Kozmonaut Bella navštívil Slovenskú záhradu
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10. mája 2000 kozmonaut plukovník Ing. Ivan Bella poctil
svojou návštevou floridských Slovákov v Slovenskej záhrade. S
týmto vynikajúcim dôstojníkom slovenského letectva a
ambasádorom dobrej vôle SR, členovia SZ sa stretli na veľmi
zaujímavej debate.
Kozmonaut Bella populárnym spôsobom popísal tvrdú telesnú a
vedeckú prípravu vybraných slovenských dôstojníkov v
kozmonautickom stredisku Ruskej federácie. Prítomných
oboznámil so všetkými fázami prípravy kozmonautov. So
Slovákmi sa v Rusku pripravovali tiež francúzsky kozmonaut a
ruskí kozmonauti. Prípravu, ktorá normálne trvá rok a pol,
Slováci museli zvládnuť za rok. Plukovník Bella zo všetkých
slovenských absolventov výcviku splnil požadované parametre
najlepšie a preto jeho vybrali pre let do vesmíru. Ruskí hostitelia
a kozmonauti boli priateľskí a považovali Slovákov za
vynikajúcich študentov.
Po debate kozmonaut Bella premietol film o príprave
kozmonautov, ich práci na vesmírnej stanici Mir a pristátie na
kazašskom kozmodrone. Taktiež sme videli nadšenie jeho
rodiny, ministra obrany SR a jeho predstavených dôstojníkov,
ako aj vedcov zo Slovenskej akadémie vied. Jasanie našich ľudí a
gratulácie boli dlhé a srdečné.
Kozmonaut Bella pracoval vo vesmíre osem dní. Slovenská
akadémia vied pripravila pre neho sériu vedeckých skúšok a
pokusov. Meranie reakcií jeho vlastného organizmu v
beztiažovom stave, špeciálne merania kozmického žiarenia mimo
zemskej atmosféry a veľmi zaujímavý pokus s japonskými
prepelicami. Prepelice totiž majú byť súčasťou jedálneho lístku
kozmonautov pri dlhých vesmírnych letoch.
Všetky vedecké pokusy tohto projektu nazvanom Štefánik boli
úspešné. Slovenská akadémia vied spracovala výsledky
Bellových pokusov, o ktoré je vo vedeckom svete záujem.
Otázok prítomných bolo veľa, ale času menej.
Kozmonauta Bellu predstavil prítomným predseda Slovenskej
záhrady František Rudzik. V mene prítomných srdečne pl. Bellu
privítala pani H. Rudziková, ktorá tiež vyjadrila za všetkých našu
radosť a hrdosť na kozmonauta a slovenskú vedu.

Dohodu s vládou Ruska o vyslaní slovenského kozmonauta do
vesmíru dojednala pred niekoľkými rokmi vláda SR vedená V.
Mečiarom.
Kozmonaut Bella sa prejavil ako hrdý, patriotický slovenský
dôstojník a spoločensky príjemný a priateľský vzdelanec. Bolo
nám všetkým cťou stisnúť ruku a pogratulovať tomuto hrdinovi
SR za jeho úspešnú prácu.
Druhý deň Bellovho pobytu v strednej Floride bol venovaný
návšteve NASA v Kennedy Space Center v Cape Canaveral.
Predseda SZ Rudzik a tajomník Marcel Pecháň sprevádzali nášho
kozmonauta a robili mu tlmočníkov. Podľa slov predsedu
Rudzika návšteva NASA bola veľmi úspešná. Prijali ich na
vysokej úrovni, prezreli si z blízka prakticky všetky detaily práce
tohto vesmírneho strediska na východe USA a zotrvali s
americkými odborníkmi v priateľskej a otvorenej debate.
Vďaka za milú a povznášajúcu návštevu slovenský hrdina!

