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Sjezd ČAS (neoficiálně)
Oficiální informace týkající se 18. sjezdu České
astronomické informace se jistě dočtete na stránkách
www.astro.cz nebo v nejbližším čísle věstníku
společnosti Kosmické rozhledy. Během sjezdu se
samozřejmě pořizoval oficiální zápis.
Pojďme se ale podívat, jak to na sjezdu vypadalo pohledem jednoho
z účastníků formou některých neoficiálních informací, které v zápisu budete hledat
marně.
Sjezd se konal o víkendu, kdy bylo předpovídáno deštivé počasí, nicméně nad
Astronomickým ústavem AV ČR v Ondřejově téměř celý víkend příjemně svítilo
slunce.
V „seminární“ místnosti Astronomického ústavu nás
přivítal sám ředitel astronomického ústavu, doc. Heinzel,
který sobotní den zakončil zajímavou přednáškou o
výzkumu Slunce z kosmu a o zapojení českých vědeckých
společností do ESO a ESA. Ale nepředbíhejme. Sjezdu se
kromě více než čtyř desítek delegátů jednotlivých složek
společnosti zúčastnilo několik zajímavých a významných
hostů. Např. předseda Slovenské astronomické
společnosti (SAS) Juraj Zverko, který České astronomické společnosti daroval
publikaci Dějiny astronomie a Slovensko. Jako perličku bych mohl uvést i
pochvalu
z úst
Juraje
Zverka k Evě Markové,
protože
pozvala
SAS
dopisem, který byl dle jeho
slov v perfektní slovenštině.
Slovo dostal i předseda
sdružení
Hvězdáren
a

planetárií Jiří Dušek, který ocenil pozvání a přislíbil prohloubení spolupráce mezi
sdružením a ČAS.
Ze sobotního programu se omluvil prof. Ivo Hána, předseda Rady vědeckých
společností, který se právě vracel z lyžování ve Francii. Jistě se zeptáte, proč zde
zmiňuji tuto skutečnost, však uvažte, že panu profesorovi bylo 11. března 2010
krásných a zároveň úctyhodných 82 let!
Sobotním dnem se nesl jeden velký otazník. Kdo bude nadále určovat
směrování ČAS? Kdo bude předseda ČAS na další tři roky? Eva Marková jí už být
dle stanov nemohla. Mimochodem, víte, kdo byl navrhovatelem bodu stanov, že
předseda nemůže vykonávat svou funkci po více než dvě po sobě následující
období? Nikdo jiný než čestný předseda ČAS Jiří Grygar, který v letech 1992 až
1998 zastával funkci předsedy a dle jeho slov, jeho prvním krokem byla právě
změna stanov a doplnění tohoto bodu.
S předsedou ČAS úzce souvisí výkonný výbor (VV) a jeho členové. I toto téma
leckomu mohlo přidělávat vrásky na čele. Někteří členové minulého VV se totiž
nechali slyšet, že již nadále kandidovat nechtějí (většinou z časových důvodů a
pracovního vytížení) a nebudou. Ale kdo jiný bude mít zájem? Práce ve výkonném
výboru ČAS je jistě prestižní záležitost, na druhou stranu se jedná o velký závazek
a spoustu aktivit.
A chcete vědět, kde se na sjezdu toho dohodne nejvíce?
Určitě musíme opustit oficiální části programu a podívat se
zejména na společenský večer, který následoval po večeři
podávané v jídelně Astronomického ústavu, která se
nachází pod knihovnou v budově Slunečního oddělení.
Díky ochotě pracovnic zdejší jídelny byl k dispozici nejen
výběr dvou jídel, hovězí svíčková s knedlíkem a
zeleninové rizoto, ale i prostor pro společenský večer kde
mimo jiné probíhala i diskuze nad dalším směřováním
ČAS a dokončovaly se debaty nad složením výkonného
výboru. Právě takové okamžiky bývají těmi rozhodujícími,
kdy si mají členové ČAS a delegáti poslední šanci
rozmyslet svou kandidaturu.
Vedle kuloárních jednání se však našel čas i na věci
příjemnější. Přípitku se ujal čestný předseda Jiří Grygar,
který připomněl svůj vstup do společnosti již v roce 1959! V danou dobu se mezi
přítomnými služebně starší člen nenacházel. Slovo dostal i novopečený dědeček,
ředitel astronomického ústavu, který mimo jiné připomněl, že byl vedoucím
kroužku, který navštěvovala odstoupivší předsedkyně ČAS Eva Marková.
Kdybyste se na observatoři zdrželi do pozdních nočních hodin, což není
v příjemné a přátelské atmosféře u moravského vína, vychlazeného plzeňského
piva a výborných chlebíčků žádný problém, určitě doporučuji do nezbytného
vybavení účastníka budoucího sjezdu přibalit svítilnu. V areálu totiž není veřejné
osvětlení, a pokud se zde nevyznáte, bude se hodit.
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Oblíbeným bodem prakticky každého sjezdu ČAS jsou změny stanov. I
tentokrát byly na pořadu dne. Hlavním důvodem se stala změna sídla ČAS, protože
stávající adresa (Planetárium Praha) byla z mnoha důvodů nevyhovující. Když už
se hlavní dokument společnosti mění, určitě není od věci jej zrevidovat důkladněji.
A našlo se několik zajímavostí. Pamatujete na dobu, kdy členství vzniklo podpisem
legitimace předsedou společnosti? Na současné legitimaci byste podpis předsedy
hledali marně (nicméně uvažuje se o novém vzhledu a termínu vydávání, ale na to
je nutno si počkat), a proto nově vzniká členství schválením VV ČAS.
V předchozích řádcích už byl několikrát zmíněn dr. Jiří Grygar a jeho funkce
čestného předsedy, jímž je od roku 2004. V článku 14 stanov je sice jmenována
funkce čestného předsedy, nicméně nikde nebylo stanoveno za jakých okolností
tato funkce vzniká (nově to oficiálně přísluší sjezdu). Jiří Grygar při té příležitosti
poznamenal, zda je někde specifikováno, kolik čestných předsedů společnost může
mít současně…
Noc ze soboty na neděli byla díky změně času o hodinu kratší a není nic
příjemnějšího než vstát ještě o hodinu dříve a z počátku to nevědět. Tato situace
může nastat v okamžiku, kdy si před usnutím posunete „ručičku“ v mobilu o
hodinu dopředu, přičemž mobil totéž (v dobré víře) udělá o své vůli ve dvě hodiny
v noci znovu.
Podstatné ovšem bylo po ránu stihnout snídani, která se podávala v 8 hodin
SELČ, potažmo dopolední jednání sjezdu, které začínalo o 30 minut později.
Nejdůležitějšími body nedělního dne byly volba vedení ČAS a usnesení. Již
z dubnového čísla Zákrytového zpravodaje víte, že předsedou ČAS v letech 2010
až 2013 bude člen Zákrytové a astrometrické sekce, Ing. Jan Vondrák, DrSc. Nyní
tedy další noví a staronoví funkcionáři. Místopředsedu bude dělat Pavel Suchan (z
Pražské pobočky) a hospodářem se stal Radek Dřevěný (ze Sekce proměnných
hvězd a exoplanet). Západočeská pobočka má ve výkonném výboru svého
zástupce, Lumíra Honzíka (na starosti bude mít kontakt se složkami). Jeho
kolegové jsou Marcel Bělík (z Hvězdárny v Úpici; robotický teleskop a mediální
skupina), Vladislav Slezák (z Hvězdárny Žebrák;
Evropská noc vědců), Miloš Podařil (z Jihlavské
astronomické společnosti; ceny ČAS), Petr Sobotka (ze
Sekce proměnných hvězd a exoplanet; tajemník, resp. dle
organizačního řádu sekretář ČAS) a Lenka Soumarová (z
Pražské pobočky; databáze členů).
Nakolik se atmosféra sjezdu po úspěšné volbě uvolnila
dokumentuje zdravice sjezdu, kterou neobvyklým
způsobem přednesl doc. Petr Hadrava (předseda Českého
národního komitétu astronomického), který zmínil
důležitou roli a spolupráci profesionálních a amatérských
astronomů. Jako pomůcky použil vidličku se dvěma hroty (každý hrot představoval
jednu větev astronomů), které se pevně zabodnou do housky (která představovala
astronomii). Při té příležitosti poznamenal Pavel Suchan (předsedající sjezdu), že je
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Petr Hadrava velmi odvážný, když účastníkům sjezdu ukazuje před obědem
housku…
Co říci závěrem? Průběh jednání byl velmi hladký, přátelský a ukázal, že
astronomové se dokáží dohodnout a táhnout za jeden provaz. Popřejme novému
výkonnému výboru pod vedením Ing. Jana Vondráka hodně štěstí, aby dokázal
minimálně udržet vysoko nastavenou laťku týmem, který po šest let (pouze
s malými obměnami) úspěšně vedla Eva Marková. Ta bude mít možnost sledovat
dění ve společnosti z pozice revizorky. Položme ji za tři
roky otázku, která funkce byla pro ni zajímavější…
Mimochodem, pan prof. Hána (předseda Rady
vědeckých společností) nakonec před nedělním polednem
plný energie dorazil a pozdravil účastníky sjezdu se slovy,
že astronomům děkuje za jejich vynikající činnost zejména
v oblasti pořizování dokumentace v podobě fotografií,
které lze posléze používat k propagaci činnosti RVS.
Nepřímý dopad voleb výkonného výboru ČAS, kdy předsedou byl zvolen, jak
už bylo řečeno, dlouholetý předseda naší sekce, se záhy projevil i přímo u nás.
Nedávno zvolený výbor Zákrytové sekce se dohodl, s ohledem na konflikt zájmů,
že předsednictvím sekce bude pověřen Karel Halíř.
Zprávu kolegy Oty Kéhara, která byla zpracována pro zpravodaj
Západočeské pobočky ČAS upravil a zkrátil Karel Halíř a snimky doplnil Jan Mánek a Jaromír Jindra

Zákrytový zpravodaj – speciál
Rokycany, 25. dubna 2010
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