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Americká ambasáda udělila cenu 
lidských práv časopisu Respekt  

Vítězem letošního ročníku Ceny Alice Garrigue 
Masarykové za přínos v oblasti lidských práv je časopis 
Respekt - při příležitosti 59. výročí Mezinárodního dne 
lidských práv cenu týdeníku za jeho objektivní analýzy a 
zpravodajství udělil americký velvyslanec Richard Graber. 
„Časopis Respekt odlišuje od mnoha dalších médií 
důslednost a píle, s nimiž přistupuje ke svým reportážím. 
Také ve Spojených státech se média pravidelně oceňují za 
jejich investigativní zpravodajství zaměřené na zneužívání 
občanských a lidských práv. Pokud by se na tyto problémy 
nepoukazovalo, mnoho zločinů by prošlo bez povšimnutí,“ 
řekl velvyslanec. Americká ambasáda začala s udílením 
ceny v roce 2004. Je pojmenována po dceři prezidenta 
Tomáše G. Masaryka Alici, významné Čecho-Američance a 
zakladatelce Československého červeného kříže, jako výraz 
uznání za její úsilí při boji proti sociální nespravedlnosti. 
V předešlých letech cenu obdrželi právník Jiří Kopal, 
sociální pracovník a aktivista Kumar Sri Vishwanthan a 
Lucie Sládková z Mezinárodní organizace pro migraci. 

 
Majitelé a novináři Respektu s velvyslancem Graberem 

Střední škola F.D. Roosevelta pro 
handicapované studenty v Brně se 

rozrostla o novou budovu 
Slavnostního otevření budovy se zúčastnil také ambasador 
USA Richard Graber. Škola se jmenuje podle amerického 
prezidenta Franklina Delano Roosevelta, jenž byl sám 
nepohyblivý od pasu dolů. V čele země stál v době 
hospodářské krize a druhé světové války (1933-1945). 
Střední škola F.D. Roosevelta nabízí všeobecné, technické a 
specializované vzdělání, takže si každý student může vybrat 
podle svého nadání. Inovační design budovy symbolizuje 
nejen smysl pro pohyb a vzdělání, ale rovněž využívá nové, 
ekologické technologie (viz http://www.sstpm.qmail.cz). 
Velvyslanec Graber se v Brně také sešel s představiteli 
neziskové organizace Ekologický právní servis a diskutoval 

s nimi o programu GARDE -Globální odpovědnost a o 
zodpovědném chování nadnárodních společností. 

 
Nová budova Střední školy F.D. Roosevelta v Brně byla otevřena         

16. listopadu 

Velvyslanec navštívil Dům světla 
Při příležitosti Světového dne AIDS (1. prosince) navštívil 
velvyslanec Graber a jeho žena Alexandria pražské centrum 
České společnosti AIDS pomoci (ČSAP) Dům světla. 
Graber ocenil činnost spolku jako „výborný příklad práce 
neziskové organizace,“ která nabízí celou škálu služeb 
spojených s HIV/AIDS, od poskytování informací o 
prevenci šíření HIV po zajištění pomoci a péče nemocným.  

Charitativní bazar vynesl 100.000 korun  
Děkujeme všem členům americké komunity za jejich účast 
a finanční příspěvky na Mezinárodním vánočním bazaru, 
který se konal 2. prosince! Bazar tradičně sponzorovala 
Asociace žen diplomatického sboru a letos na charitu 
přispěl částkou přibližně 100.000 korun. 

 
Alexandria Graberová se na bazaru zdraví s Livií  Klausovou 

Ambasáda provozuje kulinářskou 
diplomacii 

Tradiční americké jídlo připravila 20. prosince se studenty 
kuchařského oboru kladenské střední odborné školy 
představitelka velvyslanectví USA Alex McKnight, která 
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Kladno navštívila v rámci programu „Amerika u vás“.  Se 
studenty si nejprve povídala o tom, jak funguje ambasáda a 
americká diplomatická služba, a pak odpovídala na otázky 
týkající se různých aspektů života ve Spojených státech. 
Během přípravy sekané, bramborové kaše, fazolí, salátu a   
citrónových řezů se studenti dozvěděli další zajímavosti ze 
světa amerických pokrmů a zvyků. Navíc si při 
přepočítávání liber na gramy a Fahrenheitů na Celsia 
procvičili i své matematické schopnosti. Výsledkem jejich 
talentu, dovednosti s kuchyňským náčiním a pečlivosti pak 
bylo výborné a originální jídlo. Škola nyní chystá výlet do 
Amerického centra v Praze. 

 
 Alex McKnight a studenti 

Změny vízového poplatku 
Poplatky za zpracování víz pro vstup do USA se od 1. ledna 
2008 celosvětově zvýší ze 100 dolarů na 131 dolarů. 
Vzhledem k aktuálnímu kurzu velvyslanectví, který je 18 
korun za americký dolar, bude poplatek za zpracování 
žádosti o americké vízum činit 2358 korun. Naposledy se 
vízový poplatek zvyšoval v roce 2002. Od té doby však 
přibyla v rámci procesu udělování víz řada bezpečnostních 
prvků a zlepšení služeb, které tak zvýšily náklady na 
zajištění bezpečnosti více než 50 milionů návštěvníků USA. 
Více na http://czech.prague.usembassy.gov. 

Americký indiánský básník hovořil        
v Americkém centru o síle slov 

Simon Ortiz, jeden z nejvýznamnějších a 
nejčtenějších amerických indiánských 
básníků, zakončil týdenní program čtení ze 
svých děl a diskusí na univerzitách v 
Olomouci, Ostravě, Zlíně, Brně a Praze. S 
posluchači hovořil nejen o své literární             

práci, ale také o roli v boji za uchování a pokračování 
tradičních forem a témat v americké indiánské kultuře. 
Program byl první částí projektu „Na křídlech slov“ z cyklu 
setkání s indiánskými umělci. 

Jednání o radaru pokračují 
Podle náměstka ministra zahraničí Johna Rooda se 
vyjednávání o protiraketové obraně, která se konala 14. 
prosince na českém ministerstvu zahraničí, posunula zase o 
něco dále kupředu. „Vyřešili jsme zhruba polovinu otázek, 
které byly klíčové pro dnešní jednání,“ řekl náměstek na 

tiskové konferenci pořádané jeho českým protějškem 
Tomášem Pojarem. Vyjednávací týmy se zaměřily na to,    

 
Náměstek Rood mluví na tiskové konferenci 14. prosince  v Praze 

v jakém režimu by radar fungoval, a na to, jakým způsobem 
by byl zajištěn právní rámec zařízení na českém území. 
Rozhovorů se zúčastnil také velvyslanec Jackson 
McDonald, který krátce předtím na ministerstvu obrany 
vyjednával o smlouvě o statutu sil. Další kolo jednání se 
plánuje na leden.   

„Nejisté státy americké“ 

Výstava současného amerického umění „Uncertain States 
of America,“ (Nejisté státy americké) s tvorbou 42 mladých 
umělců z různých částí USA byla počátkem prosince 
otevřena v pražské Galerii Rudolfinum. Vernisáže se mimo 
jiné zúčastnil velvyslanec Graber společně s evropským 
kurátorem výstavy. Expozice, kterou podporuje 
velvyslanectví USA, bude mít doprovodné programy, např. 
prohlídku společně s kurátory výstavy a českými historiky 
umění, dále filmové projekce a koncerty. Navštívit ji 
můžete do 24. února 2008.  

 

Veselé Vánoce                           
a šťastný nový rok 2008! 

Očekávané události 
1. ledna  Přímý přenos opery „Jeníček a Mařenka“ z 

Metropolitní opery, New York. Kino Aero, 
19:00 

10. ledna Workshop – Otevřená škola s 
Fulbrightovou komisí a AISIS. Americké 
centrum, 17:00-19:00 


