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!asopis Quark je magazín o vede a technike pre v"etk#ch
zvedav#ch. !ítajú ho v"etci ktorí chcú by$ na úrovni doby! Ka%d#
mesiac priná"a 52 strán najnov"ích informácií o vede, v#skume,
objavoch, prírode, autách a o mnohom inom.
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Redak#n$ monitor

)asopis Quark vám odporú!a aj tieto
zaujímavé webstránky a portály:

V ostatnom !ase mám na pozadí môjho
(redak!ného) monitora nain"talovanú
ilustráciu nemeckého grafického umelca
Brummbaera z roku 2010. Telepaticky
verne zachytil budovu ná"ho Centra
vedecko-technick#ch informácií SR, hoci
predsa si ju trocha prispôsobil. Ani tu,
v centre informácií, sa v"ak nedozvieme v"etko. Pred t#$d%om v Nultom priestore A4 v budove
YMCA v Bratislave, ne&aleko starého sídla na"ej redakcie vo vydavate'stve Perfekt, premietali
dokument Nuclear Savage. Je to film amerického re$iséra Adama Horowitza o
termonukleárnom teste v blízkosti Marshallov#ch ostrovov. Ameri!ania vystavili obyvate'ov
v#buchu vodíkovej bomby a potom $ivotu v zamorenej zóne, kam ich chodievali monitorova(,
preto$e k nám majú bli$"ie ne$ my"i. Dokument si mô$ete pozrie( na adrese
http://vimeo.com/53384058. Ne"(astn# Pacifik okrem operácie Castle a francúzskych testov na
atole Mururoa postihla nedávno aj katastrofa v Japonsku. Atómové nehody a pohromy za$ili
http://www.quark.sk/?p=1855
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tie$ obyvatelia b#valého ZSSR. V roku 1957 v !e'jabinskom podzemnom komplexe Majak

)asopis Quark mô$ete sledova( aj na

explodoval zásobník na tekut# rádioaktívny odpad. V#buch zasiahol "tvr( milióna 'udí a

sociálnej sieti Facebook.

celková dávka rádioaktivity sa odhaduje na "tvrtinu !ernoby'skej. Desa( rokov nato sucho
obna$ilo bahno tamoj"ieho jazera Kara!aj. Prach s céziom 137 a stronciom 90 zasiahol
takmer pol milióna 'udí… Tieto správy sú alarmujúce, !i u$ ide o bezcitné atómové blúznenie

!asopis Quark
Pá!i sa mi to

studenej vojny alebo o zlyhanie 'udského faktora na úrovni operátorov zariadení, ale aj
tvorcov legislatívy. Neviem ako vás, ale m%a po nov#ch a nov#ch únikoch vo Fuku"ime celkom

766 "udia ozna!ili, #e sa im pá!i $asopis Quark

pre"la chu( na su"i. Ozaj, faj!íte? O polóniu a rádioaktívnom olove v tabaku sme u$ písali.
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