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GRYGAR STÁLE VO FORME
(18.04.2012; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 26/28; IGAZ Rado)

Moderátor: "Známy český astronóm Jiří GRYGAR je pobúrený množstvom správ o údajnom konci sveta, ktorý
má nastať tohto roku. 76-ročný legendárny popularizátor vedy sa téme údajnej apokalypsy nevyhol ani na
verejnej prednáške v Bratislave."
R. IGAZ, redaktor: "Vidieť a počuť Jiřího GRYGARA po dlhšom čase je pre jeho slovenských priaznivcov
sviatkom. V Centre vedecko-technických informácií v Bratislave hovoril aj o konci sveta. Trápia ho výmysly."
J. GRYGAR, astronóm (preklad z češtiny): "Prekvapene som sa nedávno pozeral na internet, tam bolo
predpovedaných už 50 ďalších koncov sveta medzi rokom 2001 a 2012. Z toho 48 predpovedí už vyšumelo."
R. IGAZ: "Podľa vedca zostávajú ešte dve - 21. december 2012, keď má byť koniec sveta podľa mayského
kalendára a údajný blížiaci sa fotónový mrak, ktorý má tohto roku fatálne zasiahnuť Zem."
J. GRYGAR: "Je to obyčajná neuveriteľná, pustá mediálna bublina a škaredá."
R. IGAZ: "Podľa vedca sa netreba obávať ani nárazu planétky, ani globálneho otepľovania. Koniec sveta príde,
ale bude súvisieť so závislosťou Zeme na Slnku ako zdroji energie."
J. GRYGAR: "Ukazuje sa, že v priebehu prvej miliardy, to znamená na konci prvej miliardy rokov počnúc
dneškom Slnko bude tak žiariť, že povrch Zeme sa ohreje na teplotu vyššiu než je bod varu vody. To znamená,
že sa postupne vyparí voda z oceánov. To pravdepodobne bude znamenať koniec života na zemi."
R. IGAZ: "Legenda československej astronómie opäť prekvapila svojou energiou."
J. GRYGAR: "Ľudský mozog je síce pomerne malý hmotnosťou, a berie si asi tretinu kyslíka, ktorý potrebuje
ľudské telo. Ten kyslík mu musíme nejak dopraviť, preto musíte robiť fyzickú prácu alebo športom."
R. IGAZ: "Jiří GRYGAR preto okrem astronómie miluje aj bicyklovanie."
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