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Prezident Klaus ve Washingtonu 

 
Prezident Václav Klaus se 9. března setkal v Bílém domě s 
americkým viceprezidentem Dickem Cheneym. Diskutovali 
o řadě otázek včetně možné spolupráce na protiraketové 
obraně proti potenciálním hrozbám z Blízkého východu. 
Viceprezident ocenil, že se Česká republika účastní jako 
silný spojenec NATO zajištění globální bezpečnosti a 
zdůraznil také bezpečnostní závazky USA k euro-
atlantickému společenství. Prezident Klaus, kterého 
doprovázel americký velvyslanec v Česku Richard Graber, 
se ve Washingtonu také setkal s ministrem obrany Robertem 
Gatesem a dalšími vysokými americkými úředníky. Mimo 
hlavní město se prezident Klaus sešel s představiteli 
samosprávy a místních podnikatelů ve státech Texas, 
Louisiana a Alabama, stejně jako se zástupci krajanské 
komunity.  

Nové prostory konzulárního oddělení 
Velvyslanec Richard Graber a dlouholetá pracovnice 
americké ambasády Jitka Poláková slavnostně otevřeli 2. 
března rekonstruované prostory konzulárního oddělení. 

 
Konzulární sekce rozšířila prostory pro klienty včetně čekárny, která ukazuje  

ranou historii Malé Strany. 

Představitelé ministerstev zahraničí a vnitra, diplomaté, 
novináři a pracovníci velvyslanectví si přišli prohlédnout 
nádherně renovované renesanční stropy včetně 
modernizovaných prostor pro americké i české klienty. 

 

Setkání s budoucími lídry 
Skupina 15 nadaných středoškolských studentů vybraných 
pražským Rotary Clubem se 26. února setkala s 
velvyslancem Graberem. Velvyslanectví USA pro ně 
připravilo den plný aktivit, setkání, přednášek a diskuzí na 
International School of Prague a v budově ambasády. Akci 
zakončila recepce v residenci velvyslance. Cílem projektu je 
oslovit mladé lidi a odkrýt jim práci zastupitelského úřadu. 
"Velmi rád navazuji silné vztahy s mladými lidmi, protože 
představují budoucnost této země," řekl velvyslanec Graber 
a poznamenal, že se už připravuje další setkání.  

 
Čeští  “mladí velvyslanci ” navštívili International School of Prague 

 
Během návštěvy Západočeské univerzity 12. března se  
Graber setkal s představiteli této vysoké školy a s českými a 
americkými studenty k desátému výročí výměnného 
programu s Univerzitou Marquette z Milwaukee ve 
Wisconsinu. Diskuze se studenty a pedagogy se týkala 
zaměření výměnného programu na případové studie 
v ekonomice. Ambasador ocenil aktivní a dlouhotrvající 
vztahy mezi univerzitami a také mimořádnou úlohu města 
Plzně v podpoře česko-amerických vztahů.   

 
Velvyslanec diskutoval o protiraketové 

obraně v České televizi 
4. března se velvyslanec Graber zúčastnil diskusního pořadu 
České televize "Otázky Václava Moravce", který byl  
věnován problematice protiraketové obrany a navrženému 
umístění radarového zařízení nedaleko Příbrami. Na otázku 
týkající se realizovatelnosti projektu Graber odpověděl, že 
financování protiraketové obrany Spojených států je 
zajištěno a že "jak demokraté, tak republikáni mají velký 
zájem na bezpečnosti spojenců." Vyzdvihl také nutnost 
poskytnutí co největšího množství informací lidem žijícím 
blízko možného umístění radarové základny a důležitost 
komunikace se starosty z obcí v oblasti kolem vojenského 
prostoru Brd, politiky a nevládními organizacemi.   
 



Program integrace Romů dokončen 
Americká vláda se během posledních čtyř let v Bruntále, 
Chomutově a v Pardubicích intenzivně podílela na 
integračním programu pro Romy. Jeho cílem bylo umožnit 
těmto komunitám bezkonfliktně řešit jejich problémy a 
rozvíjet konsensus v mezních situacích týkajících se romské 
menšiny.  U příležitosti zakončení programu 8. března se 
chargé d'affairs Velvyslanectví USA Cameron Munter 
společně s regionálním ředitelem USAID Rayem 
Kirklandem a ministryní ČR pro lidská práva a národnostní 
menšiny Džamilou Stehlíkovou v Praze setkali se zástupci 
PartnersCzech, místních nevládních organizací a 
samosprávy, kteří se na programu podíleli.  

 
Představitelé nevládních organizací a Velvyslanectví USA hodnotí Romský 

integrační program 

Agentura USAID poskytla téměř 2.8 milionu dolarů na 
romské integrační programy v České republice, na 
Slovensku a v Maďarsku, včetně téměř 650 tisíc dolarů (cca. 
13.9 milionu korun) určených pro Českou republiku.  

Americké centrum hostilo diskuzi o 
Severní Koreji  

Severní Korea a světová bezpečnost byly tématem diskuze, 
které se v Americkém centru 27. února zúčastnili Petr Suchý 
z Masarykovy univerzity, Antonín Rašek z Univerzity 
Karlovy a Antonín Berdych z Asociace pro mezinárodní 
otázky. Akci moderoval Martin Ehl z Hospodářských novin. 
Debata se zaměřila na severokorejské jaderné a balistické 
testy a na diplomatickém řešení  vypjatých vztahů. Záznam z 
akce si můžete poslechnout v českém jazyce na 
http://prague.usembassy.gov/ . 

 50. výročí Evropské unie 
Americký expert na Evropkou unii Roy Ginsberg diskutoval 
s odborným publikem v Brně, Olomouc a v Plzni a v 
televizní debatě s předními českými politiky, vicepremiérem 
pro evropské záležitosti a bývalým evropským komisařem o 

vývoji EU. Ginsberg, který je 
profesorem na Skidmore College a 
autorem publikace Demystifikace 
Evropské unie: Trvalá logika 
regionální integrace, také s odborníky 
hovořil o názorech na problematiku 
EU v diskuzi v Americkém centru. 

Záznam je na http://czech.prague.usembassy.gov/. 

Více informací o akcích v Americkém centru, pro 
dohodnutí návštěvy amerického diplomata ve škole nebo 
na akci kontaktujte Americké centrum na čísle 257-530-
640. 
 
Studentům a učitelům doporučujeme anglickou verzi 
Historie USA ve zkratce. Skvělý zdroj informací je nyní k 
dispozici on-line: 

http://usinfo.state.gov/products/pubs/historybrf/index.htm 
 

 
Kalendář akcí  

 
3. dubna  Asociace zprostředkovatelů České republiky 

sponzoruje jednodenní workshop na řešení 
konfliktních situací s americkým expertem 
Thomasem Smithem. Tlumočení do češtiny 
zajištěno.  

11. dubna Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni 
bude pořádat jednodenní seminář pro české 
učitele o tom, jak připravit hodiny o lidských 
právech na základě prezentací Festivalu Jeden 
svět.  

 
Americké centrum zve zájemce každý čtvrtek od 18 hodin 
na promítání oceněných filmů: 
5. duben  Americké Indie filmy 
12. duben  Americké dokumenty 
19. duben  Snímky o českých menšinách v Rumunsku a 

Kazachstánu promítané na Festivalu Jeden 
svět 

26. duben Film z MOFFOM festivalu Hudba v 
Afghánistánu, s českými titulky 

 
Každoroční summit USA-EU se bude konat ve 

Washingtonu od 30. dubna 2007 
 

Díky 22 pracovníkům Velvyslanectví USA a 
jejich příbuzným, kteří darovali krev pro 
Vojenskou nemocnici ve Střešovicích! 

 
Alexandria Graberová, druhá zprava, se zdravotníky                          

během akce darování krve 1. března 
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