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SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN 2009 V ČESKÉ REPUBLICE
V letošním roce si světová kosmonautika připomenula 40. výročí přistání prvních lidí na
Měsíci. I v České republice měly tyto oslavy náležitou odezvu. Možná podobně výrazně byl
veřejnosti představen i americký astronaut Andrew Feustel, který při svém letošním letu
k Hubbleovu kosmickému dalekohledu s sebou do vesmíru vzal básnickou sbírku Jana
Nerudy „Písně kosmické“ – a v srpnu je potom přivezl do České republiky.
Na podzim si připomeneme ještě 40. výročí startu Interkosmosu 1 s prvním československým
přístrojem na palubě. A přesně v termínu konání Světového kosmického týdne (tedy 4.-10. 10.
2009) se v Praze bude konat Světový kongres Asociace kosmických cestovatelů ASE Prague
2009, kterého se zúčastní více než 50 kosmonautů a astronautů z celého světa. Jedním
z hlavních bodů tohoto kongresu je popularizace a propagace kosmonautiky.
Sv tový kosmický týden (World Space Week, WSW) vyhlašuje Organizace spojených národ OSN
od roku 1999 jako p ipomenutí dvou významných mezník v d jinách kosmonautiky - vypušt ní
první um lé družice sv ta (4.10.1957, Sputnik-1) a podpisu Mezinárodní úmluvy o mírovém
využívání kosmu a kosmických t les (10.10.1967). 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.
eská republika se akcí Sv tového kosmického týdne ú astní od roku 2002, kdy byla koordinací
všech národních aktivit pov ena eská kosmická kancelá (Czech Space Office, CSO).
Mottem Sv tového kosmického týdne 2009 je „VESMÍR PRO VZDĚLÁVÁNÍ“ (Space for
Education). Vesmír pro nás do budoucna m že být št drým zdrojem poznání, ale i místem pro
lidskou expanzi a naší novou existenci…
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Do aktivit Sv tového kosmického týdne se každoro n v eské republice zapojují desítky
hv zdáren, škol, klub a dalších organizací a jednotlivc . V roce 2008 byla eská republika
vyhlášena jako stát s nejv tším po tem uskute n ných akcí a program mezi více než padesáti
zú astn nými státy z celého sv ta (http://www.czechspace.cz/cs/vzdelavani/wsw2008)
O plánovaných akcích Sv tového kosmického týdne 2009 informuje na svých webových stránkách
eská kosmická kancelá , která následn zpracovává i souhrnnou zprávu pro celosv tového
organizátora WSW - americkou neziskovou organizaci Spaceweek International Association z
Houstonu, která vydává záv re nou zprávu pro Ú ad Organizace spojených národ ve Vídni.
Kosmonautika má pevné místo v každodenním životě lidí na naší planetě. Setkáváme se s ní
prakticky každý den, i když to většina z nás ani nevnímá (předpověď počasí, satelitní
televizní, rozhlasové a datové přenosy, nové materiály, vědecký výzkum, internet,
radiokomunikace, navigace, atd.).
Světový kosmický týden ukazuje především mladým lidem, že kosmonautika je zajímavý a
poutavý obor plný překvapení a nových možností.

Milan Halousek
p edseda Astronautické sekce eské astronomické spole nosti
a vedoucí odboru Vzd lávání eské kosmické kancelá e

Kontakty:
Milan Halousek, tel. 602 153 564
e-mail: milan@halousek.eu
Informace:
eská astronomická spole nost – http://www.astro.cz
eská kosmická kancelá - http://www.czechspace.cz
Sv tový kosmický týden v R - http://www.czechspace.cz/cs/vzdelavani/skt
Oficiální stránky World Space Week - http://www.worldspaceweek.org
Logo WSW - http://www.worldspaceweek.org/logo.html
Logo SKT2009 - http://www.czechspace.cz/cs/system/files/images/WSWlogo2009.jpg
Záv re ná zpráva SKT 2008 ( eská republika, v etn fotografií z akcí) –
http://www.czechspace.cz/cs/vzdelavani/wsw2008
Záv re ná zpráva WSW 2008 (Organizace spojených národ OSN) http://www.worldspaceweek.org/ST-SPACE-44.pdf (PDF, 1,16 MB)
Kongres ASE Prague 2009 - http://www.tapmag.cz/asep/index.php
_____________________________________________________________________________
Česká astronomická společnost (ČAS) vydává od května 1998 tisková prohlášení o aktuálních
astronomických událostech a událostech s astronomií souvisejících. Počínaje tiskovým prohlášením č. 67
ze dne 23. 10. 2004 jsou některá tisková prohlášení vydávána jako společná s Astronomickým ústavem
Akademie věd ČR, v. v. i. Archiv tiskových prohlášení a další informace nejen pro novináře lze najít na
adrese http://www.astro.cz/media.
S technickými a organizačními záležitostmi ohledně tiskových
prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka ČAS Pavla Suchana na adrese Astronomický ústav AV ČR,
v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4, tel.: 267 103 040, fax: 272 769 023, e-mail: suchan@astro.cz.
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Fotografie z akcí Sv tového kosmického týdne 2008:
(foto: Milan Halousek a archiv CSO)
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