
Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina 
 

Kontaktní centrum: Věžní 1, 586 01 Jihlava 
http://vysocina.astro.cz, vysocina@astro.cz  

Zápis ze 4. jednání výboru Pobočky Vysočina ČAS 

 

22. srpna 2014, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava 

 

 

Přítomní: Mirek Dočekal, Jakub Hraníček, Miloš Podařil, Rostislav Štork, Roman Šula, Petra 

Váňová 

Přítomní členové pobočky: Jiří Hladký 

 

Setkání bylo původně avizováno jako Plenární schůze Pobočky Vysočina (PV), avšak z 

důvodu nízkého počtu přítomných bylo rozhodnuto, že jednání bude pokračovat ve formátu 

jednání výboru pobočky. 

 

Kontrola minulého zápisu 

Přetrvávající úkoly: Šula připravuje text o historii bývalé Třebíčské pobočky pro web 

http://vysocina.astro.cz. 

 

1. Plenární schůze PV 

Vzhledem k neusnášeníschopnosti této schůze svolá Hraníček náhradní plenární schůzi před 

Vánocemi 2014 v souvislosti s výroční schůzi PV. Termín i místo bude upřesněno. 

 

2.  Astronomický seminář v Třebíči 

Astronomický seminář, jedna z nejvýznamnějších akcí PV tohoto roku,  proběhne v sobotu 8. 

listopadu 2014 na třebíčské hvězdárně. S DDM Třebíč (zřizovatelem třebíčské hvězdárny) o 

semináři jedná Hraníček. 

 

Předběžný program semináře: 

 

 10:00 - 12:00: Program pro děti (soutěže o ceny: astronomické kalendáře, otočné 

mapky, pexesa atd.)  

 12:00 - 13:00: Přestávka na oběd 

 13:00 - 15:00: Fyzikální show, chemické experimenty, astronomické dalekohledy 

(chemické experimenty připraví Hraníček, fyzikální show studentů VUT v Brno 

domluví Podařil, v případě dohody s hvězdárnou bude možné na místo dopravit 

dalekohledy Jihlavské astronomické společnosti) 

 15:00 - 17:30: Tři odpolední přednášky (přednášející zkontaktuje Štork) 

 17:30 - 18:00: Prezentace Hvězdárny Třebíč a PV (připraví Hraníček) 

 18:00 - 19:00: Hlavní přednáška, zvaný host (přednášejícího zkontaktuje Hraníček) 

 20:00 - ...: Večerní pozorování oblohy, alt. náhradní program 

 Večer: Zakončení s efektními chemickými pokusy (připraví Hraníček) 

 

Výbor pobočky vyzívá všechny členy pobočky k aktivní účasti na tomto semináři.  

Předpokládaný rozpočet: 3 000,- Kč. 

Přesný program semináře musí být hotový nejpozději začátkem října 2014. 

 

PV děkuje DDM Třebíč a hvězdárně v Třebíči za vstřícný postoj k této aktivitě. 
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3. Další aktivity pobočky do konce roku 2014 

 

 Noc vědců 2014: Hraníček a Podařil ve stručnosti informovali o připravovaných 

aktivitách v rámci Noci vědců 2014 v Pelhřimově a v Jihlavě. Pelhřimovská Noc 

vědců proběhne ve spolupráci Astronomického klubu Pelhřimov a Gymnázia 

Pelhřimov, jihlavská Noc vědců bude organizovaná Jihlavskou astronomickou 

společností a Muzeem Vysočiny Jihlava. V Třebíči Noc vědců pořádá Hvězdárna 

Třebíč. PV bude akci propagovat prostřednictvím svých informačních kanálů. V 

průběhu akce budou pořádající subjekty propagovat PV. V případě potřeby je možné 

organizátorům poskytnout finanční podporu. Maximální rozpočet na akci: 1 000,- Kč. 

 24. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě: (17. a 18. října 2014, Kulturní 

dům Ostrov, Havlíčkův Brod): Podařil ve stručnosti informoval o dosavadním 

průběhu přípravy doprovodného programu. Česká astronomická společnost (ČAS) se 

veletrhu již tradičně účastní ve spolupráci s knižním Nakladatelstvím a vydavatelstvím 

Aldebaran (NVA). PV bude v letošním roce zajišťovat venkovní pozorování Slunce 

(po celou dobu veletrhu), výpomoc na společném stánku ČAS a NVA a poskytne 

organizační výpomoc při předávání ceny Littera Astronoica 2014. Detailní program 

veletrhu na k dispozici na webu http://www.hejkal.cz. Akci koordinuje Podařil. 

 Přednáška v Třebíči: Štork osloví Tomáše Přibila s žádostí o uskutečnění další 

třebíčské přednášky (minule přednáška zaznamenala velký úspěch).  Předpokládaný 

termín: přelom listopadu a prosince. Podle možností Tomáše Přibila bude akce 

koordinovaná s třebíčskou hvězdárnou. 

 Přednáška v regionu: Podařil osloví vybrané organizace v regionu (zejména 

Žďársko) s nabídkou přednášky s astronomickou tématikou.  

 

4. Propagace PV  

Podařil na webu PV zřídil elektronický formulář pro přihlašování pobočkového zpravodaje 

(newsletter) informujícího o nadcházejících akcích. 

 

Bude připraven leták o PV ve formátu 1/3 A4. Text co nejrychleji připraví členové výboru, 

graficky zpravuje Šula. 

 

Hraníček navrhl zřízení profilu PV na sociální síti Facebook jako jeden z jednoduchých a 

efektivních způsobů propagace aktivit PV. Členové výboru berou na vědomí. O aktualizaci se 

postará Hraníček. 

 

5. Přednáška Dr. Borovičky 

12. června 2014 proběhla na třebíčské  hvězdárně za hojné účasti veřejnosti přednáška Dr. 

Jiřího Borovičky o s názvem Čeljabinský meteorit – rok poté. Přednášku pořádala PV ve 

spolupráci s třebíčskou hvězdárnou. Audiozáznam přednášky je volně k dispozici na webu PV 

(stránka Archiv). Záznam pořídil pan Jiljí Mahr. PV děkuje za poskytnutí nahrávky.  

 

6. Realizované akce v roce 2014 

 PV doposud v roce 2014 zrealizovala (příp. se podílela) na celkem 26 akcí, kterých se 

účastnilo přibližně 650 návštěvníků. 
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7. Členské příspěvky do PV 

Pobočka je dle pravidel ČAS povinna do 15. září informovat Výkonný výbor ČAS o výši 

vlastních členských příspěvků. PV doposud žádné vlastní členské příspěvky nevybírala, 

nicméně vzhledem k tomu, že se PV chce v následujících letech ucházet o podíl na dotaci 

Rady vědeckých společností, je nezbytné, aby pobočka měla vlastní prostředky pro krytí 

dotace (dotace musí být kryta minimálně z 30 % vlastními zdroji). 

 

Výbor pobočky navrhuje členské příspěvky nastavit na úroveň 10 % centrálních členských 

příspěvků do ČAS, tedy aktuálně 40,- Kč pro výdělečně činné a 30,- Kč pro nevýdělečně 

činné. V praxi tak budou vybírány členské příspěvky v hodnotě 440,- Kč pro výdělečně činné 

a 330,- Kč pro nevýdělečně činné. 

 

Výbor všem členům PV ČAS ponechává možnost vyjádřit se k zavedení členských příspěvků 

prostřednictvím elektronické konference vysocina@lists.astro.cz. Pokud se do 1. září 2014 

(včetně) nevysloví nadpoloviční většina všech členů PV ČAS proti pobočkovým členským 

příspěvkům, bude návrh výboru považován za schválený. Všechny členy bude v této věci 

neprodleně informovat Hraníček. 

 

8. Plán akcí na rok 2015 

V roce 2015 PV plánuje tyto aktivity související s podporou astronomie v Kraji Vysočina: 

 

 Uspořádání alespoň dvou zvaných přednášek v Třebíči 

 Uspořádání alespoň jedné přednášky v Jihlavě 

 Uspořádání alespoň jedné přednášky v Pelhřimově 

 Rozšíření programu Astronomie v regionu (výjezdová pozorování a přednášky v 

různých částech Kraje Vysočina) 

 Pokračování v pravidelném setkávání členů v Třebíči a v Jihlavě 

 Podpora letního Astronomického tábora Jihlavské astronomické společnosti 

 Účast na akci Noc vědců 2015 (pokud bude vyhlášena) 

 Účast na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 

 Podzimní astronomický seminář 

 Pořádání přednášek a astronomických pozorování 

 

9. Rozpočet PV na rok 2015 

Předpokládaný rozpočet na rok 2015: 

 

Příjmy: 

 

Dotace RVS (předpokládaná výše žádosti o dotaci): 5 000,- Kč 

Vlastní příspěvky: 880,- Kč 

Ostatní vlastní příjmy (faktury za pozorování atd.): 1 620,- Kč 

Příjmy celkem: 7 500,- Kč 
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Výdaje: 

 

Podzimní astronomický seminář 2015: 3 000,- (honoráře, cestovné, propagace, ceny do 

soutěží atd.) 

Noc vědců 2015: 1 000,- Kč (honoráře, cestovné, propagace) 

Propagace PV: 1 000,- Kč (letáky, vizitky atd.) 

Astronomie v regionu: 500,- Kč (honoráře, cestovné) 

Běžný program: 2 000,- Kč (honoráře na přednášky, cestovné) 

Výdaje celkem: 7 500,- Kč 

 

Rozpočet dopracuje Váňová ve spolupráci s Podařilem. 

 

10. Povinnosti PV ve vztahu k ČAS 

15. září 2014 je uzávěrka pro splnění těchto povinností: 

 poskytnout informaci o výši vlastních (pobočkových a sekčních) příspěvků pro 

následující rok (viz bod 7), 

 zpracovat a odevzdat plán akcí a dalších aktivit složky na následující rok (viz bod 8), 

 zpracovat a odevzdat návrh rozpočtu na příští rok (2015) s vyznačením žádosti o 

prostředky RVS (viz bod 9). 

 

Dokumenty zpracuje a zašle Hraníček ve spolupráci s Podařilem a Váňovou (dle bodů výše). 

 

11. Různé 

Hraníček pověřil Podařila (místopředseda PV) o zastupování PV v neodkladných 

záležitostech v období jeho nepřítomnosti při nadcházejících služebních cestách.  

 

Hraníček informoval o obdržení Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků podepsanou 

zástupem ČAS a o předání její papírové verze Podařilovi. Členové výboru PV mají možnosti 

nahlédnou ve sdílených dokumentech do PDF verze této smlouvy. 

 

PV děkuje Muzeu Vysočiny Jihlava za zajištění prostor pro jednání. 

 

 

          Zapsal: M. Podařil 

Schválil Výbor PV 


