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Češi a Američané si společně 
připomněli konec války 

 
Konvoj džípů před americkým velvyslanectvím v Praze 

Kolem 40 amerických armádních vozů českých příznivců 
vojenské historie se 3. května sjelo před americké 
velvyslanectví, kde si připomněly konec 2. světové války. 
Z Prahy se kolona vydala do západních Čech, které v roce 
1945 osvobodila americká vojska. Pro velvyslanectví bylo 
ctí účastnit se více než čtyř desítek akcí, které připomněly 
zásluhy veteránů a při nichž se oslavovala společná česko-
americká historie. Američtí diplomaté i vojenští 
představitelé ocenili vstřícnost a pohostinnost lidí od 
Domažlic po Kdyni. 

 
Velvyslanec Graber v Plzni 

Do Plzně zavítal velvyslanec Richard Graber se svou 
rodinou. Americký představitel se zúčastnil oficiálního 
programu oslav osvobození západních Čech americkou 
armádou a městu jako dar předal historické dokumenty. 
Navštívil také muzeum George W. Pattona a výstavu 
historických vozů z 2. světové války. Na závěr ještě Graber 
zhlédl oslavy u památníku Díky Ameriko.   

Ministři zahraničí Česka a USA se sešli 
ve Washingtonu 

Český minister zahraničních věcí Karel Schwarzenberg byl 
od 18. do 22. dubna na oficiální návštěvě ve Washingtonu. 
Sešel se se svou americkou kolegyní Condoleezzou 
Riceovou, ministrem vnitřní bezpečnosti Michaelem 
Chertoffem a dalšími představiteli. Riceová po přijetí 
Schwarzenberga charakterizovala Českou republiku jako 

“našeho velkého spojence”, který 
stojí po boku Spojených států ve 
válce proti terorismu jak 
v Aghánistánu, tak v Iráku a také  
s námi “sdílí stejné hodnoty a 
bojuje za lidská práva na Kubě, 
v Bělorusku a v Barmě, proti tyranii 
a za vítězství svobody”. Americký prezident George Bush 
navštíví 4. a 5. června 2007 Českou republiku. 

Jednání o protiraketové obraně 
pokračují 

23. dubna přijel do Prahy ředitel americké Agentury 
protiraketové obrany (MDA) generál Henry Obering. Sešel 
se s představiteli ministerstva obrany, ministerstva 
zahraničí, poslanci a novináři. Během návštěvy zdůraznil, 
jak daleko již Írán a další země pokročily ve vývoji 
raketových systémů, které ohrožují euroatlantické zájmy i 
technologie, jež máme nyní pro naši obranu k dispozici. 
První jednání, která se týkala právních otázek umístění 
americké obsluhy radaru na českém území, skončila v Praze 
11. května. Obě strany se dohodly na tom, že smlouva 
NATO SOFA bude tvořit základ budoucí dohody. Další 
kolo rozhovorů o americkém radarovém zařízení a 
spolupráci na protiraketové obraně začne 22. května. 
Představitelé amerického velvyslanectví a experti 
z ministerstva obrany a zahraničí navštívili v polovině 
května Rokycany a Příbram v okrajových částech Brd a 
místním starostům, veřejnosti a novinářům vysvětlovali 
princip a fungování protiraketové obrany. Další informace 
jsou k dispozici na http://prague.usembassy.gov.  

Velvyslanec se na výletě v brdských 
lesích sešel s místními obyvateli 

Také velvyslanec Graber navštívil Brdy. 8. května se  sešel 
se starostou a zástupci městečka Dobřív a pak pokračoval 
lesem nově otevřeného úseku brdského vojenského újezdu 
přes vesnici Skořice do Mirošova. Během výletu odpovídal 
na otázky, které se týkaly  navrženého amerického 
radarového zařízení. 

 
Velvyslanec se svou ženou a zástupci Dobřivi 



Spisovatelka Francine Prose se v Praze 
sešla se svými fanoušky 

 
Francine Prose na festivalu Svět knih v Praze 

Francine Prose, slavná autorka 14 beletristických knih, 
esejistka, kritička a od března 2007 prezidentka 
Amerického centra  PEN klubu, navštívila 2. až 7. května 
Českou republiku. Se studenty univerzit v Brně a Olomouci 
hovořila o procesu čtení a psaní a vysvětlovala roli a cíle 
PEN klubu ve Spojených státech. Francine Prose dostala 
také pozvání na festival Svět knih. O své zkušenosti se 
podělila s novými spisovateli – finalisty celostátní soutěže 
organizované Společností přátel USA. Její kniha Lovci a 
sběrači plodů (Hunters and Gatherers) vyšla v češtině 
(přeložila Hana Ulmanová) v nakladatelství  ARGO. 
Francine Prose byla v České republice již potřetí.   

Velvyslanec pozdravil skauty, navštívil 
Ústí nad Labem a vystoupil v České 

televizi 

 
Velvyslanec se zdraví se skauty na oslavách výročí skautingu v České 

republice 

Během uplynulého měsíce navštívil velvyslanec Graber 
Ústecký kraj, kde si všiml nejen místních krás, ale i velkého 
investičního potenciálu pro americké společnosti. Na jiném 
místě v České republice, v Průhonicích u Prahy, byl 
velvyslanec přítomen otevření nové pobočky značek GM 
Cadillac, Corvette a Hummer s rozlohou 680 čtverečních 
metrů.  A 21. dubna se na pražském Staroměstském náměstí 
sešel  se skauty v rámci oslav 100 let skautingu v České 
republice. Co se týče spolupráce s novináři, Richard Graber 
koncem dubna vystoupil v Dobrém ránu s Českou televizí a 
v květnu poskytl rozhovor Českému rozhlasu 6 a 
zpravodajskému časopisu Týden. 

Bývalý šéf washingtonské policie si 
vyměnil zkušenosti s českými kolegy 

Bývalý šéf washingtonské metropolitní policie Charles 
Ramsey a ředitel výzkumného policejního fóra Chuck 
Wexler pobývali 13. až 16. května v České republice. 
S představiteli ministerstva vnitra a policie si vyměnili 
pohledy na roli strážců pořádku ve společnosti. Měli také 
příležitost hovořit s policisty a úředníky, kteří mají na 
starosti policejní reformu a návrhy dalších změn. Během 
návštěvy pražské střední policejní školy Ramsey vyzdvihl 
důležitost získání vzájemné důvěry policie a společnosti   a 
za velmi důležitý označil i aktivní přístup obyvatel při 
odhalování zločinu. Tuto stáž zorganizovalo americké 
ministerstvo zahraničí.  

 
Ramsey a Wexler v Americkém centru v Praze 

Knihovna Amerického centra online 

Americké centrum s potěšením oznamuje, že jeho knihovna 
je nyní k dispozici také na internetu. Katalog obsahuje 
mimo jiné knihy z center InfoUSA v Plzni a Brně. Knihy 
jsou zaměřeny zejména na americkou zahraniční politiku, 
diplomacii a bezpečnostní otázky. Další informace jsou 
k dispozici na http://prague.usembassy.gov/ac-library.html.  
 

Kalendář událostí                  
24. května  Vernisáž výstavy Andyho Warhola. 

Moravská galerie, Brno, 17:00 
28.- 29. května Profesor Richard Pells. Info USA, Brno: 

28. května, 16:00. Americké centrum, 
Praha: 29. května, 17:00. 

30. května        Vernisáž výstavy Pohledy na Chicago. 
Fotografie Terry Evans. Clam-Gallasův 
palác, Praha 17:00. 

4. – 5. června  Prezident Bush s manželkou navštíví 
Českou republiku       

Čtvrteční filmy, které začínají v 18:00 v Americkém 
centru: 

 24. května  On Tour with Neubauten 
 31. května     Hustle and Flow  
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