
KONFERENCE „BRÁNA VESMÍRU SE OTEVÍRÁ“ 
Krajská knihovna Pardubice, Knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku 

Termín konání: pátek 27. května a sobota 28. května 2022 
Místo konání: Knihovní centrum u Vokolků, Příhrádek 8, 530 02 Pardubice I – Zámek 

Organizační zabezpečení: Krajská knihovna Pardubice  
Programová dramaturgie: Milan Halousek, vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS 
            tel. 602 153 564, milan@halousek.eu  

 

Program: 
Pátek 27. května 2022 (09:15 – 15:45 hod.) 

09:15 – 09:30 Registrace účastníků a hostů 
09:30 – 10:00 Slavnostní zahájení, představení místa konání  
10:00 – 10:30 Představení specializovaného knihovního fondu „Brána vesmíru“  
10:30 – 11:15 Přestávka - individuální komentovaná prohlídka studovny „Brána vesmíru“ a ostatních prostor 
„Knihovního centra u Vokolků“ 
11:15 – 12:45 Dopolední blok odborných vystoupení 
     Antonín Vítek – Světově unikátní databáze kosmických těles Space40 
    Pardubická stopa ve vesmíru 1. 
    Baron Artur Kraus a první lidová hvězdárna v českých zemích 
12:45 – 14:15 Přestávka, oběd, možnost individuální prohlídky studovny „Brána vesmíru“ a ostatních prostor 
„Knihovního centra u Vokolků“ 
14:15 – 15:45 Odpolední blok odborných vystoupení 
     Karel Pacner – spisovatel a popularizátor nejenom kosmonautiky 
    Pardubická stopa ve vesmíru 2. 
     Český průmysl na cestě do vesmíru 
15:45 Zakončení prvního dne konference 

19:00 – 21:00 Přednáška pro veřejnost: HVĚZDNÁ VÁLKA? (vliv války na Ukrajině na kosmonautiku) 
Milan Halousek, předseda vzdělávacího spolku KOSMOS-NEWS, Astronomická společnost Pardubice 
Místo konání: Hvězdárna barona Artura Krause, DDM Alfa – odloučené pracoviště Delta, Gorkého 2658 

 

Sobota 28. května 2022 (10:00 – 15:30 hod.)  

10:00 – zahájení druhého dne konference, představení místa konání  
10:15 – 12:00 Přednáška pro veřejnost: Nové výzvy pro budoucnost kosmonautiky 
12:00 – 14:00 Přestávka, oběd, možnost individuální prohlídky studovny „Brána vesmíru“ a ostatních prostor 
„Knihovního centra u Vokolků“ 
14:00 – 15:30 Beseda o kosmonautice (pro veřejnost): Kdy bude mít Česko druhého kosmonauta? 
15:30 Zakončení druhého dne konference 

 

Krajská knihovna v Pardubicích 
Vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS 
Česká kosmická kancelář 

         



BRÁNA VESMÍRU 
… je odborný specializovaný fond knih a dokumentů z kosmonautiky, který je umístěn v nově zrekonstruovaném 
„Knihovním centru u Vokolků“ na pardubickém Příhrádku. 

Na vzniku specializovaného knihovního fondu Krajské knihovny v Pardubicích se podílela Česká kosmická kancelář. 
Badatelna „Brána vesmíru“ byla slavnostně otevřena v roce 2020.  

   

V historickém objektu v těsné blízkosti pardubického Zámku jsou umístěny nejenom knihy, ale i řada dalších 
dokumentů a odborných materiálů s tématikou kosmonautiky.  
Jsou zde uloženy, a stále doplňovány osobní archivy předních českých (československých) odborníků na 
kosmonautiku.  Všechny zde uložené knihy a dokumenty jsou určeny pouze k presenčnímu zapůjčení v místní 
studovně a jsou zpracovány a katalogizovány podle všech archivačních předpisů a zásad Krajskou knihovnou v 
Pardubicích. 

     

Aktuálně jsou ve studovně „Brána vesmíru“ uloženy stovky položek s materiály z pozůstalosti předního 
československého propagátora a dokumentaristy kosmonautiky Antonína Vítka, spisovatele Karla Pacnera, z 
osobního archivu kosmického odborníka Jana Koláře, archivu České kosmické kanceláře a od několika dalších větších 
či menších dárců.  
Několik dalších větších knižních darů je aktuálně rozjednáno, a připravováno k umístění ve studovně.  

„Knihovní centrum u Vokolků“ Krajské knihovny v Pardubicích se nachází ve třech historických objektech na 
pardubickém Příhrádku. Kromě studovny „Brána vesmíru“ jsou zde umístěny také literární muzeum, hudební 
oddělení, grafický ateliér, výstavní prostory a čítárna krajské knihovny v Pardubicích. 

Kontakty: 
Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny Pardubice (t: 466 531 241, r.kodetova@knihovna-pardubice.cz) 
Milan Halousek, Česká kosmická kancelář (t: 602 153 564, milan@halousek.eu) 

 
 
Foto: Krajská knihovna v Pardubicích 2020, Milan Halousek 2020        
Text: Milan Halousek, 2022 

     


