
ASTRONAUTICKÁ SEKCE �AS

ZPRÁVA O �INNOSTI
ZA ROK 2006

V roce 2006 pokra�ovala konsolidace �innosti AS �AS.

Ke konci roku 2006 m�la Astronautická sekce �AS celkem 19 �len�, z toho 6 kmenových, 9
hostujících, 1 �estný �len �AS, 3 externí. Oproti konci roku 2005, kdy m�la AS �AS 8 �len�,
jde o nár�st �lenské základny o 138%.

Výbor Astronautické sekce pracoval ve složení Milan Halousek, p�edseda AS �AS a Karel
Bej�ek a Lubor Lej�ek, �lenové výboru AS �AS.

V pr�b�hu roku 2006 byla vydána �ty�i �ísla „Informa�ních list� AS �AS“ ve kterých byli
�lenové sekce informováni o událostech, akcích a programech sekce, �AS a kosmonautiky
obecn�.
Informace o sekci byly zve�ej�ovány i na webových stránkách http://kosmonautika.astro.cz.
Pr�b�žn� byly informace o sekci zve�ej�ovány i v bulletinu KOSMOS-NEWS a na jeho
webových stránkách http://kosmos-news.kosmo.cz

První velkou akcí v roce 2006 zam��enou na kosmonautiku, kterou podpo�ila �eská
astronomická spole�nost, byl šestý ro�ník setkání zájemc� o pilotovanou kosmonautiku
KOSMOS-NEWS PARTY, uskute�n�ný na za�átku �ervna 2006 v Lázních Bohdane� u
Pardubic. Víkendového t�ídenního seminá�e se zú�astnilo p�es 80 poslucha�� a �AS finan�n�
podpo�ila technické zabezpe�ení akce (pronájem �ásti pot�ebných prostor a techniky) �ástkou
2.000,-K�. Setkání se zú�astnil první �eský kosmonaut Vladimír Remek a první n�mecký
kosmonaut Sigmund Jähn. Na páte�ní p�ednášce pro ve�ejnost v Lázních Bohdane� i b�hem
sobotního programu s ob�ma kosmonauty byla Astronautická sekce, resp. �eská
astronomická spole�nost propagována formou loga umíst�ného na pódiu a spolupo�adatelství

KOSMOS-NEWS PARTY 2006
beseda s kosmonauty Sigmundem Jähnem (uprost�ed)

a Vladimírem Remkem (vpravo) – foto: Milan Halousek



AS �AS bylo zmín�no i v úvodu programu a v tiskových materiálech které obdrželi všichni
ú�astníci seminá�e i besedy.
Hlavním organizátorem tohoto setkání je Milan Halousek, a zú�astnili se ho i další �lenové
AS �AS a �AS.
V roce 2007 se koná KOSMOS-NEWS PARTY v termínu 11.-13.5.2007  a Astronautická
sekce �AS se bude op�t technicky a finan�n� spolupodílet na organiza�ním zajišt�ní.
P�edpokládá se op�t ú�ast dvou kosmonaut�.

Aktivn� se Astronautická sekce zapojila i do programu celoevropské Noci v�dc� – v rámci
velkého programu v pátek 22. zá�í 2006 od 16 do 24 hodin na observato�i Astronomického
ústavu AV �R v Ond�ejov� p�ipravila doprovodný program zam��ený na kosmonautiku.
Návšt�vníci si mohly prohlédnout modely kosmické techniky, seznámit se s aplikacemi
kosmického výzkumu používanými v b�žném život�, zjistit novinky o aktuálních kosmických
misích amerického raketoplánu Atlantis a ruské kosmické lodi Sojuz a prov��it si své znalosti
v krátkém testu z kosmonautiky. K vid�ní byla i malá výstavka fotografií a autogram�
nejznám�jších kosmonaut� sv�ta.  Program AS �AS p�ipravili Milan Halousek a Vladimír
Plachý. Výstavku model� shlédlo n�kolik stovek návšt�vník� Ond�ejova, n�kolik desítek
vyplnilo i malý dotazník kosmických znalostí.

Noc V�dc� 2006, Ond�ejov
výstava kosmické techniky – foto: Milan Halousek

�ada �len� AS �AS se aktivn� podílela na programu Sv�tového kosmického týdne, který
probíhal v prvním �íjnovém týdnu pod organiza�ním zajišt�ním �eské kosmické kancelá�e.

Jednotlivý �lenové AS �AS se v roce 2006 podíleli na �ad� r�zných akcí zam��ených na
podporu a propagaci kosmonautiky – organizovali p�ednášky a programy pro ve�ejnost,
spoluú�astnili se na akcích po�ádaných  jinými složkami (v�tšinou hv�zdárnami).
Je nutné ale upozornit, že výše zmi�ované akce a programy nebyly organizovány p�ímo
Astronautickou sekcí, šlo vždy o akce zajiš�ované jednotlivými �leny AS �AS v rámci jiných
aktivit.  P�esto však na nich byla AS �AS a �eská astronomická spole�nost p�edstavena a
propagována.



Dne 25.ledna 2006 bylo vydáno Tiskové prohlášení �AS �.79  k dvacátému výro�í havárie
amerického raketoplánu Challenger – autorem byl Milan Halousek, p�edseda AS �AS
Dne 4.�íjna 2006 bylo vydáno Tiskové prohlášení �AS �.89 k Sv�tovému kosmickému týdnu
2006 – autorem byl Karel Bej�ek, �len výboru AS �AS.

Záv�rem lze konstatovat, že �innost Astronomické sekce �AS již byla pln� obnovena a že se
postupn� zlepšuje a zintenziv�uje.

Hlavním cílem pro rok 2007 je další zvýšení �lenské základny AS �AS a v�tší po�et akcí se
zam��ením na kosmonautiku  na nichž se budou �lenové AS �AS, nebo AS �AS jako taková,
podílet.

Milan Halousek
p�edseda Astronautické sekce �AS
Pardubice, 13.1.2007


