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SPOLEČNOST PŘÁTEL USA – SOCIETY OF FRIENDS OF THE USA
ČESKO-AMERICKÝ KLUB – THE CZECH-AMERICAN CLUB
POBOČKA PRAHA – hlavní město
Webové stránky společnosti SP USA jsou již jednotně uloženy na adrese http://www.spusa.cz. Můžete se sami přesvědčit a
vše vyzkoušet. Autor starších stránek byl Jakub Šlajs, současnou aktualizaci stránek má na starost Adam Dufek. Poslední
dobou se zvýšil pravidelný přístup do sekce Bulletiny, kam jsou ukládány Občasníky. Web provozuje Vzdělávací středisko.
Angličtina: Naše Vzdělávací středisko zajistilo pro naše členy angličtinu (od 15.15hodin do 16.15hodin) pravidelně každý
čtvrtek.
Osobní lodní doprava mezi Evropou a Amerikou (USA): Článek o lodní dopravě mezi Evropou a Amerikou (mezi Anglií a
USA) v únorovém čísle zaujal, a proto se k této záležitosti ještě vracíme. Pro přehled tehdejšího nejrychlejších lodí jsem
připojil následující tabulku (rychlost je uvedena v námořních mílích):
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dva parní stroje
První držitel modré stuhy (nejrychlejší lodě) byl výše uvedený kolesový parník SS Sirius. Jednou z posledních držitelů modré
stuhy je loď United States, jež vzdálenost do Ameriky překonala v roce 1952 za 3 dny, 10 hodin a 40 minut, což je rychlost
34,51 mil/ hodinu, tedy uzlů. Na východ, tj. opačným směrem pak Cat - Link V (později Master cat) v červnu 1998 za 2 dny,
20 hodin a 9 minut, což je rychlost 41,3 mil/ hodinu, tedy uzlů. Nutno však dodat, že jejich trasy se poněkud lišily. Jiná
rychlost byla válečných konvojů do z USA do Anglie. Pomalejší pluly 20 dnů a rychlejší (asi 9 uzlů) 15 dnů (plachetnice 30).

Připlutí parníku Sirius do New Yorku

T.G.M. mluví k našemu vojsku v Berezně

Prušáci, bolševici a naše legie: Pan Pervus, alias Helphand, byl nadaný publicista a jako německý sociální demokrat
redigoval Arbeiterzeitung. Více se věnoval obchodu, zejména turecko-německému a zároveň tam pracoval pro hnutí Mladé
Turecko. Po vypuknutí 1. světové války nabídl německému vyslanci, že pomůže rozpoutat ruskou revoluci, která prospěje
Německu. Německý gen.štáb jeho nabídku uvítal. V květnu 1915 se sešel s Leninem a Krupskou v jejich curyšském bytě.
Německé spec. odd. pak vyváželo nedostatkové zboží přes Švédsko do Ruska a zisk šel frakci Lenina. V červenci 1915 se
Jugov z německého MZv obrátil na jejich MF s žádostí o poskytnutí 5mil. Marek pro ruskou revoluční činnost. Po únorovém
svržení cara byla již dohoda s německým gen. štábem. Lenina s jeho stoupenci odvezli v zaplombovaných vagonech přes
Německo a Švédsko do Ruska. Náčelník něm.gen.štábu gen. Erick von Lundorff v červenci 1917 prohlásil: Naše vláda
pomohla Leninovi přicestovat do Ruska, a tím přijala zvláštní odpovědnost. Celý podnik byl ospravedlnitelný z vojenského
hlediska. Museli jsme Rusko pokořit. Podle Bernstiena podpořili Lenina obnosem více než 50mil. zlatých Marek. Od prosince
1917 se již jednalo o míru v Brestu-Litevském. Němci však sovětské zástupce vydírali. Pak tam dorazil Trockij a zvolil
jednostranné zastavení války. Vydal prohlášení, že Ruská federativní republika, jménem Rady lidových komisařů, prohlašuje
válku za ukončenou. Pak vysvětloval, že nelze přijmout mír ani válku, ale že tak budou působit svou revolucí na německé
vojáky i na celou Evropu.
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Němci pak naléhali na zadržení ČS legií. Trockij, v rozporu s předchozí uzavřenou smlouvou, nařídil úplné odzbrojení
telegrafem z 25. 05. 1918: Všechny sověty jsou povinny pod hrozbou odpovědnosti odzbrojit Čechoslováky. Každý
Čechoslovák, který bude přistižen ozbrojený na hranici, budiž na místě zastřelen.
Naši se však nedali a po obsazení železnice znemožnili návrat německých a maďarských zajatců, kteří by jinak posílili
německou západní frontu. Byla to velmi choulostivá doba, ještě před vstupem USA do války. Tak naše vojska podstatně
ovlivnila výsledek celé války.

Odpočinek našich legionářů

Nakládání na železnici k cestě na východ

Moderní, ale deformovaná výchova: Dle Zdeňka Neubaera se u moderního člověka těžiště poznání, vč. osobnosti a vědomí,
přesunulo do levé mozkové hemisféry. Ta vnímá pouze přímočaře. V našem světě pak převládá kauzální a normativní
analytické myšlení vč. instrumentální racionality. Nárok na pravdu je tak přiznán pouze takovému vědění, které lze převést
na text a vyjádřit kalkulem. V takovém světě se pak uplatňuje zejména abstraktní myšlení.
Naopak do pravé poloviny mozku je odsunuto vše opačné, a to vč. nemluvících záležitostí. Ty jsou zaměřeny na podoby a
podobnosti, tvary a tváře. Tato hemisféra vnímá, chápe a vyjadřuje skutečnost globálně, esteticky a hodnotově. Je
vystavena účinku symbolů, které mohou působit bezděčně, anonymně i mimovolně, tj. nevědomě. Informuje nás mimo
dosah vědomí. Uvědomujeme si ji teprve dodatečně dle účinků jejich vlivu a většinou tak, že ji racionalizujeme. Rovněž „hlas
svědomí“ se neverbálně ozývá z druhé poloviny mozku.
Moc ideologií i reklam vykonává na nás prostřednictvím svých symbolů stálý tlak. Může samozřejmě těžit i z nedostatku
naší estetické výchovy. Symboly kromě toho mají vazbu na tuto předpokládanou odlišnou gramotnost. Dnes však
humanitární a estetická výchova je u mnohých lidí pouhou Popelkou. Mladý člověk by se proto měl setkávat se základní
abecedou smyslu nejen znamení, ale i symboliky, gest a barev, slov a obrazů, příběhů a motivů. Časem by tak získal
instinktivní orientaci ve světě tvarů a podob, a to z hlediska jejich obsahu a smyslu. V opačném případě bude takovému
člověku chybět potřebná ochrana; něco na způsob tělesné imunity živočichů a antivirové ochrany počítačů.
V devadesátých letech bylo v rámci antropologie zjištěno, že člověk se bez symbolů a znamení neobejde. Státní moc však
zneužila symboly a rituály pro max. prosazení své vůle ovládat občany. Jednalo se o veřejné slavnosti, manifestace apod. To
vše po politických změnách vedlo ke kulturnímu přerodu a odtržení. Neúspěšně se hledaly nové formy, které se však jevily
falešné. To vedlo ke snaze všechno takové odložit a zjednodušit, což byla určitá poplatnost té doby. Bez jejich používání se
však lidská pospolitost rozpadá. Taková situace byla i v Německu, kde nyní nejsou ani studijní rituály a např. doklad o
ukončení důležitého studia dostane student zcela obyčejným způsobem. V této souvislosti se jedná i o státní svátky, které
mnozí chápou jen jako další den volna. Dle antropologie jsou však důležité i v rodině. Tento deficit si lidé nahrazují
sportovními událostmi, ale jejich reálie vypovídají výše uvedenému deficitu společnosti. Někteří lidé si to uvědomují, a tak
nastávající maminky navštěvují koncerty, výstavy apod. tak, aby nastávající ratolesti potřebné získali co nejdříve.
Konflikt v Sýrii: Je vhodné připomenout, že USA mají těsné kontakty se Sadskou Arábií, a tak jsou společně na stejné straně
náboženského konfliktu s Iránem, což se projevuje i v ozbrojeném střetnutí v Sýrii. Občanský konflikt s režimem se však nyní
již mění ve válku se vzbouřenci, které podporují mezinárodní dobrovolníci. Mezi nimi jsou stoupenci islamistických teroristů
blízkých Al Káidě a další žoldáci z celého světa. K místnímu obyvatelstvu se chovají odpovídajícím způsobem a místní
křesťané nyní dokonce mluví o mezinárodním komplotu proti Sýrii. Údajně provedli i útok na univerzitu v Aleppu. Al-Nusra,
kde zemřelo 87 lidí. Další islamistické skupiny používají svou sílu k tomu, aby ovládli celou opozici a v Sýrii vybudovali
islámský stát. Svobodná syrská armáda (FSA), která bojuje proti Bašáru al-Asadovi, má tak nového nepřítele
v extremistických milicích, které přicházejí do Sýrie, aby tam prosadily vlastní zájmy. Všude jsou tam vidět černé prapory alKáidy a dalších džihádistických skupin. Jsou sice na americkém seznamu teroristů, ale v Sýrii poskytují informace
mezinárodním mediím. Hlavně působí v provincii Idlib. Jejich mluvčí Mustafa řekl televizi al-Džazíra, že jsou v tomto
konfliktu ochotni zemřít i mučednickou smrtí. Demokracii a sekularismus samozřejmě zcela odmítají.
Dovoluji si připomenout možnost 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 často neuvádí plátce, tj. je nutno
dodat příslušný doklad pro kolegu Ing. J. Kohouta. Současně připomínám i prosbu na zasílání vašich příspěvků do Občasníku.
Za pražskou pobočku Petr Jílek
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