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Ministr obrany Gates v Praze 
23. října přijel do Prahy americký ministr obrany Robert 
Gates. S prezidentem Václavem Klausem, předsedou vlády 
Mirkem Topolánkem, ministryní obrany Vlastou 
Parkanovou a opozičním lídrem Jiřím Paroubkem 
diskutoval zejména o protiraketové obraně a vojenských 
zahraničních misích. Gates o protiraketové obraně řekl: 
„Naším cílem je integrovaný systém, který by chránil 
všechny členy aliance před takovými hrozbami, jakými jsou 
například iránské balistické střely. S potěšením mohu říct, 
že ministři zahraničí a obrany členských zemí NATO 
vyjádřili tomuto přístupu podporu.“ 

 
Gates a Parkanová na ministerstvu obrany v Praze  

 

Spojené státy nepředložily návrh, aby na zařízeních v 
Polsku a Česku byli umístěni ruští vojáci, jak informovala 
některá média. Nabídka, představená v Moskvě, se týkala 
vzájemné výměny pozorovatelů na základnách 
protiraketové obrany v USA a Rusku. Gates jasně uvedl, že 
„pokud bychom měli zůstat vůči Rusům transparentní, což 
by mohlo být dosaženo například jejich přítomností na 
těchto zařízeních v České republice nebo v Polsku, vždy 
bychom nechali všechny kroky posoudit nejprve českou 
vládu a bez jejího souhlasu bychom nic dalšího 
nepodnikali.“ Ministr obrany Gates navštívil Prahu týden 
před dalším kolem česko-amerického vyjednávání o 
protiraketové obraně. 
 

Velvyslanec navštívil severní Moravu a 
Jičínsko 

Během návštěvy základny v Prostějově 2. října velvyslanec 
Graber vyznamenal pět členů místní elitní jednotky 
speciálního nasazení. Velvyslanec zdůraznil, že 
profesionalita těchto vojáků je srovnatelná s nejlepšími 
zástupci amerických ozbrojených sil. Jednotka je připravena 
na nové nasazení v Afghánistánu. Kromě setkání s vojáky 
velvyslanec spolu s manželkou Alexandrií absolvoval 
tandemový seskok padákem z výšky 4000 metrů nad 
vojenskou základnou a byl zážitkem nadšen.  Graber také 
navštívil oblast Českého ráje ve východních Čechách a 

pohádkové město Jičín, jehož je nyní čestným občanem. Se 
studenty místního gymnázia hovořil o možnostech studií ve 
Spojených státech, prohlédl si historické náměstí postavené 
Albrechtem z Valdštejna a zavítal i do česko-americké 
společnosti zabývající se produkty pro zubní ordinace.  
 

 
Velvyslanec se zdraví s českými vojáky po seskoku v Prostějově 

Filantropické ceny nadace Via 
V rezidenci velvyslance se koncem září konalo slavnostní  
předávání cen nadace Via za firemní a individuální 
filantropii. Tato přední česká nadace předává ocenění Via 
Bona již deset let díky podpoře nadace Citygroup. Dvě 
české firmy – Isolit Bravo a Orbit – byly oceněny za svou 
podporu místním charitativním projektům, Vodafone Česká 
republika a hraběnka Mathilda Nostitzová za podporu 
České unie nevidomých. 

 
Senátor Petr Pithart během ceremonie v rezidenci velvyslance 

Památník americkému pilotu z 2. 
světové války v Brn ě 

V Brně byl tento tento měsíc odhalen památník americkému 
pilotovi Williamu Kigginsovi, který byl jediným 
americkým vojákem, jenž zahynul ve městě během 2. 
světové války. Letoun důstojníka Kigginse byl sestřelen na 
Brněnsku v roce 1944. Památník je ve tvaru křídla 
Kigginsovy stíhačky P-51 Mustang, pojmenované "Miss 
Betty", jejíž část byla nedávno objevena. 
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Čeští experti navštívili Kwajalein. 
Prohlásili radar za bezpe čný 

Za účelem různých měření a kvůli možným zdravotním 
dopadům působení radaru, který v případě úspěšného 
uzavření česko-amerických smluv umístí USA v Česku, 
navštívili začátkem října čeští vojenští a civilní experti 
ostrov Kwajalein v Tichém oceánu. Expertní tým vedl 
hlavní hygienik Michael Vít, který řekl, že výsledky 
vyhovují českým normám. „Elektromagnetické záření v 
okolí radaru je nižší, než když máte mobilní telefon u svého 
ucha,“ řekl Vít. Oficiální zprávu najdete na informačních 
stránkách české vlády http://www.protiraketam.cz/.  

 
Evropská unie a její východní sousedé: 

konference v Americkém centru 
V pátek 21. září hostilo Americké centrum (AC) seminář o 
politice Evropské unie vůči jejím východním sousedům. Na 
programu byl také panel o aktuálních vztazích s Ruskem z 
pohledu jak Evropy, tak Spojených států. AC také pozvalo 
Nikolase Gvosdeva, editora čtvrtleníku The National 
Interest, jenž se zabývá mezinárodními vztahy a diplomacií, 
který založil Irving Bristol. Gvosdev diskutoval o 
americkém úhlu pohledu na toto téma. Mezi dalšími 
významnými hosty byli prof. Christian Lequesne z London 
School of Economics, Viktor Markov z Baltického fóra a 
Alexej Kuzněcov z moskevského Centra pro evropská 
studia. Seminář byl spoluorganizován českými think-tanky - 
Europeem, Pražským institutem bezpečnostních studií a 
Nadací Konráda Adenauera. 
 

 
Nikolas Gvosdev mluví v Americkém centru 

 

Americké spole čnosti p ředstavily 
technologie obnovitelných zdroj ů 

Obchodní mise šesti amerických firem navštívila 17. října 
Prahu, aby svým pražským partnerům představila 
nejnovější technologie v oblasti obnovitelných zdrojů a také 
navázala nové obchodní vztahy. Dvanáct českých firem a 
představitelé ministerstva zemědělství a České energetické 
agentury se zúčastnilo setkání v Americkém centru. O 
několik dní později zástupci společnosti Plymouth Tube 
Company podepsali kontrakt s českou energetickou firmou, 
která by se mohla stát jejím distributorem. 
 

 
Česká televize přinesla reportáž o veletrhu obnovitelných technologií, který se 

konal ve Washingtonu 

Profesor Forman p řednášel o             
hip-hopové kultu ře  

Profesor Murray Forman, který se zabývá rolí populární 
hudby ve společnosti a analýzou mediálního průmyslu a 
tvorbou této kultury s důrazem na věk, rasu a etnický 
původ, navštívil v říjnu Českou republiku.  Hovořil o hip-
hopové kultuře ve Spojených státech, jejích projevech a síle 
tvořivosti, které doprovázejí tento kulturní a společenský 
fenomén současné - nejen americké - společnosti. 

Registrace amerických voli čů 
Občanům Spojených států, kteří žijí v zahraničí a chtějí se 
zaregistrovat pro prezidentské primární volby, 
doporučujeme navštívit internetové stránky Federálního 
volebního asistenčního programu (The Federal Voting 
Assistance Program) http://www.fvap.gov/. Obecné 
informace o kandidátech, kampaních, datech primárek a 
dalších otázkách jsou k dispozici na 
http://usinfo.state.gov/politics/elections/. 

 

Očekávané události 
 
7. listopadu Koncert Bred Mehldau tria – Struny 

podzimu, Rudolfinum, Praha 
8. listopadu  Seminář o korporátní společenské 

odpovědnosti, Nadace VIA, Americké 
centrum, Praha, 20:00 

14. listopadu  Workshop – Jak úspěšně připravit žádost, 
Americké centrum, 16:00 


