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Zápis z 2. jednání Výboru Pobočky Vysočina ČAS 

 
9. května 2014, Věžní 1, 586 01 Jihlava 

 
Přítomní: Mirek Dočekal, Jakub Hraníček, Martin Kotěra, Miloš Podařil, Rostislav Štork, 
Petra Váňová  
Omluven: Roman Šula 
 
1. Zpráva o finanční situaci Pobočky  

• Zprávu o hospodaření podal Miloš Podařil a Petra Váňová. Dne 15. 3. byly odeslány 
příslušné doklady pro ČAS, další uzávěrka bude v červenci, odeslání opět zajistí 
Váňová. 

• Na účtu Pobočky je aktuálně vklad 100,-Kč, až získáme vlastní prostředky, bude 
vráceno J. Hraníčkovi. Očekáváme platbu 5000,-Kč z Gymnázia v Moravských 
Budějovicích (za akci zajišťovanou JAS) a dotaci od ČAS (cca. 3000,-Kč). 

2. Členská základna  
• Přijat nový člen, aktuálně máme 27 členů. 
• Připravovat svolání plenární schůze Pobočky. 
• Členské příspěvky budou řešeny na plenární schůzi. 

3. Plán akcí  
• Do 15. 9. nutno připravit plán akcí a rozpočet pro RVS. 

• Navrženo připravit astronomický seminář ve spolupráci s hvězdárnou v Třebíči. 
Nejvhodnější datum sobota 8. 11. Připravit i soutěž pro děti. 

• J. Hraníček navrhl uskutečnit setkání členů Pobočky na letním táboře pořádaném JAS. 
Podařil prověří možnosti (ubytování apod.). Variantně možno i na faře v Mrákotíně. 

• Jihlava a Pelhřimov se aktivně zapojí do akce Noc vědců 2014. Třebíč zjistí zájem 
členů o spolupořádání akce například s hvězdárnou a DDM. 

• Zvážit možnost zapojit se do dalších prázdninových akcí mimo Jihlavu, Pelhřimov a 
Třebíč. Např. prázdniny v Telči, na hradě Roštějn (zřejmě problém s umístěním 
v lese), hrad Orlík. 

• Propagovat přednášku RNDr. Borovičky Čeljabinský meteorit pořádanou v Třebíči. 

• V Pelhřimově pozorování planety Merkur. 

4. Kontrola zápisu z minulé schůze  
• Průběžně doplňovat zhodnocení průběhu uskutečněných akcí a plánované akce. 
• Připravit letáky propagující PV. Formou např. vizitek, které budou rozdávány na 

akcích pořádaných Pobočkou. Jakub osloví Romana Šulu a požádá jej o grafický 
návrh. 
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• V souvislosti s výše uvedeným zajistí M. Podařil funkci newsletteru rozesílaného 
z webových stránek. 

• M. Podařil informoval o připravovaných úpravách webu. 

• Stále chybí článek o historii Třebíčské pobočky – má zajistit Roman Šula. 

 
 
 
5. Různé  

• Pokud má někdo návrhy na kandidáta ocenění Littera Astronomica, uvítá je Miloš 
Podařil. 

• Stále jsou hledáni spolupracovníci pro web astro.cz. 
• Navrženo průběžně pořádat online konference členů výboru k aktuálním tématům 

např. přes Skype. Pro přítomné to není problém. 

 

 

Zapsal: Martin Kotěra 

 

 

 

 

 

 

  


