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Sv tový kosmický týden 2003
Každá výprava do vesmíru p ináší n co nového – a každá z stává velkým dobrodružstvím.
„Nové perspektivy ve vesmíru“ se staly tématem letošního Sv tového kosmického týdne,
celosv tové akce, vyhlášené p ed ty mi lety Valným shromážd ním OSN. Je ohrani en dv ma
historickými mezníky: 4. íjna 1957 vzlétl první Sputnik a 10. íjna 1967 nabyla platnosti Dohoda o
mírovém výzkumu a využití kosmického prostoru v etn M síce a dalších vesmírných t les.
B hem 36 let „kosmické éry lidstva“ se z kosmonautiky stal významný pomocník lov ka.
Zp sobila revoluci v telekomunikaci i navigaci, poskytuje neocenitelné služby v oblasti
meteorologie. Družicová pozorování zp es ují naše mapy, objevují nová nalezišt nerost i zdroje
pitné vody, hlídají stav ozónového štítu Zem , varují p ed ekologickými katastrofami a pomáhají
zachra ovat lidské životy. Do kosmu se vydalo již 430 kosmonaut a v p íštích týdnech se k nim
p idá i „ ínský Gagarin“. Dvanáct pozemš an se procházelo po M síci a na ob žné dráze je
rozestav ná mezinárodní výzkumná základna ISS, kterou práv nyní m žeme vid t p elétat na
ve erní obloze. Upoutá nás jist i stále jasný ervený Mars, k n muž mí í trojice sond, aby na n m
pátrala po stopách vody a snad i života d ív, než se na n j jednou vydají i lidé…
Lety do kosmického prostoru p inesly úsp chy i nezdary, nad ji i zklamání. Ješt máme
v erstvé pam ti letošní tragédii raketoplánu Columbia. Mezinárodní posádka m la na palub
kresbu Pohled z M síce na Zemi, kterou v Terezín nakreslil židovský chlapec z Prahy, umu ený
v Osv timi – v den havárie by mu bylo 75 let. Jejich spole nou památku m žeme práv nyní uctít
podporou úsilí o vydání pam tní známky s motivem kresby. Nebo tím, že se zamyslíme nad
budoucností kosmonautiky, bez níž by podle slavného A. C. Clarka nem la budoucnost naše
civilizace.
Sv tový kosmický týden je p íležitostí dozv d t se o významu i možnostech vesmírných
výprav, a již lov ka, nebo robotizovaných družic a sond. Zamyslet se nad tím, co nám všem
kosmonautika umož uje už dnes a co nabízí zítra. Že výzkum vesmíru není samoú elné vyhazování
pen z, ale že se investice vložené do tohoto oboru vracejí mnohonásobn i v b žném lidském
život .
Celosv tovým koordinátorem je pod záštitou OSN americká nevládní spole nost Spaceweek
International Association, v jejímž výboru je mj. i astronaut Edwin Aldrin a herec Tom Hanks.
Mezi více než 50 zemí všech sv tadíl se letos za azuje podruhé eská republika, národním
koordinátorem je Ing. Jan Kolá z eské kosmické kancelá e. Náš skromn financovaný kosmický
výzkum dosáhl mnoha úsp ch – sta í p ipomenout p ístroje na družicích, orbitálních stanicích a
kosmických sondách, samostatné družice i prvního „interkosmonauta“.
Do akcí Sv tového kosmického týdne se u nás zapojují více než dv desítky institucí,
organizací i jednotlivc , aby p ednáškami, besedami a dalšími programy pro školní mládež i pro
ve ejnost p ipomn ly, že vesmír je tu pro nás všechny a kosmonautika je i pro eskou republiku
trvalou výzvou, p íležitostí a p íslibem pro budoucnost.
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http://www.japhila.cz/petice.htm - informace o návrhu známky
www.planetarium.cz - kontakt na autora tiskové zprávy

P íloha: poster dostupný (i ve vysoké kvalit ) na www.spaceweek.org/posters

_____________________________________________________________
eská astronomická spole nost ( AS) vydává od kv tna 1998 tisková prohlášení o aktuálních
astronomických událostech a událostech s astronomií souvisejících. Archiv tiskových prohlášení lze
najít na Internetu na adrese http://www.astro.cz/cas/tisk.htm. S technickými a organiza ními
záležitostmi ohledn tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka AS Pavla Suchana
na adrese Štefánikova hv zdárna, Pet ín 205, 118 46 Praha 1, tel.: 257320540, fax: 257325390,
e-mail: suchan@observatory.cz.

