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Zápis z 3. jednání Výboru Pobočky Vysočina ČAS 
 

4. července 2014, Věžní 1, 586 01 Jihlava 

 
Přítomní: Jakub Hraníček, Martin Kotěra, Miloš Podařil, Rostislav Štork, Petra Váňová  

 
1. Z minulé schůze 

• Hraníček požádal členy výboru o průběžné doplňování plánovaných a uskutečněných 
akcí Pobočky Vysočina (PV) do sdíleného dokumentu. Toto bude podkladem při 
zpracovávání výroční zprávy PV. 

• Hraníček připravil jednoduché letáky formátu A7 propagující PV. Tyto letáky by měly 
být rozdávány na pozorovacích akcích PV v jednotlivých městech a šířit tak mimo jiné 
povědomí o nově vzniklé PV. Nad grafickou podobou letáků je možné stále 
diskutovat. Soubor PDF obsahující tyto letáky je součástí přílohy tohoto zápisu. 

• Podařil tlumočil problémy se zavedení centrálního newsletteru rozesílaného 
z webových stránek vysocina.astro.cz. Podařil navrhuje řešení odkazem na stránky 
JAS, kde bude možné zaregistrovat se k zasílání newsletteru v rámci celé PV. 
Newsletter by měl především upozorňovat na významné akce PV většího rozsahu. 
Zprovoznění newslettru ze webových stránek JAS zajistí cca do dvou týdnů Podařil. 

• Výbor konstatoval, že stále chybí článek o historii Třebíčské pobočky, který přislíbil 
zhotovit Roman Šula. Hraníček zjistí situaci. 

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

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

2. Zpráva o finanční situaci Pobočky  
• Váňová informovala o stavu hospodaření PV a aktuálním zpracování podkladů pro 
čtvrtletní výkazy hospodaření složek ČAS.  

• Na účtu PV je aktuálně 8 000,- Kč (3 000,- Kč obnáší přidělená dotace ze strany ČAS, 
5 000,- Kč za astronomickou aktivitu Gymnázia v Moravských Budějovicích (za akci 
zajišťovanou JAS).  

• Částka 100,- Kč byla vrácena J. Hraníčkovi jako vklad z vlastních prostředků při 
založení účtu PV 

• Výbor diskutoval způsob utracení finanční dotace 3 000,- Kč ze strany ČAS + 30% 
spoluúčasti. Jako jeden z možných návrhů je zakoupení propagační „beach“ vlajky 
s potiskem PV. Kotěra zjistí výrobu takové vlajky, stojan by mohl zapůjčit AKP, který 
podobnou vlajku vlastní. Kotěra se ptal Podařila na možnost získání drobných 
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propagačních materiálů ze strany ČAS. Podařil opověděl, že v současné době není 
v ČAS podobných propagačních materiálů. Návrh zakoupit nějaké propagační 
předměty na akci v Třebíči (astronomický seminář, zvaného přednášejícího), ČAS má 
pexesa – je možné je vytisknout (z pdf) a připravit.  

3. Plenární schůze PV 
Výbor projednával možnost uspořádání plenární schůze PV, mimo jiné především za 

účelem diskuze nad výší pobočkových členských příspěvků na rok 2015, jejichž výše musí 
být známa a dána na vědomí VV ČAS do poloviny září, a které budou centrálně vybírány 
spolu s kmenovými členskými příspěvky do poloviny listopadu. Výbor následně stanoví 
termín pro zaplacení obou typů příspěvků v PV. Vzhledem k zahraniční služební cestě 
předsedy PV od 28. 8. do 26. 9. bude termín směřován na pátek 22. srpna 2014. Místo schůze 
bude upřesněno. Hraníček, Podařil a Štork provedou průzkum možné účasti členů v tomto 
termínu. Hraníček v této souvislosti osloví DDM Třebíč s žádostí o umožnění plenární schůze 
PV v tomto termínu. Na plenární schůzi by dále byly diskutovány vize o směřování pobočky a 
organizační záležitosti. Schůze by mohla být doplněna kratší odborně-popularizační 
přednáškou. 

 

4. Astronomický seminář PV v Třebíči 
Výbor projednával blížící se astronomický seminář (jeden z hlavní společné činnosti PV). 
Termín byl definitivně stanoven na 8. listopadu. Hraníček bude v této souvislosti kontaktovat 
hvězdárnu Třebíč a domluví případnou schůzku na konec srpna a současně i na začátek října. 
Na první schůzce by byl naplánován rámcový program semináře. Na druhé schůzce by pak 
byly řešeny jednotlivé dílčí detaily.  Hraníček bude písemně informovat paní ředitelku DDM 
J. Pavlíčkovou a vedoucí třebíčské hvězdárny J. Švihálkovou. 
 

5. Plán astronomických akcí PV  
• Byla diskutována možnost uspořádat (především v podzimných a zimních měsících) 

astronomickou přednášku v několika městech Vysočiny jako akci PV. Konkrétně byl 
navržen Ždár n. Sázavou. Domluví Podařil, případně Hraníček 

• Knižní veletrh 17.-18. října 2014 v Havlíčkově Brodě – organizačně zajišťuje JAS 
s prosbou o pomoc ostatních členů PV. 

• V sobotu 19. července se uskuteční astronomický program na hradě Orlík nad 
Humpolcem. Akce je organizačně zajištěna členy AKP. Více informací na 
http://www.castrum.cz/hrad-orlik/akce-na-hrade/?more=132#ka132 Všichni členové 
PV jsou srdečně zváni a mají možnost se aktivně zapojit do programu. 
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• Hraníček dojednal termín přednášky Podařila v Městské knihovně Pelhřimov v době 
adventní na téma Vánoční kometa. Termín přednášky bude upřesněn a oznámen mimo 
jiné i na webových stránkách PV (vysocina.astro.cz) 

• Hraníček přislíbil kontaktování občanského sdružení Matice Křemešnická s návrhem 
na pozorování krajiny a noční oblohy astronomickým dalekohledem z rozhledny 
Pípalka na kopci Křemešník. 

• Stále zůstává možnost kontaktovat různé organizace a především tábory s nabídkou 
astronomického programu. 

6. Členská základna  
Aktuálně má PV 27 členů. Nikdo nevystoupil, nikdo nepřistoupil. 

7. Různé  
Stále trvá možnost průběžně pořádat online konference členů výboru k aktuálním tématům 
např. přes Skype. Pro přítomné to není problém. 

 

 

 

Zapsal: Jakub Hraníček 

Schválil výbor PV  
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