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Zápis z 6. jednání výboru Pobočky Vysočina ČAS 
 

17. dubna 2015, 17:00 hodin, Věžní 1, 586 01 Jihlava 

 
 
Přítomni: Jakub Hraníček, Martin Kotěra, Miloš Podařil, Rostislav Štork, Roman Šula, Petra 
Váňová 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
Bez připomínek 
 
2. Informace z ČAS – dotace  
Hraníček informoval členy výboru o průběhu pracovního (malého) setkání složek ČAS, které 
se uskutečnilo v Praze na Spořilově dne 10. ledna 2015. 
 
Hraníček dále informoval o průběhu Setkání složek a kolektivních členu ČAS, které proběhlo 
v Hradci Králové dne 28. března 2015. Z celého programu bylo pro PV ČAS nejpodstatnější 
zveřejnění přidělení dotací. PV ČAS získala dotací z RVS na rok 2015 v celkové výši 5.000,- 
Kč, což je 100% krytí požadované dotace. Hraníček podepsal smlouvu o poskytnutí 
finančních prostředků, v níž se PV ČAS zavazuje vůči ČAS k čerpání dotace v souladu se 
žádostí, a to v celkové výši 7.143,- Kč (30% spoluúčast PV ČAS). 
 
3. Hospodaření PV ČAS 
Váňová informovala o finanční situaci a hospodaření PV ČAS. Výbor PV ČAS souhlasí. 
Hraníček v souvislosti s čerpáním dotace RVS zhotoví sdílený formulář, kde bude 
jednoduchým způsobem průběžně evidováno čerpání dotace. Váňová taktéž informovala o 
odeslání peněžního deníku za 1. čtvrtletí 2015. Hraníček děkuje za včasně splnění povinností. 
 
4. Realizované aktivity PV ČAS 
Dne 16. ledna proběhla plenární schůze (výroční) PV ČAS, kde byla shrnuta činnost PV ČAS 
za rok 2014. Od počátku roku doposud proběhlo v režii PV ČAS celkem 22 akcí, které 
navštívilo více než 1700 návštěvníků. Mimořádně velký úspěch byl zaznamenán na několika 
stanovištích při pozorování zatmění Slunce dne 20. března 2015, kdy se pozorování konala na 
několika stanovištích v Pelhřimově, Jihlavě, Praze a Třebíči, pod hlavičkou PV ČAS. Dne 26. 
března v Jihlavě proběhla přednáška Dr. Pavla Spurného z Astronomického ústavu AV ČR 
(pořádáno ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava). 
  
5. Plánované aktivity Pobočky Vysočina 
Hlavním bodem jednání byla příprava a plánování aktivit PV ČAS směřující jak ke svým 
členům, tak i k veřejnosti. Příprava jednotlivých aktivit probíhala s ohledem na aktivity 
uvedené v žádosti o dotaci RVS. Plán činnosti PV ČAS v roce 2015 bude zaměřen především 
na: 
 
Přednášky v Třebíči, Jihlavě a Pelhřimově 

• Přednáška Ing. Tomáše Holendy v Pelhřimově o hledání a nalezení meteoritu v úterý 
9. června 2015 (koordinuje Hraníček) 
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• Zvaná přednáška Petra Horálka v Jihlavě (koordinuje Podařil)  
• Podařil tlumočil email od paní Švihálkové z hvězdárny Třebíč, v němž padl dotaz na 

zajištění přednášky ze strany PV ČAS na hvězdárně v Třebíči. Podrobnosti, zejména 
finanční (vstupné / dobrovolné / žádné), dojedná Hraníček. V této chvíli nejbližší 
termín připadá v úvahu v polovině června. Podařil osloví Ing. Petra Dvořáka z VÚT 
Brno s přednáškou Nanotechnologie v praxi. V kladném případě bude Hraníček dále 
ihned kontaktoval hvězdárnu v Třebíči. S další přednáškou počítá PV ČAS na konec 
roku (podzim 2015). Výbor souhlasí s návrhem Štorka pozvat na podzimní přednášku 
Ing. Tomáš Přibyla.  

 
Rozšíření programu Astronomie v regionu (výjezdová pozorování a přednášky v různých 
částech Kraje Vysočina) 

• Návrh uspořádat přednášku Ing. Tomáše Holendy ještě např. v Novém Městě na 
Moravě. PV ČAS se bude finančně podílet (honorář, cestovné). S Holendou dojedná 
Hraníček. 

• Hraníček se pokusí oslovit zájemce o astronomii v Pacově a v Černovicích u 
Pelhřimova. Uvidíme, co se z toho vyklube. 

• Podařil dojedná s Mirkem Dočekalem eventuálně možnost přednášky Mgr. Pavla 
Gabzdyla např. ve Velkém Meziříčí. 

• Další návrh padl na Telč – univerzitní centrum. 
• Ještě jeden návrh – Třešť. 

 
Pokračování v pravidelném setkávání členů v Třebíči a v Jihlavě (podpora ze strany PV) 

• Ze strany setkávání členů v Třebíči zatím nebyl vznesen žádný požadavek.  
• Ze strany setkávání členů JAS: Podařil navrhuje spojit setkávání členů JAS s obecně 

pobočkovými akcemi – možnost návštěvy akcí členů PV ČAS. V tuto chvíli bylo 
projednáno jedno setkání v září, říjnu, listopadu a prosinci. Akce by se mohly konat 
např. v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava (projedná Podařil). Na každé setkání by 
byla připravena přednáška a účastnit by se mohli kromě členů JAS a PV ČAS i 
veřejnost. Jednalo by se především o méně formální přednášky, postavené trochu jako 
diskuze. Přednášku přislíbil Hraníček, Podařil, Šula, Kotěra. Přednášky by se konaly 
pravděpodobně ve čtvrtek.  

 
Podpora letního Astronomického tábora Jihlavské astronomické společnosti 

• Hraníček přislíbil chemický program v podobném rozsahu jako minulý rok. 
 
Účast na akci Noc vědců 2015 

• Akce proběhne v pátek 25. září 2015 pod hlavičkou PV ČAS na více místech. 
Jednotlivé programy na konkrétních místech budou připraveny místními spolky (AKP, 
JAS) i jedinci. Akci finančně podpoří PV ČAS z projektu RVS. 

 
Účast na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 

• Akce proběhne  9. - 10. října 2015. PV ČAS se bude jako minulý rok aktivně podílet 
na propagaci astronomie.  Současně bude připravena propagace na 7. listopadu (viz 
níže). 
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Podzimní astronomický seminář 
• Výbor zvažoval možnost uskutečnit Astronomický seminář (podobný tomu, který 

proběhl 8. listopadu 2014 na hvězdárně v Třebíči) v jiném městě. Jako návrh byl přijat 
Havlíčkův Brod. Vzhledem k termínům ostatních akcí a státních svátku přichází 
v úvahu 7. listopadu 2015. Hraníček se pokusí diskutovat tuto skutečnost s Ing. 
Holendou, členem PV ČAS, zejména možnosti prostorového zázemí semináře a zájem 
veřejnosti. Důvodem změny místa konání semináře je původní záměr realizovat tento 
seminář každoročně jako putovní a oslovit tak lidi i z jiných měst než Třebíč, 
Pelhřimov a Jihlava. Program semináře by byl podobný jako minulý rok. Vzhledem 
k úspěšné spolupráci PV ČAS a hvězdárny Třebíč uvažuje výbor o uspořádání 
podobné akce ještě v tomto roce opět na hvězdárně Třebíč. Nebude se ale vyloženě 
jednat o Podzimní astronomický seminář, který mimoto možná nebude ani na podzim. 
 

Další aktivity 
• Stále zůstává pořádání zvaných přednášek a astronomických pozorování pro různé 

dětské tábory, MŠ, ZŠ a SŠ školy, hrady a zámky, obce a jiné subjekty, které jsou jako 
každý rok v režii PV ČAS.  

 
Jednotlivé akce organizované PV ČAS budou finančně podpořeny v souladu s projektem a 
dotací RVS.  
 
6. Povinnosti PV ve vztahu k ČAS 
Do 15. července 2015 zaslat vyplněný Peněžní deník za 2. čtvrtletí, tedy přehled všech 
příjmových a výdajových položek. (Radek Dřevěný, Dana Kopanicová) a zaslat originály 
účetních dokladů za 2. čtvrtletí (Dana Kopanicová). 
 
7. Různé 
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 nové členy Pobočky Vysočina ČAS Tomáše Holendu 
z Havlíčkova Brodu a Tomáše Urbánka ze Žďáru nad Sázavou. 
 
Výbor PV děkuje JAS a zajištění prostor pro jednání. 
 
 
 
 

         Zapsal: Jakub Hraníček 
Schválil elektronicky výbor PV ČAS 


