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Američtí novináři diskutovali o 
prezidentských volbách v USA 

Nadcházející prezidentské volby v USA byly hlavním 
tématem přednášek renomovaných amerických novinářů 
Susan Spencerové a Thomase Oliphanta, kteří ve dnech 17. 
a 18. března navštívili Česko. Oba odborníci na americkou 
politiku debatovali se studenty na univerzitách, 
v nevládních organizacích, v Americkém centru v Plzni a 
v pražském Syndikátu novinářů. Oliphant se navíc zúčastnil 
webchatu na serveru Aktuálně.cz a se Spencerovou, která je 
jeho ženou, vystoupili v ranním vysílání České televize.  

 
Oliphant a Spencerová v pražském Syndikátu novinářů 

Podle Oliphanta jsou letošní prezidentské volby v USA 
jednou z nejpozoruhodnějších politických událostí, jakou 
kdy zažil. V novinách The Boston Globe pracoval 40 let, 
Spencerová zase dlouhodobě působí jako zpravodajka 
v televizi CBS.  

Odborník na protiraketovou obranu Bell 
vyzdvihl roli NATO 

Do Česka přijel přednášet také bývalý člen Clintonovy 
administrativy a náměstek generálního tajemníka NATO 
Robert Bell. Během série diskuzí ve dnech 6. a 7. března na 
univerzitách v Praze a v Brně vysvětloval, jak funguje 
protiraketová obrana, proč je Írán považován za hrozbu, 

 
Bell na setkání s reportéry 6. března v Americkém centru 

a proč je nutné v této záležitosti spolupracovat s Rusy, i 
když by „neměli dostat právo veta.” Během schůzky 
s českými novináři v pražském Americkém centru Bell 
uvedl, že Severoatlantická aliance sice zřejmě začne během 
dubnového summitu v Bukurešti pracovat na technických a 
finančních aspektech integrace aliančního a amerického 
protiraketového systému, s definitivním plánem propojení 
obou systémů však podle něj nelze počítat dříve než na 
summitu NATO příští rok, kdy se bude slavit 60. výročí 
organizace. Bell je v současné době zástupcem ředitele 
firmy Science Applications International. 

Velvyslanec v České televizi a se 
studenty v Plzni 

Krátce po návratu ze Spojených států vystoupil  velvyslanec 
Richard Graber 4. března v pořadu Dobré ráno České 
televize. Otázky se týkaly jeho cesty, na které doprovázel 
premiéra Mirka Topolánka, dále česko-amerických jednání 
o protiraketové obraně a zrušení vízové povinnosti.  17. 
března zavítal velvyslanec na Západočeskou univerzitu 
v Plzni, kde se studenty politologie diskutoval o amerických 
volbách a potom se sešel s delegací studentů z wisconsinské 
Marquette University v Milwaukee. Plzeňská univerzita 
patří mezi hlavní příznivce studijních výměn mezi Českem 
a USA; jeden ze současných projektů se zaměřuje na 
analýzu českých a amerických společností. Velvyslanec, 

 
Studenti během diskuze s velvyslancem Graberem v Plzni 

který sám pochází z Wisconsinu, vyzdvihl dlouhodobou 
spolupráci mezi Západočeskou univerzitou a 
americkými institucemi, jež začala díky finanční podpoře 
americké vlády, ale nyní pokračuje hlavně díky úsilí 
plzeňské univerzity. Výměny v rámci Fulbrightovy nadace 
a další formy spolupráce s velvyslanectvím pomáhají 
utužovat vztahy mezi oběma zeměmi.  
13. března se Graber setkal se šéfredaktory hlavních 
českých médií a 21. března s hejtmany. Hovořilo se hlavně 
o domácích otázkách a česko-amerických vztazích. 
Hejtmani velvyslance ubezpečili, že podporují umístění 
radaru v České republice.  
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Další informace pro Američany o 
schengenském systému 

O změně pravidel pro pobyt cizinců po vstupu České 
republiky do schengenského systému informovali 3. března 
v Americkém centru experti z velvyslanectví a českého 

ministerstva vnitra Robert Solich a  
Mario Mesquita Američany, kteří trvale 
sídlí v Česku. Ministerstvo vnitra 
následně informovalo velvyslanectví 
USA o takzvaném přechodném období 
(grace period) během procesu 
vyřizování dlouhodobých víz pro 

Američany a další cizince ze zemí, které nejsou v 
schengenské zóně. Přechodné období se týká pouze cizinců 
ze zemí, s nimiž má Česká republika bezvízový styk, kteří 
si během legálního pobytu (tedy během prvních tří měsíců 
jejich návštěvy v době od 21. prosince 2007) zažádali o 
dlouhodobé vízum, jež ale kvůli zdlouhavé proceduře ještě 
neobdrželi. Toto opatření bude platit do 30. června 2008. 
Policie nebude přijímat žádná opatření směřující k 
vyhoštění lidí, kteří spadají do zmíněného přechodného 
období. 

Velvyslanectví přivítalo nového ředitele 
Amerického centra 

Velvyslanectví vítá do svého týmu Miroslava Konvalinu, 
který se na začátku března stal novým ředitelem 

Amerického centra. Bývalý 
stálý zpravodaj Českého 
rozhlasu ve Spojených státech 
k tomu uvedl: „Poslání 
Amerického centra je mému 
srdci velmi blízké. Chtěl bych 
také přispět k vzájemnému 
česko-americkému porozumění 
a k dalšímu upevnění vztahů 
mezi oběma zeměmi. Doufám, 
že se mi podaří využít 

zkušenosti, které jsem získal během své práce pro Český 
rozhlas, státní správu a na akademické půdě.”  Americké 
centrum nabízí nové knihy o americké zahraniční politice, 
bezpečnostních otázkách a historii, americké žurnalistice, 
časopisy a elektronické databáze. Centrum také pořádá 
semináře, filmové projekce, konference, přednášky, 
umělecké výstavy a koncerty. Více informací najdete na  
http://prague.usembassy.gov/american_center.html 
 

Velvyslanec ocenil podnikatelský         
duch studentů 

Velvyslanec Graber se zúčastnil slavnostního zahájení 14. 
Mezinárodního veletrhu studentských firem. Nejedná se 
o výstavu profesionálů, ale o akci studentů ze střední 
Evropy. Hlavním cílem této akce je nabídnout jim šanci 
představit své celoroční práce českým i zahraničním 
společnostem. Studenti nabízejí fiktivní služby, zboží a 

produkty svých firem a uzavírají kontrakty s dalšími 
společnostmi anebo se zákazníky. Akce se konala na 
pražském výstavišti a letos se jí zúčastnilo na 170 
studentských firem. Veletrh podpořilo Ministerstvo školství 
ČR, Magistrát hl.m. Prahy a Velvyslanectví USA. První 
studentský veletrh se konal v roce 1994. 

 
Areál výstaviště v Praze 

Americký diplomat diskutoval o 
aktuálních tématech se studenty ve 

Znojmě 
Americký diplomat Jerry Ismail navštívil v rámci programu 
„Speakers‘ Burreau“ Znojmo.  Cílem programu je umožnit 
studentům diskutovat s americkými představiteli 
v anglickém jazyce o současných otázkách a o česko-
amerických vztazích. „Skupina studentů Gymnázia Karla 
Polesného debatovala s velkým zájmem a položila řadu 
skutečně dobrých a obtížných otázek – ptali se na všechno 
od vyjádření premiéra k zadržovaným teroristům, přes radar 
až po pořádání olympijských her v Číně na pozadí represí 
v Tibetu. Hovořili jsme také o uznání nezávislosti Kosova,“ 
řekl Ismail a dodal: „Během diskuze o radaru jsem si udělal 
malý průzkum – 50% studentů hlasovalo (druhou polovinu 
tvořili ‚nerozhodnutí‘) a rozdělili se při tom přesně na 
polovinu těch, kteří by radar podpořili, a těch, kteří jsou 
proti.“ 

Očekávané události 
 

10. dubna Diskuze o výsledcích summitu NATO 
v Bukurešti.  12:00, Americké centrum 

15. dubna Seminář Open Society,  08:00 - 13:00, 
Americké centrum 

25. dubna Konges SPUSA, 08:30 – 17:00, Americké 
centrum 

29. dubna Debata o amerických prezidentských 
volbách s AMO, 12:00, Americké centrum 

30. dubna Fotografie původních obyvatel Ameriky – 
Lee Marmon; 12:00-18:00, Americké 
centrum      

http://czech.prague.usembassy.gov 
    


