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HOSŤOM VEDECKEJ KAVIARNE V CVTI BUDE ASTROFYZIK JIŘÍ GRYGAR
(17.04.2012; Rozhlasová stanica Regina; Dobré ráno s Reginou; 07.20; 4 min.; BABINSKÁ Mária)

Moderátor: "Vesmír vznikol vďaka Veľkému tresku, ktorý je pre nás všetkých doteraz veľkou záhadou. Svojim
výskumom vedci a bádatelia postupne odhaľujú jeho tajomstvá a objasňujú tak príčiny jeho vzniku. V dnešnej
Vedeckej kaviarni o 17. hodine nás do svete vesmíru zasvätí legendárny česko-slovenský astronóm
a astrofyzik, najpopulárnejší propagátor vedy 20. storočia Jiří GRYGAR. Mária BABINSKÁ oslovila Zuzanu
HAJDU z Centra vedecko-technických informácií."
Z. HAJDU: "Prednášky pána GRYGARA ako aj jeho osobnosť je neustále žiadaná. To znamená, že on, aj
napriek tomu, že sa popularizácii a propagácii vedy venuje od roku 1966, je v tejto činnosti neúnavným
popularizátorom vedy. A to je na ňom to fascinujúce."
M. BABINSKÁ, redaktorka: "Jiří GRYGAR už dlhé roky pôsobí na Fyzikálnom ústave Akadémie vied Českej
republiky. Dokonca aj vo svojom veku, v 75-tich rokoch ešte stále pracuje."
Z. HAJDU: "Vyše 20 rokov pôsobí na Fyzikálnom ústave Akadémie vied Českej republiky, konkrétne na
oddelení Centra časticovej fyziky. Je mimoriadne činný, a to je skutočne obdivuhodné a dokonca mnohí to
nechápeme, že v takomto veku nielen je aktívne činný, teda normálne pracuje, ale skutočne sa venuje tejto
prednáškovej činnosti. Využíva na tú popularizáciu vedy všetky dostupné prostriedky. To znamená, že články,
noviny, televízia, rozhlas už dlhé roky, v zborníkoch publikuje vedecké články a samozrejme, napísal množstvo
náučno-populárnych a vedeckých kníh, ktoré zarezonovali vo verejnosti, ktoré verejnosť pozná. Takže je to
obdivuhodné."
M. BABINSKÁ: "Akú prednášku
vedecko-technických informácií?"
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Z. HAJDU: "Prítomnosť pána Jiřího GRYGARA predurčuje tému našej Vedeckej kaviarne, takže to bude
z oblasti astronómie a jeho srdcovkou je vznik vesmíru, vývoj vesmíru, vznik života na Zemi. Takže jeho
prednáška má názov Vznik fyziky, chémie a biológie, alebo za všetko môže Veľký tresk. Takže my sa skutočne
dozvieme, za čo všetko môže ten Veľký tresk. To je jeho taká najobľúbenejšia téma."
M. BABINSKÁ: "Súčasne s Vedeckou kaviarňou ste pripravili aj výstavu výtvarníka Rudolfa SIKORU. Prečo
práve toto spojenie výtvarného umenia a vedy?"
Z. HAJDU: "Rozhodli sme sa popri tejto zaujímavej téme a popri tejto zaujímavej osobnosti, že urobíme takú
výnimočnú Vedeckú kaviareň a pripravíme výstavu. Prečo práve Rudolf SIKORA? Rudolf SIKORA je jeden
z najvýraznejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia v 20. storočí, ktorého celoživotná tvorba sa
sústreďuje na vesmír. Má doslova vedecký aspekt a výrazný a silný ekologicko-kozmologický rozmer tá jeho
tvorba. Čiže on sa vlastne zamýšľa v tej svojej tvorbe, ako je to s tým naším vesmírom a aké miesto má naša
planéta vo vesmíre. Napokon, aké miesto je človeka vo vesmíre na našej planéte. A tak mi napadla myšlienka,
že prečo tieto dve osobnosti spojiť. Keďže dielo Ruda SIKORU poznám, tak som ho oslovila, že či by teda
neprijal takúto spoluprácu a dostalo sa mi veľkého prekvapenia, pretože Rudo SIKORA mi povedal, že pána
GRYGARA osobne pozná. Takže oni vlastne v tejto našej Vedeckej kaviarni sa nestretávajú po prvýkrát pri
spoločnej spolupráci. Oni sa stretli už v roku 1980 na otvorení súkromnej hvezdárne v Českej republike, kde
pán GRYGAR strihal slávnostne pásku pri otvorení a vnútorná stena kopule tej hvezdárne bola vyzdobená tými
dielami Ruda SIKORU. A tam si jednoducho padli do oka, pretože myslím si, že veda aj umenie majú veľmi veľa
spoločného minimálne v tom, že je to neustále úsilie hľadania nových ciest, nových poznatkov a hľadania
odpovedí na mnohé otázky, ktoré nastoľuje samozrejme aj Rudo SIKORA vo svojej tvorbe."
Moderátor: "Vedecká kaviareň je dnes o 17. hodine v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave za
Patrónkou na Lamačskej ceste. Hosťom bude Jiří GRYGAR a ešte dodám, že výstava Rudolfa SIKORU pod
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názvom Paralely potrvá do konca mája."
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