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       Sv�tový kosmický týden        

            Týden mezi 4. a 10. �íjnem  je každoro�n� vyhlašován jako Sv�tový kosmický týden.

P�ed 35lety, v �ervenci roku 1969, bylo p�istáním prvních dvou muž� na m�sí�ním povrchu
završeno úsilí lidstva o dobytí našeho v��ného kosmického souputníka. Byla tím symbolicky
posmrtn� napln�na vize presidenta Spojených stát� amerických Johna F. Kennedyho, který dobytí
M�síce stanovil jako hlavní prioritu USA v rozvoji kosmonautiky. I tento slavný okamžik lidských
d�jin byl vzpomenut v memorandu, kterým bylo v roce 1999 pod záštitou OSN vyhlášeno období
mezi 4. až 10.�íjnem Sv�tovým kosmickým týdnem.  Každoro�n� je tak p�ipomínáno široké
ve�ejnosti, že kosmonautika není jen náro�nou v�deckou disciplínou, ale že to je i krásné a zajímavé
dobrodružství p�inášející ve svých výsledcích prosp�ch všem lidem sv�ta.

Sv�tový kosmický týden (World Space Week) je symbolicky rámován dv�mi významnými daty
kosmické historie: 4. �íjna 1957 byla do kosmu vypušt�na první um�lá družice Zem� - SPUTNIK 1
a tím se lidstvu otev�ela cesta pro výzkum kosmického prostoru a 10. �íjna 1967 vstoupila v
platnost mezinárodní smlouva o Mírovém výzkumu a využití kosmického prostoru, v�etn� M�síce a
dalších nebeských t�les.

Již ve více než 50 zemích celého sv�ta, v�etn� �eské republiky, se snaží  v tomto období odborníci
p�edstavovat ve�ejnosti výzkum kosmického prostoru co nejsrozumiteln�jší cestou. Pod spojující
hlavi�kou Sv�tového kosmického týdne jsou po�ádány p�ednášky, besedy �i výstavy s kosmickou
tématikou, v rámci pravidelných program� pro ve�ejnost je zmi�ován a vysv�tlován význam
výzkumu kosmu a rozvíjení kosmických technologií. Akce jsou zam��eny p�edevším na mládež –
žáky a studenty, ale jsou samoz�ejm� otev�eny nejširší ve�ejnosti.

Sv�tový kosmický týden je otev�en pro každého. Po�ádanými akcemi si ho p�ipomínají jak
profesionální organizace zabývající se kosmonautikou, tak i dobrovolná sdružení, školy �i
jednotlivci. Velkou m�rou p�ispívají k popularizaci výzkumu kosmu i média – tišt�ná i
elektronická, lokální i celostátní.

�eská republika se k akcím Sv�tového kosmického týdne p�ihlásila poprvé v roce 2002. Letos tedy
již pot�etí prob�hnou p�edevším na hv�zdárnách, planetáriích a školách programy se zam��ením na
popularizaci výzkumu kosmu. Hlavním mottem letošního ro�níku je "VESMÍR A UDRŽITELNÝ
ROZVOJ" (Space and Sustainable Development). Organizáto�i �eské ú�asti o�ekávají, že i letos
bude naše republika na n�kterém ze symbolických p�edních míst v po�tu uspo�ádaných akcí a
program�,  a že propagace a popularizace kosmického výzkumu a kosmických technologií bude co
nejširší.

Hlavním celosv�tovým koordinátorem akcí je americká nezisková organizace Spaceweek
International Association (SIA), sídlící v texaském Houstonu. Mezi hlavní mediáln� známé
osobnosti, které svými jmény zašti�ují celosv�tovou kampa�, pat�í nap�. astronaut Buzz Aldrin



(druhý �lov�k, který vstoupil na povrch M�síce), herec Tom Hanks nebo hudebník a zp�vák Lance
Bass.

Celosv�tový zájem ve�ejnosti o kosmonautiku vzbudily v nedávné dob� p�edevším dv� významné
a výrazné události – tragédie amerického raketoplánu Columbia, který havaroval p�i návratu
z mise 1.2.2003, a ješt� stále úsp�šn� probíhající a mediáln� vysoce profesionáln� p�edstavená mise
dvou amerických sond na Mars (Mars Exploration Rover Mission). Zvýšený zájem lidí o
kosmonautiku je tak nejvyšší od doby amerických expedic na M�síc.

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

http://web.quick.cz/SKT – �eské stránky projektu
http://www.spaceweek.org/index.html – oficiální stránky World Space Week
http://kosmos-news.kosmo.cz – �eský zpravodaj o pilotované kosmonautice KOSMOS-NEWS
http://www.kosmo.cz – �eský kosmonautický web
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Pozvánka na v�deckou kavárnu Britské rady na téma dobývání vesmíru

U p�íležitosti Sv�tového týdne kosmonautiky po�ádá Britská rada další ze svých v�deckých
kaváren, tentokrát na téma dobývání vesmíru. Bude se konat 13. �íjna 2004 od 20.00 do 22.00 v
prostorách kavárny The Globe, Pštrossova 6, Praha 1 v podob� video konference. Panel odborník�
z Velké Británie bude diskutovat s poslucha�i od nás i s ú�astníky z dalších evropských zemí nap�.
o tom, zda existuje život na jiných planetách, zda je lepší posílat do vesmíru roboty nebo lidské
posádky �i zda p�ínos v�deckých poznání z výzkumu vesmíru p�eváží jeho obrovské náklady.
P�edpokládá se alespo� pasivní znalost angli�tiny - odborníci z Velké Británie budou mluvit
anglicky, diskuze bude probíhat v �eštin� a pro dotazy bude k dispozici tlumo�ník do angli�tiny.
Krom� inspirující diskuze �eká poslucha�e a diskutující posezení v p�íjemné atmosfé�e u sklenky
dobrého vína.

________________________________________________________________________________________________

�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 Astronomický ústav
AV �R, Bo�ní II /1401a, 141 31 Praha 4, tel.: 267 103 040, fax: 272 769 023, e-mail: suchan@astro.cz.


