
 

 

 

PROGRAM 

Dny otevřených dveří GSA 

9. a 10. října 2015 

Janovského 438/2, 170 00 Praha 7 

 

Všechny programy a semináře povedou odborníci na vesmír a zaměstnanci GSA, kteří také budou 
během dnů otevřených dveří připraveni na vaše otázky. 

Pátek, 9. října  

8:00 a následně v každou celou hodinu začíná představení “Satelitní navigace + Evropa = GSA”  

15:00 Promítání filmu Divoká planeta (1973) 

17:00 Promítání filmu Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982) 

Sobota, 10. října 

10:00 GSA, agentura Evropské unie v Praze, centrum evropské satelitní navigace  

11:00 Od navigace k satelitní navigaci 

12:00 Jak funguje satelitní navigace  

12:00 Promítání filmu Na kometě (1970) 

14:00 Satelitní navigace, zásadní nástroj pro každodenní život (příklady z letectví a železniční 

dopravy) 

14:00 Promítání filmu Ikarie X-B1 (1963) 

15:00 Galileo, nový přírůstek do rodiny globálních satelitních navigací 

16:00 GSA, agentura Evropské unie v Praze, centrum evropské satelitní navigace  

16:00 Promítání filmu Baron Prášil (1961)  

17:00 Vesmírné aktivity v České republice 



 

 

Dny otevřených dveří GSA nabídnou řadu zábavných aktivit. Návštěvníci všech věkových kategorií 

se dozví více o vesmíru, Evropské unii a satelitní navigaci. Shlédnout můžete 

Semináře a programy o vesmíru: Navštivte rozmanité a podnětné semináře o vesmíru a satelitní 

navigaci, vedené českými experty i odborníky z GSA. 

Interaktivní výstava: Dotykové obrazovky vám pomohou dozvědět se více o nás a o všech službách, 

aplikacích a příležitostech, které jsou spojené s evropskými satelitními navigačními programy Galileo 

a EGNOS. 

Filmový festival české klasiky s vesmírnou tématikou: Vesmír byl vždy zdrojem inspirace pro filmové 

tvůrce. V pátek a v sobotu promítneme 5 klasických českých nebo československých filmů 

s vesmírnou tématikou: 

Pátek 9. října 2015 v 15:00: Film Divoká planeta (1973) 

Pátek 9. října 2015 v 17:00: Film Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982) 

Sobota 10. října 2015 ve 12:00: Film Na kometě (1970) 

Sobota 10. října 2015 ve 14:00: Film Ikarie X-B1 (1963) 

Sobota 10. října 2015 v 16:00: Film Baron Prášil (1961) 

Výstava fotografií: Ačkoliv ženy zastávaly a zastávají v oblasti vývoje vesmírných aktivit klíčové 

pozice, nejsou příliš vidět. Tato unikátní výstava fotografií si klade za cíl inspirovat dívky a mladé 

ženy, aby se staly součástí vesmírného dobrodružství.  

Vesmír a umění: Vesmír může být viděn z mnoha různých perspektiv. V rámci Dnů otevřených dveří 

budou mít „umělci“ různých věkových kategorií příležitost nakreslit svou vizi vesmíru a satelitní 

navigace. Umělecká díla budou vystavena přímo v sídle GSA! 

Kolo štěstí: Po návštěvě sídla GSA už satelitní navigace a Evropa nebudou mít žádné tajemství. Bude 

čas vyzkoušet si naše kolo štěstí a vyhrát drobné předměty na památku!  

Vypuštění satelitu: Nepropásněte šanci vypustit svůj vlastní bublinkový satelit přímo z našich 

prostor! 


