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Americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová a její 
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Velvyslankyně Huntová pózuje v burce v 

neziskové organizaci Berkat 
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Schwarzenberg diskutoval s Clintonovou a Gatesem o Afghánistánu a protiraketové obraně    
Ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová na tiskové konferenci se svým českým protějškem Karlem Schwarzenbergem 10. 
února ve Washingtonu poděkovala České  republice za významnou  roli, kterou zaujala v afghánské misi NATO,  a zároveň 
potvrdila závazek americké administrativy zajistit bezpečnost USA i jejich spojenců. O navrhovaném systému protiraketové 

obrany  v  České  republice  a  Polsku  ministryně  Clintonová  řekla,  že 
během probíhajícího dialogu o protiraketovém  štítu  je  třeba  zohlednit 
řadu  faktorů,  především  technického  rázu.  S  odkazem  na  Írán 
Clintonová  uvedla,  že  ochota  tamní  vlády  zastavit  program  vývoje 
jaderných zbraní  je  jedním z  faktorů  tohoto dialogu. „Vedli  jsme velmi 
podnětnou  diskuzi  o  spolupráci  Spojených  států  a  Evropské  unie  při 
přesvědčování Íránu, aby se vzdal vývoje jaderných zbraní. Pokud v tom 
však  Írán  bude  pokračovat,  tak  jednou  z možností  svobodných  zemí, 
jako  jsou  Česká  republika  a  další  evropské  země  či  Spojené  státy,  je 
bránit se. Rozhodnutí v tomto případě musí učinit  íránská vláda,“  řekla 
ministryně.    Přestože  Clintonová  vyjádřila  naději  v  lepší  spolupráci  s 
Teheránem, připustila,  že obranná opatření  jsou  také důležitá. „Našim 
sloganem může  být  ‚doufaje  v nejlepší připravujeme  se na  nejhorší‘,“ 
řekla  ministryně  a  dodala,  „myslím  si,  že  to  je  realistický  přístup.“ 
Schwarzenberg  se  ve Washingtonu  také  sešel  s  americkým ministrem 
obrany  Robertem  Gatesem  a  se  senátory  Johnem  Kerrym  a  Carlem 

Levinem. Gates se mimo  jiné zmínil o příkladné práci  českých vojáků a humanitárních pracovníků v misi Severoatlantické 
aliance v Afghánistánu.  

   

Swanee Huntová diskutovala roli žen v 
mírových jednáních  

Velvyslankyně  Swanee  Huntová  se  během  své  návštěvy 
Prahy  9.  a  10.  února  setkala  s  poslankyněmi  českého  a 
evropského  parlamentu,  zástupkyněmi  ženských 
organizací, s chargé d´affaires americké ambasády v Praze 

Mary  Thompson‐
Jonesovou,  zás‐ 
tupci  Rádia  Svo‐ 
bodná  Evropa  a  
představiteli nezis‐
kových  organizací 
Člověk  v  tísni  a 
Berkat.  Hlavním 
tématem  schůzek 
byla  problematika 
obchodování  se 
ženami a boj s ním 
a  příprava  ratifi‐ 

kace  Národního  akčního  plánu,  který  Česká  republika 
chystá  v  rámci  Rezoluce OSN  č.  1325  o  větší  roli  žen  v 
mírových  jednáních  a misích.  Jedním  z  témat, o  kterých 
velvyslankyně  přijela mluvit,  byl  úspěšný  švédský model 
boje  s  obchodováním  se  ženami,  jež  v  průběhu  pěti  let 
dokázal snížit počet prostitutek ve Švédsku o 40%.    

NATO zasáhla krize identity, tvrdí     
expertka CSIS  

Severoatlantickou alianci zasáhla krize identity, uvedla 12. 
února  v  Praze   expertka  na  euro‐atlantské  vztahy 
z washingtonského  in‐   
stitutu  CSIS  Julianne 
Smithová.  Aliance  po‐ 
dle ní potřebuje novou 
strategickou  koncepci, 
která  by  znovu  defi‐ 
novala  účel  orga‐ 
nizace. Zájmy a priority 
jednotlivých  členských 
zemí  NATO  se  liší, 
poznamenala  Smitho‐ 
vá.  Jako příklad uvedla 
válku  v  Afghánistánu. 
„Norsko  se  zajímá  o 
Arktidu,  Portugalsko 
řeší uprchlíky z Afriky a 
pro Ameriku je priorita terorismus,“ doplnila. Brány NATO 
podle  ní  zůstanou  otevřené,  ale  potrvá  ještě  určitou 
dobu, než do něj budou moci vstoupit země jako Ukrajina 
nebo  Gruzie.   K  budoucnosti  protiraketové  obrany 
expertka  uvedla,  že  i  když  se  se  spojenci  na  „některých 
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Účastníci Kaiserovy přednášky (foto: 
Michal Stichauer)   

 
Pepa Nos na akci 17. února k 

Lincolnovým narozeninám (foto: Michal 
Stichauer)   

věcech  neshodneme,  myslím  si,  že  projekt  štítu  bude 
pokračovat, i když to nemusí být letos.“ Smithová tvrdí, že 
USA  musí  zabránit  Íránu  získat  jaderné  zbraně,  a 
pochybuje  o  tom,  že  situace  v  zemi  se  zásadním 
způsobem  změní  po  volbách,  které  se  tam  budou  letos 
konat.   Americký  prezident  Barack  Obama  se  podle  ní 
také bude snažit o novou  iniciativu vůči Rusku,  jenž však 
nesmí  vyznít  tak,  že  Moskva  má  ve  věci  protiraketové 
obrany  a  rozšiřování NATO  právo  veta.  Jednou  z  priorit 
nové americké administrativy  je ubezpečení spojenců, že 
závazky USA vůči nim platí a nejsou předmětem  jednání, 
dodala.  

Oslavy narozenin Abrahama Lincolna  

Vrcholem měsíce věnovaného dvoustému výročí narození 
prezidenta Abrahama Lincolna byl galavečer v Americkém 
centru.  V  jeho  rámci  vystoupil  známý  českých  zpěvák 
Josef  Pepa  Nos,  který  je  od  mládí  Lincolnovým 
obdivovatelem a na jeho počest zahrál dvě písně v češtině 

a  v  angličtině. 
Zpěvák,  jenž  celý 
život  bojoval  s 

komunistickým 
režimem  a  po  re‐ 
voluci  za  očištění 
svého  jména,  si 
váží toho, že mohl 
poprvé  veřejně 
vystoupit  v pros‐ 
torách  americké 
instituce. Hlavním 
bodem  programu 

byla  přednáška   profesora  Josepha  Fornieriho,  který 
napsal o 16. prezidentovi Spojených států několik knih.  

RFE vysílá z nové budovy 
Rádio  Svobodná  Evropa/Rádio  Svoboda  (RFE/RL)  začalo 
vysílat  z  nové  budovy  na  Hagiboru  v  Praze  10.  První 
program z nového prostření odvysílala stanice v úterý 3. 
února. Je to teprve první krok k přemístění všech zhruba 
500 zaměstnanců RFE/RL z budovy bývalého Federálního 
shromáždění  v  centru  Prahy.  Nová  pětipodlažní 
energeticky  úsporná budova  je  jednou  z nejzabezpe‐ 
čenějších  staveb  v  Evropě  a skrývá  nejmodernější 
multimediální studia, newsroom a kanceláře. "Naše nové 
zázemí  bylo  vybudováno  na  míru  potřebám  mediální 
organizace  21.  století,"  uvedl  prezident  RFE/RL  Jeffrey 
Gedmin.  „Umožňuje  nám  udržet technologický  náskok, 
který  potřebujeme,  neboť  vysíláme  zpravodajství  do 
mnoha  zemí,  jejichž  představitelé  nejsou  nakloněni 
svobodným  a  nezávislým  médiím.“  Svobodná  Evropa 
(Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) je mezinárodní 
zpravodajská  organizace  založená  Kongresem  USA  pro 
šíření objektivních informací v nedemokratických zemích. 

Prezident Kennedyho centra o pravidlech 
úspěchu kulturních projektů 

Prezident  Centra  Johna  F.  Kennedyho  pro  hudební  a 
dramatické  umění  ve  Washingtonu  Michael  M.  Kaiser 
přednášel 12. února v Americkém centru v Praze o svých 
„univerzálních“  pravidlech,  která  používá  například  při 
získávání  potřebných  prostředků  a  jež mohou  přispět  k 
úspěchu  kulturních  projektů  či  organizací.  Přednášky 
„Central  European  Master  Class”  se  zúčastnili  ředitelé 
velkých  divadel, 
orchestrů,  kin  a 
galerií  z celé  Čes‐ 
ké republiky, kteří 
nabídli  vlastní 
zkušenosti.  Sho‐ 
dli  se  na  tom,  že 
nastavení  správ‐ 
ných  pravidel 
může  kulturním 
institucím pomoci 
přežít  současnou 
finanční krizi. Přednáška v Americkém centru navazovala 
na  Středoevropské  symposium  uměleckého 
managementu,  které  se  konalo  v  dubnu  2008  v Praze. 
Více  o  Kennedyho  centru  na  http://www.kennedy‐
center.org/index.cfm. 

Bývalý generál Wesley Clark podpořil 
transatlantickou spolupráci 

Prahu  navštívila  17.  února  další  nepřehlédnutelná 
osobnost  americké  politiky  ‐   americký  generál  a  bývalý 
šéf  armádních  sil  NATO  v  Evropě Wesley  Clark.  Bývalý 
prezidentský kandidát za Demokratickou stranu vystoupil 
mimo  jiné na mezinárodním kulatém stole uspořádaném 
Asociací  pro  mezinárodní  otázky  k  60.  výročí  založení 
NATO. Generál Clark zdůraznil spolu s Julliane Smithovou, 
ředitelkou  evropského  programu  ve  washingtonském 
think  tanku  CSIS,  že  mezi  priority  transatlantické 
spolupráce  patří  úspěšné  dokončení  úkolů  v 
Afghánistánu. “Obnova Afghánistánu  je vedle vojenských 
operací klíčovým cílem v zemi. Společný konsenzus NATO 
je  přitom  to  nejcennější,  co  si  musí  Severoatlantická 
aliance chránit,“ řekl Clark.  

Očekávané události 
11. března   Masaryk a jeho rodina: americké 

souvislosti a inspirace, Americké centrum 
(A.C.), 18:00. 

12. března  Přednáška prof. Honerkampa: americká 
literární historie,  A.C., 17:30.  

19. března  Katherine Kramerová: Vstupte do světa 
amerického jazzového tance ( film).  A.C., 
18:00.  


