ESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLE NOST
sekretariát: Královská obora 233, 170 21 Praha 7, tel.: 02/33377204

Tiskové prohlášení

eské astronomické spole$nosti $íslo 30 z 22. *íjna 2001

Setkání slavných kosmických veterán v eské republice
Na pozvání Generálního štábu armády R navštíví ve dnech 25. a 29. íjna 2001
naši republiku dva ameri%tí kosmonauti, jejich p edci pocházejí z ech a Slovenska - Eugene
CERNAN a John BLAHA a setkají se tu s prvním %eskoslovenským kosmonautem Vladimírem
REMKEM a jeho náhradníkem Old ichem PEL ÁKEM.
Program pobytu v eské republice:
Ve %tvrtek 25.10. v 17:00 p iletí do R John Blaha, ke kterému se p ipojí Old ich Pel%ák, v pátek
26.10. v 11:00 pak p iletí Eugene Cernan, ke kterému se p ipojí Vladimír Remek. V pátek 26.10.
budou kosmonauti p ijati na Generálním štábu armády R a u ministra obrany, odpoledne pak u
p edsedkyn= Akademie v=d R a v podve%er u primátora hl. m. Prahy. Tentý den vystoupí dva
ameri%tí astronauti v po adu „21“ na T 2. V sobotu 27.10. kosmonauti navštíví Moravu.
Dopoledne prob=hne setkání s ve ejností na Hv=zdárn= a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brn=,
odpoledne pak p ijetí u rektora Vojenské akademie v Brn=. Navštíví také Uherský Brod. V ned=li
28.10. dopoledne prob=hne setkání s ve ejností v Planetáriu Praha, odpoledne pak ameri%tí
astronauti navštíví rodišt= svých p edkD (E. Cernan Bernartice u Tábora, J. Blaha Herálec u
Humpolce). Ve%er budou všichni kosmonauti p ijati presidentem republiky. Eugene Cernan odlétá
z R v pond=lí 29.10. ráno, John Blaha a Old ich Pel%ák v pond=lí ješt= navštíví letišt=
v Pardubicích. V úterý 30.10. John Blaha odlétá z R.
Dv unikátní setkání s ve ejností:
V sobotu 27. 10. 2001 na Hv=zdárn= a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brn= se od 10:15 uskute%ní
setkání s noviná i a s ve ejností. Vstupné 100 K%.
Program:
10:15 – 10:45
10:45 - 11:50

setkání s noviná i (ve ejnosti ji p ístupné)
ve ejná beseda spojená s autogramiádou

V ned li 28. 10. 2001 v Planetáriu Praha se uskute%ní krátká tisková konference a od 9:00 pak
ve ejná beseda a autogramiáda. Setkání s kosmonauty po ádá Hv=zdárna a planetárium hl. m. Prahy
ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie v=d R v sou%innosti s eskou astronomickou
spole%ností. Proto e se p edpokládá velký zájem ve ejnosti, vystoupení bude mo né sledovat nejen
iv= v astronomickém sále (plné vstupné 100,- K%), ale prost ednictvím p ímého p enosu rovn= v
kinosále Planetária (plné vstupné 50,- K%). P edprodej vstupenek na "Setkání s kosmonauty"od
pond=lí 22. íjna. Zakoupit si je lze v pokladn= Planetária b=hem otevírací doby. Vstupenky si nelze
rezervovat.
Program:
8:30 - 9:00

- setkání s noviná i (organizuje Generální štáb A R)

9:00 – 11:40 - slavnostní p edání osv=d%ení o pojmenování planetek objevených na Kleti jmény
kosmonautD - p edá editelka Hv=zdárny a planetária v eských Bud=jovicích
s pobo%kou na Kleti Ing. Jana Tichá
- slavnostní p edání diplomu %estného %lena eské astronomické spole%nosti Eugenu
Cernanovi - p edá Dr. Ji í Grygar
- vystoupení kosmonautD, odpov=di na otázky a autogramiáda

CERNAN, Eugene Andrew „Gene“
kapitán (Capt. USN)
Narodil se 14. 3.1934 v Bellwood (Chicago), Illinois. Jeho prarodi%e z otcovy strany – Štefan a
Anna ernanovi – pocházeli z Vysoké nad Kysucou (Slovensko), jeho prarodi%e z mat%iny strany –
František a Rozálie Cihlá ovi – z Bernartic u Tábora a Nuzic u Bechyn= (ji ní echy). Vystudoval
elektrotechniku na Purdue University (BS), poté absolvoval US Navy Postgraduate School (MS
leteckého in enýrství) a slou il jako pilot vojenského námo nictva. Nalétal asi 5000 hodin, z toho
4800 na proudových letounech mnoha typD.
lenem 3. skupiny kosmonautD NASA se stal v íjnu 1963. Na ob= nou dráhu poprvé vzlétl jako
pilot Gemini 9A (3.-6.6.1966, 3,01 d) a stal se 3. %lov=kem, který vystoupil ve skafandru do
volného prostoru. V Apollu 10 se zú%astnil letu k M=síci, p i n=m pilotoval m=sí%ní modul Snoopy
a do výšky 16 km nad povrchem a provedl generální zkoušku na první p istání (18.-26.5.1969, 8
d). Byl velitelem výpravy Apolla 17 a spolu s geologem H. Schmittem uskute%nil 6. p istání na
M=síci, na jeho povrchu strávil 75 h, z toho 22 h p i 3 výstupech (7.-19.12.1972, 12,58 d).
Z oddílu NASA a z armády odešel v lét= 1976, poté pDsobil v soukromém sektoru (nyní %len
správní rady Johnson Engineering Corp., Webster, Texas).
Je 26. pozemšTanem a 15. Ameri%anem, který se vydal do vesmíru, v n=m strávil 23 d 14 h 16 min
22 s. Pat í mezi nejproslulejší kosmické veterány, je jedním ze t í mu D, kte í dostali p íle itost
vydat se k M=síci dvakrát. Na povrchu M=síce stanul jako 11. %lov=k a byl prozatím posledním
pozemšTanem, který M=síc opustil. Do vlasti svých p edkD p ilétá ji pot etí (1974, 1994). Je po
n=m pojmenována planetka %. 12790, objevená na Kleti.
BLAHA, John Elmer
plukovník (Col. USAF)
Narodil se 26.08.1942 v San Antonio (Texas), jeho d=d Antonin Blaha pocházel z ech (Herálec u
Humpolce), otec i otcDv bratr byli vynikající letci. John vystudoval Purdue University (1966 MS
leteckého in enýrství), na USAF Academy získal BS technických v=d a pilotní výcvik ukon%il r.
1967 na Williams AFB (Arizona). Zú%astnil se války ve Vietnamu, kde uskute%nil 361 bojových
letD. R. 1971 absolvoval USAF Aerospace Research Pilot School (mj. pilotoval výzkumný letoun
NF-104 do výšky 31,8 km) a poté pDsobil jako zkušební letec a instruktor v USA a Velké Británii
(1973-76). Celkem nalétal asi 7000 hodin na 34 rDzných typech letadel. R. 1976 absolvoval USAF
Air Command and Staff College a další %ty i roky pracoval ve vyšších funkcích na velitelství
USAF, kde se mj. zabýval analýzou zkoušek F-15 a F-16.
lenem 9. skupiny kosmonautD NASA se stal v lednu 1980 a absolvoval výcvik jako pilot
raketoplánu. V letech 1989-1997 podnikl p=t výprav do vesmíru na palub= t í raketoplánD: STS-29
(pilot, 13.-18. 3.1989, 4,99 d), STS-33 (pilot, 23.-28.11.1989, 5 d), STS-43 (velitel, 2.-11.8.1991,
8,89 d), STS-58 (velitel, 18.10.-1.11.1993, 14,01 d), STS-79/Mir/STS-81 (palubní in enýr,
16.9.1996-22.1.1997, 128,23 d).
212. kosmonaut sv=ta a 123. kosmonaut USA odešel z NASA a z armády v zá í 1997 jako jeden
z nejzkušen=jších kosmonautD. Ve vesmíru strávil celkem 161 d 02 h 48 min (nyní 48. v eb í%ku

406 kosmonautD). Do R p ilétá podruhé (1998). Je po n=m pojmenována planetka %. 22442,
objevená na Kleti.
REMEK, Vladimír
plukovník Armády R
Narodil se 26. 9. 1948 v eských Bud=jovicích, matka byla eška, otec – výborný vojenský pilot –
Slovák. Po maturit= v áslavi (1966) se rozhodl pro vojenskou dráhu. Absolvoval letecké u%ilišt=
v Košicích (1970), stal se poru%íkem a pDsobil jako stíhací letec (celkem asi 300 h na proudových
letounech). Vystudoval Vojenskou leteckou akademii J. A. Gagarina, kterou ukon%il r. 1976. Tého
roku na podzim prošel výb=rovým ízením a od prosince 1976 byl za azen do p ípravy 1. skupiny
interkosmonautD ve Hv=zdném m=ste%ku u Moskvy.
Do vesmíru startoval jako kosmonaut-výzkumník v lodi Sojuz 28 pod vedením A. A. Gubarjeva a
tém= týden strávil na palub= orbitální stanice Saljut 6, kde mj. realizoval n=kolik %eských
v=deckých experimentD (2.-10. 3.1978). Po návratu byl vedoucím pracovníkem voj. výzkumného
ústavu v Praze-Kbelích. R. 1985 byl povýšen na plukovníka, absolvoval Vojenskou školu GŠ SSSR
a krátce op=t létal na letounech MIG-21. V letech 1990-95 pracoval ve Voj. muzeu letectví a
kosmonautiky, v %ervnu 1995 odešel z armády a nyní pDsobí v soukromém sektoru jako editel
zastoupení Z Strakonice v Moskv=.
Je 87. pozemšTanem, který se vydal do vesmíru, v n=m strávil 7 d 22 h 16 min 30 s a stal se
prvním ú%astníkem mezinárodního kosmického letu (mimo USA a SSSR). Je po n=m pojmenována
planetka %. 2552, objevená na Kleti.
PEL ÁK, Old ich
plukovník Armády R
Narodil se 2.11.1943 ve Zlín=. P i studiu na st ední prDmyslové škole v Uherském Hradišti létal na
v=troních v místním aeroklubu a r. 1962 dokon%il výcvik na motorových letounech. Po maturit=
(1962) se rozhodl pro vojenskou dráhu a byl p ijat do Leteckého u%ilišt= v Košicích, které ukon%il r.
1965. Poté jako poru%ík slou il u stíhacích útvarD, r. 1971 získal kvalifikaci pilota 1. t ídy. R. 1972
byl povýšen do hodnosti kapitána a vybrán ke studiu na vojenské letecké akademii J. A. Gagarina,
které ukon%il r. 1976. Tého roku na podzim prošel výb=rovým ízením kandidátD kosmického letu
(spolu s vojenskými piloty V. Remkem, L. Klímou a M. Vondrouškem) a od prosince 1976
absolvoval výcvik ve St edisku p ípravy kosmonautD J. A. Gagarina ve Hv=zdném m=ste%ku. Po
návratu do vlasti pDsobil dále ve velitelských funkcích a poté byl zkušebním pilotem Leteckého
zkušebního odboru Vzdušných sil A R v Praze-Kbelích. Nyní je v dDchodu. Je po n=m
pojmenována planetka %. 6149, objevená na Kleti.

Ing. Marcel Grün
editel Hv=zdárny a planetária hl. m. Prahy
a p edseda Astronautické sekce eské astronomické spole%nosti
eská astronomická spole%nost ( AS) vydává od kv=tna 1998 tisková prohlášení o aktuálních
astronomických událostech a událostech s astronomií souvisejících. Archiv tiskových prohlášení lze
najít na Internetu na adrese http://www.astro.cz/cas/tisk.htm. S technickými a organiza%ními
zále itostmi ohledn= tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka AS Pavla Suchana
na adrese Štefánikova hv=zdárna, Pet ín 205, 118 46 Praha 1, tel.: 02/57320540, fax: 02/57325390,
e-mail: suchan@observatory.cz.

