
 
Městské informační centrum v Přerově Vás zve na výstavu: 

 

„VESMÍR: PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY!“ 
„…příležitost také pro Přerov!“ 

 

1. února 2011 – 28. února 2011 

 
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PŘEROV 
Kratochvílova   14  –  Velká  Pasáž,    Přerov 
Otevřeno  denně  po-pá  od  8  do  17  hodin 

 

Přerovský rodák Patrik Pluhař uvádí ve svém rodném městě další ojedinělou výstavu o dobývání vesmíru,  
které tak zasahuje i do širokého spektra mezinárodních vztahů 

Co má společného první polistopadový ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier 
s přistáním prvních lidí na Měsíci? 

 

„Jediné, co potřebují zlí lidé k vítězství, je pasivita slušných lidí.“ 

Citát od Edmunda Burkeho, používaný Jiřím Dienstbierem 

 
Co má společného zraněná americká demokratická kongresmanka Gabrielle  
Giffordsová s posledním letem raketoplánu? 
 

„Myslíme si, že vezme v úvahu to, co by si přála Gabby! – zůstat v posádce a letět!“ 

Rodinní příslušníci a přátelé Gabby a Marka 

 
Čím tak inspiruje mladičká americko-íránská občanka Anúše „Anuška“ Ansáriová? 

 

„Doufám, že moje mise inspiruje mnoho mladých lidí, žen a dívek po celém světě, zejména v zemích Středního 

východu, které neposkytují ženám stejné příležitosti jako mužům.“ 

Anúše „Anuška“ Ansáriová, americko-íránská občanka 

 
Co má společného Afghánistán s dobýváním vesmíru a ruskou vesmírnou stanicí Mir,  
která v překladu znamená: Mír? 
 

„V boji mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, nelze být neutrální a přesto zůstat slušný.“ 

Ali Jalali, ministr vnitra v Afghánistánu 

 

Dva mezinárodní kongresy zaměřené na dobývání vesmíru, oba v průběhu dvou let, oba 
v České republice, oba v Praze… Jak celosvětově zviditelnily český kosmický výzkum? 

 

„Potřebujeme aktivní a autentické občanství každého z nás.“ 

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult., prezident České republiky 

 
Co mají společného básnická sbírka Písně kosmické Jana Nerudy, česká vlajka, 
Hubbleův kosmický dalekohled a let raketoplánu? 
 

„Jsou-li tam žáby taky…?“ 

Básnická sbírka Písně kosmické, Jan Neruda, český básník a novinář 

 

Ze které země byl vlastně první kosmonaut, který nebyl ani ze Sovětského svazu, tak i 
ze Spojených států? 

 

„Per aspera ad astra“ – „Přes překážky ke hvězdám“ 

Osobní motto Vladimíra Remka, kosmonaut a poslanec Evropského parlamentu 

 

Výstava obsahuje například: 

  

Published and Printed by the Town Information Centre, Prerov 2011, Author Exhibition: Patrik Pluhar, Contact: patrik.pluhar@gmail.com 

Pořadatel: Městské informační centrum Přerov, Kratochvílova 14 – Velká Pasáž, Přerov, telefon: +420 581 217 187, e-mail: mic@medialine.cz 

Autor výstavy: Patrik Pluhař, nezávislý dokumentarista a zpravodaj v Praze, kontakt: patrik.pluhar@gmail.com, web: http://patrikpluhar.blog.cz 

  
 


