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Červenec 2007

Velvyslanectví oslavilo americkou 
nezávislost  

Oslav 131. výročí vyhlášení nezávislosti USA se 
v rezidenci amerického velvyslance v Praze zúčastnili 
prezident Václav Klaus, premiér Mirek Topolánek, bývalý 
prezident Václav Havel a přes 1000 dalších osobností a 
přátel ambasády z Česka i ze zahraničí. Velvyslanec 
Richard Graber a prezident Klaus ve svých projevech 
zdůraznili, že vztahy USA a České republiky jsou velmi 
přátelské, a zmínili se také o aktuálních bilaterálních 
tématech.  

 
Velvyslanec Graber a prezident Klaus s manželkou v pražské rezidenci  

Letošní oslava se konala 28. června. Toho dne roku 1776 
dokončil Thomas Jefferson text Prohlášení nezávislosti, na 
němž jsou postaveny základní americké hodnoty. USA 
vyhlásily svou nezávislost na Británii 4. července 1776.  

 
Americká námořní pěchota při zahájení recepce v rezidenci amerického 

velvyslance 

„Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou 
stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými 
právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování 
osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi 
lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu 
těch, jimž vládnou“. 

Informace o Prohlášení nezávislosti a americké historii: 
http://czech.prague.usembassy.gov/about_the_united_states
.html  

 
Na oslavách 4. července se dobře bavili i jezdci na motorkách Harley Davidson  

Doma i v zahraničí, v dešti i pod jasnou oblohou zůstává 
Den nezávislosti rodinnou oslavou a velkou občanskou 
událostí, která je hluboce zakořeněna v transatlatické tradici 
politické svobody. Na slavnost v Praze přispěla více než 
desítka amerických společností  z oblasti hoteliérství a 
rychlého občerstvení. Americké velvyslanectví jim za jejich 
služby děkuje.  

V Americe myslete obchodně 
25. června navštívil Prahu 
guvernér státu Georgia Sonny 
Perdue, který českým 
podnikatelům představil 
investiční příležitosti ve 
Spojených státech a zejména 
v jeho rodné Georgii. Perdue se 
také setkal s prezidentem 
Václavem Klausem a ministrem 
průmyslu a obchodu Martinem 
Římanem. Podle guvernéra 
představuje Georgia pro české firmy obrovskou příležitost, 
hlavně v automobilovém, leteckém a elektrotechickém 
průmyslu. Obchodní oddělení amerického velvyslanectví 
uspořádalo ve spolupráci s Americkou obchodní komorou 
pro Perdua a jeho misi schůzku s velvyslancem Graberem a 
brífink o českém trhu. Kromě České republiky mise zavítala 
také do Irska, Francie, Belgie a Německa. Českou republiku 
letos navštívily již čtyři americké obchodní mise.  
 

Americký lukostřelec zazářil v 
HandyCupu     

Americký šampion v lukostřelbě, paralympik Kevin Stone 
se 30. června během své první návštěvy Česka zúčastnil 
v Novém Městě nad Metují ve východních Čechách 
lukostřelecké soutěže HandyCUP 2007. Jeho cestu do 
České republiky zorganizovala Česká asociace tělesně 
postižených sportovců s podporou amerického 
velvyslanectví. Před závodem si ještě Stone stačil 
zatrénovat s českými lučištníky. Následně získal zlatou 
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medaili a ve své disciplíně překonal americký rekord. 
Během pozdějšího setkání s velvyslancem Graberem a 
novináři Kevin řekl: „Doufám, že jsem si v Česku mezi 
lukostřelci i pořadateli vytvořil nové přátele. Těším se, že se 
v blízké budoucnosti se svými známými z České republiky 
opět setkám. ” 

 
Stone v akci v  Novém Městě nad Metují                    

http://www.kevinjstone.com/  

Cyklisté diskutovali o urbanismu v 
Praze a Chicagu 

 Zejména o budoucnosti 
cyklostezek ve velkých 
městech debatoval během 
své návštěvy Prahy 21. 
června s českými cyklisty 
Randy Neufeld z 
Chicagské cyklistické 
federace. Jeho návštěva se 
konala v návaznosti na 
výstavu "Pohledy na 
Chicago", na které se 
americké velvyslanectví 
podílelo a jež bude 

otevřená do konce srpna. Neufeld během své přednášky v 
Americkém centru mimo jiné řekl: "Je důležité, aby cyklisté 
ve městě měli pocit, že jsou vítáni. Například v Chicagu je 
možné nastoupit s kolem do autobusu." Neufeld ale zároveň 
poznamenal, že Chicago by se mělo snažit přilákat více 
cyklististů, protože v současnosti jezdí do práce na kolech 
jen dvě procenta jeho obyvatel. Petr Štepánek z pražského 
magistrátu chce letos otevřít několik nových cyklostezek. 
Doufá, že omezení vjezdu aut do centra města pomůže  
propagovat jízdu na kole. 
 

Diplomaté z ambasády se sešli se 
studenty angličtiny 

Diplomaté z politicko-ekonomického oddělení 
Velvyslanectví USA Caleb Steiner a Hart Nelson a 85 
českých a polských studentů angličtiny v rámci speciálního 
programu konverzovali a zpívali v anglickém i českém 
jazyce. Program připravily Františkánské sestry řádu věčné 
adorace z Wisconsinu, které se již deset let věnují v Česku 
výuce angličtiny pro církevní pracovníky.  Během oběda po 
skončení oficálního programu představitelé velvyslanectví 
diskutovali s pedagogy a studenty o jejich práci na 

zastupitelství, o životě ve Spojených státech a o jejich 
dojmech z České republiky. 
 
Velvyslanec navštívil Ústí, dal rozhovor 

časopisu, otevřel výstavu   
Warholových děl... 

Velvyslanec Richard Graber pokračoval 21. června ve 
svých cestách po Česku návštěvou Ústí nad Labem. Setkal 
se s primátorem Janem Kubatou, se kterým jednal o 
turistických možnostech regionu a amerických investicích v 
oblasti. Navštívil také místní nevládní organizace. V 
rozhovoru pro magazín MF Dnes z 12. července 
velvyslanec a jeho manželka Alexandria Graberová hovořili 
o jejich pohledu na život v České republice. Velvyslanec 
Graber také zahájil v pražském muzeu Kampa expozici děl 
americké pop ikony Andy Warhola.  Tato díla, z nichž 
většinu zapůjčilo Warholovo muzeum v Pittsburghu, jsou 
vystavena spolu s českým uměním pocházejícím ze stejně 
dynamického období. 
 

...a zahájil výkopem fotbalový zápas 
USA – Česko hráčů do 18 let 

Slavnostním výkopem zahájil 11. července velvyslanec 
Graber utkání fotbalových hráčů do 18 let mezi reprezentací 
USA a týmem FC Viktoria Plzeň. Viktoria vyzvala 
americké družstvo, které je na letním soustředění v 
Německu. Kromě samotného zápasu připravili plzenští 
sportovci zábavný program, který zahrnoval i návštěvu 
slavného pivovaru (i když hráči dostali od trenéra zákaz 
ochutnat plzeňský zlatavý mok) a budovu radnice. A 
výsledek? Čeští hráči vyhráli 2:0. 

 
Tým USA se připravuje na zápas 

 

Kalendář akcí 
2.-3. srpna Návštěva Velvyslance USA při 

Mezinárodní atomové agentuře Gregory 
Schulteho 

6. srpna Seminář – gender studies; Americké 
centrum, 9.00-16.00 

18.-25. srpna Jazz Summer Workshop; Frýdlant 
 


