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NÁZORY - INFORMACE - DISKUSE - HISTORIE - DOPISY
Pokud lze na konci roku 2001, který byl začátkem nového tisíciletí, někomu vyslovit přání š@astného Nového roku 2002, je
to jednoznačně "New York City" a jeho 15 000 000 obyvatel.
Reakce Američanů na "11. září" byly takové, jaké projevili vždy,
když jim někdo sáhl na jejich svobody a symboly. Je to tradice
tvrdých zákonů z dob dobývání Divokého západu dochovaná
do dnešních dnů. Někdo zde před očima jejich první dámy,
před jejím hrdým výrazem a vznešenou krásou, před jejím ostrovem svobody, barbarsky kousl do Velkého jablka - Big Apple,
jak Američané New York nazývají a zničil siluetu Manhattanu.
Odstranil Dvojčata - Twin Towers z velkého jablka, které tvoří
Bronx, Queens, Brooklyn, Long Island a Manhattan. Pět částí,
na 816 čtverečních kilometrech. Ovšem Manhattan se svojí si-

luetou, to je grafický symbol reprezentující se sochou Svobody
N.Y.C. a Spojené státy po celém světě a to nelze odpustit. Na
vlajce Spojených států je za každý stát jedna bílá hvězda.
Vcelku potom souhvězdí s obrovskou, pro cizince nepochopitelnou vnitřní harmonií. Ve Spojených státech poznáte na každém kroku, že symbol - americký symbol, není jen fráze, ale ta
nejtvrdší realita, a proto kousnutí do Velkého jablka se stalo věcí celé Ameriky, která chce za znesvěcený symbol, tisíce mrtvých, za hasiče a policisty odvetu. A právě těmto lidem v New
York City patří náš obdiv a víra v rozhodnutí newyorského starosty Rudolpha Giulianiho: Zničené Světové obchodní centrum
znovu postavíme! Městu se vrátí jeho původní tvář. Ano, právě
těmto lidem a jejich odvaze patří naše

HAPPY NEW YEAR

NEW YORK CITY
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o stagnaci. Pouhý nedostatek vývoje, nezlepšování, absence růstu, je v Americe zlem. Obě podoby zla nakonec vyús@ují do stejného závěru - let's do things better - dělejme
věci lépe. Nám, s evropskými dějinami, může připadat americké pojetí zla jako malicherné a povrchní.
Útok na New York a Washington je pro Američany nejenom obyčejnou tragedií. Je zpochybněním filosofické koncepce zla, v Americe všeobecně přijímané. Amerika poprvé
ve svých dějinách zažívá setkání se zlem, které nemá žádný smysl, které jenom bolí a ničí. Dokonce není ani produktem střetu bohatého a chudého světa. Bohatý Usama,
syn Ladinů, nechal zabít tisíce nepříliš bohatých
Američanů. Ukazuje se dokonce, že firmy neobyčejného
"investora" Usamy na událostech z 11. září dokonce vydělaly. Útok není podložen ani střetem náboženských tradic náboženské představy sebevrahů podle všeho neměly žádné teologické fundamenty. Nespočívaly na skutečné islámské teologické tradici, ale na velmi upadlých pověrách.
Amerika běsnění evropského typu dosud nezažila.
Sebevražední útočníci nenapadli jenom vnější symboly
americké svobody, ale zaútočili na filosofickou podstatu
amerického vidění světa. Za těchto okolností se Evropa
s Americkou musí přirozeně sblížit.
17. 10. 2001 Jiří Payne

Amerika prožívá
svůj holocaust
Když přijede Američan na Starý kontinent, ač je jeho národnost produktem po staletí trvajícího proudu migrace z
Evropy, vzbuzuje v Evropanech pocit jakési zvláštnosti, jinakosti. Prostě přichází z Nového světa. Naopak novosvětská zkušenost je pro mnoho Evropanů celoživotní inspirací
- vášnivým zaujetím pro svobodu a úctu k člověku v Evropě
neobvyklou. Evropským intelektuálům někdy připadají
Američané trochu povrchní, příliš přímočaří. Američan je
prý spíš hráčem pokeru, zatímco Evropan uvažuje v kategorii šachové partie. Odlišností je jistě nespočet a nezávisle na rozdílech, transatlantická vazba je obohacením pro
Starý i Nový svět. Útok na New York a Washington cítíme,
jakoby to byl útok na nás. Po několika týdnech to již není jenom pocit solidarity, nebo@ rizika zasahují náš každodenní
život v srdci starého kontinentu. Chtě nechtě si je připomene každý, kdo projíždí v Praze kolem Svobodné Evropy.
Rozdíl je mnohem hlubší. Spočívá v odlišném filosofickém rámci, v odlišném vidění světa. Na starém kontinentě
potkáme vedle sebe neuvěřitelné množství lidí, kteří vidí
svět dodnes očima mechanicko-materialistické filosofie z
konce devatenáctého století a v jejich sousedství najdeme
vyznavače filosofických představ druhé poloviny dvacátého
století a jak napsal C. G. Jung, člověk vyznávající moderní
filosofii je tak provokující a tak ohrožený, že se musí maskovat vnější staromódností. Proto filosoficky rozporuplné
Evropě jsou Američané v různosti svého filosofického vyznání homogenní.
Odlišná filosofie je výrazně vidět na různém pojetí zla.
Evropan je skálopevně přesvědčen, že ve světě existuje
démonické zlo, Rábelské utrpení, které je zcela nesmyslné
a zbytečné, které pouze ničí. V našem evropském domě
máme za sebou vlastní vynález koncentračních lágrů a ani
nejotrlejší cynikové neumějí najít žádné vysvětlení, proč
mělo dojít k holocaustu. Pokoušet se ho vysvětlovat a dávat mu jakýkoli smysl je perverzní. Stačí navštívit jeruzalémský památník Jad-wa-šem, stačí si připomenout Terezín
a desítky dalších hrůzostrašných míst na našem kontinentě, abychom si běsy evropské vynalézavosti znovu připomněli. Produktem evropského myšlení je i čerstvá zkušenost Vukovaru, Sarajeva a dosud nedopočítaného seznamu nových masových popraviš@ a lágrů na Balkáně.
Mimochodem - odlišný filosofický rámec se ukázal
v návrzích na řešení bosenské krize - proti neúspěšnému
evropskému projektu Vance-Owenova plánu etnické kantonizace Bosny, který jen prodloužil utrpení, vycházejí
Daytonské dohody z modelu multietnické tolerance.
Daytonské dohody balkánskou krizi (trvající s přestávkami
přinejmenším století) nevyřešily, zastavily však nesmyslné
vraždění a umožnily zahájení dialogu všech tří bosenských
entit. Tento dialog už za Evropany, a Balkán považuji za
Evropu, nikdo neprovede. Po Daytonu leží veškerá odpovědnost na Evropě, což není totéž, co EU.
Ve 20. století si Evropané dvakrát připravili peklo, kterému s pýchou sobě vlastní říkají "světové války". Nakonec
při překonání evropského válečného běsnění museli
Evropanům pomáhat transatlantičtí sourozenci. Břemeno
studené války nesla za Západ Amerika, jen díky tomu si
mohla užívat západní Evropa zlatý blahobyt, který se již nikdy nevrátí.
Podle některých moderních filosofických směrů má americké zlo dvojí podobu. BuR se jedná o disharmonii, nebo

OSTRAVA 19. září 2001

Dne 19. září 2001 SP USA - Společnost přátel USA pobočka Ostrava uctila památku obětí teroru v USA položením kytice a zapálením svíček na Masarykově náměstí
u budovy Musea v Ostravě a vyjádřila plnou podporu USA
s potrestáním teroristů za útok na Obchodní centrum
v New Yorku a Pentagon.
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CONDOLENCES
Dear Mr Ambassador, Dear Ladies and Gentlemen,
It is with great pain in our hearts that we follow the yesterday's tragic events in the
United States. We would like to express our sorrow over the terrible loss of life these
barbaric acts have brought about and our anger at such terrorist movements that attack
democratic and humanistic principles - the very foundation of the United States and others
like ours, for which it provides a model.
Please accept our heartfelt condolences.
Americkému Velvyslanectví v Praze.
Vážený pane velvyslanče, vážené dámy a pánové.
S velikou lítostí a bolestí v srdci nepřetržitě sledujeme tragické události, k nimž došlo
včera ve Vaší zemi, ve Spojených státech amerických. Je nám upřímně líto obětí, které
tento barbarský čin způsobil a rozhořčuje nás existence teroristických hnutí směřujících
proti demokratickým a humanitním principům, jejichž nositelem a naším vzorem je Vaše
země. S upřímnou úctou
Společnost přátel USA

Embassy of the United States of America

Praha 14. září 2001
Jsme hluboce dojati reakcí českého lidu na naši národní tragédii. Všichni svobodymilovní lidé utrpěli ztrátu. Podpořili jste nás projevy účasti a nabídli nám pomoc.
Obdrželi jste pozvánku na uvítání pana velvyslance Stapletona 19. září. Od doby, kdy
jsme rozesílali tyto pozvánky se naše životy změnily. Rádi bychom si připomněli památku
všech zemřelých a poděkovali našim přátelům za projevy účasti.
Máme stále v úmyslu tuto plánovanou recepci dne 19. září v 18:00 hodin uskutečnit.
Těšíme se na naše setkání.
September 14, 2001
We have been deeply moved by the response of the Czech people to our nation's
tragedy. All freedom loving people have suffered a loss. You have reached out to us in
your message of condolences and offers of assistance.
You have received an invitation to welcome Ambassador Stapleton on September 19.
Since we sent that invitation, our lives have changed. We wish to remember our fallen
citizens, ant thank our friends for their concern.
We still plan to hold our event on September 19 at 6 p.m.
Wo look forward to seeing you.
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The 10th International Anti-Corruption Conference held in Prague 10. mezinárodní protikorupční konference, konaná 6. - 12. října 2001 v Praze
V první dekádě měsíce října 2001 byla uspořádána u nás
v České republice, významná jubilejní 10. Mezinárodní protikorupční konference, která svým významem v celosvětovém dopadu vysoce předčí všechny ostatní podobně akce (jichž jsem
byl účastníkem).
Tato 10. Mezinárodní protikorupční konference byla doprovázena rovněž mezinárodní výstavou "Art Against Corruption the Programme Accompanying the 10th International AntiCorruption Conference" - "Umění proti korupci", umístěnou v
mobilní hale ve spodní části Václavského náměstí. Výstavu
zorganizovala The Transparency International. Před touto halou byla uspořádána při hezkém počasí řada úspěšných divadelních happeningů, sestávajících z pantomimických a nonverbálních krátkých představení.
Korupce je společenským jevem, který nemá žádných hranic. Korupce se vyskytuje po celém světě, na všech kontinentech, ve všech typech státních útvarů a politických zřízení, ve
všech sférách státní správy a ve všech historických obdobích
vývoje lidské civilizace.
Nebude snad příliš "daleko od věci", řekneme-li, že korupce
je asi tak stejně stará jako organizační útvar - stát - a státní
úředníci. Chápání korupce, tedy uplácení pro získání výhod
pro toho, kdo uplácí, je v různých historických obdobích lidstva
různé. Korupce-úplatkářství je např. u nás v České republice již
odedávna hluboce zakořeněno, a v současnosti se nadále rozšiřuje a prohlubuje. Úplatkářství je u nás trestné. Zrodil se i slogan "neurážejte nás malým úplatkem". V zahraničí, zejména
v některých rozvinutých zemích, se korupce i toleruje, nebo dokonce i legalizuje a podporuje - uplácením úředníků skrytější
formou provizí a odměn.
Úplatkářské transakce jsou ve svém průběhu většinou utajené a nedají se tudíž zkoumat běžnými objektivními metodami, založenými na přímém pozorování zkoumaných subjektů.
V zemích západní Evropy a v celém západním i ostatním světě jsou do korupce zahrnovány i takové jevy, jako je např. vydírání ze strany úředníků nebo politiků, zneužívání postavení a
pravomocí, zpronevěra veřejných prostředků, braní provizí z veřejných zakázek, i výrazné zvýhodňování příbuzných a známých.
Ono vlastní slovo korupce je latinského původu a vychází
ze slovního základu rumpo, rumpere, tzn. zlámat, zlomit, rozlomit či přetrhnout. Odtud další odvozený latinský výraz corruptus označuje následek takového zlomu, kdy ten, kdo jej podstoupil, je pak zvrhlý, zkažený, zvrácený. Korupce je vždy doprovázena zradou závazků vůči celku a jeho morálním zásadám. Obecně je chápání korupce skutečně velmi široké a
v podstatě zahrnuje jakékoliv neoprávněné nabízení či přijímání finančních nebo materiálních zisků, přičemž je z tohoto
aspektu úplně jedno, kdo daný zisk přijímá, resp. komu je nabízen.

Společenské vědy, např. sociologie, politologie, ekonomie
aj. na rozdíl od obecného širokého chápání výrazně zužují
předmět svého zájmu na sféru veřejných funkcí a státních i jiných úřadů.
Korupce je tedy zvláštním fenoménem sama o sobě.
Funguje jako sociální systém, má svá "vlastní pravidla hry",
vnitřní mechanismy svého vývoje, podmiňující její sílu, pronikavost a rychlost šíření ve společnosti. Je to supraindividuální
jev, schopný vyvolávat na jednotlivce nátlak. Šíří kolem sebe
tzv. korupční klima, které dokáže měnit postoje jednotlivců i ovlivňovat chování velkých společenských skupin.
Korupce je odborníky nejčastěji charakterizována jako chování, které se - z důvodů dosahování soukromých, tedy osobních, rodinných, nebo úzce skupinových finančních zisků - odchyluje od formálních povinností, vyplývajících z role veřejného činitele, anebo přestupuje tyto normy při uplatňování určitého typu soukromého vlivu. Dalo by se obecně říci, že jde
o zneužívání postavení, moci nebo autority veřejného činitele
pro soukromé zisky. Zkorumpovatelný veřejný činitel považuje
svůj úřad za obchod, jeho zisk se snaží podle situace trhu maximalizovat. Maximalizace zisku ale nezáleží na jeho užitečnosti pro společné dobro, ale na tom, jakou část z tohoto zisku
může dotyčný převést na své soukromé konto. Podle odborníků na problematiku korupce závisí míra korupce i na různých
korupčních podnětech, kterým jsou vystaveni úředníci a další
činitelé: vojáci, policisté, soudci, lékaři, novináři a pracovníci
sdělovacích prostředků i jiní. Výše úplatku - může, a také sehrává - rozhodující roli pro vyvolání korupčního chování.
Způsob fungování administrativy, nepružnost, komplikovanost
a neefektivnost systému vyřizování záležitostí navádí občany
k urychlování administrativní procedury formou úplatků pro
úředníky.
Korupční vzory - veřejní činitelé, bankovní úředníci i dříve
jmenovaní činitelé jsou přesvědčeni, že i ostatní lidé jsou ke
zkorumpování rovněž vysoce náchylní.
V boji proti korupci významně zasahuje FBI, který předává
své zkušenosti kolegům z NATO i EU.
Sám jsem byl účastníkem významných kursů FBI, kde byla
pojednávána tato příslušná problematika: At "the Specialized
School on FINANCIAL INVESTIGATIVE TECHNIQUES,
Prague 1993" a další, dle uvedených diplomů.
10. Mezinárodní protikorupční konference přinesla své výsledky, o nichž by mohlo být - i o další problematice - pojednáno v případném pokračování tohoto příspěvku.
Doc. RNDr. Jiří Hrbek, CSc.
(docent kriminalistiky,
soudní znalec z oboru kriminalistiky aj.)
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USA. Jejich mnohdy dojemné dopisy mne utvrzují v názoru, že práci, kterou bez jakéhokoliv vlastního prospěchu provádím, nedělám
zbytečně. Moje snahy však někdy narážejí na velkou překážku a tou
jsou finance. Mým nejnovějším záměrem (zaobírám se tou myšlenkou už 2 roky) je vystavět pomník 9 padlým letcům z osádky poručíka Jakoba V. Bartla, kteří zahynuli 17. 4. 1945 po zásahu mosteckého Flaku. Bylo nádherné zjistit, že prezídium vaší organizace SP
USA je ochotné přispět jakousi částkou na realizaci tohoto mého
snu. Nyní pouze doufám, že slib se změní v realitu a sen se tak bude moci uskutečnit.

Pár slov o existenci poslání Expozice
"Letecká válka nad Mostem"
Možná, že by se úvodem slušelo říci, že nejsem členem
Společnosti přátel USA, avšak k určitým obyvatelům Spojených států chovám od svého dětství (podobně jako moji rodiče a prarodiče)
velmi přátelský a vřelý vztah. Těmi obyvateli jsou američtí letci, kteří
za 2. světové války bojovali nad naším územím za naši svobodu a
za demokratické uspořádání světa. Jak jsem již naznačil, byla tu určitá rodinná tradice, která mne vedla k výše uvedeným sympatiím.
Americké pumy, padající z těžkých bombardérů označených bílými
hvězdami v modrých kruzích do blízkosti (a i přímo do) obydlí mých
prarodičů, za účelem zasáhnout blízký německý závod na výrobu
syntetických paliv, jim totiž nebyly hrozbou, ale svítáním na nové lepší časy. Byl to začátek konce nacistické Třetí říše, nyní již na
vlastní oči viditelný a mnohdy i hmatatelný.
Proto také brzy po sestřelu amerického bombardéru B-17G poblíž bydliště mé rodiny se vydal otec se svým otcem, aby spatřili
trosky tohoto letadla a pietně vzpomněli na letce, kteří letěli na jeho
palubě. Nakonec vznikly i fotografie z místa dopadu, které velmi dramaticky hovoří dodnes. Fotografie spolu s drobnými předměty z války, spolu s vyprávěním o více než 20 různých spojeneckých leteckých akcích nad oblastí mého rodiště se staly "základním kamenem"
pro mé budoucí záliby. Z toho co již zde bylo naznačeno, jste jistě vytušili, že se jedná o oblast okolo města MOSTU v severozápadních
Čechách - ano, právě zde probíhala v letech druhé světové války
válka letecká.

Závěrem mého povídání bych chtěl všechny členy SP USA v celé České republice pozvat na návštěvu mé Expozice "Letecká válka
nad Mostem", která má i dnes co říci k aktuálním problémům světa.
Bližší informace na adrese: Radovan Helt, Horní č. 39, 436 03
Litvínov III. Tel.: 035/775 42 28.
Radovan Helt,
člen RAF Bomber Command Assn

Zápis z kongresu SP USA, který se
konal 26. 5. 2001 v Praze v Rytířské 10
1. Jednání zahájil vice-prezident Petr Krischke přivítáním všech 26.
účastníků, z nichž bylo 20 delegátů s hlasovacím právem a potom požádal prezidenta pražské pobočky Ing. J. Kličku o předsedání kongresu.
2. Předsedající konstatoval, že k předloženému programu nejsou
věcné připomínky a akceptoval doporučenou změnu pořadí programových bodů.
3. Pak představil jednotlivé zúčastněné pobočky a omluvil neúčast
pobočky Krnov.
4. Stručnou a neúplnou zprávu o činnosti prezídia přednesl viceprezident P. Krischke. Rovněž velmi stručnou zprávu revizní komise o hospodaření podala předsedkyně RK pí. Urbancová.
Obě zprávy vzali delegáti na vědomí s výhradami.
5. Vice-prezident P. Krischke pohovořil o činnosti odstupujícího prezidenta Dr. Jiřího Payna a omluvil jeho neúčast na kongresu.
Potom představil, rovněž nepřítomného, Dr. Kalkuse kandidujícího na funkci prezidenta SP USA pro nastávající období.
Protikandidát navržen nebyl.
6. Předsedou volební komise byl 20 hlasy zvolen Ing. Přemysl
Urbánek a přikročilo k volbě prezidenta a viceprezidenta SP
USA.
7. Prezidentem byl zvolen Dr. Kalkus (19 hlasy, 1 delegát se zdržel
hlasování). Vice-prezidentem zvolen Petr Krischke (20 hlasy).
8. Dalším bodem jednání byla změna některých bodů stanov.
Proběhla diskuse a úprava stanov schválena 20 hlasy.19 hlasy
byl schválen odvod finanční částky z poboček prezídiu ve výši 25
Kč za každého člena.
9. Podle novely stanov SP USA se členy prezídia stávají prezidenti poboček. Kongresem volenými členy prezídia jsou: prezident,
vice-prezident, hospodář. Další složkou volenou kongresem je
revizní komise. Delegáti kongresu zvolili 20 hlasy hospodářskou
pí. Ing. Nachtigallovou a 17 hlasy revizní komisi ve složení: pí
Urbancová, p. Bláha a p. Rudolf. Členy prezídia pro nové funkční období jsou kromě zvolených kandidátů: paní: Bohuslavová
(Rokycany) a Maňhalová (VS Praha), pánové: Janča (Ostrava),
Klička (Praha), Kříž (Blatná), Pošta (Litvínov), Souček (Brno),
Zolfl (Litomyšl) a Žídek (Krnov).
10. Přítomní byli seznámeni s novou formou čtvrtletního vydávání
časopisu "Bulletin SP USA", jehož redakční radu vede
p. Jaroslav Bláha a s termíny předávání textů pro tisk.
11. V diskusi o provozování radiostanice, kterou jménem SP USA
provozuje p. ing. Zákružný v Sušici, většina delegátů vyjádřila
pochybnost o smysluplnosti této aktivity pro SP USA. Bylo rozhodnuto náležitě upravit smlouvu s p. Zákružným a důsledně
kontrolovat její dodržování.
12. Delegáti byli seznámeni s projektovanými akcemi v roce 2002.
Návrh je jako příloha součástí tohoto zápisu.
13. Delegáti odhlasovali, že usnesením kongresu bude zápis z jednání. Zápis napsal Ing. P. Urbánek dle rukopisu zapisovatelky
kongresu pí. Urbancové.
Přílohy: 1) účetní závěrka r. 2000, zpracovaná Int. P. Štorkovou
2) projekty na rok 2002, předložené p. Krischkem
3) prezenční listina
ing. Urbánek

Moje záliby a koníčky nakonec vyvrcholily vznikem výstavy, jež
byla součástí mého Muzea historických motocyklů. Tato začala ve
své dnešní podobě jako Expozice "Letecká válka nad Mostem" oficiálně fungovat od 1. 1. 1999 a v podstatě je jakýmsi pomníkem zbudovaným a věnovaným památce spojeneckých letců, kteří nad
Mosteckem bojovali a umírali za ideály svobody a demokracie. V neustále se doplňující Expozici, která není až tak rozsáhlá plochou jako významem a obsahem, můžete najít chronologicky seřazenou
historii leteckých bojů nad STW-Brüx, jak se za 2. světové války chemický závod na výrobu syntetických paliv pro německou armádu nazýval. Závod STW byl častým cílem amerických bombardérů a coby
3. největší producent německých paliv byl americkými osádkami nazýván "Druhé Ploesti".
Pochopitelně byl vzhledem ke svému velikému významu také velice silně bráněn. Následkem činnosti německého protiletadlového
dělostřelectva Flaku zde bylo mnoho letounů zasaženo a 10 bombardérů a jedna stíhačka havarovalo v bezprostřední blízkosti
Mostecka. Docházelo zde také k lynčování letců USAAF německými
obyvateli. Všechny tyto skutečnosti můžete najít nějakým způsobem
vyobrazeny v mé Expozici. Modely letounů v jejich autentické podobě, součásti výstroje a výzbroje, části sestřelených letounů,fotografie členů osádek, dokumenty - to všechno hovoří velmi výmluvným
způsobem. Účelem celkového uspořádání Expozice je seznámit
mladou generaci s pohnutou historií naší oblasti, s krutou realitou
války, ale i s rozdílem boje za největší lidské ideály a bojem za porobení jiných národů a ras. Ovšem nejen v tom spočívá účel
Expozice. Mnozí pamětníci ve chvíli, když z reproduktoru mého muzejního magnetofonu zaječí siréna, či zahřmí motory Létající pevnosti, si velmi dobře vybaví velmi vzdálenou dobu. A nejsou to pouze jen pamětníci z okolí Mostu, ale rovněž američtí letci, kteří mou
Expozici navštívili: sestřeleni zde před téměř 60 lety se vracejí se
svými rodinnými příslušníky na místa jejich životních dramat, aby jim
ukázali jak to tehdy bylo. Tak u mne stál Leslie Latz se svou ženou
a Blaine Thomas se slzami v očích vzpomínal na své padlé kamarády pod lafetou německého Flaku, který je rovněž součástí Expozice.
Ano - zde se viditelně předává dědictví jedné generace generaci druhé a vybízí - "Nezapomeňte!"
Nejsou to jen návštěvy různých hostí v mém muzeu, které tvoří
mé aktivity. V době výročí významných a málo probádaných leteckých událostí nad Mostem, pořádám zde i vzpomínková slavnostní
odpoledne pro pozvané. Součástí aktivit mého muzea jsou i pietní
akty u různých pomníků padlým letcům USA. Zcela nedávno jsem
měl tu čest se podílet na vybudování nového pomníku a organizovat
jeho odhalení a celý první vzpomínkový pietní akt. Jednalo se o vůbec první pomník letcům 15. letecké armády USA na území okresu
Most.
Poněvadž mne má badatelská činnost nutí být v širokém styku s
celým spektrem různých veteránských leteckých organizací, mám
velmi dobré vztahy s letci i jejich pozůstalými v nejrůznějších státech
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Kennedy Space Center a Merritt Island
Florida je bezesporu nejatraktivnějším místem jihu
Spojených států. Nabízí přemíru slunce, ale i silné hurikány.
K tomu slunci patří nepřehlédnutelné pomerančové sady,
kde pod keři leží miliony oranžových plodů tvořící souvislé
barevné linky mizící na horizontu, stejný obraz jako
v Californii. Jsou zde bažiny a močály, ale také i nejkrásnější pláže a cypřišové zahrady. V blízkosti Orlanda potom největší zábavní park na světě Disney World. Nelze přehlédnout pro Evropana nezvyklé množství tropického ptactva.
My máme po Key West další den na návštěvu Kennedyho
vesmírného střediska, snu snad každého amerického a evropského kluka. V plánu je zahrnut samozřejmě i Cape
Canaveral, kde má být v den naší návštěvy vyslána stá vesmírná misse.
Odjezd z místa našeho nocování sympatického městečka Titusville, vlastnícího velmi pěkné letecké muzeum, se asi
o hodinu opozdil, a tak jsme po silnici 405 přejeli "Indian
River" a po 40 minutách se před předními skly našeho chewroletu objevila brána vytouženého Kennedyho střediska.
Mamutí parkoviště vám nedá možnost na výmluvu, že nelze
zaparkovat. Je nutno připomenout a nezapomenout, že ve
Spojených státech pokud jste skupina, a to třeba jen osmi lidí jako my, máte možnost slevy. Někde 20 %, ale i 50 %,
ovšem musí si jeden z vás s dobrou angličtinou stoupnout
do fronty třeba i na 30 minut a vše vyřídit. Mohu vás ujistit,
že se to vyplatí, když místo 30 platíte jen 15 dolarů. Tyto slevy využívají i mnohem movitější turisté než jsou Češi a slevy se netýkají jen vstupů, ale i stravování. Pokud zastavíte u
KFC, McDonald, čínských i italských jídelen kdekoliv, a@ je to
dálnice nebo město a jeden objednává pro skupinu, dostane
slevu. Vždy. Například u KFC a čínské jídelně se samoobsluhou, kde je teplý i studený pult s velkým výběrem, kompotů, salátů a koláčů včetně čepovaných Coca Col, Fanty, zaplatíte místo 6 dolarů jako skupina 4 dolary a nejste nikým
omezován ani v množství a sortimentu, ale ani v čase, který
tam strávíte. Coca Coly můžete vypít kolik chcete a kávy také. Tip na tyto slevy jsme dostali od řidičů autobusů cestovních kanceláří. A jedině kde jsme tento způsob nezkusili byla města jako New York, Chicago a San Francisco.
Ale zpět ke Kennedyho středisku. Již při vystoupení z vozu vás vlevo od vstupní haly upoutá tyčící se "Rocket
Garden - zahrada raket", kde se kolmo tyčí veškerý raketový potenciál vypuštěný Američany. Pokud ovšem projdete
branou, necháte Rocket Garden stranou a využíváte velmi
jednoduchý systém prohlídky. Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé objekty vzdáleny třeba 700 m a spojeny perfektní
čtyřproudovou dálnicí, která je jako celé centrum zasazena
do neporušené přírody se svojí faunou a flórou, nastoupíte
po projití vstupní halou do vyleštěných autobusů, které vás
dovezou mezi jezery a bažinami k objektu č. 1, kde vystoupíte, pokud máte zájem si jej prohlédnout, a autobus převezme skupinu, která si objekt prohlédla a pokračuje k hale
č. 2 atd. Interval autobusů je 10 minut. Vaše prohlídka není
omezena a záleží na vašem zájmu. Vždy za 10 minut vás
autobus očekává. Bod č. 1 je vyhlídková věž o 3 patrech
s výtahem pro 15 osob, který vede středem, ale lze použít
i schody. V každém patře je umístěn exponát typu raketový
motor, který létal 1000 hodin. Ze třetího patra pak se vám
naskytne panoramatický pohled na celý areál Kennedyho
centra včetně Mysu Canaveral, který od vás dělí Banana
River se svými aligátory. Můžete se zde přesvědčit, jak do divoké přírody začlenit výsledky nejmodernější techniky bez
drastických zásahů a s citem, který dosahuje termínu umění.

Máte před očima přepravní dráhu pro rakety ke startovacím rampám, jejichž šířka asi 30 metrů je dělena zeleným
pruhem. Ve vzdálenosti asi 800 metrů jsou startovací rampy,
ze kterých odlétala historie amerických vesmírných programů Atlas, Titan, Gemini, Delta, Merkury-Atlas, Atlas V atd.
Úplně vlevo jsou rampy LC 39B a LC 39A, které jsou připraveny pro současné starty raketoplánů. V den naší přítomnosti měla být odstartována jubilejní "100th Space Schuttle
Mission". Bohužel mise byla vzhledem k počasí odložena o
5 týdnů. Z vyhlídkové věže odkrýváte jezera, říčky, bažiny,
bílé linky spojovacích komunikací a mezi nimi montážní a
muzejní haly a též - Restricted Area - nepřístupné plochy,
které ovšem nejsou ohraničeny. Po prohlídce z věže nám
přijíždí autobus, který vysype turisty a my zaujímáme jejich
místa k bodu dvě, což je montážní hala raket. Pohlížíme ze
zasklených ochozů na práci lidí v bílých kombinézách za doprovodu živých informací z reproduktoru.
Další cíl je - Apollo-Saturn centrum - kde nad vámi ve výši tří metrů po celé délce haly visí raketa Saturn V v celé své
mohutnosti a kráse. Po stranách jako doprovodný program
jsou kina, která vás zavádí na jednotlivé mise Saturnu a
Apolla. V originálu máte možnost spatřit ze vzdálenosti jednoho metru velitelské moduly, měsíční vozíky a jednotlivé
části a prostory posádky včetně sprch a WC. V programu,
který obdržíte při vstupu do centra vám je nabízen program
dvou kin "Max 1" a "Max 2", jejichž představení na sebe časově navazují a jež nám byla doporučena a proto opouštíme
Saturn-Apollo a autobus nás dováží před "Max 1". Kina jsou
po stránce techniky zvuku, obrazu ale i architektonicky na filmařské špičce. Samozřejmostí jsou u vchodu položené brýle pro plastické vnímání obrazu. Po skončení je opět odložíte u vchodu kina. Děj filmů pojednává o životě na vesmírných stanicích a po shlédnutí areálu centra vám to nijak jako abstraktní budoucnost nepřipadá. Opouštíme kina a pěšky se dostáváme k raketoplánu, do jehož útrob vstupujeme
a absolvujeme prohlídku jeho prostor včetně řídící kabiny a
konečně máme představu o velikosti a technice tohoto plavidla. Zbývá nezbytné foto a končíme v suvenýrech. Tuto výpravu za vesmírem lze zdarma absolvovat s průvodcem, ale
je to časově náročnější, asi o 4 hodiny. My strávili v centru 6
hodin a další cesta, kterou jsme měli před sebou, totiž návštěvu bezprostředního okolí Kennedy Space Center a
Cape Canaveral, národní rezervace - National Wildlife
Refuge - Merritt Island, vyžadovala odjezd a tak poslední
pohledy na Rocket Garden a startujeme z absolutní technické špičky roku 2000 do absolutní divočiny plazů, ptactva, ryb
a aligátorů. Merritt Island je protkán dvouproudovými silnicemi a záleží, kam se podle mapy, kterou každý má možnost
si vyzvednout ve Visitor centru, chce podívat. Pokud máte
zájem o společnost aligátorů a volavek, dostanete se na 2,5
km široký přírodní pás (který se nalézá v močále o rozloze
dvou čtverečních kilometrů). Je 60 cm nad hladinou a v délce asi 3 km protíná klikatě močál. Okolo vás kořeny, rákosí,
keře, na kterých odpočívají plazi a ptáci, ale hlavně u vašich
pneumatik spatříte nozdry a oči aligátorů. Nebo je také nevidíte, ale jsou tam. Pokud přemůžete strach vzhledem k jejich
klidu, což ovšem není záruka, fotografujete zpočátku z auta,
potom z odstupu 2 metrů a když jste v polovině těch tří kilometrů, vaše drzost vám říká, že na těch 50 - 70 cm můžete
jít. Je to vaše věc, ale tabulky, které jsou po obou stranách
vám říkají "Warning". Ona ta aligátoří potvůrka má přece jen
150 - 200 cm. Záleží na vás. My tu drzost měli a náhodou to
vyšlo.
Měli jsme i to štěstí, že jsme spatřili párek orlů bělohla-
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vých v celém jejich majestátu. Tento symbol Spojených států zde má domov, ale málokdy je prý ke spatření. Pokud jde
o želvy, pochodují zde před vaším vozem ve všech velikostech beze strachu zvyklé na toleranci řidičů a opravdu nenajdete přejetou ani jednu. V močálišti jsou růžové skupinky
volavek a hejna kachen. Keře jsou odpočívadlem pro skupinky různě barevných ptáků od tyrkysové přes zelenou, bílou, červenou, až žlutou. Další barvy, které jsou na listech,
reprezentují motýli opět v různých velikostech.
Je 18 hodin, slunce se začíná klonit k západu a krajina,
myslím tmavě modrý močál s abstraktně pokroucenými kořeny a keři, zapadajícím sluncem dostává hororovou podobu. Zapomněl jsem na jeden detail, že totiž za tu hodinu, kterou jsme ty tři kilometry mezi močálem projížděli, jsme nepotkali žádné auto a stejně tak po celou dobu na Merritt
Island, což byly 4 hodiny, jsme míjeli asi 10 vozů, z toho 2x
rangers. Tato rezervace není pro pěší turistiku přizpůsobena. Není zde autobus ani železnice, ani jiný dopravní prostředek. Pokud někam dojdete, musíte se po svých vrátit.
Bezpečnost je zajištěna rangers a telefony při cestách, ale
vzdálenosti jsou dosti velké, takže jen s vozem či mikrobusem. Jinak ze vzduchu létají v intervalech vrtulníky rangers.
My jsme najeli v rezervaci 120 km a spatřili jen asi pětinu.
Zbýval nám poslední bod dnešního dne - Havlover Canal
- který spojuje Indian River a Mosquito Lagoon. Zde je možné spatřit "Manatees", zpívající tvory podobné tuleňům, které námořníci nazývali sireny a i když jsme hladinu pozorovali
půl hodiny, bohužel tyto lákající zvuky jsme neslyšeli a asi
neuslyšíme. Bylo okolo dvacáté hodiny a my uprostřed močálů, bažin a úchvatné osamělé divoké přírody. Do Titusville
40 mil prázdnou rezervací. Den, který pro Evropana byl výjimečný, stejně jako každý den v divoké přírodě amerických
národních parků, kde nepsané zákony dodržuje každý turista bez rozdílu národnosti. Merritt Island a Vesmírné středisko, to je důkaz jak lze spojit techniku s přírodou.
J. Bláha

Zákružný vyzván, aby napsal článek do Bulletinu, v němž
vysvětlí přínos vysílačky pro činnost SP USA.
Podrobně byla rozebrána činnost poboček v souvislosti s plánem dotací na rok 2003. Protože se akce poboček do jisté míry opakují, můžeme ty nejbližší znovu
připomenout. 23. 11. se koná oslava Dne díkůvzdání
(Thanksgiving Day) v Brně, 14. 12. Christmas Party
v Jeseníkách (všechny členy zve Krnov). a 25. 1. 2002
společenský raut v Praze, v únoru oslava svátku sv.
Valentina v Ostravě, 15. 6. tradiční projížRka parníkem
po Vltavě, kterou pořádá pobočka Praha - hl. město, atd.
Pobočka Litomyšl připravuje společné oslavy narozenin
Bedřicha Smetany s farmářským městečkem Litomyšl
v Minnesotě. Pobočka Litvínov chystá instalaci dalších
pomníčků americkým letcům, kteří zahynuli za 2. světové války v severních Čechách. Se zajímavou činností
těchto poboček se budete postupně seznamovat na
stránkách našeho Bulletinu.!
V neposlední řadě se na Prezídiu jednalo také o zájezdu pro členy SP USA do Spojených států. Není sice
jasné, zda se podaří získat nějakou dotaci nebo sponzora, ale v příštím čísle Bulletinu se seznámíte s možnostmi, alternativami a cenami zájezdů. Pozornost bude zaměřena na New York a Washington.
Ing. Josef Klička

MOTIVACE
Oceňuji velmi zdařilý popis cesty po USA od kolegy J.
Bláhy. Zaujala mě jeho zmínka o neosobním, obecném
prospěchu v "mimobyznysovém" konání Američanů. Setkal
jsem se s tímto jevem v USA také a domnívám se, že nezištnost ve společenské oblasti je právě tou vyvažující
složkou v systému tvrdého byznysu. Zřejmě právě tento
příklad z Ameriky v naší zemi, bohužel, často chybí, postrádáme totiž motivaci.
PUR

Zasedání
Prezídia Společnosti přátel USA
Prezídium bylo svoláno na sobotu 3. listopadu 2001
od 11.00 hod. do zasedací místnosti Vzdělávacího střediska SP USA. Zúčastnilo se celkem 12 funkcionářů, především nově zvolený prezident SP USA Dr. Stanislav
Kalkus a výkonný více-prezident Petr Krischke, který zasedání řídil. Přítomno bylo dále 6 prezidentů poboček:
Brno, Litomyšl, Litvínov, Ostrava, Praha - hl. město a
Praha - Vzdělávací středisko. Omluvili se prezidenti poboček Krnov a Rokycany. Bohužel není známa situace v
Blatné,
Českých
Budějovicích,
Prostějově
a
Strakonicích.
Jedním z hlavních bodů jednání bylo představení konečné verze Stanov Společnosti přátel USA. Změna
Stanov byla registrována Ministerstvem vnitra k 1. 11.
2001. Členové Prezídia obdrželi tyto nové Stanovy, členská základna s nimi bude seznámena prostřednictvím
Bulletinu a na vebových stránkách SP USA.
Protože v České republice působí zřejmě řada "ilegálních poboček" pod hlavičkou SP USA, byl viceprezident
pověřen jejich identifikací a projednáním možnosti spolupráce. Bude se zřejmě jednat o Kutnou Horu, Lysou nad
Labem, Cheb, Karlovy Vary, příp. Mariánské Lázně.
Opět byla projednávána činnost amatérské vysílačky
v Sušici. Byla schválena částka 2500 Kč na tisk QSL lístků. Ing. Zákružný musí založit v Sušici pobočku SP USA
aby činnost vysílačky byla legalizována. Dále byl Ing.

Ostravská pobočka SP USA pořádala již
4. ročník svátku HALLOWENN,
a to dne 27. října 2001 v Clubu Nashwille. Jako vždy
byla to velice vydařená akce, veřejnost se bavila, k tanci
hrála skupina Nebratři, která je oblíbená na Ostravsku.
Mrzí nás však, že opět Pražáci se nezúčastnili a je to velká škoda, protože by se přesvědčili, že ostravská pobočka
dělá pro zviditelnění SP USA daleko více mezi veřejností,
než Praha.
SP USA pobočka Ostrava

Šastný Nový rok 2002
všem čtenářům Bulletinu
přeje redakční rada
Příspěvky pro Bulletin zasílejte na adresu
SP USA redakce Bulletin - J. Bláha
Rytířská 10
110 00 Praha 1
Redakční uzávěrka 5 týdnů před koncem každého
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Nové čtení o USA (4)

Nové filmy USA v našich kinech (4)

Z časopisů o knižních novinkách vybral Jan Helbich

Z Filmového přehledu vybral Jan Helbich

Chvojka, Libor: Severní Amerikou s děravou kapsou. Foto J. Kavale. Nakl.
Laguna, 200 s., váz. 259 Kč.

Krokodýl Dundee v Los Angeles. Rok výr. 2001, koprodukce s Austrálií,
prem. 2. 8. 2001. Režie Simon Wincer a David Eggby. Hrají Paul Hogan,
Linda Kozlowská aj. Komedie z prostředí filmových studií navazuje na
předcházející díly z let 1986 a 1988.

Auská, Nonna: Český lékař v Americe. Nakl. Dita, 2. vyd., 396 s., váz. 375
Kč.
Procházka, Václav: ameriko, ameriko...america, america... Anglicko-český
zrcadlový text. Evropský literární klub, 78 s., váz. 99 Kč.
Strejc, Pavel: American English. Učebnice (nejen) americké angličtiny.
Ilustr. J. Slíva. Nakl. Fraus, 280 s., brož. 199 Kč.
Fornander, Abraham: Havajské mýty. Z havajštiny přel. Václav Černý.
Praha: Argo, 360 s., váz. 349 Kč. Výbor ze sbírky švédského autora usazeného na Havaji od 1842 a manžela princezny Pinao Alanakapu.
První dámy Ameriky. Od Marthy Washingtonové po Hillary Clintonovou. K
vydání připravili Philipp Gassert a Christof Mauch, přel. Rudolf Řežábek.
Praha: Brána, 256 s., 40 obr., váz. 214 Kč. Portréty 21 významných manželek prezidentů USA.
Brož, Ivan: Thomas Jefferson ještě žije. Plzeň: Nava, 200 s., váz. 198 Kč.
Životopis třetího prezidenta USA (1743-1826, ve funkci 1801-1809).
Charlotta G. Masaryková. Sborník příspěvků z konference ke 150. výročí
jejího narození, konané 10. listopadu 2000. Uspořádala L. Neudorflová,
předmluva Eva Broklová. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 264 s., 30 il.,
21 cm, brož., dopor. cena 155 Kč. (Americká manželka TGM (od 1878)
Charlotta Garrigueová se narodila ve stejném roce 1850 jako on a zemřela v roce 1923.)
Skilling, H. Gordon: Matka a dcera, Charlotta a Alice Masarykovy. Přel. M.
Korbelík. Nakl. Gender Studies, 160 s., brož. 179 Kč.
Chaplinová Oona: Život ve stínu. Praha: Euromedia Group, 264 s., váz.
189 Kč. V 18 letech se provdala za 54-letého Charlese Chaplina (18891977) a vychovali osm dětí.
Wanner, Jan: Pevnost Amerika. Spojené státy a evropská válka 19391945, I. díl. Praha: Dokořán, 250 s., 60 foto a map, váz. 280 Kč. První díl
trilogie pracovníka Historického ústavu AV ČR.
Borovička, Michael: Pearl Harbor 1941. Ze zákulisí jednoho zákeřného
přepadu. Praha: Ottovo nakl., 96 s., váz. 129 Kč.
Wallace, Randall: Pearl Harbor. Přel. M. König. Nakl. BB art, 214 s., váz.
169 Kč.
Hoyt, Edwin P.: Guadalcanal. Rozhodující dramatická bitva v Pacifiku o
ostrov Guadalcanal 1942-1943. Přel. Leonid Křížek. Praha: Beta-Pavel
Dobrovský, 320 s., váz. 199 Kč.
Earley, Pete: CIA versus KGB. Odhalení špióna Amese. Přel. Pavel Vereš.
Praha: Themis, řada Historie, 328 s., váz. 273 Kč. Agent CIA Aldriche
Ames byl 1994 odhalen jako dvojitý špión, který za deset let vyzradil KGB
řadu amerických agentů, z nichž někteří byli popraveni.

Vše o Adamovi. Pův. název About Adam. Rok výr. 2000, koprodukce s
Irskem a V. Británií, prem. 16. 8. 2001. Režie Gerard Stembridge. Hrají
Stuart Townsend, Frances O'Connorová, Charlotte Bradleyová, Kate
Hudsonová aj. Romantická komedie o lásce mladíka ke třem sestrám v
Dublinu.
Pearl Harbor. Rok výr. 2001, prem. 6. 9. 2001. Režie Michael Bay, Eric
Brevig a David B. Nowell. Hrají Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate
Beckinsaleová aj. Tříhodinové válečné drama o milostném trojúhelníku na
pozadí podrobně zobrazeného japonského útoku a událostí až do následujícího prvního náletu na Tokio.
Kokain. Pův. název Blow. Rok výr. 2001, prem. 20. 9. 2001. Režie Ted
Demme. Hrají Johnny Depp, Penélope Cruzová aj. Životopis autentického
George Junga, jednoho z hlavních amerických obchodníků s drogami, který má zůstat ve vězení do roku 2015.
Zvíře. Pův. název The Animal. Rok výr. 2001, prem. 20. 9. 2001. Režie
Luke Greenfield. Hrají Rob Schneider, Colleen Haskellová aj. Buranská
komedie o mladíkovi, kterému po havárii transplantují různé orgány lvouna, psa a opice.
Jurský park 3. Pův. název Jurassic Park III. Rok výr. 2001, prem. 27. 9.
2001. Režie Joe Johnston. Hrají Sam Neill, William H. Macy, Téa
Leoniová aj. Pokračování Spielbergových filmů s animovanými dinosaury
a jinými prehistorickými monstry.
Spy Kids. Rok výr. 2001, prem. 4. 10. 2001, český dabing. Režie Robert
Rodriguez. Hrají Antonio Banderas, Carla Guginoová aj. Fantastická akční
komedie o dvou dětech bývalých špičkových špionů.
Zlatíčka pro každého. Pův. název America's Sweethearts. Rok výr. 2001,
prem. 4. 10. 2001. Režie Joe Roth. Hrají Julia Robertsová, Billy Crystal,
Catherine Zeta-Jonesová, John Cusack aj. Romantická komedie o manželském páru hollywoodských hvězd.
A.I.: Umělá inteligence. Pův. název A.I. Artificial Intelligence. Rok výr.
2001, prem. 11. 10. 2001. Režie Steven Spielberg. Hrají Haley Joel
Osment, Jude Law, Frances O'Connorová aj. Sci-fi o kybernetickém chlapci, který je prototypem nové generace robotů s naprogramovaným citovým
životem.
šílená/krásný. Pův. název crazy/beautiful. Rok výr, 2001, prem. 11. 10.
2001. Režie John Stockwell. Hrají Kirsten Dunstová, Jay Hernandez aj.
Psychologický studentský milostný příběh o bohaté dívce a chudém mexikánském spolužákovi v Los Angeles.
Planeta opic. Pův. název Planet of the Apes. Rok výr. 2001, prem. 18. 10.
2001. Režie Tim Burton a Andy Armstrong. Nová verze klasického sci-fi z
roku 1967 se odehrává v roce 2029.

Beatnici v Praze. Praha: Argo. Kniha a kompaktní disk, cena neuvedena.
Amatérské záznamy básní a hudby z vystoupení Allena Ginsberga,
Lawrence Ferlinghettiho a Garyho Snydera. Doprovodný text Luboš
Snížek.

To je mé tělo. Pův. název Too Much Flesh. Rok výr. 2000, prem. 25. 10.
2001. Režie Jean-Marc Barr a Pascal Arnold. Hrají Rosanna Arquetteová,
Elodie Bouchezová, Jean-Marc Barr aj. Francouzský erotický film z okolí
městečka Rankin, IL jižně od Chicaga.

Brooks, David: Bobos. Nová americká elita a její styl. Přel. Kateřina a
Martin Weissovi. Praha: Dokořán, 288 s., váz. 280 Kč. "Komická sociologie" o bobos (=bourgeois bohemians=bohémská buržoazie), představitelích elity, která se dostala nahoru díky svým znalostem a schopnostem
spíše než díky konexím a rodinnému původu.

Moulin Rouge. Rok výr. 2001, koprodukce s Austrálií, prem. 1. 11. 2001.
Režie Baz Luhrmann. Hrají Nicole Kidmanová, Ewan McGregor, John
Leguizamo, Jim Broadbent aj. Muzikál z bohémského prostředí Paříže roku 1900 v duchu postmodernismu, odlišné pojetí od známého stejnojmenného filmu Johna Hustona z roku 1952.

Allen, Kevin aj.: Hvězdy NHL 2002 + Češi a Slováci v sezóně 2000-2001.
Přel. David Hadroušek. Praha: Egmont ČR, 224 s., 30 cm, váz. 399 Kč.
Portréty a charakteristiky nejlepších hráčů NHL.

Operace: Hacker. Pův. název Swordfish. Rok výr. 2001, koprodukce s
Austrálií, prem. 1. 11. 2001. Režie Dominic Sena a Dan Bradley. Hrají
John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berryová aj. Ilegální průnik do počítačového systému za účelem uloupení obrovského vládního konta pro boj s
teroristy.

Šmíd, Jan: Jaromír Jágr - z Kladna do Ameriky. 2. uprav. vyd. Praha:
Gutenberg, 256 s., váz. 299 Kč. První díl životopisu českého hokejisty od
dětství až po cestu do NHL.
Šmíd, Jan: Jaromír Jágr - má léta v Pittsburghu. Praha: Gutenberg, 304
s., váz. 299 Kč. Druhý díl životopisu českého hokejisty.

SPOLEČNOST PŘÁTEL USA
SOCIETY OF FRIENDS OF THE USA
Rytířská 10, Praha 1, 110 00 Czech Republic
Tel.: +420-2-2421 0813, fax: +420-2-2421 5561
e-mail: spusa@mbox.cz, www.czechia.com/spusa

Scary Movie 2. Rok výr. 2001, prem. 1. 11. 2001. Režie Keenen Ivory
Wayans. Hrají Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Farisová aj.
Pokračování vulgární hororové parodie z roku 2000 s duchařskou tématikou.
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