OBČASNÍK SP USA
DUBEN 2012

číslo 5.
SPOLEČNOST PŘÁTEL USA – SOCIETY OF FRIENDS OF THE USA
ČESKO-AMERICKÝ KLUB – THE CZECH-AMERICAN CLUB
POBOČKA PRAHA – hlavní město

Vážení přátelé, zatím stále nemáme pravidelný časopis, ale SPUSA se již objevila na webu. Nutno dodat, že
naše VS tam však stále a nepřetržitě bylo. Z těchto důvodů jsem si dovolil vám opět zaslat tyto naše občasné
informace.
Konverzační opakování angličtiny: Naše Vzdělávací středisko (dále jen VS) opět zajistilo pravidelné úterní
konzultace angličtiny (od 16 do 17. hodin), ale tradičně prvé úterý v měsíci bylo vyhrazeno pro přednášky.
Stejně tak je to plánováno i na celý duben. Nejvíce nás zatím bylo šest.
Přednáška paní Štěpánky Maňhalové z našeho VS byla 1. úterý, tj. 3. dubna za účasti střídajících se 7mi
účastníků. Přednáška o nejvýznačnějších amerických městech byla v kromě úvodu na přání pouze v angličtině.
V této roční době je hlavní zájem již o zahrádky a chaty, a tak další přednáška bude až po konci léta.
Kapitál a levice: Děda z matčiny strany měl jakousi vyšší úřednickou funkci v ostravských dolech a k jeho
hornické uniformě patřila i šavle. O hornických odborářích tak věděl své. Když se vršily neprodané zásoby uhlí,
měl zkušenost, že brzy budou následovat stávky. Opačně pak, když se hromady skladovaného uhlí prodaly,
neomylně věděl, že se horníci opět vrátí do práce. Od právníka jednoho prvorepublikového uhlobarona jsem se
dozvěděl, že byl svědkem, jak dával Gottwaldovi desetitisíce tehdejších korun. Nicméně některé tendence
současných vlastníků velkého kapitálu překonávají všechny naše představy.
V televizi Fox News probíhal diskusní pořad Glenna Becka. Jednalo se o pověstný, několik metrů dlouhý
sorosovský svitek se seznamem institucí a organizací pro zákulisní ovlivňování politiky, otevřeně či skrytě
řízených miliardářem Georgem Sorosem. Jeho vliv a peníze totiž najdeme všude, kde se jedná o „revoluční
pohyb“. Jedná se o propojení mnoha ultralevicových skupin a jejich ideologů k určitému posunu západní
společnosti. Nakonec i Bedřich Engels byl kapitalistou, který výrazně podporoval Karla Marxe. Glenn Beck se
svěřil divákům, že Sorosovi lidé na něj vyvíjejí tlak, aby přestal Sorosovy aktivity monitorovat. To odmítnul, a tak
Beck pro Fox News již nepracuje. Je zajímavé, že předpovídal akce, které pak byly programem „Ocuppy Wall
Street“. (Dle inspirace článku Konzervativních listů z března 2012.)
Vzhledem k současnému utahování opasků je dobře si připomenout, jak to bylo v Anglii za 2. světové války:
Zajímavé je srovnatelná situace během války v Německu a po válce. Whiting popsal úspěch německých ponorek
v knize: MONTY – největší vítězství, Charles Whiting; JOTA Brno 2003. Na straně 107 uváděl: Zatímco Němci
jedli dostatečně zdravě, Dönitzovy ponorky nutily Británii drasticky zmenšit příděly potravin. Roku 1941 stačil
týdenní příděl másla asi tak na dva plátky chleba a maso vystačilo na jeden podvyživený hamburger.
Na straně 299 srovnával situaci v Anglii se situací v poválečném Německu: Zásobování se zhroutilo a marka se
stala naprosto bezcennou. V těchto podmínkách samozřejmě vzkvétal černý trh. Co se týče jídla, prožilo
Německo válku vcelku dobře. Němci neznali britské „jedno vejce na týden – možná“. Neznali přísné příděly jídla,
kdy dokonce stánkům s rybami a hranolky nakonec došly i ryby. V měsíci porážky si Němci začali uvědomovat,
co je to hlad. Na týden měli přiděleno 60g tuku, 100g masa a 90g ryb. Základní potravina německého jídelníčku,
chleba, byla omezena na 2kg na osobu a týden. Na konci roku dokázali Němci přežít na poloviční dávce kalorií,
než jakou dostávali ubožáci v belsenském koncentračním táboře.
Vůdce stojící, sedící, ale údajně neležící: Severní Korea je komunistickými vůdci vychvalována jako ráj na zemi,
a tak dokonce i na světových výstavách. Pro pozorovatele je však jakousi ZOO komunismu, která se rychle mění
v Jurský park. Od dob, kdy manželské partnery odpovědně přidělovala strana a vláda, tato země zažila již řadu
gigantických hladomorů. Občané hlasují nohama, a tak pomlouvaná Čína je pro ně zemí zaslíbenou. Velmi
nebezpečný je přechod do bratrské sousední země přes pohraniční řeku Tumen, který pečlivě hlídá jejich tzv.
lidová armáda. Zakladatel jejich říše Kim Ir-sen je otcem oficiální ideologie čučche. Se svým synem, nedávným
vůdcem Kim Čong-ilem, se považují za božské krále, kterým je nutno proto prokazovat náležitou úctu. Vyžaduje
se naprostá oddanost této ideologii a jakákoli neposlušnost se přísně trestá. Všichni mají povinnost okamžitě
hlásit všechno podezřelé.
Regan je již dávno ohodnotil tento stát jako význačný subjekt osy zla. Pro neschopnost mezinárodního
společenství však již dávno získali atomové zbraně. Samozřejmě ve svém démonismu mají hrůzu i z křesťanství,
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kterého se bojí jako čert kříže. Pašování biblí z Číny se proto tvrdě trestá uvězněním, nebo i preventivním
likvidováním celých rodin. Jedná se o tzv. zvláštní prohřešek, který se řeší někdy zmizením dotyčného, veřejnou
popravou, nebo případně i hromadným upálením. Jejich brutalita proti vlastním občanům dále pokračuje,
bohužel však za nezájmu ostatního civilizovaného světa.
Novinky v kosmu: Američan John Glenn byl sice třetím člověkem, který obletěl zemi, ale Američané Ruský
náskok brzy dohnali. 20. února 2012 tak již uplynulo celé půlstoletím od expedice Mercury-Atlas 6, se kterou
celkem třikrát obletěl naši planetu. Před ním to byl Jurij Gagarin a German Titov. Předchůdce Glenna, Alan
Shepard, uskutečnil v rámci expedice Mercury-Redstone 3 v kosmické kabině pouze 187,5km vysoký
suborbitální skok. Glenn to neměl jednoduché, ale všechny problémy zvládnul a následným ručním řízením se
mu podařilo úspěšně přistát. Do vesmíru se později ještě jednou vrátil v roce 1998 ve svých 77 letech na palubě
raketoplánu Discovery při misi STS-95.
NASA 9. ledna oznámila, že sonda RXTL (pro rentgenovou astronomii) nyní ukončila svou činnost. Na oběžné
dráze, kolem naší planety, pracovala již téměř 16 let. Životnost se původně předpokládala pouze pět let. Po
trojnásobku plánované doby však vykazovala chyby detektovaného rentgenového záření. Ty způsobily zásahy
kosmického záření a velmi obtížně a složitě se opravovaly. Zatím bylo publikováno více než dva tisíce vědeckých
článků. Jednalo se zejména o pozorování černých děr a neutronových hvězd, unášení prostoročasu v okolí
černých děr apod.
Merkur obíhá americká sonda MESSENGER, vypuštěná již v roce 2004. Řada vědeckých přístrojů, vč.
mapování, je od té doby stále v provozu. Z NASA oznámili, že v průzkumu budou pokračovat do roku 2013.
K Venuši nyní míří japonská sonda Akatsuki (Planet-C), která byla vypuštěná 20. května 2010. V současnosti se
nalézá na heliocentrické dráze a navedení na dráhu kolem Venuše se dosud nepovedlo. Zatím je tam evropská
sonda Venus Exspress s prodloužením funkce do roku 2014.
K Marsu 26. listopadu odstartovala z kosmodromu Cape Canaveral raketa Atlas V541 s robotickým vozítkem
Curiosity. Má tam přistát letos 6. srpna. V nedávné době byli s tímto cílem neúspěšní Rusové i Číňané. U Marsu
stále zatím pracuje sonda 2001 Mars Odyssey, která slouží zejména ke komunikaci s vozíky na marsovském
povrchu. V toce 2011 tam uvíznul rover Spiri, a jeho mise byla proto v květnu 2011 ukončena. Za více než 6 let
však dokázal ujet 7 730m. Rover Opportuniti tam však stále pokračuje. Kolem Marsu od roku 2003 dosud obíhá
evropská funkční soda Mars Express a počítá se s ní do roku 2014. Od roku 2006 je tam také sonda Mars
Reconnaissance Orbiter.
K Jupiteru se 5. srpna vydala sonda Juno. Ke startu byla použita raketa Atlas V, a to v provedení 551. Zatím
úspěšně pracuje vč. vyklopení slunečních panelů. V roce 2013 je plánován průlet kolem Země pro nutné
urychlení a dosažení Jupitera, kam má doletět v listopadu 2016. Juno bylo vyrobeno společností Locheed
Martin Corporation a „prázdné“ váží (má hmotnost) 1 593kg, což umožňuje instalaci devíti hlavních vědeckých
přístrojů, které budou zkoumat Jupiter.
Kolem Saturnu a jeho měsíců již od roku 2004 krouží sonda Cassini. Předpokládá se, že vydrží až do roku
2017. Do budoucna však není plánován žádný nástupce této sondy.
Měsíc: 1. října 2010 vypustila Čína k měsíci již svou druhou sondu. Chang´e 2, která byla 9. října 2010
navedena na pracovní oběžnou dráhu ve výšce asi 100km. Po splnění úkolu byla 9. června 2011 navedena na
únikovou dráhu z gravitačního pole Měsíce a zamířila do libračního centra systému Slunce-Země.
Na oběžné dráze Měsíce pokračovala ve svém výzkumu sonda LRO (Lunar Reconnaisance Orbiter), která byla
navedena na orbit v červnu 2009. Zatím dává nejpřesnější data a snímky Měsíce.
Zcela unikátní je mise dvou sond označených zkráceně GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). Ty
byly vypuštěny10. září a jsou určeny k průzkumu vnitřní struktury Měsíce a jeho gravitačního pole. Pracují od
přelomu roku 2011 a 2012.
Komety a asteroidy: Ke kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko míří již od roku 2004 evropská sonda Rosetta,
která se skládá ze dvou částí, a to vlastní sondy a přistávacího modulu. Po několika úspěšných manévrech byla
uvedena do hibernace a oživení je plánováno až na leden roku 2014.
Další takovou sondou je Dawn. Jejím hlavním operátorem je NASA společně s JPL a vypuštěna byla v září roku
2007. Minulý rok zahájila ve vzdálenosti 5 200km průzkum prvního cíle – planetky Vesta. Tam má zůstat až do
letošního května. Dalším cílem je planetka Ceres, kam by měla dorazit v únoru 2015.
Až na okraj planetární soustavy nově míří také americká sonda New Horions. Na svou cestu se vydala v lednu
roku 2006. Minulého března prolétla kolem planety Uran a 2. prosince se přiblížila k planetě Pluto.
(Předpokládalo se na vzdálenost 15 000km od Pluta a jeho čtyř měsíců, ale nemám nové zprávy.) K této planetě
se má opět přiblížit v roce 2015. Do roku 2020 je pak plánován průzkum těles v Kuiperově pásmu.
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Obamova administrativa v kritice konzervativců: Jeden z výborů amerického kongresu zahájil vyšetřování
Planned Parenthood Federation, obří to mezinárodní organizace, která podporuje potraty a údajně osvětu
propagující morálku Playboye. Podvýbor sněmovny, pro dohled a vyšetřování, vyzval PPF k poskytnutí záznamů
za posledních 13 let ohledně údajných zneužití, včetně nepatřičného používání federálních fondů, dále krytí
sexuálního zneužívání nezletilých a nucených potratů.
Američtí psychiatři a psychologové měli zajímavou konferenci v Baltimore. Asi v předstihu před současným
vývojem veřejného mínění se pokusili skoncovat se „stigmatizací pedofilů“. Chtěli totiž z příručky Americké
asociace psychiatrů vyčlenit pedofilii ze seznamu mentálních úchylek.

Za pražskou pobočku – Petr Jílek –
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