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                                                                                                                                                              Červen 2008        

Do Prahy přijel                                
ministr obchodu Gutierrez  

Do Prahy přijel 3. června na návštěvu americký ministr 
obchodu Carlos M. Gutierrez. S představiteli státu a 
neziskového sektoru jednal hlavně o potřebě dodržovat 
zákony týkající se ochrany duševního vlastnictví a o 
situaci na Kubě. S náměstkem ministra průmyslu a 
obchodu Milanem Hovorkou mluvil o posílení ochrany 
autorských práv, a to zejména v souvislosti s tržišti v obcích 
kolem rakouské a německé hranice. Co se týče Kuby, podle 
Gutierreze jsou změny ohlášené Raulem Castrem po 
rezignaci jeho bratra pouze „taktickými kroky, jejichž cílem 
je spíše učinit dojem na mezinárodní společenství, než 
pomoci kubánskému lidu.“ Americký  ministr  se v Praze 
také sešel s premiérem Mirkem Topolánkem, ministrem 
zahraničí Karlem Schwarzenbergem a zástupci neziskových 
organizací, které podporují demokratizační změny na Kubě. 
Gutierrez byl jmenován ministrem obchodu v únoru 2005. 
Narodil se v Havaně v roce 1953 a o sedm let později se 
jeho rodina přestěhovala do Spojených států.      

 
Ministr Gutierrez 3. června v Praze 

Velvyslanec na nové cyklostezce a za 
afghánskými dětmi v nemocnici 

Ministryně obrany  Vlasta Parkanova otevřela poslední 
květnový den ve vojenském újezdě v Brdech nedaleko 
místa, kde by Spojené státy chtěly postavit protiraketový 
radar, novou cyklostezku. Slavnostního otevření stezky se 
zúčastnil také americký velvyslanec Richard Graber; 
vyjádřil při tom přesvědčení, že cyklostezka zůstane nejen 
otevřená i po spuštění radaru,  ale že se turistické cesty ještě 
rozšíří. Lidé snad pochopí důležitost obranného zařízení pro 
zajištění bezpečnosti, uvedl velvyslanec a dodal, že 
Američané budou místním obyvatelům dobrými sousedy, 
kteří respektují přírodní krásy oblasti Brd, a navíc budou 
prospěšní pro místní ekonomiku. 2. června navštívil 
velvyslanec Graber společně se svým afghánským 
protějškem Mohamedem Kacem Fazellym, českým 
ministrem vnitra Ivanem Langerem a představiteli jedné z 
pražských fakultních nemocnic Olivovu dětskou léčebnu 

v Říčanech u Prahy. Setkali se se šesti afghánskými dětmi, 
které se zde zotavují po operacích vrozených srdečních vad. 
Malí pacienti přicestovali do Česka letos v dubnu v rámci 
českého humanitárního programu MEDEVAC. 10. června 
jel velvyslanec do Brna, kde se zúčastnil otevření 
slavnostního otevření nové zásilkové budovy IBM. 
V centru pracuje na 2400 odborníků z oblasti informačních 
technologií z celého světa. Richard Graber se  svou ženou 
také navštívil obec Lipenec severozápadně od Prahy, kde si 
popovídal se žáky základní školy při příležitosti 70. výročí 
jejího založení. Američtí diplomaté budou v cestách po 
českých školách v rámci programu Amerika u vás 
pokračovat zase na podzim.  
http://czech.prague.usembassy.gov/aic_amerikauvas.html           

 
Americký velvyslanec a afghánský pacient v Říčanech  

Spojené státy zvou české studenty do 
programu Work and Travel  

Americké velvyslanectví za letošní rok již vydalo 2600 
studentských víz typu J-1. O většinu těchto víz si zažádali 
vysokoškolští studenti v rámci programu Work and Travel 
(Pracuj a cestuj). Tento oblíbený program jim umožňuje 
získat brigádu na vybraném místě v USA a pak 
následujících 30 dní po zemi cestovat. Mnoho českých 
studentů se programu zúčastní i několikrát za sebou; zlepší 
svou angličtinu, vytvoří si nové přátele a vydělají nějaké 
peníze. Velvyslanectví spolupracuje se studentskými 
kancelářemi v různých částech České republiky při 
propagování této aktivity a každý rok rezervuje několik dnů 
pro žadatele tohoto typu víza.    
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Spuštění systému ESTA v zemích 
bezvízového styku se blíží  

Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost 3. června 
oznámilo, že program bezvízového styku s USA bude 
změněn tak, aby mohl být rozšířen i na další země. Úřad 
nedávno dokončil prototyp 
Elektronického systému pro 
cestovní autorizaci (ESTA), což je    
nový internetový systém, který 
pro všechny země bezvízového 
styku požaduje vyšetřovací  
komise k 11. září 2001. Od ledna 
2009 se budou muset všichni občané těchto zemí, kteří 
budou chtít cestovat na méně než 90 dní do Spojených 
států, registrovat prostřednictvím tohoto jednoduchého a 
bezpečného systému. 
 

Setkání honorárních konzulů 
v Americkém centru  

Desítka honorárních konzulů, kteří dobrovolně reprezentují 
Českou republiku ve Spojených státech, navštívila 3. června 
pražské Americké centrum. Tito muži a ženy poskytují ve 
spolupráci s českým ministerstvem zahraničí konzulární 
pomoc českým občanům ve Spojených státech a zároveň 
slouží jako velvyslanci dobré vůle v místních amerických 
komunitách. Se skupinou se v Americkém centru sešel i 
velvyslanec Richard Graber, který vyzdvihl význam jejich 
práce při posilování česko-amerických vztahů. 5. června 
Americké centrum podobně jako další velvyslanectví a 
instituce promítalo tři půlminutové televizní klipy 
Harrisona Forda o boji proti obchodování s divokými 
zvířaty, které byly připraveny ve spolupráci s americkým 
ministerstvem zahraničí při příležitosti Dne životního 
prostředí. O nutnosti celosvětové spolupráce při ochraně 
vzácných a ohrožených živočichů hovořili američtí 
diplomaté, Jan Kučera z ministerstva životního prostředí, a 
představitelé české pobočky CITES  a pražské ZOO.   

 
Honorární konzulové s místopředsedou vlády Alexandrem Vondrou  

Novinář Radia Fardy získal prestižní 
cenu 

Ahmad Rafat, novinář rozhlasové stanice Radia Farda, 
který již třicet let přináší zprávy o porušování lidských práv 
ve světě, získal prestižní novinářskou cenu Ilaria Alpi, jež 

mu v Riccione udělila italská pobočka organizace Reportéři 
bez hranic.  Ocenění pojmenované po italské novinářce, 
která byla společně se svým kameramanem zabita v 
Somálsku v roce 1994, je udílena investigativním 
novinářům za odvahu a pravdivost jejich reportáží.  „Tato 
cena je pro mne závazkem, abych pokračoval v podávání 
dalších zpráv o porušování lidských práv a bojoval za 
svobodu tisku,“ řekl Rafat.  Radio Farda je rozhlasová 
stanice, která vysílá v perském jazyce v rámci Rádia 
svobodná Evropa (RFE/RL) sídlící v Praze. Radio Farda 
vysílá zpravodajství a publicistické pořady do Iránu 
nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Více 
informací na www.radiofarda.com.  
 
Do Prahy znovu přijel česko-americký 

astronaut Cernan 
Do Prahy 18. června znovu přijel česko-americký 
astronaut, velitel Apolla 17  Eugene Cernan. Hlavním 
důvodem jeho cesty byla návštěva výstavy „Stopy lidí“ 
v Národním muzeu. K hlavním atrakcím expozice patří 
československá vlajka, kterou si vzal Cernan s sebou při 
letu na Měsíc počátkem 70. let a pak ji věnoval 
Astronomickému ústavu Akademie věd ČR. Cernan, který 
byl v Česku již několikrát, se považuje za Američana i za 
Čechoslováka, protože jeho prarodiče byli českého a 
slovenského původu. Astronaut se také setkal 
s velvyslancem Graberem a předsedou vlády Mirkem 
Topolánkem.    

 
Velvyslanec se zdraví s astronautem Cernanen v pražském Národním 

muzeu (foto: Národní muzeum) 

Očekávané události 
28. června  Boston Youth Symphony Orchestra (pod 

záštitou velvyslanectví), Obecní dum, 19 h 

1. července Přednáška o americké zahraniční politice ve 
21. století. Kim Holmes, Heritage 
Foundation, Americké centrum, 13 h.  

7. července Přednáška profesora Harvardské univerzity 
Igora Lukeše k volbám v USA. Institut 
mezinárodních vztahů, Praha 1, 16 h. 

24. července Přednáška architekta Charlese Durretta, 
Americké centrum, 18:30  
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