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Tiskové prohlášení �eské astronomické spole�nosti a Astronomického ústavu AV �R, v. v. i.

�íslo 100 z 2. �íjna 2007

SV�TOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN 2007

PADESÁT LET KOSMICKÉ ÉRY LIDSTVA

Dnešní tisková informace �eské astronomické spole�nosti nese po�adové �íslo 100.
Tisková  prohlášení  a  zprávy  o  aktuálních   astronomických   událostech  a  událostech
s  astronomií  souvisejících  vydáváme od  kv�tna  1998. Po�ínaje tiskovým prohlášením
�. 67 ze dne 23.10.2004 jsou n�která tisková prohlášení vydávána jako spole�ná
s Astronomickým ústavem Akademie v�d �R, v. v. i. Archiv tiskových prohlášení lze najít
na Internetu na adrese http://www.astro.cz/download?type=11. Krom� vydávání tiskových
podklad� jako p�ísp�vku k  informování ve�ejnosti �eská astronomická spole�nost
provozuje také informa�ní a populariza�ní v�decký web www.astro.cz.

P�ed padesáti lety, 4. �íjna 1957, odstartoval do vesmíru první um�lý objekt vytvo�ený
lidskou rukou – sov�tská družice Sputnik. Tím byla zahájena kosmická éra lidstva. Sov�tská
kosmonautika se vydala na cestu, která byla završena o necelé �ty�i roky pozd�ji startem
prvního �lov�ka do kosmu (Jurij Gagarin, Vostok 1, 12. 4. 1961).

Sputnik byl prvním z �ady tisíc� nejr�zn�jších t�les vyslaných lidstvem do kosmu. Datem jeho
startu za�íná každoro�n� celosv�tová oslava lidského umu p�i dobývání vesmíru – Sv�tový
kosmický týden (SKT). V tomto symbolickém týdnu se ve více než padesáti zemích sv�ta, které se
k tomuto programu p�ihlásily, koná �ada vzpomínkových, vzd�lávacích, propaga�ních a
informa�ních akcí p�ipomínajících lidem význam kosmonautiky pro jejich každodenní život.
Sv�tový kosmický týden (World Space Week) je ohrani�en dv�mi daty významnými pro
kosmonautiku. Již výše byl vzpomenut start první družice sv�ta dne 4. 10. 1957. Druhým datem
ohrani�ujícím Sv�tový kosmický týden je 10. �íjen 1967 – tento den vstoupila pod záštitou
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Organizace spojených národ� v platnost mezinárodní smlouva o Mírovém výzkumu a využití
kosmického prostoru, v�etn� M�síce a dalších nebeských t�les.

�eská republika se celosv�tového týdne kosmonautiky ú�astní v roce 2007 již pošesté.
Národním koordinátorem všech aktivit – p�ednášek, besed, výstav, novinových �lánk�, webových
projekt�, … - je �eská kosmická kancelá� (www.czechspace.cz). Na jejích webových stránkách je
možné najít veškeré programy, které se v rámci SKT v �eské republice konají a které byly do
p�ehledu aktivit nahlášeny (sekce „Vzd�lávání“).

V letošním mimo�ádném roce, v roce 50. výro�í vzniku kosmonautiky, jsou oslavy Sv�tového
kosmického týdne mnohem intenzivn�jší než v letech p�edcházejících. Krom� �ady program� na
národní úrovni se pod záštitou celosv�tového organizátora – americké neziskové organizace World
Space Week Association (www.spaceweek.org) uskute�ní i n�kolik projekt� s celosv�tovou
p�sobností. Dev�t mladých student� z nejr�zn�jších zemí sv�ta (mezi nimi i �eská studentka
Veronika Šímová ze St�íbra) bude mít p�íležitost vyzkoušet si ve Spojených státech p�i
parabolickém letu speciáln� upraveným letadlem beztížný stav a zažít alespo� na chvíli pocity,
které mají kosmonauté p�i skute�ném kosmickém letu.  Dále bude ve výro�ní den startu Sputniku,
4. 10. 2007 po celém sv�t� tato událost p�ipomenuta organizováním d�tských start� malých
modelá�ských raket s nejr�zn�jšími druhy pohonu.

Mezi hlavní mediáln� známé osobnosti, které svými jmény zašti�ují celosv�tovou kampa� World
Space Week, pat�í nap�íklad astronaut Buzz Aldrin (druhý �lov�k, který vstoupil na povrch M�síce)
nebo herec Tom Hanks. Organizace spojených národ�, která aktivity Sv�tového kosmického týdne
celosv�tov� zašti�uje a každoro�n� vydává prost�ednictvím Ú�adu OSN ve Vídni záv�re�nou
zprávu o Sv�tovém kosmickém týdnu, p�ipravila sérii speciálních kosmických známek
p�ipomínajících Sv�tový kosmický týden a 50. výro�í startu první um�lé družice Zem�.

Kosmonautika má pevné místo v život� lidí na naší planet�. Setkáváme se s ní prakticky každý den,
i když to v�tšinou nevnímáme. Sv�tový kosmický týden má ukázat p�edevším mladým lidem, že
kosmonautika je zajímavý a poutavý obor, plný p�ekvapení a nových možností.

Další informace o Sv�tovém kosmickém týdnu je možné nalézt na adresách:

http://www.czechspace.cz/vzdelavani/svetovy-kosmicky-tyden-4-10-10 – �eské stránky projektu,
�eská kosmická kancelá�
http://www.spaceweek.org – oficiální stránky World Space Week
http://www.astro.cz – web �eské astronomické spole�nosti
http://kosmos-news.kosmo.cz – �eský zpravodaj o pilotované kosmonautice KOSMOS-NEWS
http://www.kosmo.cz – �eský kosmonautický web
http://kosmonautika.astro.cz – Astronautická sekce �eské astronomické spole�nosti
http://www.czechspace.cz/vzdelavani –  �eská kosmická kancelá� (Centrum studentských aktivit)

Milan Halousek

p�edseda Astronautické sekce �eské astronomické spole�nosti
a

národní koordinátor programu Sv�tového kosmického týdne - �eská kosmická kancelá�

(kontakt: halousek@czechspace.cz, tel.: 602 153 564)
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__________________________________________________________________________

�eská  astronomická  spole�nost  (�AS)  vydává  od  kv�tna  1998  tisková prohlášení  o aktuálních   astronomických
událostech a událostech s astronomií souvisejících. Po�ínaje tiskovým prohlášením �. 67 ze dne 23.10.2004 jsou n�která
tisková prohlášení vydávána jako spole�ná s Astronomickým ústavem Akademie v�d �R, v.v.i.. Archiv tiskových
prohlášení lze najít na Internetu na adrese http://www.astro.cz/download?type=11. S technickými a organiza�ními
záležitostmi ohledn� tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka �AS Pavla Suchana na adrese
Astronomický ústav AV �R, v. v. i., Bo�ní II/1401, 141 31 Praha 4, tel.: 267 103 040, fax: 272 769 023, e-mail:
suchan@astro.cz.

_________________________________________________________________________________________


