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Summit NATO podpořil     
protiraketovou obranu         

Summit NATO, který se konal 2. až 4. dubna v Bukurešti, 
podpořil americká protiraketová zařízení v Evropě i ve 
Spojených státech. Česká republika se Spojeným státy na 
konferenci zároveň oznámily zakončení jednání o hlavní 
smlouvě protiraketové obrany (BMD).   

 
 Česká delegace 4. dubna na bukurešťském summitu 

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg po setkání se šéfkou 
americké diplomacie Condoleezzou Riceovou uvedl, že 
česko-americká smlouva bude podepsána v Praze. Shoda 
názorů se projevila i v závěrečném komuniké summitu, 
podle něhož budou americká protiraketová zařízení 
v Evropě představovat „významný příspěvek ke kolektivní 
schopnosti aliance čelit současným i budoucím hrozbám“ a 
stanou se pevnou součástí jakékoli budoucí struktury 

NATO v oblasti 
protiraketové 

obrany.“ 
Očekává se, že 
aliance oznámí 
rozvoj svého 

plánovaného 
protiraketového 

systému na 
summitu v roce 
2009. 6. dubna 

vystoupil 
v nedělním diskusním pořadu České televize velvyslanec 
Richard Graber, který zdůraznil, že spojenci podporují 
bilaterální jednání o protiraketové obraně, a zopakoval, že o 
vybudování radaru a případných zahraničních inspekcích 
bude rozhodovat pouze Česká republika. 

Velvyslanec navštívil Olomouc, Kutnou 
Horu a Brdy 

Během dvoudenní návštěvy Olomouce koncem března se 
velvyslanec Graber sešel s rektorem Palackého univerzity 
Lubomírem Dvořákem a se studenty Filozofické fakulty 

pak diskutoval o amerických prezidentských volbách. 
Graber také zavítal na gymnázium v Hejčíně, kde se 
studenti zajímali o americké volby, o globální oteplování, 
teroristickou hrozbu, protiraketovou obranu a zrušení víz do 
USA. 9. dubna pak Graber hovořil se středoškoláky 
v Kutné Hoře. O 14 dní později se velvyslanec vydal do 
Míšova, obce v blízkosti plánované americké radarové 
základny v Brdech, kde se sešel se třemi starosty z okolních 
vesnic, s místními občany a s novináři. Graber s nimi 
neformálně pohovořil o otázkách kolem radaru, o česko-
amerických jednáních a o summitu NATO v Bukurešti. 
Místní občany nejvíc zajímalo, zda by na základnu do Brd 
jezdili ruští inspektoři, jaké se plánují investice do místní 
infrastruktury, zda by stavba a údržba radaru znamenaly 
nové pracovní příležitosti a kde by bydleli a nakupovali 
Američané.     

 
Velvyslanec hovoří s místními starosty v míšovské restauraci 

Americká diplomatka mluvila o 
zákonech o duševním vlastnictví 

O tom, jakým způsobem 
se v USA chrání duševní 
vlastnictví, diskutovala 
s policisty, vládními 
úředníky, představiteli 
průmyslu a novináři  9. 
dubna na pražské 
policejní akademii Karen 
Choe z ekonomicko-
politického  oddělení 
velvyslanectví. Mluvila  
hlavně o takzvaném 
„procesu 301“ 
vytvořeném Kongresem, 
který určuje, nakolik 
jednotlivé země chrání 
duševní vlastnictví a jak jsou vymáhány příslušné zákony. 
Česká republika  v současné době figuruje na černé listině 
hlavně kvůli porušování těchto práv, a to zejména na 
otevřených tržištích v blízkosti německých a rakouských 
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hraničních přechodů. Americká vláda úzce spolupracuje 
s českými firmami a úřady na zlepšení situace.       

Přijeďte do Las Vegas a               
rozšiřte svůj byznys 

Do Prahy poprvé zavítaly asociace sdružené v Úřadu pro 
kongresy a turistiku Las Vegas (LVCVA). 28. dubna šest 
těchto asociací představilo potenciálním českým partnerům  
proslulé veletrhy, které se v Las Vegas pořádají. „Česká 

republika má obchodní 
vitalitu a potenciál, 
který je velmi 
přitažlivý pro velká 
mezinárodní veletržní 
města, mezi která Las 
Vegas patří. Česko je 
také jedním z mála 
rozvíjejících se trhů, 
se kterým chceme 

navázat užší vazby,“ uvedl viceprezident LVCVA Chris 
Meyer. Las Vegas patří mezi hlavní světová města, kde se 
pořádají veletrhy – v roce 2007 se tam konalo 24.000 
mítinků a veletrhů, na které přijelo přibližně 6,2  milionu 
návštěvníků. 

  Multimediální novinářka přednášela 
v Praze o internetových médiích 

Americká novinářka zabývající se internetovou 
žurnalistikou Laurel Hertelová se 9. dubna setkala v Praze 
s českými studenty a reportéry a debatovala s nimi o 
nejnovějším vývoji v online žurnalistice. V pražských 
prostorách Syndikátu novinářů hovořila o populárních 
internetových novinkách, jako jsou mash-ups, Facebook a 
Second Life. Hertelová také navštívila televizi Nova a 
Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. „Ti, 
kteří se nepřizpůsobí novým trendům, budou za pár let bez 
práce,“ řekla studentům. „Je důležité experimentovat. Jestli 
se o nic nesnažíte, za chvíli bude pro vás obtížné držet s 
vývojem krok.“  Hertelová je akademickou ředitelkou 
Ústavu žurnalistiky a médií při americkém ministerstvu 
zahraničí a vyučuje multimediální žurnalistiku na Floridské 
Univerzitě. 

Fotografická soutěž Amerického 
centra: „Americká vlajka Tvýma očima“ 

Americké centrum 
v Praze vyhlašuje 
fotografickou soutěž 
pro studenty a mladé 
turisty, kteří letos v 
létě cestují do 
Spojených států. 
Tématem soutěže je 

americká vlajka na různých místech, v různých situacích a 
různých tvarů. 

Kdy je uzávěrka soutěže? Pošlete prosím své snímky do 
30. září 2008 na email acprague@state.gov. Výstavka 
nejlepších fotografií bude k vidění do konce roku 2008 
v reprezentačních prostorách Amerického centra, Tržiště 
13, Praha 1. Na vítěze čekají publikace, fotografie a také 
komentovaná prohlídka Velvyslanectví USA, včetně známé 
Glorietty.  

Setkání s nejoblíbenějším americkým 
fotografem indiánského původu 

Americké centrum vás srdečně 
zve na výstavu fotografií 
„Mokasíny bílého muže“ Lee 
Marmona, široce uznávaného 
fotografa indiánského původu, 
který žije v Laguna Pueblo 
v Novém Mexiku. Světového 
uznání se mu dostalo za jeho 
vynikající černobílé portréty 
kmenových vůdců. Jeho práce 
najdete v galeriích, knihách a 

periodicích, jako jsou např. 
Time, New York Times a 
další. Soubor nejznámějších 
děl Lee Marmona vyšel 
v jeho nejnovější oceněné 
knize „The Pueblo 
Imagination“, na které se 
podílel společně s básníky 
Joy Harjo, Simonem Ortizem a svou dcerou. Vernisáž je ve 
středu 30. dubna v 17.00 v Americkém centru v Praze. 
(Obrázky z archivu Lee Marmona) 

 
 

Očekávané události 
 

30. dubna Výstava fotografií „Mokasíny bílého muže“ 
Lee Marmona, Americké centrum, 17.00 

2. května Konvoj osvobození, ulice Tržiště, Praha 1 

6. května Oslavy osvobození Plzně 

13. května „Přijati nebo odmítnuti: Historie americké 
imigrační politiky“, 16.00, Americké 
centrum 

19. května Začíná výstava o Marshallových ostrovech 
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