteří se k 

odběru přihlásí prostřednictvím webu pobočky. Newsletter bude rozesílán pouze v souvislosti s velkými a 

společnými akcemi pobočky. 

 

Podle možností budou v rámci jednotlivých akcí připravovány výlepové plakáty. 

 

 

5. Správa webu a jeho aktualizace 

Miloš Podařil informoval o aktuálním stavu provizorního webu, který běží na serveru astro.cz a používá redakční 

systém Wordpress. 

 
Technickou správou webu byl pověřen Miloš Podařil. Přístup do redakčního systému webu bude zřízen pro 

Jakuba Hraníčka, Rostislava Štorka, Martina Kotěru a Mirka Dočekala. 

 

Web by měl být koncipován tak, aby poskytoval důležité informace o pobočce. Důležitou součástí webu budou: 

 obecné informace o pobočce: připraví Miloš Podařil, 

 kalendář akcí: bude spravovat Miloš Podařil, doplňovat mohou všichni, 

 rozcestník akcí na Vysočině: postupně doplní a případně budou aktualizovat zástupci všech stávajících 

skupin (Jihlava, Pelhřimov, Třebíč), 

 stránka o historii bývalé Třebíčské pobočky ČAS: připraví Roman Šula 

 

František Krejča předal pro potřebu webové prezentace fotografie z plenární schůze pobočky, která proběhla 14. 
2. 2014 v Jihlavě. František Krejča a Josef Fortelný pro potřeby webové prezentace nabídli videozáznam 

pozorování měsíčního povrchu přes dalekohled, který v minulosti připravili. Veškeré materiály budou v 

dohledné době použity. 

 

PV ČAS děkuje panu Karlu Mokrému za rychlé zajištění prostoru na serveru České astronomické společnosti a 

spuštění elektronických konferencí všech členů pobočky a výboru pobočky. 

 

 

6. Sdílené dokumenty 

Pro usnadnění komunikace v rámci výboru zřídil Jakub Hraníček elektronickou složku sdílených dokumentů, 

kam mají přístup všichni členové výboru. 
 

 

7. Financování akcí 

Financování akcí bude plánováno pro každou aktivitu individuálně. Výše vstupného / plateb atd. na různé akce 

bude odvozena od náročnosti přípravy a aktuálních možností. 

 

 

8. Dotace ČAS 

VV ČAS pobočce udělil mimořádnou startovací dotaci 3 000,- Kč z prostředků přidělených Radou vědeckých 

společností (RVS). PV ČAS musí tuto částku do konce účetního období vyúčtovat podle pravidel RVS. Dotace 

musí být kryta min. 30 % vlastních výdajů. 
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PV ČAS aktuálně díky dotaci ČAS a plánu dalších aktivit předpokládá roční rozpočet ve výši 8 000,- Kč. 

Přípravou rozpočtu je pověřena Petra Váňová. Do září také bude třeba připravit návrh rozpočtu na rok 2015. 

 

PV ČAS děkuje VV ČAS za udělenou dotaci. 

 

 

9. Složkové a dobrovolné členské příspěvky 

Výbor PV ČAS diskutoval problematiku složkových členských příspěvků. Pro rok 2014 složkové členské 

příspěvky stanoveny nebudou. Stanovením složkových členských příspěvků na rok 2015 se bude výbor znovu 
zabývat nejpozději v září.  

 

Pokud by některý z členů pobočky chtěl poskytnout dobrovolný dar / dobrovolný příspěvek, nechť se obrátí na 

hospodářku Petru Váňovou (vanova@jiast.cz). 

 

 

10. Situace bývalé Třebíčské pobočky ČAS 

Roman Šula, Rostislav Štork a Josef Fortelný informovali o problémech, se kterými se bývalá pobočka potýkala.  

 

Pobočka nemá dostatek kapacit na to, aby v Třebíči provozovala pravidelnou činnost, nicméně mohla by začít 

systematičtěji spolupracovat s místní hvězdárnou, kterou provozuje DDM Třebíč. PV ČAS proto zahájí diskusi s 

vedením třebíčské hvězdárny a o případné budoucí užší spolupráci. Schůzku s paní ředitelkou DDM Třebíč v 
této věci sjedná Jakub Hraníček. 

 

 

11. Plán činnosti na rok 2014 

Pobočka aktuálně plánuje tyto akce: 

 Velké setkání složek ČAS - Jihlava (12. 4. 2014) 

 Kosmické katastrofy - Jihlava (duben 2014) 

 Gymnázium Moravské Budějovice (7. 5. 2014) 

 Festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově (13.-14. 6. 2014) 

 Astronomický tábor 2014 - Hlavní pořadatel Jihlavská astronomická společnost (16. až 28. 7. 2014) 

 Noc vědců 2014 (26. 9. 2014) 

 Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě (17. a 18. října 2014) - LA 2014 (!) 

 Gymnázium Moravské Budějovice (podzim 2014) 

Další: 

 Schůzky členů - Třebíč (každý druhý pátek v měsíci) 

 Schůzky členů - Jihlava (jedenkrát v měsíci) 

 Přednášky: Dr. Jiřího Borovičky v Třebíči 

 Pozorovací kampaně: opozice Marsu (duben) 

 Astronomie v regionu (v průběhu léta) 

 Podzimní astronomický seminář (na podzim) 

Součástí činnosti PV budou i jednorázové akce regionálního významu, které byly doposud pořádány bývalou 

pobočkou Třebíč, Jihlavskou astronomickou společností a Astronomickým klubem Pelhřimov. 

 

 

12. Velké setkání složek České astronomické společnosti 12. 4. 2014 v Jihlavě 

PV ČAS organizačně zajišťuje tradiční celorepublikové setkání zástupců všech složek České astronomické 
společnosti, které proběhne v sobotu 12. 4. 2014 v aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě 

(https://www.vspj.cz). Miloš Podařil informoval o aktuálním průběhu příprav. 
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Členové pobočky, kteří se doposud nezaregistrovali, mohou na setkání přijet, nicméně stravu, cestovné a 

případný nocleh si musí zajistit sami. 

 

 

13. Přednáška Dr. Jiřího Borovičky 

Rostislav Štork informoval o možnosti uspořádání přednášky Dr. Jiřího Borovičky z Astronomického ústavu AV 

ČR. Přednáška by proběhla v Třebíči. PV ČAS tuto možnost vítá a uspořádání přednášky podporuje. Rostislav 

Štork s Dr. Jiřím Borovičkou dojedná podrobnosti. 

 
 

14. Různé 

PV ČAS začátkem roku obdržela přihlášku Filipa Murára z Třebíče. Perta Váňová panu Murárovi zašle instrukce 

k platbě členských příspěvků do ČAS. 

 

PV ČAS děkuje DDM Třebíč za poskytnutí prostor pro jednání. 

 

 

 

Zapsal: Miloš Podařil 


