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Českou republiku navštívil        
Prezident Bush 

“ Svoboda je nejlepší způsob, jak popustit uzdu kreativitě a 
ekonomickému potenciálu každého národa. Svoboda je 
jediné společenské uspořádání, které vede ke spravedlnosti. 
A lidská svoboda je jedinou cestou, jak se domoci lidských 
práv.... Nejúčinnější zbraní v boji proti extremismu nejsou 
kulky ani bomby - nýbrž univerzální přitažlivost svobody. 
Svoboda je výtvorem našeho stvořitele a předmětem tužby 
každé duše. ” (Prezident Bush, Praha,  5. června) 

 
Oficiální přivítání prezidenta Bushe na Pražském hradě 

4. a 5. června navštívil Českou republiku americký 
prezident  George Bush se svou manželkou Laurou. Praha 
byla první zastávkou na jejich evropské cestě, která také 
zahrnovala summit zemí G8 v německém Heiligendammu, 
Polsko, Itálii, Albánii a Bulharsko. Bush se sešel se svým 
českým protějškem Václavem Klausem, premiérem 
Mirkem Topolánkem a dalšími českými představiteli. 
Jednáním dominovala protiraketová obrana a otázka víz do 
USA. Na konferenci “Demokracie a bezpečnost” Bush 
zdůraznil, jak si Amerika váží úsilí politických disidentů 
z celého světa bojovat za svobodu.  

 
 Laura Bushová a Livia Klausová ve Strahoském klášteře 

Laura Bushová a Livia Klausová navštívily zahrady 
Pražského hradu, Lobkovický palác a Strahovský klášter, 
v němž si kromě mnoha památek prohlédly i první českou 
knihu z počátku 16. století, ve které je zmínka o objevení 
severoamerického kontinentu. Prezident Bush a jeho žena 
byli v Praze již podruhé.   

Velvyslanectví zavádí online vyjednání 
schůzky k vízovému pohovoru 

Od 1. června 2007 si žadatelé o všechny druhy 
nepřistěhovaleckých víz do USA dojednávají  schůzku k 
pohovoru na americké velvyslanectví po internetu. Za tuto 
službu si ambasáda neúčtuje žádný poplatek. Informace k 
novému systému vyřizování schůzek jsou k dispozici na 
stránkách úřadu http://czech.prague.usembassy.gov/. Nový 
postup ušetří žadatelům o víza čas i peníze (vízový poplatek 
2100 Kč se nemění). Nahrazuje telefonickou linku, přes 
kterou si žadatelé dosud museli dojednat termín vízového 
pohovoru. Zájemci o americká nepřistěhovalecká víza 
vyplní na stránkách velvyslanectví USA elektronickou 
žádost o vízum (EVAF) a pak si pomocí interaktivního 
kalendáře dojednají schůzku. Elektronickou žádost je třeba 
vytisknout a přinést na velvyslanectví k vízovému pohovoru 
společně s potvrzením termínu, které se automaticky 
vytvoří po vyplnění formuláře. Od počátku června si tímto 
způsobem zažádalo o vízum zhruba tisíc Čechů. Pokud 
žadatel nemá přístup k internetu, může o vyřízení víz 
požádat cestovní kancelář.   
 

Bývalá soudkyně Nejvyššího soudu 
O’Connorová hovořila v CEELI 

 
Soudkyně O’Connor mluví s reportérem z Hospodářských novin 

Do Prahy zavítala bývalá soudkyně amerického Nejvyššího 
soudu Sandra Day O’Connorová. Zúčastnila se mimo jiné 
semináře institutu CEELI, na němž - při příležitosti otevření 
nedávno restaurované pražské vily Gröbovky - přednesla 
projev o soudcovské nezávislosti. Institut CEELI se 
prostřednictvím různých školení zaměřuje na upevnění 
právního státu ve střední Evropě, bývalém Sovětském svazu 
i jinde. Programů, které institut vypsal, se zúčastnili soudci 
z již více než 30 zemí, včetně několika předsedů soudů, 
mimo jiné z Afghánistánu a z Iráku. O’Connorová 
se CEELI spolupracuje od jeho založení v roce 1990. 
V roce 1981 byla první ženou, která byla jmenována do 
Nejvyššího soudu USA. Z funkce odešla v roce 2006. Se 
svým bratrem H. Alanen Dayem napsala knihu Mládí na 
ranči na americkém Jihozápadě, v které popisuje období, 
které ovlivnilo její charakter.      



.Vernisáž výstavy                        
“Pohledy na  Chicago” 

Věděli jste, že Chicago je sesterské město Prahy ve 
Spojených státech? Clam-Gallasův palác v centru české 
metropole ve spolupráci s americkým velvyslanectvím nyní 
hostí výstavu 63 fotografií “Pohledy na Chicago”, která 
představuje městské a příměstké prostředí a také okolí 
největšího města amerického Středozápadu. Fotografka 
Terry Evansová svou sérií forografií zachytila růst 
metropole a ukázala, jak město nakládá se svými 
otevřenými prostory, čtvrtěmi, dopravními systémy, 
průmyslovými zónami a parky. Evansová se také snaží 
poukázat na problémy, kterým čelí města, jako napříkad 
Chicago a Praha, a navrhuje možná řešení. Více informací 
na  http://www.revealingchicago.org/ 

 
Fotografie z výstavy Pohledy na Chicago, která bude v Praze do 19. srpna 

Na festival spisovatelů dorazili velikáni 
americké literatury 

Američtí spisovatelé E. L. Doctorow, Gary Snyder a 
Aleksandar Hemon se zúčastnili letošního pražského 
festivalu spisovatelů. 6. června mluvili před plným sálem 
Amerického centra o tom, jak těžké je postihnout skutečné 
strasti a emoce dnešního světa. Opět se ukázalo, jak velké 
oblibě se těší americká literatura u českých čtenářů.  

Jednání o protiraketové obraně  

 
Náměstek  John C. Rood a náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar  

Oficiální rozhovory mezi USA a Českou republikou o 
výstavbě protiraketového radaru v Brdech pokračovaly 22. 
května návštěvou náměstka ministryně zahraničí USA 
Johna Rooda v Praze. Za český tým s ním jednal  náměstek 
ministra zahraničí Tomáš Pojar. Do České republiky přijel 
zároveň i specialista z Massachusettského institutu 
technologií (MIT) Gerald Augery, jenž vysvětloval 
technické stránky radaru starostům z oblasti Brd. Do Čech 

zavítala i velvyslankyně USA při NATO Victoria 
Nulandová, která 1. června vystoupila na konferenci o 
spolupráci USA a NATO při obraně Evropy před raketami 
“darebných států”.     

Návštěva náměstkyně Karen 
Hughesové v Praze 

11. – 13. června byla v Česku náměstkyně ministryně 
zahraničí po veřejnou diplomacii Karen Hughesová. 
Zúčastnila se zasedání Rady guvernérů pro rozhlasové a 
televizní vysílání, která dohlíží na práci Rádia Svobodná 
Evropa. V Plzni se setkala s absolventy programu Mladí 
ambasadoři a prohlédla si pivovar Pilsner Urquell. 
V interview pro Lidové noviny hovořila o roli USA ve 
světě, o “vedení” míru proti teroristické ideologii a o 
významu svobody a demokracie, jak o nich mluvil ve svém 
projevu v Praze prezident Bush.    

 
Hughes s Mladými ambasadory v Americkém centru v Plzni 

Česko-americkou cenu dostal            
Jan Petrov 

Každoročně udělovanou Česko-americkou cenu pro 
talentované studenty letos obdržel student práv z Univerzity 
Karlovy Jan Petrov za práci “Obecná odpovědnost členů 
představenstva a.s. v česko-americko-německém 
porovnání”. Soutěž je určena všem studentům, kteří napsali 
práci tématicky související se Spojenými státy. Letos byla 
vypsána na témata týkající se sociologie nebo ekonomiky. 
Vítěz dostává finanční odměnu 10.000 Kč a jeho dílo bude 
publikovano. 
 

Kalendář akcí               
21. června   Diskuze o urbanismu a městské 

cyklistice.  Am. centrum, Praha 17:00  
25. června   Českou republiku  navštíví guvernér státu 

Georgia s obchodní misí 
Čtvrteční filmy, od 18:00 v Americkém centru (Tržiště 

13, Praha) 
28. června   “Guide to Recognizing Your Saints”  
 

Přejeme všem studentům hezké letní prázdniny! 
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