HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
S POBOČKOU NA KLETI
Tisková zpráva, 23. ledna 2013, České Budějovice

VÁCLAV CÍLEK PŘEDNÁŠEL NA ČESKOBUDĚJOVICKÉ HVĚZDÁRNĚ
V úterý 22. ledna 2013 zavítal na českobudějovickou hvězdárnu RNDr. Václav CÍLEK CSc.,
geolog, klimatolog, spisovatel a filozof, z Geologického ústavu AV ČR. Řeč byla o kolapsech
a regeneracích civilizací. O přednášku byl veliký zájem, celkem se do kinosálu vměstnalo 111
posluchačů.
Prakticky pro všechny jevy v přírodě i společnosti je podle Václava Cílka charakteristický
sinusovitý vývoj růstů a poklesů. Zdá se, že se nemůžeme vyhnout ani obdobím krizí, ani
nevyhnutelným regeneracím. Václav Cílek se domnívá, že dnes stojíme v určitém
přechodovém období, které začalo vlnou druhé industrializace po roce 1890, prošlo dvěma
světovými konflikty, rozpadem "starého světa" před dvaceti lety, globalizací a dnes stojíme
před velkou proměnou světa, kterou pravděpodobně docela dobře zvládneme.
Po úvodu do současného apokalyptického myšlení vyzdvihl tři různé skupiny faktorů, které na
nás doléhají právě v těchto letech. Jsou to klimatické změny a obecně změny životního
prostředí, suroviny a zejména ropa, stárnoucí a rostoucí populace a tlak na migraci
z ohrožených zemí do zemí jako je Franice, Německo a v budoucnu i Česká republika, které
jsou ohroženy mnohem méně.
Václav Cílek mluvil o konci velkého plýtvání a velkého blahobytu. A jaké jsou podle něj
strategie? Investice do dobrého vzdělání, investice do zdraví, nezbavovat se půdy a budování
rozumných rodinných a komunitních vztahů.
Jako poděkování a gesto uznání si kleťští astronomové připravili pro pana Cílka nemalé
překvapení. Planetka, objevená Milošem Tichým a Janou Tichou 1. listopadu 1997, získala
definitivní označení a na podzim roku 2012 pojmenování. Planetka s číslem (192439) se
jmenuje Cílek a obíhá za dráhou planety Mars.
Václav Cílek pracuje v Geologickém ústavu AV ČR, kde se zabývá zejména klimatickými
oscilacemi a změnami krajiny v nejmladší geologické minulosti. Jeho dílo se dělí do dvou
základních linií: vědecké či vědecky popularizační a esejistické či poetické. Mezi Cílkovy
knihy patří například Krajiny vnitřní a vnější či Makom: kniha míst.
Hvězdárna a planetárium České Budějovice je instituce zabývající se astronomickým
výzkumem a seznamováním široké veřejnosti s astronomií a jí příbuznými vědami. Na
observatoři Kleť pobočce českobudějovické hvězdárny se astronomové věnují sledování
blízkozemních planetek i hledání planetek dosud neznámých.
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