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ASTRONAUTICKÁ SEKCE ČAS 

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI 

ZA ROK 2008 
 
 
 
Členská základna AS ČAS 
 
V roce 2008 pracovala Astronautická sekce ČAS v konsolidovaném stavu. 
 
K 31.12.2008 měla Astronautická sekce ČAS celkem 20 členů, z toho 9 kmenových členů, 6 
hostujících, 4 externí a 1 čestného člena ČAS.  
Oproti konci roku 2007 jde o snížení členské základny o 3 členy – 1x odchod z ČAS na 
vlastní žádost, 1x odchod z AS ČAS na vlastní žádost, 1x ukončeno členství v AS ČAS 
z důvodu neuhrazených členských příspěvků a nekomunikace. 
 
 
Výbor AS ČAS 
 
Výbor Astronautické sekce pracoval v roce 2008 ve složení Milan Halousek, předseda AS 
ČAS a Karel Bejček a Lubor Lejček, členové výboru AS ČAS. 
V prosinci 2008 proběhly korespondenčně volby nového výboru sekce. Do nového výboru 
byli navrženi stejní členové, kteří pracovali v předcházejícím výboru. Korespondenčně byla 
jejich nominace schválena. 
Nový výbor sekce bude v následujícím volebním období (12/2008 – 12/20011) pracovat ve 
složení Milan Halousek, předseda AS ČAS a Karel Bejček a Lubor Lejček, členové výboru 
AS ČAS. 
 
 
Činnost AS ČAS 
 
První velkou akcí v roce 2008 zaměřenou na kosmonautiku, kterou podpořila Česká 
astronomická společnost, byl osmý ročník největšího středoevropského setkání zájemců o 
pilotovanou kosmonautiku KOSMOS-NEWS PARTY, které se uskutečnilo 9.-11.5.2008  
v Lázních Bohdaneč u Pardubic. Víkendového třídenního semináře se zúčastnilo 92 
posluchačů z České republiky, Slovenska (6), Polska (2) a Německa (1). ČAS finančně 
podpořila technické zabezpečení akce (pronájem části potřebných prostor a techniky) částkou 
2.500,-Kč. Setkání se zúčastnila řada předních českých odborníků na kosmonautiku, 
publicistů, novinářů a vědců. Během celého programu byla Astronautická sekce, resp. Česká 
astronomická společnost propagována formou loga umístěného na pódiu a spolupořadatelství 
AS ČAS bylo zmíněno i v úvodu programu a v tiskových materiálech, které obdrželi všichni 
účastníci semináře. 
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Hlavním organizátorem tohoto setkání je Milan Halousek, a zúčastnila se ho i řada dalších 
členů AS ČAS a ČAS (kteří měli slevu na účastnickém poplatku 50%). 
 
Aktivně se Astronautická sekce zapojila i do programu celoevropské Noci vědců – v rámci  
velkého programu v pátek 26.září 2008 od 16 do 24 hodin na observatoři Astronomického 
ústavu AV ČR v Ondřejově připravila doprovodný program zaměřený na kosmonautiku. 
Návštěvníci si mohly prohlédnout modely kosmické techniky, seznámit se s aplikacemi 
kosmického výzkumu používanými v běžném životě, zjistit novinky o aktuálním kosmickém 
dění a prověřit si své znalosti v krátkém testu z kosmonautiky. Představena byla i premiéře 
výstava fotografií a dalšího dokumentačního materiálu o americkém programu pilotovaných 
letů APOLLO s názvem „APOLLO – nejnádhernější dobrodružství člověka ve vesmíru“.  
Program AS ČAS připravili Jiří Jakl a Milan Halousek.  
 
Řada členů AS ČAS se aktivně podílela na programu Světového kosmického týdne 2008, 
který probíhal v prvním říjnovém týdnu pod organizačním zajištěním České kosmické 
kanceláře.  
 
Jednotlivý členové AS ČAS se v roce 2008 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 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. 
 
Přehled akcí, přednášek a dalších programů organizovaných nebo spoluorganizovaných členy 
AS ČAS (podle informací dodaných členy AS ČAS): 
 

• Lubor Lejček – 16.1.2008 –  Kosmické pohony (přednáška v rámci předmětu ČVUT 
Základy kosmonautiky) 

• Karel Bejček - 9.2.2008 - Člověk a kosmické lety. Člověk, víra a kosmonautika 
(přednášky, Blatnice pod sv. Antonínkem) 

• Milan Halousek – 15.2.2008 – Český rozhlas Pardubice – Máme hosty – beseda o 
kosmonautice 

• Milan Halousek – 29.2.2008 - První Interkosmonaut (přednáška, Hv.b.A.Krause, 
Pardubice) 

• Karel Bejček - 8.3.2008 - Let čs. kosmonauta -  Interkosmos, 30 let (přednáška, 
Hvězdárna HK) 

• Karel Bejček - 15.3.2008 - Hvězdy, kosmonautika, Bůh (beseda, Biskupské 
gymnásium Hradec Králové) 

• Karel Bejček - 25.4.2008 - Stav beztíže a lidé. (přednáška ZŠ Josefov) 
• Karel Bejček - 9.5.2008 - Interkosmos, laserové pozorování družic. (KOSMOS-

NEWS PARTY 2008, Bohdaneč) 
• František Martinek - 21.5.2008 -  Roboti na kolečkách aneb pojízdné laboratoře 

k výzkumu Sluneční soustavy (přednáška, Hvězdárna Valašské Meziříčí) 
• Karel Bejček - 19.6.2008 - Lety kolem Země, výzkum sluneční soustavy (přednáška 

KLUB MLÁDEŽE. Praha) 
• Karel Bejček - 29.6.2008 - Kosmonautika, lety na Měsíc, ISS (beseda, skautský tábor  

KTO, Častolovice) 
• Milan Halousek – 30.9.2008 – Český rozhlas 1 Radiožurnál – Stalo se dnes – rozhovor 

k 50.výročí založení NASA 
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• Milan Halousek – 4.10.2008 - Český rozhlas 5 Česko – rozhovor ke Světovému 
kosmickému týdnu 

• Karel Bejček - 6-10.2008 - Povídání o kosmonautice (SKT 2008, 4x třídy ZŠ, 1x 
gymnasium, Hvězdárna. HK) 

• František Martinek - 9.10.2008 – PHOENIX – výzkum Marsu pokračuje (SKT2008 - 
přednáška Hvězdárna Valašské Meziříčí) 

• Milan Halousek – 24.10.2008 – beseda s publicistou Karlem Pacnerem 
(Hv.b.A.Krause, Pardubice) 

• Lubor Lejček – 13.11.2008 –  Nosiče (přednáška v rámci předmětu ČVUT Základy 
kosmonautiky) 

• Milan Halousek – 25.11.2008 – vernisáž výstavy APOLLO (Klub DOMINO, Praha 4) 
• František Martinek - 28. - 30.11.2008 – organizace semináře o kosmonautice 

(Hvězdárna Valašské Meziříčí) 
• Karel Bejček - 6.12.2008 - Kosmonautika 2008 (přednáška, Hvězdárna HK) 

 
průběžně po celý rok 2008: 

• František Martinek  - publikování krátkých aktualit z kosmonautiky a výzkumu 
vesmíru v časopise ABC (čtrnáctideník) – v  roce 2008 uveřejněno 43 aktualit. 

• František Martinek  - publikování aktuálních zpráv a rozsáhlejších přehledových 
článků o nových objevech při výzkumu vesmíru a o kosmonautice v časopise SVĚT 
(měsíčník) – v roce 2008 uveřejněno 41 aktualit a 11 článků v rozsahu 2 až 5 stran. 

• František Martinek - publikování aktuálních informací z kosmonautiky a výzkumu 
vesmíru v měsíčním zpravodaji Hvězdárny Valašské Meziříčí a Valašské 
astronomické společnosti - v roce 2008 publikováno 32 informativních článků. 

• František Martinek - publikování aktualit z kosmonautiky a výzkumu vesmíru na 
webu Hvězdárny Valašské Meziříčí (http://www.astrovm.cz) a České astronomické 
společnosti (http://www.astro.cz) - v roce 2008 bylo publikováno cca 80 článků 
(vesměs překlady článků z internetu). 

 
 
Informace pro členy AS ČAS, tiskové zprávy 
 
O činnosti AS ČAS a ČAS byli členové sekce dle potřeby informováni prostřednictvím 
informačních e-mailových zpráv. 
Informace o sekci byly zveřejňovány i na webových stránkách http://kosmonautika.astro.cz.  
Průběžně byly informace o sekci zveřejňovány i v bulletinu KOSMOS-NEWS a na jeho 
webových stránkách http://kosmos-news.kosmo.cz 
 
30.1.2008 bylo vydáno Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a 
Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. číslo 106  „ PŘED PĚTI ROKY HAVAROVAL 
RAKETOPLÁN COLUMBIA“ – autorem byl Milan Halousek 
 
28.2.2008 bylo vydáno Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a 
Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. číslo 109 „PŘED TŘICETI ROKY VZLÉTL DO 
KOSMU ČESKOSLOVENSKÝ KOSMONAUT“ – autorem byl Milan Halousek 
 
26.3.2008 bylo vydáno Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a 
Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. číslo 112 – „PŘED ČTYŘICETI ROKY ZAHYNUL 
PRVNÍ KOSMONAUT SVĚTA JURIJ GAGARIN“ – autorem byl Milan Halousek 
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1.10.2008 bylo vydáno Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a 
Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. číslo 122 – „SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN 2008“ 
– autorem byl Milan Halousek 
 
 
Hospodaření AS ČAS 
 
V roce 2008 hospodařila AS ČAS s následujícími příjmy: 
• Členské příspěvky sekce – 40,-Kč/člena 
• Dotace ČAS 
• Mimořádné členské příspěvky, dary 
 
Příjmy v roce 2008: 

Převod z roku 2007  385,50 Kč 
Členské příspěvky AS 720,- Kč 

 Dotace ČAS           3.500,- Kč 
 Mimořádný příspěvek         1.600,- Kč 

Příjem celkem          6.205,50,- Kč 
 
Dále AS ČAS obdržela dotaci na organizaci Noci vědců ve výši 5.076,-Kč která byla plně 
vyúčtována oproti dokladům za přípravu a realizaci programu v rámci Noci vědců na 
Ondřejově 
 
Výdaje v roce 2008: 
 Poštovné   534,- Kč 
 Kopírování materiálů          1.656,- Kč   
 Přednáška    500,- Kč 
 Pronájem sálu KNP08         2.500,- Kč  
 Nákup materiálu  182,- Kč 
            Laminace výst.panelů            798,- Kč 
 Výdaje celkem         6.170,-  Kč 
 Převod do r.2008   35,50 Kč 
 
 
Hospodaření sekce vedl předseda sekce Milan Halousek.  
Kontrolu hospodaření AS ČAS provedli ke dni 31.12.2008 členové výboru sekce Lubor 
Lejček a Karel Bejček – závady nebyly shledány. 
 
Kopie pokladního deníku a všech dokladů byla předána ke dni 1.1.2009 hospodáři ČAS 
Lumíru Honzíkovi. 
 
Všechny účetní doklady AS ČAS jsou založeny a archivovány u předsedy AS ČAS Milana 
Halouska. 
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Závěr  
 
Závěrem lze konstatovat, že se činnost Astronomické sekce ČAS postupně zlepšuje a 
zintenzivňuje. 
 
Hlavním cílem pro rok 2009 bude další zvyšování členské základny AS ČAS, zkvalitnění 
činnosti, spolupráce na kosmických aktivitách na nichž se budou členové AS ČAS nebo AS 
ČAS podílet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Halousek 
předseda Astronautické sekce ČAS 
 

Pardubice, 26.1.2009  
 milan@halousek.eu 

 tel. 602 153 564 


