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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.

Už od raných dob se indianapoliskému okruhu přezdívalo cihelna, a to vzhledem povrchu závodní
dráhy. V roce 1905 si místní velkoobchodník Carl G. Fisher pohrával s myšlenkou postavit závodní okruh.
Inspiroval se v Evropě, když viděl automobilové závody ve Francii a také v Anglii. V Indianapolis se okruh začal
stavět v březnu 1909 a v srpnu se už závodilo na dráze o délce 4 km. Dráha byla vytvořena z několika vrstev
hlíny, stěrku, šotoliny a směsi asfaltu a drceného kamení, což se ukázalo hned při prvním víkendovém závodním
programu jako velmi nevhodné. Bylo naplánováno 15 závodů ve dvou dnech, ovšem tehdy se neodjely ani
všechny závody dne prvního kvůli nezpůsobilosti tratě.

(Foto: WikiMedia Commons)

Fisher se tedy záhy po této blamáži rozhodl trať vydláždit a vsadil na cihly. Odtud ona přezdívka cihelna.
Místní cihelny dodaly na 3,2 milionu cihel a od té doby se několik desítek let jezdilo po cihlovém dláždění.
Postupně však byly cihly nahrazovány modernějšími povrchy a v roce 1961 zmizela i poslední cihlová část tratě.
Jako symbolická připomínka původní tratě zůstal dodnes zachován necelý metr široký pás cihel v prostoru
startu.
Hlavní závodní trať v Indianapolis je typická pro Spojené státy, je to vlastně klasický ovál se čtyřmi zatáčkami,
což je pro závody formule jedna nebo motocyklové mistrovství světa nepřijatelné. Kroužení na takovém okruhu
stále dokola je Americkou raritou. Proto byla mezi lety 1998 až 2000 do vnitřní části okruhu vestavěná další část
tratě, po které se společně s několika úseky hlavního oválu jezdí právě závody formule 1 a MotoGP. Na cihelně
se MotoGP ovšem jezdí až od roku 2008, kdy trať dostala ještě další úpravy, aby „bikům“ lépe vyhovovala. O
víkendu tak na jezdce bude čekat 4.216 m dlouhá dráha s 10 levými a 6 pravými zatáčkami.
Kuriozita v US vězení: Ve státní věznici, které se přezdívá "Angola" či "Farma" a která je situovaná v
americkém státě Louisiana, se už od roku 1964 provozuje neobvyklá atrakce: vězeňské rodeo. Zprvu se jednalo
pouze o "kreativní" nápad, jak pobavit zaměstnance a potažmo i "mukly" z věznice. Postupem času se ale věhlas
netradičního rodea přenesl přes brány věznice a začal poutat i zájem veřejnosti. Dnes je z vězeňského rodea
hotový byznys a jeho provoz vedle samotných vězňů zajišťují také profesionálové z oboru. Ročně ho navštíví
přes 10.000 diváků. Nutno podotknout, že vězni se rodea účastní dobrovolně. Je pro ně vítanou cestou, jak aspoň
na chvíli vypadnout z vězeňské rutiny a zkrátit si čas při výkonu trestu. Vězeňské rodeo začíná společnou
modlitbou vězňů, kterým nechybí charakteristický vězeňský úbor. (Foto: Reuters)
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OCHRANA HRANIC V USA: Rovněž i v USA bude debata o migrantech důležitá i v prezidentských volbách.

Bruno Sanchez-Andrade: Snímek americko-mexické hranice

"Pan Trump je jediným kandidátem, který veřejně vyjádřil
svou podporu našeho poslání a našich agentů. Byl otevřeným pro potřebu pro bezpečné hranice a za to jsme mu
vděční," řekl ve svém vyjádření Art Del Cueto, prezident
místní buňky Národní pohraničníci rady (NBPC), která reprezentuje 18.000 agentů. Toto vyjádření jednoho z představitelů zástupců ochrany hranic je zatím poslední vyjádření podpory, které Trumovi agenti vyjádřili. NBPC má tu
praxi, že se do politiky nemíchá a kandidáty běžně nedoporučuje, nicméně pan Del Cueto svým prohlášením chtěl
informovat voliče, že Trump je jediným kandidátem na
prezidenta USA, kterého zajímá bezpečná hranice a agenti na ní sloužící. (Washington Examiner)

Zatímco Evropa řeší, jak lépe zajistit ochranu vnějších hranic EU, některé země už mají jasno roky. Jednu z nejtvrdších
přistěhovaleckých politik na světě praktikuje Austrálie, která se chlubí, že lodě s běženci dokázala zastavit. Spojené státy
zase postavily na hranici s Mexikem zhruba tisíc kilometrů dlouhý plot – zvolily tedy stejný postup jako v Evropě hojně
kritizované Maďarsko.

Zeď na mexicko-americké hranici (ČTK/AP: Dario Lopez-Mills)

Austrálie si rozhoduje sama o tom, koho přijme - a drží
se jednoduchého pravidla. „Pokud jste převaděč lidí, a
dáte člověka na loď, aby se na ní dostal do Austrálie, tomu člověku neumožníme se v Austrálii usadit. To je náš
vzkaz,“ konstatoval australský expremiér Kevin Rudd.
Canberra přeposílá běžence do Papui Nové Guiney:
Když Canberra v roce 2013 zásadu zaváděla, argumenttovala smrtí stovek uprchlíků u australských břehů. Dnes
může říct, že pravidlo funguje. Počet nelegálních migrantů se snížil téměř na nulu. Ti, kteří se přesto odváží
zkusit své štěstí, končí v detenčních centrech na Nauru a
Papui Nové Guinei na místě, které dostalo přezdívku
Guantánamo Pacifiku. Papua Nová Guinea dostává od
Austrálie peníze, aby se o migranty postarala i po skon-

čení azylového řízení. Na přijetí běženců se Canberra před rokem dohodla i s Kambodžou. Ta výměnou za slíbených 15
milionů australských dolarů zatím uvítala čtyři běžence. Zprávy o tom, že chce od dohody odstoupit, a taky kritiku, že chudá
země není schopná se o uprchlíky dobře postarat, Canberra odmítla. „Kambodža je jako dobrý člen mezinárodního
společenství ráda, že se může zapojit. Teď, když je na tom mnohem lépe, než před několika desítkami let,“ podotkl bývalý
australský premiér Tony Abbott. Plot pomohl a počet nelegálních migrantů i v USA značně klesl. Tím, čím je pro Austrálii
moře, je pro Spojené státy hranice s Mexikem. V devadesátých letech se tudy ročně pokusilo projít na 600 tisíc lidí. Po
postavení vysokého plotu se ale počet radikálně snížil a řadu těch, kteří ho překonali, čekala deportace. „Nedali mi žádného
právníka, ani možnost rozhovoru, zkrátka nic. Ráno nás odvedli, nic o deportaci nám neřekli,“ konstatovala Angelica
Galvézová. „V USA je velmi silný názor, že pokud země ztratí základní atribut, tedy schopnost chránit své hranice, tak je
všechno špatně. Ti, kdo jsou proti, ale říkají‚ podívejte se na berlínskou zeď, na Velkou čínskou zeď – zeď v historii nikdy nic
dobrého nepřinesla.“ Plot a zdi zabírají asi tisíc kilometrů. Zbytek střeží pohraniční stráž a soustava čidel a bezpečnostních
kamer. Úřady si nedávno všimly, že znovu přibylo nezletilých migrantů. Právě obrovský počet dětí, které do Spojených států
mířily bez rodičů, zalarmoval Washington loni na jaře. USA tehdy reagovaly mediální kampaní a snažily se místní - převážně
z Guatemaly a Hondurasu - od cesty do Spojených států odradit. „Řekly, že jim hrozí nebezpečí okradení, znásilnění, což byl
případ tisíců dětí, které se přes mexickou hranici vydávaly,“ poznamenal jeden novinář.
Generál Šedivý: Ochránit hranice EU zdí je spíš nerealizovatelné míní bývalý náčelník Generálního štábu AČR Jiří Šedivý. Plot
jako hráz proti běžencům mířícím ze Srbska zvolilo v Evropě Maďarsko, které stavbu dále rozšiřuje. Bariéru začalo stavět
také na hranici s Chorvatskem. Uhlídat celou hranici Evropské unie je ale velmi obtížný úkol - ta pozemní má celkem 13,5
tisíce kilometrů a pobřežní asi 66 tisíc. Podle něj je nutné komplexní opatření, které bude zahrnovat už prostor, kde
uprchlická vlna začíná, tedy třeba hranice Sýrie a Turecka. „Nemyslím si, že stačí poslat pár milionů eur, nakoupit vodu nebo
potraviny. Musí se investovat do infrastruktury, lehkých provozů, kde začnou ti lidé pracovat a začnou v táborech mít nějaký
smysl,“ uvedl generál v záloze.“
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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