
ASTRONAUTICKÁ SEKCE ČAS

ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2005

Rok 2005 byl rokem znovuobnovení činnosti AS-ČAS.
Po letech nulové činnosti, během nichž odešla ze sekce většina jejich členů, byly v roce 2005
podniknuty první kroky k obnovení činnosti.
Vedením sekce byl pověřen Milan Halousek. Ten koncem ledna 2005 rozeslal informační
dopisy všem stávajícím i minulým členům sekce s prvními informacemi o obnovení činnosti a
s nabídkou na práci v sekci.
Postupně se do práce v AS-ČAS zapojilo osm členů.
Ke konci roku 2005 měla Astronautická sekce ČAS tedy celkem 8 členů, z toho 5 kmenových
a 3 hostující.
Zprovozněny byly webové stránky složky na adrese http://kosmonautika.astro.cz
Doplněny byly i údaje o sekci na webové stránky ČAS a informace byla zveřejněna i
v bulletinu ČAS Kosmické rozhledy.

No konci roku 2005 proběhly korespondenční volby vedení sekce – navržený výbor byl
schválen 7 hlasy pro, 1 člen nehlasoval.
Dle stanov ČAS musí být výbor složky minimálně tříčlenný a je volen na období 3 roků.
Předsedou AS ČAS se stal Milan Halousek, členy výboru Karel Bejček a Lubor Lejček.

První velkou akcí zaměřenou na kosmonautiku, kterou podpořila Česká astronomická
společnost, byl pátý ročník setkání zájemců o pilotovanou kosmonautiku KOSMOS-NEWS
PARTY, uskutečněný na konci května 2005 v Lázních Bohdaneč u Pardubic. Víkendového
třídenního semináře se zúčastnilo přes 70 posluchačů a ČAS finančně podpořila technické
zabezpečení akce (pronájem části potřebných prostor a techniky) částkou 1.500,-Kč.
Hlavním organizátorem tohoto setkání je Milan Halousek, a zúčastnili se ho i další členové
AS-ČAS pánové Karel Bejček a Libor Lejček. V roce 2006 se koná KOSMOS-NEWS
PARTY v termínu 2.-4.6.2006  a Astronautická sekce ČAS se bude opět technicky a finančně
spolupodílet na organizačním zajištění.

Jednotlivý členové AS-ČAS se v roce 2005 podíleli na řadě různých akcí zaměřených na
podporu a propagaci kosmonautiky – organizovali přednášky a programy pro veřejnost,
spoluúčastnili se na akcích pořádaných  jinými složkami (většinou hvězdárnami).

Je nutné ale upozornit, že výše zmiňované akce a programy nebyly organizovány přímo
Astronautickou sekcí, šlo vždy o akce zajišťované jednotlivými členy AS-ČAS v rámci jiných
aktivit.  Přesto však na nich byla AS-ČAS a Česká astronomická společnost představena a
propagována.

Závěrem lze konstatovat, že činnost Astronomické sekce ČAS byla obnovena a že postupně
se zlepšuje.

Hlavním cílem pro rok 2006 je postupné zvýšení členské základny AS-ČAS a větší počet akcí
se zaměřením na kosmonautiku  na nichž se budou členové AS-ČAS, nebo AS-ČAS jako
taková, podílet.

Milan Halousek
předseda AS-ČAS
Pardubice, 14.1.2006
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