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Plzeň si připomněla konec války 
Plzeň si 6. května opět připomněla osvobození armádou 
generála Pattona v posledních dnech druhé světové války. 
Kladení věnců před radnicí se zúčastnil také velvyslanec 
Richard Graber se svou ženou; společně pak uspořádali 
hostinu pro americké a belgické veterány v novém hotelu 
Marriott. Velvyslanec v místní galerii také navštívil výstavu 
na téma pětileté spolupráce mezi Západočeskou univerzitou 
a Miamskou univerzitou ve státě Ohio. Hlavní akcí dne 
však bylo kladení věnců u památníku „Díky Ameriko!“, jíž 
se zúčastnili četní vládní představitelé, veteráni se svými 
rodinami a plzeňští občané, z nichž si mnozí ještě 
osvobození pamatují a setkání s veterány je očividně dojalo.    

 
Velvyslanec se svou ženou se zdraví s plzeňskými občany 

Otevření výstavy o Kwajaleinu 
Americké centrum zahajuje 
výstavu  „Kwajalein – život 
s radarem“. Série fotografií tří 
českých novinářů – Miroslava 
Konvaliny (bývalého korespon-
denta Českého rozhlasu), Mar-
tina Ruska (redaktora tele-vize 
Nova) a Miroslava Faitha 
(kameramana Novy) vznikla 
během jejich cesty na atol 
Kwajalein v Tichém oceánu. 
Zde již deset let funguje 
protiraketový radar, o jehož 
přestěhování do České repu-
bliky nyní jedná česká vláda 

s americkou stranou. Kwajalein je součástí Marshallových 
ostrovů v Mikronésii. Fotografie jsou důkazem toho, jak se 
toto obranné zařízení stalo integrální součástí lidí na 
ostrově. Výstava „Kwajalein – život s radarem“ je pro 
veřejnost otevřena každý pátek od 13:00 do 16:00  do 29. 
srpna. Na telefonním čísle 257 022 336 si lze domluvit 
individuální návštěvu.    
 

Velvyslanectví podporuje biodiverzitu, 
na Šumavě vysázelo přes 1000 stromků 

 
Rodiny zaměstnanců velvyslanectví sází stromky 

Na 1000 jedlí a 50 javorů zaplatili a vysázeli 17. května 
v Prášilech na Šumavě ve spolupráci se šumavským 
národním parkem čeští a američtí zaměstnanci 
velvyslanectví se svými rodinami. Cílem jejich 
dobrovolnické práce bylo pomoci znovu zalesnit oblast, 
kterou poničily nedávné hurikány, a podpořit místní 
biodiverzitu. Jedle a javory také zabraňují šíření kůrovce, 
který ničí smrkové monokultury. „Stromky byly vysoké asi 
30 centimetrů. Najít zem, která nebyla ani příliš kamenitá, 
ani propletena systémy kořenů, byl asi nejtěžší úkol, ale 
bylo nás na to hodně a práce šla rychle,“ poznamenala 
zástupkyně velvyslance Mary Thompson-Jonesová.    

Konference zdůraznila spolupráci 
NATO a USA na protiraketové obraně 

 „Nebavíme se o tom, zda chceme protiraketovou 
obranu nebo ne. Nyní se již zaměřujeme na její 
maximální efektivitu. Je jasné, že třetí pilíř americké 
protiraketové obrany [další dva jsou v Kalifornii a na 
Aljašce] přispěje k bezpečnosti mnoha evropských členů 
NATO,“ uvedl 5. května v Praze během zahájení 
mezinárodní konference o protiraketové obraně generální 
tajemník Severoatlantické aliance Jaap de Hoop Scheffer. 
Mezi americkými účastníky byli dva kongresmani, Jim 
Marshall a Bud Cramer, a náměstek americké ministryně 
zahraničí John C. Rood. Cramer pro média v průběhu 
konference uvedl, že evropská část amerického 
protiraketového štítu se v Kongresu těší většinové podpoře. 
Na konferenci, kterou pořádalo české ministerstvo 
zahraničí, také vystoupili řečníci z Dánska, Německa, 
Izraele a dalších zemí. Americko-české rozhovory o hlavní 
protiraketové smlouvě skončily v dubnu, jednání o statutu 
vojsk (SOFA) nadále pokračují.  
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Americké centrum uspořádalo 
prezidentskou debatu 

Americké centrum uspořádalo 29. dubna simulovanou 
prezidentskou debatu před podzimními volbami v USA, 
která umožnila nahlédnout do zákulisí předvolebního 
procesu kampaně. Vysokoškolští studenti navíc dostali 
příležitost předvést své diskusní schopnosti a politické 
znalosti. Asociace pro mezinárodní otázky připravila 
studenty na role amerických prezidentských kandidátů. 
Studenti odpovídali na otázky týkající se americké 
zahraniční politiky, národní bezpečnosti, ekonomie, 
vzdělání a zdravotní péče a přitom se museli držet 
politických linií hlavních amerických politických stran. 
Prezentace jednotlivých soutěžících hodnotila porota 
složená z akademiků a novinářů.  

 
Zástupkyně velvyslance Mary Thompson-Jonesová zahajuje debatu 

Studenti diskutovali o globálních 
klimatických změnách 

22. dubna se v Americkém centru konala mezinárodní 
studentská konference „Uvažujme a diskutujme 
demokraticky“, ve které 40 českých studentů diskutovalo 
o globálních klimatických změnách. Americká nezisková 
organizace StreetLaw, Inc. vedla tematické diskuze 
společně s americkými, českými a ázerbájdžánskými 
učiteli. Studenti také v ulicích uspořádali průzkum 
veřejného mínění. Akce se také  zúčastnili Marek Loužek 
z Centra pro ekonomiku a politiku a Vojtěch Kotecký 
z ekologického Hnutí Duha / Přátelé Země. Konference 
byla vyvrcholením práce českých středoškoláků na 
projektech v roce 2007-2008 a byla koordinována nevládní 
organizací PartnersCzech. 

Velvyslanec vyhlásil v Brně vítěze Ceny 
pro talentované studenty 

Velvyslanec Richard Graber navštívil ve dnech 14. -15. 
května Brno. Byl čestným hostem slavnostního otevření 
Turbokompresorového centra společnosti Honeywell a na 
Masarykově univerzitě pak se studenty diskutoval o 
amerických prezidentských volbách. V centru InfoUSA, 
které se nachází v Moravské zemské knihovně,  velvyslanec 
vyhlásil každoroční Česko-americkou cenu pro 
talentované studenty. Letošní práce měly vysokou kvalitu, 
proto se porota rozhodla udělit hned dvě ceny zároveň: 
Martině Horákové, studentce Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity, za její analýzu biografií 
severoamerických a australských spisovatelek; a Simoně 
Hlaváčové, studentce Filozofické fakulty Karlovy 
univerzity, za její práci o islámu ve Spojených státech. Ve 
dnech 19. a 20. května americký velvyslanec navštívil další 
dvě moravská města,  Zlín a Kroměříž. 

 
Velvyslanec společně s oceněnými studentkami a s ředitelkou české 

kanceláře Fulbrightovy komise Hanou Ripkovou (nalevo)  

Festival spisovatelů Praha přiveze 
vynikající americké autory a zaměří se 

na rok 1968 
Zaznamenejte si do svých kalendářů, že Festival 
spisovatelů Praha se letos koná od 1. do 5. června. Letošní 
ročník slibuje velmi zajímavé debaty zahraničních 
spisovatelů, kteří prožili bouřlivé události roku 1968. 
Budou hovořit o příčinách roku 1968 a jeho dopadech na 
následující generace. Více o Festivalu spisovatelů na  
webových stránkách http://www.pwf.cz.  
Americké centrum bude 5. června hostit tři významné 
současné americké autory – Paula Austera, Michaela 
McClura a Paula Kahna – kteří budou s publikem debatovat 
o politicky a kulturně důležitých událostech, které se staly 
ve Spojených státech v roce 1968, o dozvucích Pražského 
jara pro Američany a další země. Debata se bude konat 5. 
června od 17:00 do 18:30 v Americkém centru (Tržiště 13, 
Praha 1, 1. patro). 
 

Očekávané události 
 

25. května Koncert – Vangurad Orchestra – „Jazz na 
hradě“; Pražský hrad, 20:00 

5. června Diskuze: „1968: USA“ za účasti 
amerických spisovatelů Paula Austera, 
Michaela McClura a Paula Kahna 
(moderátor); ve spolupráci s Festivalem 
spisovatelů Praha; Americké centrum, 
17:00 

19. června Výstava fotografií USA autora Pavla 
Kohouta; Klientské centrum, Partners 

 

A každý den na  
http://prague.usembassy.gov 


