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Velvyslanec Graber diskutoval se
starosty o radarové stanici
Velvyslanec Richard Graber se v únoru sešel v Praze a v
Příbrami se starosty obcí z okolí vojenského újezdu Brdy.
Otevřel tak dialog o radarovém zařízení protiraketové
obrany, o jehož umístění v oblasti se jedná. Velvyslanec
uvedl upřesňující informace o typu uvžovaného radaru a o
jeho vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Během
diskuze Graber starostům přislíbil, že jejich obavy se budou
řešit. "Jsme teprve na začátku," řekl a dodal, že do regionu
přijede na výlet se svou rodinou.

Velvyslanec Graber a starosta Řihák hovoří v Příbrami s novináři

Starostové se také zajímali o to, jaké konkrétní investice
výstavba radaru samosprávám přinese. "Požádal jsem pana
velvyslance, aby ho příště doprovázeli také experti, kteří by
odpovídali na odborné dotazy," řekl starosta Příbrami Josef
Řihák novinářům. Velvyslanec Graber nabídl starostům
návštěvu americké základny v Německu, aby se přesvědčili,
jak fungují obdobná vojenská zařízení a jak jsou začleněna
do místního společenství. Představitele samosprávy ujistil, že
pokud bude tento projekt realizován, bude spadat pod českou
jurisdikci.

prostředí, zdraví a bezpečnost obyvatel. Konkrétní
bezpečnostní opatření uvnitř vojenského prostoru bude
nadále určovat česká armáda. Velvyslanec Graber také
zdůraznil, že radar je klíčovým prvkem protiraketové obrany
v Evropě a nebude chránit pouze Českou republiku a USA,
ale také většinu Evropy. Jestliže se projekt protiraketové
obrany uskuteční, radarová stanice by mohla začít fungovat
v roce 2011.

Náměstek Rosenzweig se zúčastnil
pražské konference o vízových otázkách
Tajemník pro zahraniční záležitosti ministra pro vnitřní
bezpečnost USA Paul Rosenzweig hovořil 24. ledna v Praze
o změnách v bezvízovém styku s představiteli 13 zemí
včetně České republiky, které jsou na tzv. cestovní mapě. Na
této konferenci, pořádané ve spolupráci s českým
ministerstvem zahraničních věcí, popsal Rosenzweig postup
vlády USA a jejích právních expertů při vypracování nové
legislativy vízové politiky, která by umožnila vstup dalších
států do Programu bezvízového styku. "Toto je první krok na
dlouhé cestě – ale osobně domnívám, že můžeme uspět ještě
do konce volebního období prezidenta Bushe," řekl
Rosenzweig po setkání s vysokými českými představiteli.
Rosenzweig také navštívil pražské letiště a tiskárnu
cestovních pasů a ocenil jejich bezpečnostní opatření.

Zleva Paul Rosenzweig, Martin Povejšil z ministerstva zahraničí a zástupce
amerického velvyslance Cameron Munter.
Viz http://prague.usembassy.gov/702-rosenzweig-press.html

„Novináři v nebezpečí” diskuze v Americkém centru
Radar typu X-band určený pro monitoring raket se střední dráhou doletu, o
kterém budou během následujících měsíců jednat vlády České republiky a
Spojených států. Podrobnosti na http://prague.usembassy.gov

Konkrétní detaily projektu budou předmětem jednání
českých a amerických expertů a budou se týkat omezení
vstupu a dopadů vlivu radarového zařízení na životní

O problémech zprostředkování zpravodajství z válečných
oblastí a z míst, kde je omezená svoboda slova, diskutovali
23. ledna ředitel Rádia Svobodný Irák Sergej Daniločkin, šéf
zahraničního vysílání České televize Michal Kubal a novinář
Jan Rybář. Na přednášku do nově otevřeného Amerického
centra vedle amerického velvyslanectví přišlo kolem 60
hostů. Záznam si je možné poslechnout v angličtině na
stránce http://prague.usembassy.gov/ac_multimedia.html.

Velitel sil v Afghánistánu Eikenberry
navštívil Prahu

V Americkém centru se diskutovalo o
Iráku

Velitel spojených sil v Afgánistánu generál Karl Eikenberry
navštívil 23. ledna Prahu. Ocenil rozhodnutí České republiky
vyslat do oblasti konfliktu polní nemocnici, a vyzvihnul
profesionalitu českých jednotek, které v Afghánistánu
působí. Ministryně obrany Vlasta Parkanová Eikenberrymu
udělila Český záslužný kříž, čehož si generál podle vlastních
slov velmi váží. Česká republika má v současné době
v severovýchodním Afghánistánu a Kábulu kolem 150
vojáků.

V úterý 12. února uspořádalo Americké centrum společně se
Střediskem bezpečnostní politiky CESES při Karlově
univerzitě diskuzi o aktuální situaci a perspektivách Iráku.
V diskuzi vystoupili zástupce amerického velvyslance v
Praze Cameron Munter, Cyril Bumbálek z Asociace pro
mezinárodní otázky, Břetislav Tureček z deníku Právo a
bývalý poradce Dočasné koaliční správy (CPA) v Iráku
Ludvík Cimburek. Ve svých příspěvcích se mimo jiné dotkli
bezpečnostní situace v zemi, role sousedních států, BakerHamiltonovy zprávy a nové strategie pro Irák, kterou v
lednu představil prezident Bush.

Američané poprvé na zbrojním veletrhu
v Brně

General Eikenberry (vpravo) se v Afghánistánu dívá na plány výstavby
základny brigády afghánské armády

Velvyslanec Graber navštívil další
české regiony
Velvyslanec Graber navštívil v lednu a únoru další české
kraje. 23. až 24. ledna byl v Českých Budějovicích, kde se
sešel se zástupcem starosty, hejtmanem Janem Zahradníkem
a studenty česko-anglického gymnázia a Jihočeské
univerzity. Nevynechal ani návštěvu pivovaru Budvar a
pozdravil se s vojáky českých a amerických speciálních sil
ve vojenském újezdu Boletice. 29. ledna zavítal velvyslanec
do Hradce Králové. U kulatého stolu se sešel s rektorem,
děkany a studenty královéhradecké univerzity a po schůzce
s hejtmanem Pavlem Bradíkem navštívil slavného výrobce
klavírů Petrof. V polovině února zamířil velvyslanec
do Pardubic, kde se sešel s představiteli města a pak se
zúčastnil tiskové konference, na níž byl oznámen vznik
česko-americké společnosti ERA. Firma plánuje, že do
konce roku přijme dalších 250 zaměstnanců. Následující den
Graber odjel do Ostravy, kde si prohlédl tramvajovou
továrnu Inecon a společně se svou rodinou shlédl tenisové
utkání Davis Cup.

Velvyslanec Richard Graber s českými vojáky ve výcvikovém prostoru
Boletice. Čeští a američtí vojáci v Boleticích společně cvičili před odjezdem
do mise v Afghánistánu

Na prestižním brněnském veletrhu
IDET bude za přispění amerického
velvyslanectví
poprvé
otevřen
americký pavilon. Velvyslanectví
připravilo pro vystavující i návštěvníky speciální program,
díky němuž se budou moci zúčastnit recepce s představiteli
státních institucí, pracovní snídaně a individuálních schůzek.
Termín pro podání přihlášky do tohoto programu je 12.
březen. IDET je největším středoevropským veletrhem
obranného průmyslu a je ideálním místem pro setkání
hlavních hráčů na českém i americkém trhu obranné a
bezpečnostní techniky. Bude se konat od 2. do 4. května. Pro
více informací prosím kontaktujte obchodní oddělení
amerického velvyslanectví na prague.office.box@mail.doc.gov
nebo navštivte stránky http://www.micexpos.com a klikněte
na “IDET”.

Očekávané události
1. března

Vernisáž fotografické výstavy a promítnutí
dokumentárních filmů Williama Ferrise,
které se věnují duchu Delta Blues (18:00,
Americké centrum)
2. března
Otevření rekonstruovaného konzulárního
oddělení velvyslanectví – více místa a
nádherně zrenovované renesanční stropy
7. března
Seminář Civics – Ivana Havlínová ze
CIVITAS – CZ pro studenty pedagogické
fakulty (13:00 – 16:30, Americké centrum)
8. března
Oceněné americké nezávislé filmy (18:00,
Americké centrum)
15. března
Dokumentární film USA o podnikové
kriminalitě (18:00, Americké centrum)
22. března
Kdo s koho (režisér Marshall Curry, 18:00,
Americké centrum)
29- 30. března Podpora transformační spolupráce - seminář
(Americké centrum, ministerstvo zahraničí)
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