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Praha bude hostit kosmonauty
v €  dnech 4.až 10. říjn'  se

v Praze lskutečni xxll.celosyě-
tor"ý kongres AsE' kterého by se
ně|o zúčastnit Da 50 kosnonau.
tú z Rusk' '  UsA '  dalšicb zemí
sÝětt ÝčetDě Číny.

sdělili to n} tiskové konferenci
v prďském hotelu Praha představi-
tejé výkonného výboru Mezinárod-
ní asociace účastniků kosmických
letů. ASE (ASE Association of
space Explorers)' Tiskové konfe.
rcnce sc zúčastnila i řada vet€Íánů
kosnických letů zvYčných jmen
. vladimiÍ Renek z CR, kanadský
astronaut chÍis Hadfield' Alexej
Leonov a Vrklor Savinych (Rusko),
Charlie Watker (USA), Richard
Richards (UsA), Bo Bobko (usA)
ReinholdE\iald z Německa adalši'
V současné době vzlétlo od počátků
kosnické éry do vesmíru uŽ téměř
500 nuŽů 5 Žen'

KongÍes se bude konzt v hotelu
Praha' ale i v areálu CVUT. kde
se ho mimo jiné zúčastní s|udenti
a vysokoškolšti pracovníci. Kos.
monáuli se pak rozj€dou do řady
lněst naší í€publikx aby se s Dimi
mohly na besedách seznámil i dal-
ší regiony a kraje'

Asociace AsE byla o1.iciálně
založena v roce 1985. Jde o exklu.
zivní dobrovolnou or8anizaci kos-

o kosÍnonautiku, vědění' řozvoj lid.
ského ducha a poZnávání fyzikál.
nich a společenských zákonitosti'

ZIaa nkot sa'yhich' tluhočhice. Bo Bobka, Richard Ríchahls' Cha|lie
Walkel Chtist Hadrteu a yla.liní| Refrek

Kas onauté Ál%ej Leonoý a nko| saýinych

mimo j iné jako místo vzájemné.
ho setkáni astronautů s předními
osobnostni' vědci' lékaři' p.ůmy'
slníky' učileti' ýudenty i dčtmi
a takéjako mísro k diskuzínr o ktí.
čových vesnirných' vědeckotech.
nických' celospolečenských a dal.

His lor ie dosavadnich 21 ce lo-
svěrových konglesů AsE potvr.
zuje' Že jde o významnou událosr
v životě hostitelské země, o čenlž

svědči i 1o' Že se koná za polilic-
ké a finanční podpory nejvyššich
ústavnich činiÍelů na úÍovni pre.
miérů' preziden1ů a králot'ských
Iodin' Pro realizaci kongÍesuASE
v Ceské Iepublice hoYoří nesporné
úspěchy české vědy v kosmonauri.
ce' záiem českého průmyslu' čers.
tvé členstvj v Evropské kosnickó
agentuře a ambice umist i1 sídlo
GsA Galileo na našem uzemí. .

MIL^N BÁUMÁN

nonautu a astronautu z celého svě.
ta' Jejín hlavnín Poslánim j€ pod.
porovat zá]em nejširší veřejnosti

Základnin nástrojem pos lán i
AsE jsou celosvětové kongresy'
které v hoslilelské zemi slouŽí

Geské aerolinie: tetoun u barvách aliance SkyTeam
Počí l.r.d.l ťýrÚ ̂ 'l v '.'k GA v iJú|,.lr||.t1ý2'2009 rozhod1y do barev aliance ,'oblék.

nout..s}uj nejmenší a zároveň nej.
efektivnějši letoun ATR 42. Dal-
ších šest společnosti svá letadla
v barvách skyTeamu představí
postupně v průběhu násl €dujících
pěti měsíců.

se strojeln Českých aerolinii
s imatrikutací oK.JFL v barvách
skyTeaÍnu se cestujicí popNé
setka]i 20' května na lince do Mni.
chova' kteý je jednín ze dvou
htaních letišť konl.uÍenční aliance
STAR. Letouny tohoto rypu nasa-

zuji České aerolinie na krátké vni|
Íostátni tÍatě' a předevšim na linky
do okolních zeÍní jako je Něnec.
ko' Polsko, slovensko, Maďarsko,
nebo do Francie, Itálie. slovinska

LETOUNY AM
České aerolinie provozuj í letoÚy

typu ATR od roku 1992. V součas-
nosti tvoři flotilu celken 12 tÚbo'
vrtulových ÁTR, z nich čtyti jsou
řady 72 pro 64 c€stujicích' zbýÝa-
jících osln je řady 42 a nabizí moŽ.
nost přeprary pÍo 46 cestujícich'

Turbovrtulová letadla maji


