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Jednání o protiraketové obraně nabírají 
na obrátkách 

Ve dnech 5. a 6. listopadu se opět sešli čeští a američtí 
diplomaté, aby jednali o způsobu možného zapojení Česka 
do americké protiraketové obrany. V česko-americké 
smlouvě bude mimo jiné zakotveno, v jakém režimu bude 
zařízení protiraketové obrany fungovat, účel a velikost 
radarové stanice, struktura velení a kontroly a přístup 
českých vojáků a návštěv na základnu. Náměstek 
ministryně zahraničí pro kontrolu zbraní  a mezinárodní 
bezpečnost John C. Rood novinářům na závěr 
listopadového kola vyjednávání řekl, že Spojené státy mají 
zájem na dokončení jednání o výstavbě radaru. Společně 
s českým náměstkem ministra zahraničí Tomášem Pojarem 
oznámil, že na radarové základně v Brdech bude trvale 
umístěn český důstojník. 6. listopadu se během své cesty do 
Afghánistánu zastavil v Praze také náměstek amerického 
ministra obrany pro politické záležitosti Eric Edelman. 
Sešel se mimo jiné s poslanci a některými vládními 
představiteli. Další jednání o radaru jsou naplánována na 
polovinu prosince. 

 
    Rood, Edelman, náměstek ministra obrany Barták a Pojar na tiskové 

konferenci 

Velvyslanec a paní Graberová navštívili 
jihomoravská města  

Velvyslanec a paní Graberová se během dvoudenní cesty po 
jižní Moravě 6. až 7. listopadu sešli ve Znojmě, Moravském 
Krumově a Třebíči s místním zastupiteli, studenty, zástupci 
neziskových organizací a členy Rotary klubu. Ve Znojmě je 
přivítal starosta Petr Nezveda; prohlédli si například 
prostory neziskové organizace Chráněné dílny, v nichž 
handicapovaní lidé ručně vyrábějí vysoce kvalitní výrobky 
– svíčky, košíky či hračky. Velvyslanec Graber měl také 
projev v Rotary klubu ve Znojmě. Během další zastávky 
v Moravském Krumlově se velvyslanci a jeho ženě dostalo 
od starosty Jaroslava Mokrého a žen v tradičních krojích 
tradičního slovanského přivítání s chlebem a solí. Graberovi 
se zde mimo jiné zúčastnili slavnostního přestřižení pásky 
při příležitosti otevření nově zrekonstruované haly určené 

k různým obřadům. Manželé také ochutnali slavná 
moravská vína a cukrovinky. Hlavní událostí cesty však 
byla návštěva místního hradu, v němž je umístěna slavná 
Slovanská epopej Alfonse Muchy, 20 velkých pláten 
světového významu. Posledním městem na cestě po regionu 
byla Třebíč, kde starosta Ivo Uher pro velvyslance 
zorganizoval přednášku pro 240 středoškolských studentů. 
Graber také navštívil továrnu firmy TEDOM, kde se 
vyrábějí energeticky úsporné autobusy.  

 
Velvyslanec Graber v autobusové továrně TEDOM v Třebíči 

Regionální novináři se zúčastnili 
studijní cesty do centrály NATO 

Šestičlenná skupina novinářů z oblasti Brd se v polovině 
listopadu zúčastnila studijní cesty, která zahrnovala ústředí 
NATO v Bruselu, americkou posádku Schinnen 
v Nizozemsku a leteckou základnu NATO v německém 
Geilenkirchenu, kde je umístěno 17 letounů typu E-3 Sentry 
se systémem AWACS (Airborne Warning and Control 
System, Systém letecké výstrahy a kontroly). Cílem cesty, 
kterou připravilo americké velvyslanectví v Praze společně 
s misí USA při NATO, bylo poskytnout novinářům přehled 
o struktuře aliance a o systému fungování protiraketové 
obrany. Novináři, kteří píší často o plánované americké 
radarové stanici v Brdech, ocenili zejména diskuzi o stavu 
jednání o protiraketové obraně, o pozici Polska a Ruska a 
roli NATO. S novináři se také setkala americká 
velvyslankyně při NATO Victoria Nulandová, její český 
protějšek Štefan Fülle a další představitelé.   

 
Velvyslankyně Nulandová s českými novináři v centrále NATO 
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Konference o náboženské svobodě –  
nejednoduché otázky pro islámský svět 

i Západ 
Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) a 
pražský Občanský institut ve spolupráci s Nadací Konrada 
Adenauera a Americkým centrem uspořádaly 30. října 
setkání se skupinou muslimů, na němž se diskutovalo o 
současných vztazích islámu a západní civilizace.  Akci s 
názvem „Co nás spojuje, co nás dělí“ zahájil velvyslanec 
Graber společně s prezidentem Svobodné Evropy Jeffrey 
Gedminem. Se svými příspěvky vystoupili i vicepremiér 
Alexandr Vondra a ředitel Občanského institutu Roman 
Joch. Diplomaté a experti na islám ze Spojených států, 
Iráku, Turecka, Německa, Maďarska a České republiky 
podpořili na konferenci intenzivnější dialog mezi západní a 
islámskou kulturou. 

Velvyslanec v Brdech 
Velvyslanec Graber navštívil 31. října Brdy, tentokrát jejich 
jihozápadní část. Sešel se se starostou Spáleného Poříčí 
Pavlem Čížkem a místními zastupiteli, s nimiž diskutoval o 
navrhovaném americkém pritiraketovém radaru a o 
lokálních problémech. Starosta velvyslance provedl městem 
a ukázal mu expozici v místním zámku. Poté společně 
navštívili vesnici Borovno, kde jim starosta Josef Loukota 
ukázal demarkační linii, na které se v květnu 1945 setkala 
sovětská a americká vojska. Pak pokračovali na kopec s 
kótou 718 ve vojenském újezdu Brdy, jež byl letos vybrán 
pro možné umístění radaru. Poslední zastávkou cesty byla 
obec Míšov, kde s velvyslancem poobědval starosta Pavel 
Hrubý.   

 
Zleva: starosta Čížek, starosta Loukota, velvyslanec Graber a rada velvyslanectví 

pro politcké a ekonomické záležitosti Dodman 

Velvyslanectví darovalo unikátní záběry 
z 2. světové války Národnímu 

filmovému archívu 
Při příležitosti Dne veteránů předal 10. listopadu 
velvyslanec Richard Graber řediteli českého Národního 
filmového archívu (NFA) Vladimíru Opělovi dvě hodiny 
unikátních filmových dokumentů. Filmy byly vybrány ve 
spolupráci s odborníky a ukazují osvobozování západních 
Čech americkou armádou v roce 1945. Spolupráci mezi 
českým a americkým archívem zahájil bývalý vedoucí 

dokumentární sekce Amerického národního archívu 
(NARA) William Murphy poté, co objevil původně 
neznámé dokumenty osvobození a podělil se o ně s českými 
kolegy a obyvateli měst a vesnic západních Čech při 
příležitosti 60. výročí konce 2. světové války. Slavnostního 
předání se zúčastnil i člen americké námořní pěchoty a 
český veterán, který za války sloužil v RAF.  

 
Osvobození západních Čech americkou armádou v roce 1945 

Na velvyslanectví přijeli mladí 
ambasadoři z jižní Moravy 

 
Účastníci programu na americkém velvyslanectví 

Velvyslanec Graber a další američtí diplomaté  přivítali 15. 
listopadu na zastupitelském úřadě třetí skupinu „mladých 
ambasadorů“. Do programu, jehož cílem je seznámit 
budoucí lídry země s prací amerického velvyslanectví, 
nominují nejlepší studenty české pobočky Rotary klubu. 
Studenti a jejich sponzoři dostanou pozvánku na ambasádu 
a účastníci jsou pak prohlášeni za „mladé ambasadory“.  
 

Očekávané události 
 

26. 11. Panelová diskuze „Boj s AIDS ve 21. 
století: český a americký přístup”. 
Americké centrum, 17:00 

29. 11.   “1968,” Přednáška s hudbou a obrazy Eda 
Sanderse.  Americké centrum, 17:00 

2. 12. Mezinárodní charitativní bazar 
diplomatických žen, Hotel Hiton, Praha 

11. 12. Cena Alice Masarykové, Rezidence, 17:00 
 

 
Přejeme vám hezký Den díkuvzdání             

22. listopadu! 


