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Zápis z 5. jednání výboru Pobočky Vysočina ČAS 
 

28. listopadu 2014, 17:00 hodin, Věžní 1, 586 01 Jihlava 
 
 
Přítomni: Jakub Hraníček, Martin Kotěra, Miloš Podařil, Rostislav Štork, Petra Váňová 
 
Kontrola minulého zápisu 
Přetrvávající úkoly: Šula připravuje text o historii bývalé Třebíčské pobočky pro web 
http://vysocina.astro.cz. Dojedná Hraníček 
 
1. Plenární schůze PV 
Výbor PV diskutoval termín plenární schůze PV ČAS. Původně navrhovaný termín před 
Vánoci 2014 byl zamítnut kvůli možné nízké účasti členů v souvislosti s přípravami na 
Vánoce. Jako vhodnější termín se jeví termín během třetího víkendu v lednu 2015, tedy pátek-
neděle 16.-18. ledna 2014, pravděpodobně v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Přesný termín a 
místo bude oznámeno nejpozději 14 dní předem. Na této schůzi bude prezentována činnost 
PV ČAS za rok 2014 a plánované aktivity v roce 2015. Současně bude podána zpráva o 
hospodaření pobočky a budou prezentovány důležité závěry z tzv. malého setkání složek ČAS 
dne 10. ledna 2015 v Praze na Spořilově. 
 
2. Malé setkání složek ČAS 
V sobotu 10. ledna 2015 od 10:00 v Geofyzikálním ústavu AV ČR proběhne tzv.malé 
pracovní setkání složek České astronomické společnosti. PV ČAS bude na tomto setkání 
zatupovat její předseda Jakub Hraníček a místopředseda Miloš Podařil. Na tomto setkání 
budou řešeny důležité otázky týkající se účetnictví.  
 
3. Realizované aktivity Pobočky Vysočina 
Od posledního zasedání Výboru PV ČAS byly realizovány následující významné aktivity: 
 

• Noc vědců 2014: (26. září 2014) Hraníček a Podařil ve stručnosti informovali o 
průběhu akcí v Jihlavě a v Pelhřimově. Samostatný program proběhl v rámci kraje 
Vysočina i na hvězdárně v Třebíči. V Pelhřimově probíhal ve spolupráci 
Astronomického klubu Pelhřimov a Gymnázia v Pelhřimově celovečerní program. 
Toho se zúčastnilo přibližně 160 návštěvníků. V Jihlavě byl program organizován 
Jihlavskou astronomickou společností a Muzeem Vysočina a probíhal v odpoledních i 
večerních hodinách. Akci v Jihlavě navštívilo kolem 200 lidí. V Jihlavě probíhala ve 
stejnou dobu i akce ve Vědeckém technoparku Jihlava.  
 

• 24. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě: (17. a 18. října 2014, Kulturní 
dům Ostrov, Havlíčkův Brod): Podařil ve stručnosti informoval o průběhu této akce. 
Velkou část programu zajistili členové Jihlavské astronomické společnosti a členové 
PV ČAS. V rámci programu byl zajištěn prodej knih vydavatelství Aldebaran, předání 
ceny Littera Astronomica 2014, sobotní pozorování slunce dalekohledy JAS. 
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Astronomický den: (8. listopadu 2014) Jedna z nejvýznamnějších akcí PV v roce 2014 
proběhla na hvězdárně v Třebíči směřována především ke členům PV a taktéž k široké 
veřejnosti. Bližší informace o této akci, včetně fotogalerie, lze nalézt na stránkách PV ČAS 
http://vysocina.astro.cz/seminar/1-astronomicky-seminar-trebic-2014/ 
Součástí celodenního astronomického a obecně přírodovědného programu, který byl věnován 
široké veřejnosti, byl i tzv. Astronomický seminář – blok věnovaný odborně populárním 
přednáškám určený především všem členům PV ČAS s hlavní přednáškou Ing. Tomáše 
Přibyla. 
V souvislosti s pořádáním tohoto semináře obdržel Výbor PV ČAS jak kladné, tak i negativní 
ohlasy. Tyto ohlasy byly zhodnoceny na schůzi výboru pobočky a dalším jednáním v této 
souvislosti je pověřen Hraníček.  
Výbor PV ČAS děkuje všem, kteří se na akci aktivně podíleli a pomohli při její organizaci. 
Zejména děkuje členům JAS a AKP, členům PV a především Hvězdárně DDM Třebíč.  
 
4. Plánované aktivity Pobočky Vysočina  
 

• Přednáška v regionu: 11. prosince 2014 proběhne ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Pelhřimov populárně naučná přednáška Miloše Podařila na téma Hvězda 
Betlémská. Stejná akce proběhne o týden později ‚18. prosince 2014 ve Žďáře nad 
Sázavou. http://www.knih-pe.cz/index.php/akce/627-hvezda-nad-betlemem-aneb-co-
privedlo-mudrce-2  
 

• Zlatá neděle na radnici Členové AKP zajistí ve spolupráci s PV ČAS odpolední 
program zaměření na  popularizaci astronomie. Tradiční akce proběhne na Masarykově 
náměstí v Pelhřimově. Info na http://www.astroklub.cz/index.php/pripravujeme.html  
 

• Astronomické úkazy v roce 2015: (15. ledna 2015) proběhne tradiční přednáška 
shrnující zajímavé úkazy na obloze v roce 2015 ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Pelhřimov.  

 
5. Propagace PV ČAS  
Podařil připravil po obsahové i grafické stránce propagační letáčky s informacemi o PV ve 
formátu 1/3 A4. Letáčky by měly být distribuovány především na akcích pořádaných PV 
ČAS. Hraníček zřídil profil PV na sociální síti Facebook. 
 
6. Členské příspěvky do PV ČAS 
Od všech členů PV ČAS s výjimkou Romana Šuly byly ve stanoveném termínu vybrány 
kmenové i složkové členské příspěvky. Kmenové členské příspěvky byly následně převedeny 
na centrální účet ČAS. 
 
Výbor PV obdržel vyjádření dvou členů PV o ukončení členství v PV ČAS. Předseda PV 
ČAS jménem Výboru PV děkuje za jejich dosavadní působení v ČAS a přeje mnoho úspěchů 
v další astronomické činnosti.  
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7. Plán akcí na rok 2015 a rozpočet PV na rok 2015 
Plán akcí i rozpočet PV ČAS na rok 2015 zůstávají beze změny, aktuální verze je uvedena 
v zápisu z minulého jednání výboru PV ČAS dne 22. 8. 2014. Zveřejnění výsledků přidělení 
dotace RVS je plánováno na přelom února a března 2015, vyplacení přidělené částky pak na 
květen 2015. 
 
8. Povinnosti PV ve vztahu k ČAS 
Hraníček ve spolupráci s Podařilem a Váňovou odeslali v řádném termín (před 15. září 2014) 
následující náležitosti:  

• informace o výši vlastních (pobočkových a sekčních) příspěvků pro následující rok,  
• plán akcí a dalších aktivit složky na následující rok  
• žádost o dotaci z RVS 
• návrh rozpočtu na příští rok (2015) s vyznačením žádosti o prostředky RVS 

 
Do 5. ledna 2015 je nutné: 

• Zaslat vyplněný Peněžní deník za celý předchozí rok, tedy přehled všech příjmových a 
výdajových položek. (Radek Dřevěný, Dana Kopanicová). 

• Vyúčtovat v peněžním deníku hospodaření složky, vztahující se k vyúčtování dotace 
poskytnuté z prostředků RVS (Radek Dřevěný, Dana Kopanicová) 

• Doručit originály účetních dokladů za listopad a prosinec předchozího roku. (Radek 
Dřevěný) 

• Předat vyčíslení materiálních zásob a předat zápis o inventarizaci (Dana Kopanicová). 
 
Příslušné podklady zpracuje Váňová ve spolupráci s Podařilem a Hraníčkem. 
 
9. Hospodaření PV ČAS 
Váňová informovala o finanční situaci a hospodaření PV ČAS a podala přehled o čerpání 
dotace RVS přidělené PV ČAS. Výbor PV ČAS konstatoval, že čerpání dotace probíhá dle 
návrhů schválených výborem pobočky. Podrobné informace budou prezentovány na plenární 
schůzi PV ČAS v lednu 2015. 
 
Dočerpání dotace – Výbor PV ČAS schválil nevyčerpanou částku dotace RVS (cca 600,- Kč) 
využít na nákup pomůcek souvisejících s pozorováním zatmění Slunce v roce 2015 (ve shodě 
s žádostí o dotaci a v souvislosti s popularizační činností PV ČAS). Nákup pomůcek a 
dočerpání dotace v řádném termínu zajistí Váňová a Dočekal. 
 
10. Výroční zpráva PV ČAS 
Hraníček byl pověřen zpracováním činnosti PV ČAS a sepsáním výroční zprávy PV ČAS dle 
pravidel ČAS v řádném termínu. Zajistí v součinnosti s Petrem Sobotkou, který tuto agendu 
koordinuje za ČAS. Hraníček při té souvislosti vyzval ostatní členy Výboru PV ČAS o 
aktualizaci údajů souvisejících s činnosti pobočky ve sdíleném souboru.  
 
 
11. Různé 
Členové Výboru PV ČAS se shodli na tom, že optimálním dnem v týdnu pro jednání výboru 
je pátek (pozor na kolizi s 2. pátkem v měsíci, kdy se koná pravidelné setkávání členů bývalé 
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pobočky Třebíč ČAS v Třebíči), v čase od 17:00 hodin. Jako optimální místo byla 
v souvislosti s dopravou a možnostmi jednotlivých členů Výboru zvolena Jihlava. Budoucí 
jednání Výboru PV ČAS budou tedy směřovány na pátek od 17:00 v Jihlavě. Výbor PV ČAS 
tímto předem děkuje za vstřícnost JAS za možnost využití jejich kanceláře pro účely jednání.  
 
Hraníček je pověřen dalším jednáním s Hvězdárnou Třebíč v souvislosti s možností realizace 
zvaných přednášek a způsobu jejich financování. 
 
Výbor PV ČAS vyzývá své členy, aby v případě různých podnětů souvisejících s činností 
Pobočky neváhali kontaktovat kteréhokoli člena výboru pobočky.  
 
Výbor PV ČAS vítá ve svých řadách nového člena Pobočky Vysočina ČAS Petra Janovského. 
 
Výbor PV děkuje JAS a zajištění prostor pro jednání. 
 
 
 
          Zapsal: J. Hraníček 

Schválil Výbor PV 


