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číslo 9.
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. Z těchto důvodů jsem si dovolil vám opět zaslat tyto
naše občasné informace.
Konverzační opakování angličtiny: Naše Vzdělávací středisko (dále jen VS) zajistilo úterní angličtinu (od 16 do
17. hodin) dle vzájemného upřesnění přes celé léto.
Přednášky první úterý byly ukončeny v dubnu. Naši kolegové mají starosti se zahrádkami a chatami, a tak
další budou filmy s přednáškou kolegy Lišky první úterý v říjnu 02. 10. 2012 (v listopadu pak 06. 11. 2012).
THE GETTYSBURG ADDRESS: Možno se ještě vrátit k této bitvě, která
společně s úspěchem generála Granta na západě již definitivně
rozhodla o vítězství Unie. Rebelové omylem předpokládali, že
dělostřelectvo Unie je téměř zničené, a tak napochodovali proti řadě
děl. Unie tam použita ty nejmodernější s drážkovanými hlavněmi a
s dlouhým dostřelem. Na kratší vzdálenost používali normální děla a
na zcela krátkou pak zásobník s drobnými koulemi, které jedním
kartáčovým výstřelem dokázaly zabít až 20 vojáků.
Průběh namáhání v hlavni zbraní se geometricky zvětšuje k povrchu. Z těchto důvodů jsou nyní hlavně děl
dvouplášťové a vnější je nalisován za tepla tak, aby tam zůstalo opačné napětí. V tomto případě však byl
vnějším pláštěm namotaný silný pásek v několika vrstvách. Možno připomenout, že ještě za WW 1 byly hlavně
polních děl vesměs bronzové a ocelové byly stále ještě velkým technologickým problémem. Pro zajímavost
možno připomenout i zpívající fontánu u pražského Belvederu, která je údajně z roztavených husitských děl. Ty
byly z bronzu, které měly dokonce určité množství stříbra.
Všechna pole, a to i silová, mají vlnový charakter a jejich průběh je
zjistitelný tzv. equipotenciálními plochami, které jsou vždy kolmé
na pole či probíhající síly. Existence přirozeného zemského
elektrického proudu je známa již od roku 1847, kdy byl objeven při
hledání poruch telegrafního vedení. Geologové pak používali
střídavý proud 100v, 1-2A a 500Hz. V zemi mají sondy a pomocí
např. telefonního sluchátka zjišťují, kde není tón. Na povrchu
země tak nalézají tzv. equipotenciální křivky, které některé
materiály přitahují nebo naopak odpuzují.
Síly v materiálech se zvětšují, spíše koncentrují u vnějšího povrchu. Z těchto důvodů jsou vysoce namáhané
součástky leštěné nebo válečkované. Možno připomenout i damascenské meče, které dělali z jakési prokované
drátěné pomlázky. Rovněž i kabely s drobných drátků vedou elektrický proud lépe než jednoduchý drát. Nyní
výzkumníci používají speciální materiály na povrch zkoušeného materiálu. Po osvícení polarizovaným světlem
vše během chodu zařízení nafilmují. Tak dle equipotenciálních křivek zjišťují průběh sil přímo v materiálu.
V projevu prezidenta Lincolna je také znát inspirace ze staré rodinné bible, kde v Žalmu 90 stojí: The days of
our yaers are threescore years and ten; And if by reason of strength they be fourscore years.
Možno také nepřímo uvažovat o tehdejší zdravotní péči, kterou možno porovnat s krymskou válkou. Je dobře
si připomenout původní reálie. Sv. Kamil de Lellis (narozen 1550) ve svém pestrém životě působil i jako
ošetřovatel. Je znám i svou zdravotní reformou v Itálii. V jeho době byli chudí nemocní často ošetřováni
osobami, které měly za sebou trestanecké tábory nebo galéry, tj. lidmi nezodpovědnými a bez lidskosti.
V anglicky mluvících zemích je velmi známa Florence Nightingale (v českém překladu slavík).
Osvědčila se v době války Anglie s Ruskem na Krymu. V té době v anglickém ošetřovatelství poněkud
pokračovaly zvyklosti, o kterých psal již Dickens (o panu Gampovi v knize Martin Chuzzlewit). Anglické
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zájmy. Posléze se vypracovala na funkci Superintendent v Establishment for Gentlewomen during
illness v Harley Street, kde pracovali tehdejší nejznámější lékaři.

Bylo to kolem roku 1855, kdy měla mimořádný úspěch. Svou prací inspirovala další země a v roce 1864 dokonce
pomohla založit mezinárodní Červený kříž.
Je vhodné se také zmínit o Elisabeth Blackwell (1821 – 1910), která se v americkém prostředí stala
jednou z prvních doktorek lékařství. Narodila se v anglickém Bristolu. Její otec by podnikatelem
v cukrovarnickém průmyslu. Měla tři bratry a čtyři sestry a po ničivém požáru se v roce 1832
přestěhovali na západ USA, kde později chtěla studovat ve Filadelfii medicínu. Byla tam však odmítnuta
a rovněž i v dalších amerických městech. V roce 1849 však nakonec vystudovala medicínu ve švýcarské
Ženevě.

Pak pracovala v Londýně v nemocnici sv. Bartoloměje, kde se setkala se slavnou Florence Naghtigal. Do USA
se vrátila v roce1851. V New Yorku však byla bez pacientů, ale později již měla nemocnici, kde v prvém roce
ošetřili asi 300 pacientů. Její zdravotníci navštěvovali pacienty i doma a věnovali se i zdravotní prevenci. Později
otevřela nemocnici i v Londýně, kde spolupracovala s Florence. Po navrácení do USA otevřela školu pro
zdravotní sestry a v roce 1868 dokonce lékařskou kolej pro ženy, a to nejen v Bostonu a Filadelfii, ale také i
v Londýně. Psala knihy, měla četné přednášky o zdravotní prevenci a léčení bolesti. Nevdala se, ale byla velmi
odborně silnou ženou. Zemřela v Londýně ve svých 89ti letech.
Článek od dlouholetého člena SP USA: Historie „Společnosti Přátel USA“ spadá do prvních poválečných let,
kde měla své nezapomenutelné vzory a předchůdce American Information Service a American Institut. Obě
tyto nevládní organizace svou bohatou kulturní, publikační a vzdělávací činností dovedly upoutat část mladé a
střední poválečné generace. V prostorách jejich sídla na Národní třídě mnozí lidé čerpali první svobodné a
pravdivé informace o zemi, která byla po šest válečných let pro okupovanou Evropu zapovězena.
Byla to doba před rokem 1948, kdy ještě směla na ulicích českých měst vlát vlajka pruhů a hvězd. Byla to doba
vzniku Svazu Přátel USA. Blížil se ovšem čas, ve kterém měl být národ přesvědčen, že Plzeň nebyla osvobozena
3 americkou armádou generála Pattona, že neexistovala demarkační linie, toto sovětské dítě potvrzené
generálem Eisenhowerem, ale neuznávané Pattonem a vrcholem bylo tvrzení, že Pattonova armáda, ač byla
v Plzni, nechtěla osvobodit Prahu v květnu 1945.
Proti této demagogické dezinformační kampani stála Národní třída, kde American Information Service a
American Institut publikovala pravdu a vyvracela lži vládnoucí moci a právě proto musely tyto organizace
zmizet z podvědomí národa, což STB za asistence policie a za dramatických okolností včetně zatýkání, provedla.
V této hektické době, kdy bylo absolutní embargo na vše, co bylo třeba jen pomyslně na západ od našich
hranic včetně poslouchání západního rozhlasu a kdy vlajka pruhů a hvězd vlála jako jediná v zahradě
Amerického velvyslanectví, kam se upíraly zraky všech, kteří věřili, že se tyto symboly vrátí zpět na fasády
českých domů. V této době byl Svaz Přátel USA zakázán. V roce 1968 byl učiněn pokus o jeho renovaci, ale vpád
armád Varšavské smlouvy tyto snahy zmařil na dalších 21 let.
Rok 1989 je rokem vzkříšení Společnosti Přátel USA, která se vrací ke svým vzorům z poválečných let. Nechce
být spolkem, který suše plní vnitrem schválené stanovy, ale moderní společností, která je hrdá na svoji
historii, žije životem současnosti stejně jako Amerika, jejíž síla není jen v nejmodernější armádě světa, ale ve
vnitřní jednotě padesátí hvězd na vlajce. Tuto jednotu Američané prezentují světu s hrdostí a otevřeností sobě
vlastní, přičemž se nelze vždy vyvarovat chyb, ale pokud toto souhvězdí funguje, je nutné o tom přemýšlet a
hledat jeho klady a podstatu jeho životaschopnosti.
Společnost Přátel USA chce tuto Ameriku dle svých možností představit a věří, že se podaří zapůsobit na ty,
kteří by Společnost Přátel USA přijali za svou a pomohli šířit její ideály (Jaroslav Bláha).
Adam Dufek
Co nového v Evropě: Zajímavý je také článek Šetření na řecký způsob: Za peníze EU v Aténách kupují německé
zbraně (server iHned.cz 31. 05. 2012). Článek pojednává o výdajích Řecka na jeho armádu a jejich armáda má
údajně 1300 tanků, což je 2x tolik co má Velká Británie.
Evropskou unií nyní prosazovaný program „gender – mainstreaming“ vychází z toho, že se člověk bez své vůle
se narodil jako muž nebo žena, ale nyní by si měl sám vybrat svou sexuální orientaci (viz MONITOR IX/11).
Dovoluji si Vám rovněž připomenout placení letošních členských příspěvků. Můžete osobně nebo přímo na
náš účet, který má čís: 135 135 383/ 0300. Je to Poštovní spořitelna, tj. můžete kdekoliv na poště nebo
z bankomatu. Problém je však v tom, že tato banka v těchto případech neuvádí plátce, tj. je nutno dodat i
příslušný doklad.
Současně připomínám i prosbu na zasílání vašich příspěvků do tohoto našeho Občasníku. Dovoluji si
poznamenat, že po řadě let opět vyšlo Vaňkovo pokračování Švejka, tj. od jeho ruského zajetí.
Za pražskou pobočku Petr Jílek

