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 Od 4. do 6. listopadu všechny cesty vedou do Agentury EUSPA! 

Prostřednictvím výstavy plné barev pod širým nebem se vám od 4. do 6. listopadu představí 

Agentura EUSPA a nově vytvořený kosmický program EU. 

Náš každodenní život je ovlivněn tím, co se děje ve vesmíru, mnohem více, než si uvědomujeme. 

Satelity na oběžné dráze umožňují milionům lidí komunikovat a orientovat se díky novým 

technologiím, cestovat po zemi, na moři a vzduchem a rozvíjet způsoby, kterými jsme schopni zlepšit 

zdraví naší planety a růst naší ekonomiky. Agentura pro evropský GNSS každý rok kolem listopadu 

otevírala své dveře a seznamovala veřejnost s vesmírnými aktivitami EU. Tento rok pod novým 

názvem, s rozšířeným rozsahem činností a při dodržení současných hygienických pravidel vás Agentura 

Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) zve na svou první výstavu pod širým nebem s názvem 

„EUSPA Open Space“. 

„EUSPA Open Space“ je třídenní expozice pod širým nebem, která návštěvníkům představí nově vzniklý 

kosmický program EU a také novou misi Agentury. Čeká vás poutavý zážitek plný barev a objevování 

nejnovějších způsobů využití vesmírných dat a služeb. Zvláštní důraz bude kladen na přínos vesmíru 

EU k ochraně životního prostředí a pro digitální inovace.  

„Nové poslání EUSPA je mnohostranné, komplexní a fascinující. Poskytujeme vesmírné služby Galileo a 

EGNOS rostoucí skupině uživatelů. Zajišťujeme, aby firmy v Unii využívaly výhod celého vesmírného 

programu EU. Staráme se o provoz systémů ve vesmíru i na zemi a zároveň stojíme po boku inovátorů 

a podnikatelů, kteří vytváří vesmírná řešení,“ říká výkonný ředitel Agentury EUSPA Rodrigo da Costa. 

„Prostřednictvím akce EUSPA Open Space chceme informovat širokou veřejnost o naší práci, ale také 

zdůraznit význam investic Unie do vesmíru,“ uzavírá da Costa.  

Výstava bude veřejnosti přístupná od 4. do 6. listopadu 2021 na adrese Janovského 438/2, 170 00 

Praha 7-Holešovice 

Jak se k nám dostanete? 

Naskočte na tramvaj využívající Galileo: 6,8,12,17,25,1 a vystupte na Strossmayerově náměstí nebo 

přijeďte metrem C na stanici Vltavská. 

Poznámka pro média: Tento článek lze znovu publikovat bez poplatku za předpokladu, že je jako zdroj 

v horní nebo dolní části textu uvedena Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Před 

použitím některé z fotografií na webu, musíte požádat o povolení. Pokud tento článek publikujete, byli 

bychom vděční za přidání odkazu na stránky EUSPA (http://www.euspa.europa.eu). 


