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Zápis ze 7. jednání výboru Pobočky Vysočina ČAS
14. srpna 2015, 17:00 hodin, Věžní 1, 586 01 Jihlava

Přítomni: Mirek Dočekal, Jakub Hraníček, Martin Kotěra, Miloš Podařil, Rostislav Štork,
Petra Váňová
1. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek
2. Hospodaření PV ČAS
Váňová informovala o finanční situaci a hospodaření PV ČAS:
• K 14. 8. 2015 je stav bankovního účtu 10 042,-; stav pokladny je 378,-.
• Za rok 2015 byly celkové příjmy 7 580,- a výdaje 1 588,-. Dotace ČAS činila 5 000,• K 14. 8. 2015 je z dotace ČAS vyčerpáno 1 588,Výbor PV ČAS bere na vědomí.
3. Realizované významné aktivity PV ČAS
Od minulé schůze výboru PV ČAS bylo realizováno celkem 35 astronomických akcí Pobočky
Vysočina. Mezi nejvýznamnější z nich patří např.
24.4. Expedice „Meteorit Žďár“ organizovaná JAS
7.-8.5. Pozorování Merkura, Venuše a Jupitera, AKP
15.5. Účast JAS na Muzejní a galerijní noci
6.6. Pozorování při setkání Kosmonautix.cz
11.6. Přednáška „Nanotechnologie“,Ing. Petra Dvořáka, realizovaná na Třebíčské hvězdárně
13.6. Pozorování Slunce v rámci Festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimova (AKP)
22.7. - 2.8. Astronomický tábor JAS
5. 8. Mladá univerzita (ČR, Rakousko): Konec světa s oblohou (Kraj Vysočina)
4. Plánované aktivity Pobočky Vysočina do konce roku 2015
Významným 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:
a) Přednášky v rámci pravidelného setkávání členů astronomických spolků na Vysočině
Jihlavská astronomická společnost
– 10. 9. 2015: Proměny vesmíru na vlastní oči aneb Pozorování proměnných hvězd (MVJ,
Miloš Podařil)
- 8. 10. 2015: 10+1 způsobů, jak zničit Zemi a život na ní (MVJ, Martin Kotěra)
- 12. 11. 2015: Pátrání po chemických sloučeninách v mimozemském prostředí (MVJ, Jakub
Hraníček).
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-počítá se s realizací jedné zvané přednášky v Jihlavy (listopad / prosinec), konkrétního
přednášejícího zajistí včas Podařil. Děkujeme Muzeum Vysočina za poskytnutí prostor pro
tyto akce.
Astronomický klub Pelhřimov
-za astronomický klub Pelhřimov nebyly vzneseny žádné požadavky do konce roku 2015 na
přednáškovou činnost.
Hvězdárna Třebíč
-PV ČAS se bude finančně podílet na zajištění přednášky Petra Horálka (téma přednášky:
Sedm perel Astronomie). Podařil byl pověřen dojednáním podmínek a termínu s paní
Švihálkovou (Hvězdárna Třebíč, termínově listopad 2015, přesné datum dle běžných
zvyklostí).
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. PV ČAS zajistí vydání tiskové zprávy o
programu Noci vědců na Vysočině.
Zatmění Měsíce
-PV ČAS zajistí společnou tiskovou zprávu o pozorování zatmění Měsíce na Vysočině
(Podařil, Hraníček).
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 přednášku Petra Horálka na
hvězdárně Třebíč v listopadu.
Celkové minimální zajištění veletrhu (cca šest lidí):
• čtvrtek – návoz věcí (JAS)
• pátek – pozorovací stan 10:00 - 17:00 hodin, v Pá a So přislíbili pomoc členové AKP
(spíš na pátek)
• jeden člověk na stánku uvnitř budovy
• doprava lidí
Sobota 9 – 18 (venkovní stan a vnitřní stánek)
Na akci Noc vědců a knižné veletrh nutné dodat letáčky (udělat nové nebo použít stávající).
Na příští rok (rok 2016) zůstává:
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.
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• 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.
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.
5. Povinnosti PV ve vztahu k ČAS
Do 15. září je potřeba splnit následující povinnosti:
a) Zpracovat a odevzdat plán akcí a dalších aktivit složky na následující rok (odeslat: Lumír
Honzík). Zpracuje Hraníček, schválí výbor PV ČAS.
b) Zpracovat a odevzdat návrh rozpočtu na příští rok s vyznačením žádosti o prostředky RVS
(odeslat: Radek Dřevěný). Zpracuje Hraníček, schválí výbor PV ČAS. Hraníček informoval o
rozeslání emailu s nabídkou finanční podpory všem členům PV ČAS v souvislosti s realizací
popularizačních astronomických akcí. Vyjma AKP a JAS nebyl obdržen žádný požadavek.
c) Poskytnout informaci o výši vlastních (pobočkových a sekčních) příspěvků pro následující
rok (Lumír Honzík). Viz bod 6.
Do 15. listopadu je potřeba splnit následující povinnosti:
a) Zaslat vyplněný Peněžní deník za 3. čtvrtletí + říjen, tedy přehled všech příjmových a
výdajových položek. (Radek Dřevěný, Dana Kopanicová).
b) Zaslat originály účetních dokladů za 3. čtvrtletí + říjen (Dana Kopanicová).
c) Předat souhrnný seznam členů, kteří zaplatili na příští rok s rozlišením kmenových a
hostujících členů, včetně výše jejich plateb (kmenových a složkových). Zašlete také seznam
těch, kteří na příští rok nezaplatili. (Lenka Soumarová).
d) Zaslat na účet ČAS vybrané kmenové členské příspěvky na příští rok. (Radek Dřevěný).
e) Do online členské databáze doplnit všechny informace v menu "účtárna" u všech členů
složky, kteří zaplatili.
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6. Výše pobočkových příspěvků na rok 2016
Výbor PV ČAS reagoval v elektronické diskuzi na zvýšení centrálních členských příspěvků
do České astronomické společnosti, které jsou pro rok 2016 stanoveny následovně: 500,- Kč
základní, 400,- Kč snížený. K tomuto kroku dospěl Výkonný výbor ČAS po mnoha jednáních.
Hraníček očekává, že důvody zvýšení centrálních členských příspěvků budou všem členům
ČAS ze strany jejího výkonného výboru vysvětleny. Výbor PV ČAS elektronicky odhlasoval
následující výši členských příspěvků do Pobočky Vysočina ČAS na rok 2016: základní
pobočkový příspěvek 50,- Kč. Pro prezenční studenty, lidi na mateřské a rodičovské
dovolené, důchodce atd. stanovil výši pobočkového příspěvku na 0,- Kč. Výbor PV ČAS
tímto částečně kompenzuje navýšení členských příspěvků ČAS pro nevýdělečně činné členy.
Tímto rozhodnutím by neměl být výrazně ovlivněn příjem financí z pobočkových členských
příspěvků na rok 2016.
7. Různé
Výbor PV ČAS vyzývá své členy, aby v případě různých podnětů souvisejících s činností
Pobočky neváhali kontaktovat kteréhokoli člena výboru pobočky.
Výbor PV děkuje JAS a zajištění prostor pro jednání.

Zapsal: Jakub Hraníček
Schválil elektronicky výbor PV ČAS

