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Generál Obering se zúčastnil semináře 
o protiraketové obraně 

Ředitel Agentury pro protiraketovou obranu (MDA) generál 
Henry Obering v Praze vysvětlil, že protiraketový štít 
funguje a je spolehlivý, což podle něj dokazují testy 
provedené v posledních dvou letech. „Někteří odborníci 
tvrdí, že systém je neefektivní. Tyto informace však 
nevycházejí z aktualizovaných dat,“ řekl Obering 17. ledna 
na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu. 
Generál uvedl, že tři neúspěšné testy z celkových devíti 
zkoušek pozemní části protiraketové obrany byly 
způsobeny vadami malých součástek. Dodal, že deset z 12 
námořních testů bylo úspěšných. Obering se v Praze 
zúčastnil zahájení dvoudenního semináře, který 
zorganizovala MDA společně s českým ministerstvem 
zahraničí, na němž se setkali představitelé čtyř desítek 
českých firem a institucí se zástupci deseti amerických 
společností zabývajících se technologiemi protiraketové 
obrany.  Byl to krok směrem k dlouhodobé spolupráci, která 

 
Velvyslanec Graber, premiér Topolánek, generál Obering a ministr 

zahraničí Schwarzenberg na tiskové konferenci 17. ledna 

by navázala na česko-americké smlouvy  o protiraketové 
obraně.  Na základě úspěchu semináře Obering oznámil, že 
MDA zaplatí podrobnou studii konsorcia českých 
vědeckých institucí, jež by vytipovala oblasti možných 
amerických investic a spolupráce. Generál se během svého 
pobytu v Praze sešel také s premiérem Mirkem Topolánkem 
a dalšími představiteli vlády a parlamentu a také s novináři. 
Další kolo vyjednávání o protiraketové obraně se koná od 
28. do 31. ledna.  

Američtí kongresmani diskutovali o 
bezpečnosti a o Kubě 

Delegace amerických senátorů, kterou vedl Mel Martinez z 
Floridy, se 9. ledna sešla v Praze s předsedou českého 
Senátu Přemyslem Sobotkou a dalšími českými 
představiteli. Martinez se narodil na Kubě a do Spojených 
států emigroval v 15 letech. Nyní je prvním Američanem 
kubánského původu v Senátu. Během schůzek se zástupci 

vlády a nevládní organizace Člověk v tísni a v Rádiu 
Svobodná Evropa Martinez 
ocenil úsilí České republiky 
v oblasti podpory lidských 
práv na Kubě i v jiných 
zemích. Delegace, jejíž 
součástí byli členové 
senátního finančního, 
branného a rozpočtového 
výboru, navštívila také 
Maroko, Turecko a 
Španělsko, kde diskutovala 
o globální bezpečnosti a 
dvoustranných otázkách.   

Česká spisovatelka se zúčastnila 
prestižního amerického programu  

Česká spisovatelka Hana Androniková („Zvuk slunečních 
hodin / The Sound of the Sundial,“ 2001, „Srdce na udici / 
Heart on a Hook,“ 2002) se v roce 2007 zúčastnila 
prestižního mezinárodního programu spisovatelů 
International Writing Program (IWP), který probíhal na 
univerzitě v Iowě (více na http://www.uiowa.edu/~iwp). Do 
programu byla nominována Velvyslanectvím USA a její 
pobyt byl hrazen z grantu ministerstva zahraničí Spojených 
států. Po návratu z tříměsíčního pobytu v USA se s námi 
podělila o své dojmy: "IWP je velmi speciální program, 
jediný svého druhu..Strávit 
dvanáct týdnů ve společnosti 
dalších čtyřiceti spisovatelů z 
celého světa, v zajímavých 
debatách, netradičním čase a 
místě ke psaní byla to pro mě 
skvělá zkušenost. Tento pobyt je 
cestou k hlubokému přátelství a 
přináší řadu nových myšlenek, 
pohledů a ambiciózních 
projektů do budoucna. Všechny 
mé vzpomínky na Iowu jsou pro 
mě inspirující." 

Český vědec se stal členem prestižní 
americké organizace 

Americké velvyslanectví v Praze blahopřeje českému 
badateli Františku Sehnalovi, který se stal čestným členem 
americké entomologické společnosti ESA (The 
Entomological Society of America). ESA sdružuje více než 
5000 specialistů z celého světa, kteří se zabývají výzkumem 
hmyzu. Profesor Sehnal je jedním z mála členů, kteří 
nepocházejí ze Spojených států; dosud se podařilo pouze 
osmnácti Evropanům začlenit do tohoto prestižního spolku.  
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ESA uděluje své členství vědcům za jejich 
výjimečný přínos ve vědě a vzdělávání. Profesor Sehnal je 
členem Entomologického ústavu Akademie věd České 
republiky a v roce 2007 se stal ředitelem Biologického 
centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Vedl 17 
studentů doktorandského studia, získal více než 20 patentů 
a publikoval přes 250 článků. V současné době zasedá ve 
vedení sedmi odborných časopisů a bude předsedat výboru 
na příštím entomologickém kongresu v jihoafrickém 
Durbanu.   

Školení učitelů programu Deliberating 
in a Democracy 

V Americkém 
centru se 14. 
prosince konal 

pracovní seminář vzdělávacího programu "Deliberating in a 
Democracy (Úvahy v demokracii)". Workshop se pořádal v 
rámci stejnojmenného mezinárodního projektu 
http://www.deliberating.org/. Hlavním cílem tohoto 
programu, který podporuje i Velvyslanectví USA, je zvýšit 
znalosti žáků o aktuálních společenských problémech a 
prohloubit jejich aktivní zapojení v diskuzích o 
demokratických principech v jejich zemi. Mezinárodní 
projekt Deliberating in a Democracy byl připraven ve 
spolupráci se třemi americkými organizacemi: 
Constitutional Rights Foundation Chicago (CRFC), 
Constitutional Rights Foundation v Los Angeles (CRF) a 
Street Law, Inc z Washingtonu D.C. Projekt je realizován 
učiteli středních škol a jejich studenty z Ázerbájdžánu, 
České republiky, Litvy a z Chicaga, Los Angeles a 
Washingtonu.  

Čeští studenti vypráví o programu 
Work and Travel v USA 

 
Český účastník programu Work and Travel v národním parku Bryce 

Canyon v Utahu 

„Využijte příležitosti a cestujte, protože příroda ve 
Spojených státech je nádherná. Nebojte se mluvit anglicky. 
Vytvořte si nové přátele.“ Tak zní některá doporučení 
českých studentů, které velvyslanectví vyzpovídalo po 
jejich návratu z letní brigády v rámci programu Work and 
Travel ve Spojených státech. Studenti si většinou vybírají 
práci v národních parcích, přímořských letoviscích nebo 
zábavních parcích po celých USA. „Moc se mi líbilo v New 

Yorku, přezdívaném Big Apple. Pro mě bylo  jednou 
z priorit vidět tohle místo, které jsem znal jen z televize. 
Těšilo mě, že jsem finančně nezávislý, protože jsem si tam 
vydělal dostatek peněz, vzpomíná Bronislav M. z Vysoké 
školy ekonomické v Praze. Byl mezi 3500 dalšími českými 
studenty, kteří si každoročně vyzkouší dobrodružství díky 
programu Work and Travel. Více informací je k dispozici 
na http://www.aic.cz/cms/brochure-workntravel.pdf.  

Česko-americká cena pro talentované 
studenty 2008  

Americké velvyslanectví, Mezinárodní politologický ústav 
Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Komisí J.W. 
Fulbrighta v ČR otevírají třetí ročník Česko-americké ceny 
pro talentované studenty. Soutěž je určena univerzitním 
studentům všech stupňů studia a čerstvým absolventům, 
kteří napsali nebo píší práci tematicky související s USA. 

Letos je cena vypsána pro texty z oblasti 
historie, kultury a vzdělávání. Vítěz 
získá odměnu 10.000 korun a možnost 
vydat svůj text jako knihu v jedné z 
edičních řad Mezinárodního 
politologického ústavu MU. Kromě 
vítězné práce budou odměněni také 

autoři dalších vybraných textů, a to poukázkami jazykové 
zkoušky TOEFL nebo GRE podle vlastního výběru. 
Uzávěrka pro zaslání prací je 15. dubna 2008. Pro více 
informací klikněte na www.fulbright.cz. 

Účast českých univerzit na veletrhu 
vzdělávacích výměn ve Washingtonu 

Velvyslanec Graber vyzval prorektory pro zahraniční styky 
českých vysokých škol, aby se zúčastnili veletrhu 
univerzitních výměn, který se koná v rámci konference 
NAFSA v květnu 2008 ve Washingtonu. Fulbrightova 
komise obdržela spolu se svými partnery ze Slovenska, 
Maďarska a Polska grant od Visegrádského fondu 
(Visegrad Fund), aby na tomto veletrhu připravila 
prezentaci, ve které se budou moci poprvé představit 
vysoké školy ze zemí visegrádské čtyřky. Veletrh a 
konference NAFSA jsou největším celosvětovým setkáním 
zástupců vysokého školství a dalších organizací a firem 
zabývajících se mezinárodními vzdělávacími výměnami.  

 
Na pražské Malé Straně byla 21. ledna otevřena první kavárna  

Starbucks v Česku 


