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POBOČKA PRAHA – hlavní město
Díky laskavosti našeho Vzdělávacího střediska pokračuje výuka angličtiny, nyní však každý pátek od 15 do16ti hodin. Pak
někdy následuje kulturní program s přátelským posezením. Program bývá oznámen samostatně. Těšíme se na Vaši účast.

Mezi migranty jsou teroristé, zločinci a žoldnéři, řekl velitel sil NATO v Evropě: Teroristé,
zločinci a zahraniční žoldnéři jsou každodenně součástí přílivu migrantů do Evropy. Mezi nimi se schovávají
a zvyšují riziko potenciálních útoků, varoval ve svém úterním vystoupení v branném výboru amerického Senátu
vrchní velitel sil NATO v Evropě, generál Philip Breedlove. Řekl to, když mluvil o hrozbě Islámského státu, uvedla
agentura AP.
Na dotaz senátorů, zda se Islámský stát bude infiltrovat do řad blízkovýchodních migrantů, generál
odpověděl: „Myslím, že to dělají už dnes.” Islámský stát se podle generála v rámci migrační vlny „šíří jako
rakovina” a volí evropskou cestu s ohledem na minimální odpor. Ohrožuje tak bezpečnost evropských národů
i Spojených států. „Zločinci, teroristé a vracející se cizí žoldnéři jsou zřetelnou součástí každodenní uprchlické
vlny do Evropy,” prohlásil americký generál. Obavy tlumočené Breedlovem už v USA vedly ke snahám omezit
zákonem počty syrských a iráckých přistěhovalců mířících do země, napsala agentura Reuters. Zákon schválený
Sněmovnou reprezentantů ukládal FBI, aby prováděla prověrky a kontroly každého přistěhovalce z těchto zemí,
než vstoupí do USA. Senát ale v lednu zákon zablokoval s argumentem, že je důsledkem výzvy problematického
prezidentského kandidáta Donalda Trumpa k zastavení veškeré muslimské migrace. Rusko situaci zhoršuje
a zneužívá ji. Jediným cílem těchto zbraní je podle Breedlova „vyhnat lidi na cestu” a vytvářet problémy
ostatním státům. Podle generála Rusko a Asad zneužívají migrace jako zbraně proti evropským strukturám ve
snaze podlomit evropské odhodlání, varoval generál. Podněcování uprchlického exodu vyhovuje ruským
plánům rozdělovat NATO a Evropskou unii. Situaci podle Breedlova zhoršuje odpor místních nacionalistů
v evropských zemích, který může vyvolat násilnosti.

Vrchní velitel sil NATO v Evropě Philip Breedlove

Moskva se nezměnila: Dvě dekády snahy Spojených států učinit z Ruska partnera nepřinesly žádoucí výsledek.
Rusko si zvolilo cestu nepřátelství a stalo se dlouhodobou existenční hrozbou pro Spojené státy a jejich
evropské spojence a partnery, konstatoval Breedlove. Příkladem je pokračující konflikt na Ukrajině a napětí
v Gruzii nebo Moldavsku, jejichž územní celistvost Moskva ohrožuje. Minské mírové dohody sice přinesly
relativní klid, v poslední době ale násilí na Donbasu výrazně přibývá, upozornil americký generál: „Rusko bude
střídavě uvolňovat a zvyšovat napětí v Donbasu, aby vystavilo Kyjev trvalému tlaku a zajistilo, že Ukrajina své
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závazky z mírových dohod splní jako první.” Rusko si počíná výrazně agresivněji i u Arktidy, kde militarizuje
oblasti, které ovládá. V prostoru mezi Británií, Islandem a Grónskem testuje nové výkonné ponorky.
Washington podle něj už nemá v Evropě dostatečnou vojenskou sílu, aby čelil „probuzenému a agresivnímu”
Rusku. Od doby studené války se počet amerických vojáků na kontinentu snížil z půlmiliónového maxima na
dnešních 62 000. Spojené státy proto potřebují v Evropě posílit. Podle agentury Reuters Pentagon zvýšil
čtyřnásobně své původní požadavky na síly v Evropě a požaduje pro ně 3,4 miliardy dolarů. Pentagon podle
Breedlova zvažuje návrat na islandskou leteckou základnu v Keflavíku, kterou před deseti lety opustil.
(Poznámka naší redakce: Velmi početní ruští agenti tak podporují naše „sluníčkáře“ a podobně zaměřené osoby v celé Evropě.)
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Budoucnost letecké přepravy podle NASA: Nadzvukový X-Plane: Nároční a časově vytížení
pasažéři se dočkají zbrusu nového nadzvukového dopravního letadla. Slibuje to NASA, která tento týden
schválila kontrakt na vypracování návrhu stroje, jenž má předznamenat budoucnost civilního letectví. Letoun
má být super rychlý, bezpečný, tichý a přesto šetrný k životnímu prostředí.

Vizualizace letounu X-Plane - FOTO: NASA/Lockheed-Martin

Na jeho vývoj prozatím americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku vyčlenil 20 miliónů dolarů, tedy
v přepočtu asi 480 miliónů korun. Tuto částku by měla vítězná firma dostat v průběhu příštích sedmnácti
měsíců, po uplynutí této doby by měl být na stole konkrétní návrh. Na konci první fáze projektu by měl být
americké veřejnosti představen první designový návrh stroje prozatím pracovně nazvaného Low Boom Flight
Demonstration. „Vývoj, konstrukce a zkušební lety nadzvukového X-Plane (experimentálního letounu - pozn.
red.) je dalším logickým krokem na cestě k tomu, abychom veřejnosti nabídli nadzvukovou leteckou přepravu
budoucnosti,“ řekl deníku The Guardian Jaiwon Shin z oddělení NASA pro letecký výzkum. Mluvčí NASA uvedl,
že nové dopravní letadlo z lehkých kompozitních materiálů by mohlo začít brázdit světová nebe už ve
dvacátých letech tohoto století. „Je potřeba poznamenat, že od doby, kdy Chuck Yeager se strojem Bel X-1
překonal zvukovou bariéru, uplynulo už 70 let. Nyní přidělením kontraktu na tišší nadzvukové stroje určené pro
cestující pokračujeme v odkazu experimentálních letadel X,“ poznamenal šéf NASA Charles Bolden.
Dovoluji si připomenout možnost placení 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. Současně připomínám i prosbu na zasílání
článků, nebo podkladů pro náš Občasník.
Za pražskou pobočku Petr Jílek
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