
Embassy of the United States of America. Trziste 15, 11801 Praha1, Czech Republic. Phone (+420) 257 022 002, fax (+420) 257 022 814. E-mail and subscription: 
PragueNewsletter@state.gov. Web: http://prague.usembassy.gov 

 
                                                                                                                                                                  Únor 2008        

Náměstek Barth: Víza do USA budou 
zrušena zřejmě ještě letos 

Podle náměstka ministra pro vnitřní bezpečnost Richarda 
Bartha bylo na cestě ke zrušení víz do USA dosaženo 
velkého pokroku a bezvízový styk pro Čechy by mohl začít 
platit ještě před koncem letošního roku. Barth během své 
návštěvy Prahy 6. února jednal s českými představiteli o 
takzvaném Memorandu o porozumění v oblasti hraniční 
bezpečnosti, které je jedním z předpokladů bezvízového 
styku. Poslední překážkou je vytvoření elektronické 
cestovní autorizace (ETA), jež se bude v Česku testovat 
pravděpodobně letos v létě. V loňském roce si o americká 
víza zažádalo přibližně 35.000 českých občanů.  

 
Richard Barth a velvyslanec Richard Graber (nalevo) na tiskové 

konferenci 6. února v Praze 

Američané se zajímali o podmínky 
pobytu v ČR po vstupu Česka do 

Schengenu 
Několik set Američanů se 12. února zúčastnilo  akce 
v Americkém centru, na níž jim pracovníci konzulárního 
oddělení poskytovali informace k nadcházejícím 
prezidentským volbám v USA a k tomu, jak v nich volit, k 
nové česko-americké smlouvě o sociálním zabezpečení a ke 
konzulárním službám na velvyslanectví. Na setkání, jež 
hostil velvyslanec Richard Graber, přišel také zástupce 
Asociace Američanů žijících v zahraničí a představitel 
českého ministerstva vnitra, kteří odpovídali na otázky 
týkající se schengenského prostoru. Speciálně k pravidlům 
schengenského systému uspořádá velvyslanectví 3. 
března další setkání. Související informace je možné 
najít také na internetových  stránkách ambasády 
http://prague.usembassy.gov/. Američany, kteří v Česku 
pracovali legálně, vstup České republiky do schengenského 
systému nijak neovlivní, protože občané USA vždy 
potřebovali v České republice pracovní povolení a povolení 
k pobytu. Vzhledem k tomu, že získání těchto dokumentů 
může být obtížné a časově náročné, někteří Američané zde 
žili a pracovali bez nich. 

 
Američané diskutují o sociálním zabezpečení na akci „Open House“ 

v Americkém centru 

Před vstupem ČR do Schengenu mohli američtí občané 
každých 90 dní ze země krátce vyjet a vrátit se a další tři 
měsíce žili v Česku legálně. Podle dohod, které platí v 
schengenském prostoru, však občané zemí stojících mimo 
Schengen mohou v zóně zůstat nanejvýš 90 dní v rozmezí 
šesti měsíců. Z toho vyplývá, že Američané budou muset 
dodržovat všechny podmínky, aby získali pracovní a 
pobytová povolení.     

Velvyslanec Graber mluvil o volbách 
v USA a navštívil Příbram 

 
Velvyslanec Graber a příbramský starosta Řihák 

Velvyslanec Richard Graber komentoval 6. února v České 
televizi a v Českém rozhlase výsledky amerického 
volebního „super úterý“, během něhož 23 amerických států 
hlasovalo v takzvaných primárkách. Ty rozhodnou, kteří 
kandidáti za demokratickou a republikánskou stranu se 
utkají v boji o prezidentské křeslo. Velvyslanec se také 
zmínil o pokroku, kterého bylo dosaženo v otázce zrušení 
víz při cestách do USA a o česko-amerických jednáních o 
protiraketové obraně. 11. února přijel Graber do Příbrami 
na setkání se starostou Josefem Řihákem a starosty z  obcí 
v okolí Brd, během něhož se diskutovalo o stavu jednání o 
radarové stanici mezi českou a americkou vládou, o 
amerických investicích a o souvisejících studiích 
zaměřených na zdraví a životní prostředí.  S velvyslancem 
poté hovořili také místní novináři.  
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Češi se připravují na vedení 
rekonstrukčního týmu v Afghánistánu 

O svých zkušenostech z působení v provinčním 
rekonstrukčním týmu (PRT) v Afghánistánu mluvil při své 
návštěvě  Prahy 25. ledna Ramiro Rojas z amerického 
ministerstva zemědělství.  Setkal se mimo jiné s českými 
civilními a armádními experty, kteří se připravují na vedení 
prvního českého PRT v provincii Lógar, jenž má začít 
fungovat příští měsíc. Podle Rojase je Lógar bezpečnější 
než jižní afghánské provincie, přesto i tam operují 
vzbouřenecké skupiny. Rojas vidí pro české podnikatele 
budoucnost v oblastech těžby mědi a poskytování 
veterinárních služeb. 

 
Jednotky NATO na afghánském venkově 

Koncert vzdal hold zrakově 
hendikepovaným 

Na počest českých organizací a dobrovolníků, kteří 
pomáhají lidem se zrakovým postižením, hostil velvyslanec 
Graber počátkem února ve své rezidenci ImproVision Jazz 
Quartet. Americký klavírista Michael Arnowitt, kterému 
zánět sítnice způsobil částečnou nevidomost, si během 
svého evropského turné se svým kvartetem zahrál také  
v teplickém Jazz Clubu. U několika skladeb ho doprovodil  
pražský jazzový kytarista Tony Ackermann. The 
ImproVisions Jazz Quarter - skládající se z klavíristy, tenor 
saxofonisty, baskytaristy a bubeníka - naposledy 
koncertoval v Praze v roce 2005 v rámci 29. Mezinárodního 
jazzového festivalu. 

 
Michael Arnowitt si zahrál ve velvyslancově rezidenci 

Generál O’Reilly odpovídal na 
technické dotazy k radaru 

Při příležitosti dalšího kola česko-amerických jednání o 
protiraketové obraně 31. ledna a 7. února poskytl zástupce 
ředitele americké Agentury pro protiraketovou obranu 

(MDA) generál Patrick O’Reilly řadu technických 
podrobností k plánovanému americkému radaru v ČR. 
Generál byl také hlavním řečníkem na konferenci 
Pražského institutu bezpečnostních studií (PSSI) a setkal se  

 
General O’Reilly se v Americkém centru setkal s brdskými starosty 

se starosty z brdského regionu. Česká média se zajímala, 
zda radar v pásmu x, jenž by mohl být umístěn v Brdech, 
může sloužit i jinému účelu než je předávání informací 
interceptorům v Polsku. O’Reilly k tomu řekl: „Radar není 
provázán pouze s antiraketami v Polsku. Vlastě bude 
přispívat všem evropským systémům středního a krátkého 
doletu. Nejedná se o průzkumný radar. Bude pomáhat všem 
těmto systémům přesně monitorovat dráhu balistické 
střely.“ Hlavní američtí a čeští vyjednávači 7. února 
oznámili, že se blíží k dokončení rozhovorů o balistické 
protiraketové obraně (BMD); jednání o dohodě o statutu sil 
(SOFA) stále pokračují. 

Češi mluvili s chorvatskými novináři o 
své zkušenosti v NATO 

 
Čeští novináři na americkém velvyslanectví  

Seznámit se s českými zkušenostmi s členstvím v NATO 
přijela koncem ledna do Prahy skupina chorvatských 
novinářů a pracovníků nevládních organizací. V rámci 
programu, který připravily americké ambasády v Záhřebu a 
Praze, se Chorvaté sešli se zástupci českých ministerstev 
obrany a zahraničí, nevládních organizací, médií a think 
tanků. Předpokládá se, že Chorvatsko dostane oficiální 
pozvánku do aliance na dubnovém summitu v Bukurešti.  

Očekávané události 
27. února  Pracovní seminář – Open Society. 9:00. – 

15:00, Americké centrum 

18. března Diskuze s urbanistou Robertem 
Greenstreetem. Knihovna rezidence velv.  


