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Zápis ze schůze 24. června 2011
přítomni: Mahr, Martinů, Houzarová, Špačková, Štork
1. Třebíčská pobočka ČAS si připomněla vzpomínkovou akci 19. června 2011 při příležitosti desátého výročí jmenování Zdeňka Kvíze Osobností města Třebíče. Akce byla vydařená, vzpomínky pamětníků dr. Jiřího Grygara, ing. Karla Pavlů a ing. Jiřího Kaňkovského byly zajímavé a celé setkání bylo velice příjemné, bohužel poznamenané menším počtem návštěvníků.
2. Pobočka vyslechla informace Jiljího Mahra, který se zúčastnil schůzky s ředitelkou DDM
Jarmilou Pavlíčkovou. Vítáme, že ředitelce na hvězdárně záleží, že předpokládá pokračování
činnosti a její zajišťování kolegy Mahrem, Nováčkem, Murárem, i když zatím za dosavadní
nízkou odměnu, která rozhodně neodpovídá požadované odbornosti a náročnosti přípravy.
Jsme však poněkud znepokojeni nízkým rozpočtem DDM, který nedává moc nadějí na investice do hvězdárny, jež by přitom byly žádoucí, ať již jde o údržbu dalekohledu a pozorovacího
domečku, o vybavenost knihovny a její doplnění o nové tituly či o počítačové vybavení a internetové připojení.
3. Pobočka je potěšena, že ředitelka DDM má zájem, aby ČAS vytipovala a zajistila další přednášky pro veřejnost. Je však poměrně nemilé, že přednáška se bude moci uskutečnit až poté,
co DDM provozem hvězdárny vydělá dost peněz na zaplacení honoráře a cestovného pro
přednášejícího. Je tedy otázka, zda již vůbec nějakého odborníka oslovovat pro přednášku na
podzim, spíše to vypadá na přednášku až v jarním termínu.
4. Pobočku těší, že ředitelka preferuje práci s mládeží. Kroužek, který vedl Roman Šula, byl
ukončen za působení Hany Štěpničkové ve funkci ředitelky MKS, poslední dva roky žádný
kroužek pro mládež není a přitom by byl velice žádoucí. Je tedy skvělé, že je zájem kroužek
provozovat, a zároveň, že Filip Murár je ochoten ho vést. Jsme trochu překvapeni výší plánovaného poplatku za kroužek (přes 500 Kč ročně) a bojíme se, zda to zájemce neodradí. Očekáváme, že na odpovídající úrovni bude i odměna pro vedoucího kroužku.
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