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Náměstek Edelman navštívil Prahu 
27. března Prahu navštívil náměstek amerického ministra 
obrany Eric Edelman. S představiteli ministerstva obrany a 
zahraničí jednal o spolupráci v oblasti protiraketové obrany 
v Evropě. Edelman zdůraznil slučitelnost budoucích 
protiraketových systémů Spojených států a NATO: zatímco 
Severoatlantická aliance bude Evropu chránit před raketami 
krátkého a středního doletu, americký systém bude mít na 
starosti obranu před střelami dlouhého doletu. “Naše 
jednání stojí na bilaterálním základě, nicméně klademe 
důraz na transparentnost vzhledem k NATO.” Během 
vystoupení v České televizi zdůraznili Edelman a český 
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg nutnost hovořit o 
protiraketové obraně s evropskými spojenci a Ruskem.    
28. března česká vláda oznámila záměr začít se Spojenými 
státy o protiraketovém systému jednat.  
 

 
Edelman (vlevo) a náměstek ministra obrany Barták na tiskové konferenci    

Velvyslanec Graber si prohlédl Ostravu 
Velvyslanec Richard Graber navštívil 26. a 27. března 
Ostravsko, které v posledních letech vykazuje rychlý 
ekonomický rozvoj. Po schůzkách s hejtmanem Evženem 
Tošenovským, primátorem Petrem Kajnarem a členy 
Americké obchodní komory se Graber zúčastnil otevření 
nové ostravské továrny americké firmy z Wisconsinu 
Briggs & Stratton. Velvyslanec také moderoval schůzku 
místních českých a amerických podnikatelů, která byla 
zaměřená na nutnost transparentnosti v ekonomice i státní 
správě. Na ostravské Technické univerzitě Graber 
diskutoval o významu spolupráce  
 

 
Velvyslanec Graber se závodníky Karlem a Alešem  Lopraisovými 

s místními společnostmi a o způsobech, jak podpořit 
výzkum a rozvoj. Spojené státy jsou v oblasti výzkumu  a 
rozvojových projektů v Česku největším investorem. 
Velvyslanec Graber se také zastavil v soukromé nemocnici 
Podlesí v Třinci a v Tatře Kopřivnice, jež je tradičním 
českým výrobcem těžkých nákladních vozů a nyní ji vlastní 
Američané. Poslední zastávka byla v americké společnosti 
ON Semiconductor Rožnov pod Radhoštěm, která již delší 
dobu působí v České republice. 

 
Velvyslanec  Graber (vlevo) s rektorem Technické univerzity Tomášem 

Čermákem  

Americké velvyslanectví 
spoluorganizovalo seminář o 

transformační diplomacii 
Velvyslanec Graber zahájil 30. března třídenní seminář o 
transformační diplomacii určený neziskovým organizacím 
ze zemí Visegradu. Diskutovalo se o tom, jak mohou 
vznikající demokracie využít zkušeností zemí jako je Česká 
republika, Slovensko, Polsko či Maďarsko.   
 

Pavol Demeš an John Glenn z německého Marshallova fondu se 30. 
března  zúčastnili  semináře o diplomacii 

Seminář, který také sponzorovalo americké velvyslanectví a 
české ministerstvo zahraničí, nabídl význačným institucím 
v Evropě a ve Spojených státech spojit se se 
středoevropskými neziskovými organizacemi, které se 
věnují podpoře demokracie. V rámci semináře se také 
konala zvláštní schůze účastníků programů Fulbrightovy 
komise, z nichž se mnozí prosadili v politice či 
v ekonomice, a mohou svými schopnostmi pomoci při 
vytváření demokratických institucí.  



Mediace versus soudní pře 

Pražská nezisková organizace Asociace mediátorů České 
republiky zorganizovala ve spolupráci s americkým 
velvyslanectvím dvoudenní seminář o mediaci jako 

způsobu řešení konfliktů.  Tento 
alternativní způsob urovnávání 
sporů je efektivní a finančně 
výhodný a stojí přitom mimo 
soudní systém. Thomas Smith, 
PhD, který je specialistou na 

sociální psychologii a řešení konfliktů, vedl seminář pro 
zhruba 50 profesionálních či potenciálně profesionálních 
mediátorů. Tento alternativní způsob řešení konfliktů se 
používá ve Spojených státech i jinde, aby se ulehčilo 
přetíženým soudním systéům v těch případech, které lze 
urovnat smírem. http://www.amcr.cz

Čeští studenti míří na prestižní 
americké univerzity 

Díky stipendijnímu programu 
Fulbrightovy komise bude moci 15 
talentovaných studentů od září 
2007 pokračovat ve svých studiích 
na prestižních univerzitách v USA, 
jakými jsou Columbia, Harvard a 

MIT.  Mezi nejčastější studijní obory patří práva, 
mezinárodní vztahy a americká studia. Kromě 
Fulbrightových stipendií jsou čeští studenti také úspěšní při 
získávání finančních podpor amerických univerzit. Studenti 
mohou peníze použít na výzkum během doktorantských 
studií. Další informace jsou k dispozici na 
http://www.fulbright.cz/english.shtml  

Zástupce velvyslance Munter 
nominován na velvyslance v Srbsku 

Bílý dům oznámil záměr nominovat zástupce velvyslance 
Camerona Muntera na pozici amerického velvyslance 
v Srbsku. Jeho nominace musí být ještě schválena Senátem 
Spojených států. “Je to pro Camerona skvělý a  

 
Zástupce velvyslance Cameron Munter 

zasloužený úspěch. Cameron, Marylin a Anna nám sice 
budou v Praze chybět, ale zastupitelský úřad Spojených 
států v Bělehradě bude v dobrých rukou,” řekl velvyslanec 
Graber.  Munterovi nemají v plánu odjet z Prahy před 
koncem školního roku v polovině června. Cameron Munter 

je kariérním diplomatem na americkém ministerstvu 
zahraničí. Pracoval také jako ředitel provinčního 
rekonstrukčního týmu v iráckém Mosulu. Předtím působil 
jako zástupce velvyslance ve Varšavě. Na Cornellské 
univerzitě získal bakalářský titul a na Univerzitě Johnse 
Hopkinse titul PhD.  
 

Před ambasádou je nový informační 
displej 

Americké velvyslanectví má na zdi u 
vchodu do budovy nový informační displej. 
Obrazovka poskytuje informace českým i 
americkým občanům o vízech a 
konzulárních záležitostech, otevíracích 
hodinách, webových stránkách ambasády a 
aktivitách Amerického centra. 

 

 

Kalendář akcí                    
 

 24. dubna Panelová diskuze se členy Fulbrightovy    
                             komise o českém a americkém školství     
                            16:30 – 18:30, Americké centrum 
 26. – 27. dubna   Národní projekt. Beseda    
                             s účastí partnerských organizací   
                             společnosti American Civitas  
                             08:00 – 16:30, Americké centrum 
 2. května              Přednáška Grega Kesslera, Ph.D.,  
                              z institutu CALL Ohijské univerzity    
                             16:00 - 17:30, Americké centrum 
 2. května             IDET Brno. Otevření amerického     
                             pavilónu na veletrhu obranné a   
                             bezpečnostní techniky  
 3. – 6. května       Svět knihy, kterého se zúčastní John  
                             Irving a Francine Prose. Výstaviště  
                              Praha 
 4. – 6. května       Oslavy osvobození Plzně 
 15. května            Vyhlášení česko-americké soutěže o   
                              talentované studenty  
                              13:00, Info USA, Brno 
 
Čtvrteční filmy od 18:00 v Americkém centru: 
 26. dubna          Hudba v Afghánistanu 
 3. května           Oceněný americký indie film 
 10. května          The Perilous Fight 
 

Každoroční summit USA-EU se bude konat ve 
Washingtonu od 30. dubna 2007  
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