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Zápis ze schůze 11. listopadu 2011 
 
přítomni: Fortelný, Houzarová, Krejča, Mahr, Martinů, Špačková, Štork 
hosté: Krejčová, Kročil, Murár, Nováček, Pavlíčková 
 
1. Pobočka je potěšena, že na schůzi zavítala ředitelka DDM Jarmila Pavlíčková. Po přátelské 

debatě věříme v dobrou spolupráci ČAS a DDM, byť s velmi omezenými financemi pro pro-
voz hvězdárny. Zřejmě bude velmi obtížné zajistit prostředky na údržbu a obnovu dalekohle-
dů, stejně tak na doplnění astronomické knihovny do alespoň trochu aktuálního stavu. Je však 
již v běhu řešení internetového připojení hvězdárny a nadějně vypadá i oprava interiéru staré 
historické pozorovatelny. 

 
2. Jelikož byli přítomni všichni, kteří na hvězdárně pracují, jednání mezi ČAS a DDM občas tro-

chu splývalo s debatou mezi ředitelkou DDM a lidmi, které za práci na hvězdárně platí. Ale to 
jistě nebylo na závadu, jelikož ČASu samozřejmě na hvězdárně záleží a zajímá se o její pro-
voz. 

 
3. Pobočka vítá, že pro činnost na hvězdárně bude vytvořen poloviční úvazek. Zároveň však be-

reme na vědomí, že místo již je obsazeno a že je tedy zbytečné pokračovat v našich úvahách, 
koho by pobočka měla na tuto práci doporučit. 

 
4. Finanční situace zřejmě v dohledné budoucnosti neumožní odměňovat demonstrátory při ve-

černích pozorováních více než 50 Kč za hodinu, přičemž odměna náleží pouze za čas strávený 
vlastním pozorováním s veřejností, nikoliv za přípravu programu a studium, jaké zajímavé je-
vy a objekty jsou aktuálně pozorovatelné. Přesto žádáme kolegy, aby se pokusili oslovit vhod-
né osoby, které znají hvězdnou oblohu a ovládají práci s dalekohledem, zda by se této práci 
nechtěl někdo věnovat. 

 
5. Pobočka je potěšena vstřícností paní ředitelky v otázce návštěvy Ebicyklu v Třebíči 30/31 

července 2012. Přespání, uschování bicyklů a možnost hygieny by neměl být problém, uvidí-
me, zda se podaří zajistit i možnost osprchování, což Ebicyklisté po dlouhé etapě vždy vítají. 

 
6. Pobočku také těší, že pod novým zřizovatelem bude možno pokračovat ve zvaní odborníků a 

jejich přednáškách pro veřejnost jedenkrát až dvakrát ročně. V prvních měsících roku 2012 
plánujeme přednášku dr. Davida Heyrovského. 

 
7. Pobočka bere na vědomí ukončení členství v ČAS Lukáše Dvořáka. Máme pochopení pro ten-

to jeho krok související s odchodem na vysokou školu, ale věříme, že na astronomii nezanevře 
a třeba někdy v budoucnu opět řady ČAS rozšíří. 

 
8. Pobočka stanovuje termín příští (Mikulášské) schůze na obvyklý druhý pátek v měsíci, tedy 

9. prosince 2011 od 19:00. 
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