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       Světový kosmický týden                 

            Týden mezi 4. a 10. říjnem  je každoročně vyhlašován jako Světový kosmický týden.

Před  35lety,  v červenci  roku  1969,  bylo  přistáním  prvních  dvou  mužů  na  měsíčním  povrchu 
završeno  úsilí  lidstva  o  dobytí  našeho  věčného  kosmického  souputníka.  Byla  tím  symbolicky 
posmrtně naplněna vize presidenta Spojených států amerických Johna F. Kennedyho, který dobytí 
Měsíce stanovil jako hlavní prioritu USA v rozvoji kosmonautiky. I tento slavný okamžik lidských 
dějin byl vzpomenut v memorandu, kterým bylo v roce 1999 pod záštitou OSN vyhlášeno období 
mezi  4.  až  10.říjnem  Světovým  kosmickým  týdnem.   Každoročně  je  tak  připomínáno  široké 
veřejnosti, že kosmonautika není jen náročnou vědeckou disciplínou, ale že to je i krásné a zajímavé 
dobrodružství přinášející ve svých výsledcích prospěch všem lidem světa. 

Světový kosmický týden (World Space Week) je symbolicky rámován dvěmi významnými daty 
kosmické historie: 4. října 1957 byla do kosmu vypuštěna první umělá družice Země - SPUTNIK 1 
a  tím se  lidstvu  otevřela  cesta  pro  výzkum kosmického  prostoru  a  10.  října 1967 vstoupila  v 
platnost mezinárodní smlouva o Mírovém výzkumu a využití kosmického prostoru, včetně Měsíce a 
dalších nebeských těles.

Již ve více než 50 zemích celého světa, včetně České republiky, se snaží  v tomto období odborníci 
představovat veřejnosti výzkum kosmického prostoru co nejsrozumitelnější cestou. Pod spojující 
hlavičkou Světového kosmického týdne jsou pořádány přednášky, besedy či výstavy s kosmickou 
tématikou,  v rámci  pravidelných  programů  pro  veřejnost  je  zmiňován  a  vysvětlován  význam 
výzkumu kosmu a rozvíjení kosmických technologií. Akce jsou zaměřeny především na mládež – 
žáky a studenty, ale jsou samozřejmě otevřeny nejširší veřejnosti. 

Světový  kosmický  týden je  otevřen  pro  každého.  Pořádanými  akcemi  si  ho  připomínají  jak 
profesionální  organizace  zabývající  se  kosmonautikou,  tak  i  dobrovolná  sdružení,  školy  či 
jednotlivci.  Velkou  měrou  přispívají  k popularizaci  výzkumu  kosmu  i  média  –  tištěná  i 
elektronická, lokální i celostátní. 

Česká republika se k akcím Světového kosmického týdne přihlásila poprvé v roce 2002. Letos tedy 
již potřetí proběhnou především na hvězdárnách, planetáriích a školách programy se zaměřením na 
popularizaci výzkumu kosmu. Hlavním mottem letošního ročníku je "VESMÍR A UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ" (Space and Sustainable Development). Organizátoři české účasti očekávají, že i letos 
bude  naše  republika  na  některém ze  symbolických  předních  míst  v počtu  uspořádaných  akcí  a 
programů,  a že propagace a popularizace kosmického výzkumu a kosmických technologií bude co 
nejširší. 

Hlavním  celosvětovým  koordinátorem akcí  je  americká  nezisková  organizace  Spaceweek 
International  Association  (SIA),  sídlící  v texaském  Houstonu.  Mezi  hlavní  mediálně  známé 
osobnosti,  které  svými  jmény zaštiťují  celosvětovou kampaň,  patří  např.  astronaut  Buzz Aldrin 

http://mek.kosmo.cz/druzice/rusko/sputnik/sputnik1.htm


(druhý člověk, který vstoupil na povrch Měsíce), herec Tom Hanks nebo hudebník a zpěvák Lance 
Bass.  

Celosvětový zájem veřejnosti o kosmonautiku vzbudily v nedávné době především dvě významné 
a  výrazné  události –  tragédie  amerického  raketoplánu  Columbia,  který  havaroval  při  návratu 
z mise 1.2.2003, a ještě stále úspěšně probíhající a mediálně vysoce profesionálně představená mise 
dvou  amerických  sond  na  Mars  (Mars  Exploration  Rover  Mission).  Zvýšený  zájem  lidí  o 
kosmonautiku je tak nejvyšší od doby amerických expedic na Měsíc. 

Další informace o Světovém kosmickém týdnu je možné nalézt na adresách:

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

U  příležitosti  Světového  týdne  kosmonautiky  pořádá  Britská  rada  další  ze  svých  vědeckých 
kaváren, tentokrát na téma dobývání vesmíru. Bude se konat 13. října 2004 od 20.00 do 22.00 v 
prostorách kavárny The Globe, Pštrossova 6, Praha 1 v podobě video konference. Panel odborníků 
z Velké Británie bude diskutovat s posluchači od nás i s účastníky z dalších evropských zemí např. 
o tom, zda existuje život na jiných planetách, zda je lepší posílat do vesmíru roboty nebo lidské 
posádky či  zda  přínos  vědeckých  poznání  z  výzkumu  vesmíru  převáží  jeho  obrovské  náklady. 
Předpokládá  se  alespoň  pasivní  znalost  angličtiny  -  odborníci  z Velké  Británie budou  mluvit 
anglicky, diskuze bude probíhat v češtině a pro dotazy bude k dispozici tlumočník do angličtiny. 
Kromě inspirující diskuze čeká posluchače a diskutující posezení v příjemné atmosféře u sklenky 
dobrého vína. 

________________________________________________________________________________________________

Česká  astronomická  společnost  (ČAS)  vydává  od  května  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  organizačními  záležitostmi  ohledně 
tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka ČAS Pavla Suchana na adrese Astronomický ústav 
AV ČR, Boční II /1401a, 141 31 Praha 4, tel.: 267 103 040, fax: 272 769 023, e-mail: suchan@astro.cz.  
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