
Oborový den „Okna vesmíru dokořán“ byl plný překvapení.
Potkal jsem se s astronautem Andrewem Feustlem a poslal zprávu na vesmírnou stanici ISS.
Ale začnu od začátku ….

Na oborovém dni jsme měli do vyrobit poslední dalekohledy. Potom jít do PC učebny, vyvolat a 
zhodnotit fotky z kamery Obskury. Ale všechno bylo jinak. 
Vyrazili jsme do Štefánikovy hvězdárny. Jeli jsme na Petřín, lanovka nás vyvezla  nahoru a šli jsme 
do hvězdárny. Měli  nám  pustit pořad o dalekohledech, ale rolety byly přehřáté, takže jsme se šli 
podívat na dalekohled, který byl obrovský!  Byli jsme tam hlavně kvůli slunečním skvrnám. Pan 
astronom nám kupoli natočil na Slunce a vyměnil okulár, který k tomu byl určený. V tu chvíli 
přiběhl pan Alexander Prokop a zeptal se nás, jestli víme, kdo je Andrew Feustel. Věděl jsem, že 
ho znám, ale nebyl jsem si jistý, kdo přesně to je. Pan Prokop řekl, že je to ten kosmonaut, co si vzal
s sebou na ISS našeho krtečka a taky, že je teď v Akademii Věd. Že tam může vzít jednoho z nás.
Když jste se mě zeptala (paní učitelky Petra PM), jestli bych chtěl, tak mi spadla čelist na zem!!! Já 
jsem řekl, že nejsem nějak anglicky nadaný, ale pan Prokop řekl, že to bude překládané, tak jsem 
řekl, že ANO. Skočil jsem si pro věci a vy jste volala mámě, jestli mě tam pustí. A pustila:)))) 
Dozvěděl jsem se, že tam bude i americký velvyslanec. A dostanou se tam jen čtyři děti z České 
republiky, já mám být jeden z nich, načeš mi čelist nespadla na zem, ale rovnou k jádru Země.
S panem Prokopem jsme sprintovali k autu, aby jsme to stihli. Když pan Prokop zaparkoval, vešli 
jsme dovnitř, a tam jsem ho uviděl. Dostal jsem překladač a poslouchal. 
Nejzajímavější otázkou pro mne bylo: „Jestli si Andrew myslí, že na Marsu něco žije.“ Odpověděl 
ano, ale nějaké mikroorganismy, nic podobného nám. Pak jsem se s ním vyfotil. Po skončení 
tiskovky jsme šli  nahoru (druhé patro Akademie věd), kde už byli i ti tři ostatní kluci. Byly z 
Pardubic, od pana Prokopa. Pracovali na projektu, který se týkal vegetace ve vesmíru. Asi za půl 
hodiny přišli i ostatní z naší skupiny a taky se jim poštěstilo vyfotit se s Andrew Feustelem. Mohli 
mu také položit  pár otázek. 
Kluci z Pardubic nás učili programovat na to, aby jsme mohli poslat vzkaz na ISS. Ten vzkaz měl 
být anglicky. Mohli jsme naprogramovat barvu a obrázek nebo pauzu v tom vzkazu. Zpráva se měla
zobrazovat na ISS na mini počítači, který se jmenoval Astro Pi. Poté jsme jeli domu. ALE... ještě 
jsme měli kuriozní příhodu :))  
Když jsme přijeli ke škole oborák UŽ ZASE ZASE SKONČIL PANEBOŽE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Moc se těšim na příště.
S pozdravem 
Jan Florian

PS: vesmír je COOLABOŽÍDOHROMADY 


