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NA ŘADĚ JE MARS
přednášel geolog NASA dr. James Rice
V neděli 22. září 2013 navštívil Hvězdárnu a planetárium České Budějovice vzácný host dr. James
W. RICE, Jr., planetární geolog, odborník americké NASA na planetu Mars. Dr. Rice přednášel
o geologickém průzkumu Rudé planety, o robotických vozítkách a velký prostor věnoval dotazům
z řad návštěvníků. O přednášku byl veliký zájem, kinosál HaP zaplnilo 98 posluchačů.
Dr. James Rice, člen nejužšího týmu NASA, který s pomocí planetární
a robotických vozítek Spirit, Opportunity a Curiosity zprostředkovává lidstvu
objevy, vystoupil v rámci turné „Na řadě je Mars“ také na Hvězdárně a
Budějovice. Pozvání do Čech přijal dr. Rice poté, co mu jeho kolega a přítel
Feustel tlumočil mimořádný zájem o kosmonautiku v Česku.

sondy Pathfinder
řadu let netušené
planetáriu České
astronaut Andrew

Dr. Rice považuje sny za velmi důležité. Každý máte nějaký sen a pokud vytrváte, dostanete se na
místa, o kterých jste ani nesnili. Jeho slova patřila především mladým lidem, kteří svou cestu
v životě teprve hledají. Dr. Rice připustil, že studium technických oborů a přírodních věd je
náročné, ale obohatí člověka tím, že úsilí, které do něj vloží, mu přinese krásné poznání. On sám od
svých dětských let snil o vesmíru a v hloubi srdce si přál pracovat pro NASA. To se mu splnilo.
Každý den s robotickým vozítkem je pro něj fascinující, plný objevování, průzkumu a odhalování.
Dr. James Rice přilétl na pozvání Akademie věd ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze
a místními institucemi. V Jižních Čechách se dr. James Rice setkal s představiteli Jihočeského kraje
včele s náměstkem hejtmana panem Ing. Jaromírem Slívou a radním JUDr. Tomešem Vytiskou
a během tiskové konference se zástupci jihočeských médií.
Dr. James Rice je geolog s více než 25 letými vědeckými zkušenostmi. Specializuje se na
geologický průzkum povrchových útvarů a výskyt vody na Marsu. V rámci své kariéry pracoval pro
NASA, v ústředí Geologického průzkumu Spojených států amerických, v organizaci Mars
Spaceflight Facility při Arizonské státní univerzitě a v Lunární a planetární laboratoři Univerzity
v Arizoně.
Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti je jediným profesionálním
astronomickým pracovištěm v Jihočeském kraji. Hvězdárna a planetárium České Budějovice
seznamuje širokou veřejnost s poznatky z oboru astronomie a příbuzných věd formou přednášek,
interaktivních edukativních výstav a podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí, mládeže
i dospělých. Mezi výjimečné hosty, kteří na Hvězdárnu již zavítali, patří astronauti Andrew Feustel
a Rusty Schweickart a kosmonaut Dorin Prunariu. Observatoř Kleť je známá u nás a hlavně ve
světě výzkumem planetek a komet. Mezi observatořemi věnujícími se sledování blízkozemních
planetek i hledání dosud neznámých planetek patří Observatoř Kleť mezi světovou špičku.
Zřizovatelem instituce je Jihočeský kraj.
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