Kosmo Klub, o. s.
Hackerova 793/5, 18100 Praha 8
klub@kosmo.cz
http://klub.kosmo.cz
───────────────────────────────────────────────────────────

Tisková zpráva Kosmo Klubu, o. s. číslo 3 ze 3. října 2007
V sobotu 13. října 2007 se uskuteční v areálu Chvalského zámku v Horních Počernicích (Praha 20)
celodenní seminář 50 LET KOSMONAUTIKY na téma pilotovaného i nepilotovaného kosmického
výzkumu. Program se koná u příležitosti mezinárodní akce nazvané Světový kosmický týden
(World Space Week), která připomíná dva důležité milníky kosmonautiky – vypuštění první
družice světa a uzavření Mezinárodní úmluvy o mírovém využití kosmického prostoru. Seminář
organizuje občanské sdružení Kosmo Klub ve spolupráci s městským výborem Horních Počernic
pod záštitou místostarosty Tomáše Kádnera.
Česká republika se ke Světovému kosmickému týdnu připojí již pošesté a stejně jako v minulých letech je
hlavním cílem informovat širokou veřejnost a zejména mládež o významu, pokrocích a poznatcích, jenž
nám přináší kosmonautika. Letošní ročník je však výjimečný. Ve čtvrtek 4. října 2007 uplyne přesně 50
let od vypuštění první umělé družice Země – sovětského Sputniku. Tímto počinem byla zahájena
kosmická éra lidstva a kosmonautika začala pomalu pronikat to našeho každodenního života.
Vždyť i tak běžná věc jako je předpověď počasí nebo živý televizní přenos fotbalového zápasu z druhé
strany zeměkoule je zajišťován družicemi kroužícími vysoko nad našimi hlavami. Systém navigačních
satelitů zajišťuje přesné určení polohy vozidla nebo osoby na celém světě, jiné družice zase nepřetržitě
dohlíží na životní prostředí a pomáhají lidstvu v poznání Země v těch nejrozmanitějších podobách.
Nesmíme však opomenout ani lékařský, biologický a materiálový výzkum či meziplanetární lety k jiným
tělesům sluneční soustavy. Kosmonautika za 50 let své historie posunula v mnoha oblastech vědění
člověka o kus dopředu a rozhodně stojí za pozornost se podívat na významné počiny této bezesporu
krásné vědy.
Za tímto účelem vznikla i výše anoncována akce 50 let kosmonautiky, kterou pořádá občanské sdružení
Kosmo Klub ve spolupráci s místním výborem městské části Horních Počernic a záštitou pana
místostarosty. Oficiální program začne ve zrekonstruované budově špejcharu Chvalského zámku v 10:30
slavnostním zahájením a přivítáním. Následovat bude soubor pěti přednášek nazvaných Počátky
kosmonautiky, Vesmírný závod o Měsíc, Bezpilotní výzkum sluneční soustavy, Život na oběžné dráze a
závěrečná Budoucnost kosmonautiky. Po skončení přednášek bude následovat video projekce a beseda
s účastníky. Akce je určena široké veřejnosti a vstup na celý program je ZDARMA! Pro více informací a
podrobný program navštivte webové stránky http://50let.kosmo.cz/.
Michal Václavík, tiskový mluvčí Kosmo Klubu, o. s.
───────────────────────────────────────────────────────────
Kosmo Klub je občanské sdružení zájemců o kosmonautiku, které vzniklo v roce 2004. Mezi hlavní
cíle Kosmo Klubu patří informování veřejnosti o dění v kosmonautice, organizování a podpora
přednášek nebo výstav s kosmonautickou tématikou. Nedílnou součástí práce členů Kosmo Klubu
je i spravování největšího českého internetového portálu o kosmonautice http://www.kosmo.cz,
který se může směle měřit i se zahraničními kosmonautickými portály. V případě dotazů se
obracejte na tiskového mluvčího Kosmo Klubu Michala Václavíka na e-mailové adrese
media@kosmo.cz nebo telefonu +420 737 461 275.
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