Odpovědi velitele Mezinárodní kosmické stanice Andrewa Feustela českým dětem
Do kosmu s Krtkem 2018, tisková zpráva z 2. srpna 2018

Zeptejte se astronauta! Tak se jmenovala výzva českým dětem od organizátorů vzdělávacího programu
Do kosmu s Krtkem. Osm vybraných otázek pak na konci června putovalo na Mezinárodní kosmickou
stanici. Nyní zveřejňujeme odpovědi ve videu s velitelem ISS Andrewem Feustelem.
Akce programu Do kosmu s Krtkem byla určena mladým zájemcům o vesmír, kosmonautiku a moderní
vědu. Vyzvali jsme české děti a mládež, zda chtějí znát odpověď např. na to, jak žije Andrew Feustel a český
Krteček astronaut na Mezinárodní vesmírné stanici či třeba, zda si astronaut může dát k obědu pizzu nebo
hamburger. Velitel Mezinárodní vesmírné stanice Andrew Feustel nyní odpověděl na 8 otázek, které
organizátoři Do kosmu s Krtkem vybrali a poslali na palubu ISS. Odkaz na video se zodpovězenými
otázkami: https://youtu.be/4ET7UXie4X0.

Otázky zaslané na ISS:
1. Chtěl bych se zeptat Andrewa, jaké měl pocity, když poprvé startoval, a jaký měl nejnapínavější
zážitek. (Lukáš Lizúch, 8 let)
2. Dostávají astronauti peníze do pokladničky (výplatu) před startem nebo až po návratu po přistání?
(David Urbánek, 6 let)
3. Mám koťátko, které se jmenuje Flíček (stejně jako měl pan Dat ze Star Treku). Zajímalo by mě, zda
by bylo možné mít ho na palubě ISS a jestli má i Drew nějakého domácího mazlíčka? (Klára Lenžová,
10 let)
4. Rozbil jste už něco drahého na ISS? (Lukáš Juřina, 14 let)
5. Chybí vám denní světlo? (Pavel Vítovec a spolužáci, ZŠ Masarykova, Klatovy)
6. Objevil se u někoho nečekaný zdravotní problém? Máte preventivně vyoperované slepé střevo? A
byli byste schopni vzájemného lékařského zákroku? (děti z MŠ Bohutín společně s paní učitelkou
Štěpánkou Zákouckou)
7. Musíte na ISS uklízet? (děti ze školy ve španělské Seville spolu s českým učitelem Tomášem Kalužou)
8. Jak se můžu já, jakožto student z Česka, stát astronautem? (Petr Šťastný)
Tu úplně nejzajímavější otázku, kterou ještě vybere sám astronaut Feustel po svém návratu, ocení
organizátoři upomínkovým dárkem.

Odkaz na video se zodpovězenými otázkami: https://youtu.be/4ET7UXie4X0
_______________________________
Vzdělávací projekt DO KOSMU S KRTKEM 2018 navazuje na projekt Do kosmu s Krtkem, který vznikl při
příležitosti letu amerického astronauta Andrewa Feustela v raketoplánu Endeavour v roce 2011, kdy vzal na
palubu symbol mnoha generací - Krtka z pohádek Zdeňka Milera. Tou dobou už byl Andrew Feustel znám
spojením s Českou republikou přes svoji manželku Indiru.

Současný Krteček astronaut je originální figurka, speciálně pro let do vesmíru vyrobená v družstvu umělecké
výroby Moravská ústředna Brno. Je vysoký 10 cm a kvůli možnosti lepší vizuální komunikace je upraven jako
prstový maňásek. V kabině kosmické lodě Sojuz MS-08 sloužil po startu jako “indikátor stavu beztíže”, proto
je doplněn o poutko a malou karabinu. Karabinka také umožňuje zabezpečit figurku proti samovolnému
poletování v kabině ISS a její případné ztrátě.
Krtek astronaut z roku 2011 po svém letu v raketoplánu Endeavour dodnes jezdí po přednáškách a
setkáních s dětmi a je velmi oblíbený.
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