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ČESKO-AMERICKÝ KLUB – THE CZECH-AMERICAN CLUB
POBOČKA PRAHA – hlavní město

Nyní má SPUSA (vč. našeho VS), díky kolegovi Ing. Dufkovi, opět svůj web, viz: http://www.spusa.cz. Autor starších
stránek byl Jakub Šlajs: http://kubajs.socialka.cz/spusa. Nyní se připravují nové stránky: www.spusa.cz.
Konverzační opakování angličtiny: Naše Vzdělávací středisko (dále jen VS) zajistilo úterní angličtinu (od 16 do 17.
hodin) dle vzájemného upřesnění přes celé léto. Nově však bude ve čtvrtek od 15ti hodin.
Přednášky první úterý od 16ti hodin: Naši zájemci mají starosti se zahrádkami a chatami. Po ukončení jarního
cyklu následuje podzimní pokračování. V říjnu bylo pásmo filmů kolegy Lišky. Dne 06. 11. 2012 bude přednáška dr.
Šámala z Náprstkova muzea (dr. Holub) a 4. prosince dr. Secká (Americký klub dam).
Nálet na Tokio z letadlové lodě HORNET: V letech 1927 až 1938 dostala US Navy pět letadlových lodí. Po roce 1937
byla již mezinárodní situace podstatně složitější a Kongres schválil většinu financí na rychlý rozvoj celé flotily
takových lodí. Nová třída s názvem Essex se měla stavět s využitím stávajících zkušeností z předchozí třídy, tj.
letadlových lodí Lexington, Saratoga, Ranger, Yorktown a Enterprise. V roce 1939 však na to bylo málo času. Zatím
nejnovější třída Yorktown byla stále považována za nová plavidla. V roce 1940 byla postavena pouze malá, a nepříliš
povedená loď Wasp. Proto bylo rozhodnuto pro další loď třídy Yorktown. Měla výtlak 20 000t (projekční); 26 507t
(plný výtlak); 29 114t (maximální výtlak); 122 178HP (výkon); 33,84 uzlů (maximální rychlost); 251,46m (celková
délka); 25,40m (šířka na vodorysce) a dostala označení CV-8. V prosinci roku 1940 byla spuštěna na vodu a pokřtěna
jménem Hornet.
Začátek války s Japonskem zastihl tuto loď v Norfolku. Po čtyřech dnech vyhlásil válku USA i Hitler, ale to již
předchozí den spěchal Hornet k vyzbrojení pro střetnutí v Pacifiku. V tu dobu Japonci přepadli i základnu Clark Field
na Filipinách, a tak byly zničeny 2/3 letadel USA v Pacifiku. Japonská letadlová loď potopila lodě Prince of Wales a
Repulus – jediné dvě velké a moderní britské válečné lodě v asijských vodách. Pak se 12. prosince Japonci vylodili
v Malajsii, rovněž také na Filipinách a obsadili i Guam. Po vánocích již na palubu Hornetu přistálo 66 letadel, tj. vše
co bylo k dispozici, ale plná kapacita byla 103. Jednalo de zejména o letadla Grumman F47F-3Wildcat. Byla to sice
odolná, ale neobratná a pomalá stíhačka (max. kolem 300mil/hodinu). Dalším typem byl střemhlavý bombardér
Curtiss SBC-4 Helldiver. Byl to dvojplošník z roku 1930 (max. rychlost pod 200mil/hodinu). Torpédová letadla
Douglas Devastor byla zavedena v roce 1937 (teoretická max. rychlost přes 200 mil/hodinu, prakticky však méně).
Kromě toho americká torpéda byla nepřesná a velmi nespolehlivá. Ve skupině s dalšími loděmi pak Hornet vyrazil
k výcviku celé posádky.
Začátkem roku 1942, po torpédování Saratogy, měli Američané v Pacifiku jen Enterprise, Lexington a Yorktown.
V té době se uvažovalo o náletu na Tokio pomocí 16ti bombardérů B-25. V poslední versi pak s 60ti pětisetlibrovými
bombami pod vedením plukovníka Jimmyho Doolitla. Začátkem února 1942 byl Hornet zpátky v Norfolku. Ve
vzdálenosti 25 až 30 mil od pobřeží provedli úspěšný zkušební start. S tímto letadlem, hmotnosti asi 14t, se
startovalo z dráhy dlouhé téměř míli, ale zde bylo k dispozici jen 500 stop. (Pro první letadlo však měli jen 467 stop.)
Dne 4. března vyrazili přes Panamu do Pacifiku k akci. V té době byly dvojplošníky nahrazeny typem Douglas SBD-3
Dauntless. Bylo to pevné a celkem rychlé letadlo (250 mil/hodinu) s nosností 1200 liber bomb. K akci vypluli 2.
dubna, a to nejen pod ochranou dalších lodí, ale u amerického pobřeží i se vzducholodí námořnictva typu L-6. Dne
17. dubna byla již letadla připravena ke startu. Následující den bylo velmi špatné počasí, ale loď dále plula na západ
rychlostí 20ti uzlů (asi necelých 40km/hodinu). Další den je však uviděla malá japonská rybářská loď. Loď v té době
byla ještě 642 mil od majáku Inubo Saki u vjezdu do Tokijského zálivu a kromě toho foukal silný protivítr o rychlosti
26 uzlů (asi 29 mil/hodinu). Loď nabrala rychlost přes 25 uzlů proti větru a v 8.15 byli všichni již připraveni ke startu.
Doprovodná loď Nashville zatím potopila tři hlídkovací japonské lodě, ale vystřílela přes 900 granátů. V 9.20, tj. 60
minut po Doolitově startu, byla paluba již prázdná a tichá a obě lodě spěchaly na východ od Japonska. Japonci tehdy
však dostali zkreslenou zprávu o US letadlových lodích zjištěných v 6.30 ve vzdálenosti 730 mil od Tokia.
V 11.00 byla paluba již vybavena plně vyzbrojenými letadly a po čtvrt hodině vylétlo z Hornetu 8 stíhaček, které se
připojily ke stíhací hlídce Enterprise. V poledne (ve 14 hodin tokijského času) japonské vysílače zmlkly. Ve 14.30
(japonského času) Japonci vysílali, že US letadla před půl hodinou útočila na školy a nemocnice. Úřední zpráva USA
byla: Všechna letadla pronikla nad Japonsko. Některá byla sestřelena. Bombardovány: Osaka, Nagoja a Tokio.
Většina pilotů přežila díky statečností čínských partyzánů. Odhaduje se, že za to zaplatilo životem asi 250 000
čínských civilistů. Náčelník štábu Jamamota, admirál Ugaki si svůj zápisník doplnil úvahou nad tím, jak málo zajatých
Doolittlových letců začalo při mučení mluvit. Japonci se však i od jiných zajatců dověděli, že to byl Hornet a chystali
se k odplatě. Japonci potopili Hornet až během urputné bitvy u Guadalcanalu 27. října 1942, což je nyní již 70 let.

Přiložený obrázek je jeden z nejzajímavějších fotografií WW2. Je na ní
plukovník Doolittle při startu. (US námořníci tehdy měli ještě britské přilby.)

Spisovatel a veterán James Jones po letech vzpomínal na „nervózní
klid a pocit zoufalství i nejistoty“, které ovládly národ po Pearl
Harboru. „Spojené státy byly tvrdě deptány. Stáli jsme před
katastrofou. Měli jsme vůbec lidi, kteří by se dokázali postavit
Japoncům tváří v tvář?“ Doolittlovi letci a muži z Hornetu dokázali,
že takoví lidé existovali, a svou dobře vykonanou práci zaplatili
Japoncům stejnou mincí – válka v Pacifiku se stala svatou válkou pro
obě strany.
Vedoucí vojenské autority v Japonsku byly otřeseny. Kromě toho
všechna jejich letadla i lodě se vracela bez úspěchu. Americká
letadla zasáhla srdce nepřítele, a tento den 18. dubna 1942 se tak
nezapomíná. Později, 25. dubna, se Hornet vrátil se slávou do Pearl
Harburu. Havaj se tehdy změnila z turistického ráje na obrovskou
vojenskou zónu.
Petr Jílek
Petr Jílek

Informace dle originálu knihy The Ship That Held the Line; Czech edition by MUSTANG Ltd, HORNET, Lisle A. Rose.

Iránský plán jaderného útoku? (Dle inspirace KONZERVATIVNÍCH LISTŮ, kteří čerpali z Financial Sense.)
Rusové, potažmo dříve SSSR, chápali vítězství i v jaderné válce odlišně od Iránců (Peršanů). Ti naopak mají
představu sebevražedných atentátníků. Na své smrti jim nezáleží, pokud však zároveň zlikvidují své oběti, či
nepřátele. Bible navazuje cestu k Božímu přátelství, ale Korán je uzavřenou množinou. Mnohé verše hovoří o
zabíjení nepřátel, a to bez slitování. Přední iránský list, Kajhán, který je pod dohledem nejvyššího vůdce
Chameneího, napsal: Pokud bude Irán napaden, existují v USA skupiny, které jsou připravené odpálit v amerických
městech jaderné nálože. Smrt ve jménu radikálního islámu je pro ně cestou ke slávě. Připravují dokonce tzv.
„Jeruzalémský sbor“, což je jedna z nejtajnějších iránských paramilitantních organizací. Jsou jim svěřeny nejen
výzvědné operace, ale i jaderné, biologické a chemické zbraně.
Pašování těchto zbraní do Ameriky byl již nápad KGB s předpokladem využití cest pašeráků narkotik. Pokud by
totiž v USA byli napadeni teroristy, pak jejich propojení s Moskvou by se velmi špatně zjišťovalo. Obecně však
iránská podpora mezinárodního terorismu stupňuje napětí a vhodně to pro Moskvu zvyšuje cenu ropy.
Z tohoto hlediska je Irán jakýmsi mouřenínem globálních představ nejen Moskvy, ale i Číny vč. Severní Koreje.
Nakonec i Stalin považoval Hitlera za vítaný „ledoborec“, který rozbitím Evropy by jim mohl připravit lepší situaci
pro jejich další plány. Nyní však víme, jak se přepočítal.
Co nového v Evropě: Zajímavá změna je ve Francii. Sarkozy nevelkým rozdílem prohrál volby, které vyhrál François
Hollande (* 1954). Poněkud mu neprospělo jeho nediplomatické až arogantní jednání a sklon k veřejnému
předvádění svého přepychu. Jednalo se o dovolenou na luxusní jachtě milionáře, denní nákup 700 růží pro
manželku Carlu, apod.
Hollande, stejně jako jeho dřívější partnerka a matka jeho čtyř dětí, pocházejí z bohaté velkoburžoazie. Jeho otec
Georges byl politicky činný v extremní pravici. François se však hned po maturitě angažoval v extremní levici.
Pomocí své nevěsty Dominique Robert se dostal do blízkosti François Mitterranda a stal se i jeho ekonomickým
poradcem. Na vysoké se seznámil s Ségoléne Royal, nevěstu opustil a s Royal měl 4 děti. Nikdy se však neoženil.
Oba totiž považují manželství za „buržoazní přežitek“. Ségoléne později řídila i některá ministerstva a v roce 2007
kandidovala dokonce proti Sarkozymu. Později se s ní rozešel a nyní má vztah s mladší novinářkou Valérií
Trierweiler, která se s ním nastěhovala do Elysejského paláce. Pro Hollanda bylo velkým štěstím, že bezkonkurenční
socialistický kandidát Dominique Strauss-Kahn se znemožnil sexuálními aférami. Hollande má zajímavý program a
vrací i nástup do penze z 62 na 60 let. K tomu potřebuje 5 miliard EUR, které chce získat zvýšením odvodů do
sociálního pojištění. V době dovolených apod. slibuje nezvyšování cen pohonných hmot. Chce však zvýšit daně
bohatým i velkým podnikům. To vede k úniku bohatých i firem do daňových rájů. Chce vybudovat 2,5 milionů
sociálních a studentských bytů a ročně získat 1000 nových pracovních míst v justici a policii. V komunálních volbách
chce dát volební právo cizincům, kteří žijí ve Francii. Počítá tak s několika miliony hlasů Arabů. Je příznivě nakloněn i
homosexuálům. Zatím francouzský státní dluh v roce 2011 byl 85% DPH, tj. byl vyšší než ve Španělsku. Chce
vypovědět evropský fond stability a nahradit jej jakýmsi „paktem zodpovědnosti“. Tyto návrhy zatím odmítá
kancléřka Merkelová s tím, že „růst na dluh by nás zavedl zpět na začátek krize“. Zvyšováním státních dluhů je
současnou tendencí všech socialistických stran, které se snaží zalíbit voličům, a to bez ohledu na zatížení dalších
generací. (Dle článku R. Kluzáka v KL.)
Dovoluji si připomenout placení letošních členských příspěvků. Můžete osobně nebo přímo na náš účet, který má čís:
135 135 383/ 0300 Poštovní spořitelny, tj. kdekoliv na poště nebo z bankomatu. Banka neuvádí plátce, tj. je nutno dodat i
příslušný doklad. Současně připomínám i prosbu na zasílání vašich příspěvků do tohoto našeho Občasníku.

Za pražskou pobočku Petr Jílek

