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číslo 1.
SPOLEČNOST PŘÁTEL USA – SOCIETY OF FRIENDS OF THE USA
ČESKO-AMERICKÝ KLUB – THE CZECH-AMERICAN CLUB
POBOČKA PRAHA – hlavní město

Vážení přátelé, tč. nemáme pravidelný časopis ani vhodné webové stránky, a tak jsem si dovolil vám zaslat
tyto naše informace, i když jsou zatím jen občasné.
Vzájemně bylo dohodnuto, že se budeme pravidelně scházet v našem vzdělávacím středisku (dále jen VS) se
sídlem Na Poříčí 6 v Praze 1, a to odpoledne každé první úterý v měsíci. (Pokud přijedete elektrikou od Vltavy
přes Náměstí Republiky směrem k Labuti, pak je to několik metrů vpřed. Vstup do domu je vpravo a na konci
chodby k nádvoří jsou vlevo dveře se zvonkem SPUSA.) Prvá schůzka byla 1. listopadu, kdy nám pan Pavel Šebek
od 16ti do 17ti hodin, pomocí výpočetní techniky, předváděl krásné fotografie ze zájezdu českého Sokola do
USA. Jednalo se zejména o přírodní krásy Texasu i Arizony. Sešlo se nás celkem osm, a pak jsme ještě jednali
v kanceláři VS. Bylo dohodnuto, že další první úterý, tj. 6. prosince bude od 15.45 do 17ti hodin bude přednáška
paní Maňhalové o VS. Současně jsme přijali její nabídku na pravidelná setkávání každé třetí úterý, zatím od
15.45, kdy si společně budeme opakovat angličtinu. Prvé takové anglické setkání bude 15. prosince. (Mimo
program jsem si dovolil vlastníkům mailové adres poslat šestiminutový anglický rozhovor s příslušným textem.)
Program našich dalších schůzek bude vzájemně dohodnut během prosince. Paní Maňhalová nás také pozvala na
mikulášské setkání ve VS v pátek 9. prosince v 16 hodin. (Dámy zajistí pečivo a pánové pití.)
Vzhledem k úspěchu fotografií z opakovaných zájezdů českého Sokola do USA bylo domluveno další
pokračování v příštím roce 2012. Zaujala nás i možnost připojení našich členů k takovému sokolskému zájezdu a
některé naše členy i možnost jejich účasti na sokolském sletu v USA. Rovněž budeme uvažovat i o další takové
vzájemné spolupráci.
Na prvém úterním setkání jsme měli možnost se seznámit i s novým naším členem: Jaroslav Štárek, který
projevil zájem účastnit se i zajímavého setkání veteránů, kteří bojovali na několika nedávných světových
bojištích. Příslušné informace zjistil kolega pan Liška. Plánované akce budou zahájeny svěcením praporů během
mše sv. v kostele P.M. Sněžné v Rokycanech v 9 hodin v neděli 13. listopadu. Akce na náměstí T.G.M. tak
začnou až mezi desátou a jedenáctou hodinou. Účastní se celá další řada různých organizací vč. milovníků staré
bojové techniky a chystá se tam i skupina z našeho VS.
Na výroční schůzce naší pobočky jsme mluvili i o našem vzájemném selhání, kdy nám unikla instalace nového
pomníku presidenta Wilsona. Proto jsme dohodli vzájemně se ihned informovat o podobných akcích mailem
nebo telefonicky. (Připomínám své tel. číslo: 604 566 057.)
S přáním všeho dobrého - Petr Jílek P.S.
Současně jsem si dovolil připojit svůj pokus o příspěvek do našeho bývalého časopisu. V té době již zanikl, a tak
nebyl otištěn. Měl jsem k tomu i obrázky, ale ty by ztížily odeslání tohoto mailu.

Kolumbův inspirátor - bl. Ramón Llull (1232 nebo 1235 – 1316)
Narodil se katalánským rodičům na Mallorce v turbulentním prostředí střetu nejen tří monoteistických
náboženství, ale i problémů s katary. (Ti měli představu, že vše od hmoty je špatné, což se týkalo i manželství a
v tomto duchu tyranizovali své spoluobčany). Bylo to v době po vojenských úspěších Jakuba Dobyvatele nad
mohamedánskými Maury. Po absolvování školy se výhodně oženil a narodily se mu dvě dcery. Pak se účastnil
života dvora i jeho kultury, kde se úspěšně angažoval vč. trubadúrské zábavy. Později se obrátil ke františkánství
a věnoval se obrácení nevěřících. Své misionářské vědomosti uplatňoval v praxi, a to nejen v křesťanských
zemích, ale i v muslimském Tunisu, kde byl týrán a odsouzen na smrt. Nakonec byl však jen vyhoštěn. Podobný
takový jeho pokus byl v Alžírsku, kde mu to vyneslo půlroční vězení. Nicméně pokračoval, a tak byl i odtud
vyhoštěn. V roce 1315 se opět objevil v Tunisu, kde byl kamenován a potlučen. Janovskou lodí byl převezen na
Mallorku, kde zemřel v roce 1316 ve věku 84 let. Pohřben byl v kostele sv. Františka v Palmě. Jeho cesta
k blahořečení byla složitá a poznamenaná nejen odporem, ale i manipulací jeho protivníků.
Gemelli o jeho skonu napsal: Dva janovští kupci našli umírajícího a chtěli ho převést do Janova, aby mohli
ozdobit svou vlast ostatky nového mučedníka. Vítr je však zahnal směrem k Mallorce. Vypráví se, že v agonii
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opakoval Janovanům svou utkvělou myšlenku „tam, za širým mořem, které obklopuje Francii a Španělsko,
naproti naší pevnině, kterou vidíme a známe, je jiná pevnina. Tu nevidíme, ani neznáme … Je tam svět, který
nepoznal Ježíše Krista ...“ Jeden z Janovanů si pamatoval tato slova a předal svým potomkům. Jmenoval se
Štěpán Kolumbus.
Pozoruhodný, spíše podivný pokus o důkaz „neznámého kontinentu“ můžeme najít v jeho spise Quodlibeta,
který musel později dobře znát i Kryštof Kolumbus. V části Questio 154, Tomo IV se uvádí: Hlavní příčinou přílivu
a odlivu Velkého moře a Anglického moře je oblouk mořské vody, který se na západě opírá, nebo hraničí se zemí
ležící proti Anglii, Francii, Španělsku a celé nedaleké Africe, v níž naše oči vidí příliv a odliv vody, protože oblouk,
který vytváří vodu jako zaoblené těleso, je přirozený a má protilehlé opory, na nichž spočívá, neboť jinak by se
nemohl opřít. Tím pádem, tak jako se v této části opírá o náš kontinent, který vidíme a známe, v protilehlé
západní části se opírá o jiný kontinent, který nevidíme a neznáme. Avšak díky pravé filozofii, jež poznává a
pozoruje prostřednictvím smyslů vodní zaoblení a následný příliv a odliv, který nutně vyžaduje dva protilehlé
břehy, jež zadrží tak pohyblivou vodu a jsou oporou jejího oblouku, se logicky dojde k závěru, že v západní části
existuje kontinent, na něž pohyblivá voda naráží, tak jako naráží na naši východní část.
Literární produkce
LLull byl prvním významným spisovatelem katalánského jazyka a počet jeho spisů se předpokládá více než
243. Byla to vesměs různá krátká dílka, a to poémy, filozofické romány, díla o logice a metafyzice, ale i mystické
traktáty. Měl averzi k arabské filozofii, a to pro její nedostatky logického rozumu. Snažil se o postup, který
nekončí pouze objevem, ale kdy navazuje další pokračování. V Ars magma (velké umění) vymýšlí pokračování
základních předpokladů, které by nikdo nemohl popřít. Tak řešil dvojné kombinace mezi Božími vlastnostmi a
neřestmi, ale i další podobnosti. Zajímavé jsou jeho geometrická znázornění logických principů. (Podobné se
nyní řeší vhodné kombinace barev. Také architekti mají podobná estetická pravidla a rovněž starší obrazy měly
svá základní geometrická řešení. Hudba také má svá pravidla a traduje se, že Mozartova hudba se tak jevila jako
samé tehdy chápané chyby, nicméně byla obdivovaná jako krásná.)
LLull rozvíjel kombinatorní umění, které je založené na myšlence umělého a dokonalého jazyka. Poučné je
také jeho chápání Božích nedělitelných super-vlastností, jako prolínajících, což vede k odmítání těch, kteří se
dovolávají pouze na jedinou Boží dokonalost. Z tohoto hlediska odmítá představu Aristotela i Arabů, kteří
upřednostňovali Boží moc. Pozoruhodně měl velký úspěch, a to nejen v renesanci, ale později dokonce u
Leibnitze.
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