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Postřehy k sovětské invazi v roce 1968 
v Americkém centru 

Při příležitosti 40. výročí sovětské okupace Československa 
připravilo Americké centrum 20. srpna přednášku známého 
amerického  vojenského  historika  Edwarda  Luttwaka.  

Expert,  který  během 
svého pobytu v Praze 
také  poskytl  několik 
rozhovorů  místním 
médiím,  se  zaměřil 
především  na  to,  jak 
se k událostem z roku 
1968 postavily Spoje‐ 
né  státy.  Luttwak  je  
dlouhodobý  spolu‐ 
pracovník  washing‐ 
tonského  Centra 
strategických  a mezi‐ 
národních  studií 

(CSIS).  Dříve  pracoval  jako  poradce  při  úřadu  ministra 
obrany,  v Radě  národní  bezpečnosti,  na  ministerstvu 
zahraničí, v armádě a působil  i  jako poradce  cizích  vlád a 
mezinárodních společností. Často přednáší na univerzitách 
a vojenských akademiích ve Spojených státech i v zahraničí 
a  svědčil  před  několika  kongresovými  a  prezidentskými 
komisemi. 
Přednáška  v Americkém  centru  také  otevřela  jedinečnou 
výstavu  fotografií  ze  srpna  1968  česko‐amerického 
novináře  Dušana  Neumanna.  Žádná  z Neumannových 
fotografií zatím v Česku k vidění nebyla. Více na stránce 
fpolicy.america.gov/fpolicy/security/peacekeeping.html.  

Slavnostního otevření jiné výstavy fotografií ze srpna 1968 
se  18.  srpna  na  pražském  Václavském  náměstí  zúčastnil 
velvyslanec  Richard  Graber.  Expozice  „Praha  1968” 
rakouského  fotoreportéra  Franze  Göesse,  který  byl  v   
osudné  dny  v Československu  pracovně,  byla  zorga‐ 
nizována  pod  záštitou  rakouské  velvyslankyně  Margot 
Klestilové‐Löfflerové  a  českého  ministra  zahraničí  Karla 
Schwarzenberga.   

 

Velvyslanectví přivítalo nové diplomaty 
Tiskové a kulturní oddělení přivítalo  letos  v létě dva nové 
kolegy: John Law zastává funkci rady pro tiskové a kulturní 
záležitosti  a  John Vance  je novým  tiskovým mluvčím.   Na 
svých  pozicích  vystřídali  Michaela  Hahna  a  Victorii 
Silvermanovou.  Law  dříve  sloužil  jako  tiskový  mluvčí 
v Madridu  (2003‐2007)  a  v  Caracasu  (1999‐2003),  jako 
zástupce  kulturního  atašé  v chilském  Santiagu    (1995‐99), 
byl šéfem Amerického centra v Taegu v Koreji  (1993‐95) a  
zástupcem  tiskového mluvčího  v Soulu  (1991‐93).  Hovoří 
česky, španělsky a korejsky.  Na Ministerstvu zahraničí USA 
působí od roku 1990.    
Vance  pracoval  jako  zástupce  kulturního  atašé 
v kolumbijské  Bogotě  a  jako  tiskový  mluvčí  v Jakartě  a 
v Santiagu.   Před odjezdem do Prahy byl ve Washingtonu  
zástupcem  ředitele  diplomatického  sboru  pro  nestabilní 
regiony při Úřadu koordinátora rekonstrukce a stabilizace.   

Obchodní specialistka velvyslanectví 
navštívila veletrh AACC 

Obchodní  oddělení  amerického  velvyslanectví  vyslalo  ve 
dnech  27.  –  31.  července  svou  zástupkyni  na  veletrh 

Americké  asociace  klinické  chemie 
(AACC)  ve  Washingtonu.  AACC  je 
největší  světový  veletrh  zaměřený 

výhradně na klinickou laboratorní vědu, na němž vystavuje 
přes  700  firem  v  1900  stáncích.  Obchodní  specialistka 
Veronika Nováková seznámila americké účastníky s českou 
zdravotní péčí a trhem diagnostik. Před veletrhem se také 
zúčastnila kurzu Týmu zdravotní péče a prezentovala  jeho 
členům možnosti na evropském trhu zdravotních služeb.  

Na ´Havajské noci´ zazněly                        
české protest songy 

V  zahradách  Wratislawského  paláce  se  5.  srpna  konal 
multimediální večer Amerického centra, který byl věnován 
havajským  ostrovům.  Tematický  program  jsme  nazvali 
„Objevte Havaj“  a  je  prvním  z  volné  série  programových 
večerů o 50 amerických státech. Na havajské noci vystoupil 
jeden z  nejznámějších  českých  krajanů  Václav  Pěnkava, 
který žije  v  hlavním  městě  Havaje  Honolulu.  O 
zintenzivnění  vztahů  s  ostrovy  se  zasloužila  Margita 
Fuchsová, donedávna generální konzulka České republiky v 
Los Angeles, která s sebou přivezla řadu českých osobností. 
Jednou  z  nich  je  také  muzikant  Pavel  Váně.  Jeho  písně 
zněly na několika havajských ostrovech a improvizoval také 
s havajskými hráči na ukulele. Pavel Váně se svou kytarou 
přiblížil tuto atmosféru také v Americkém centru.  
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Multimediální  večer  byl  doplněn  promítáním  fotografií  a 
ukázky videí. O havajských sopkách vyprávěl Jan Votýpka a 
o  živé  přírodě  Jaroslava  Janoušová.  Na  závěr  představil 
cestovatel  Leoš  Šimánek  svou  novou  knížku  o  Havaji  a 
pokřtil nový havajský kalendář. 

Na festivalu NAMES se předvedli i američtí 
příznivci Street Artu 

Prvního českého streetartového  festivalu NAMES, který se 
koná v Praze 9 a na dalších 
několika místech v hlavním 
městě  od  26.  srpna  do  6. 
září,  se  zúčastnili  i  dva 
zkušení  newyorští  umělci,  
Brad  Downey  a  Craig 
Costello.  Pouliční  sochař  
Downey,  pro  nějž  ulice 
znamená  „otevřený  most 

mezi  elitářským uměním  a masovou  zábavou,“    je  známý 
„oživováním”  cedulí  a  dopravních  značek.  Graffiti 
minimalista  Costello  se  zase  proslavil  stékající  barvou  na 
plátně.  Oba  umělci,  na  jejichž  cestu  přispělo  Americké 
velvyslanectví v Praze, jsou v České republice poprvé.  Další 
informace o americkém  i evropském street artu se dozvíte 
na www.namesfest.net.  

Nové knihy v Americkém centru!             
Přijďte si je prohlédnout… 

Americké  centrum  pravidelně  aktualizuje  svou  knihovnu, 
ve  které  najdete  především  tituly  o  americké  zahraniční 
politice, médiích a kultuře a také o globálních problémech. 
Letos v létě do katalogu přibylo na sto nových titulů včetně 
mezinárodního  bestselleru  „Postamerický  svět“  Fareeda 
Zakarii, „Smělost naděje“ Backa Obamy a knížky na čajový 
stolek  známé  fotografky  Annie  Leibovitzové.  Celý  katalog 
včetně seznamu videí a předplacených periodik najdete na 
http://prague.usembassy.gov/ac‐library.html 
 

 
 

Americká realitní kancelář se chystá na    
český trh  

Realitní  kancelář  Better  Homes  and  Gardens  (BH&G)  se 
sídlem v New Jersey plánuje expanzi na český trh. BH&G je 
součástí  Realogy  Corporation,  největší  americké 
franchisingové  společnosti  v Americe.  Zástupci  firmy 
v současné době hledají české partnery a na dny 1.‐3. října 
připravují v Praze několik obchodních setkání. BH&G nabízí 
makléřské  a  prodejní  služby  kupujícím  i  prodávajícím.  O 

případné  spolupráci  nebo možnostech 
franchisingu  s americkými  firmami 
kontaktujte  Obchodní  oddělení 
Velvyslanectví  USA  v Praze  na  te‐ 

lefonním  čísle  257  022  310  nebo  navštivte 
www.buyusa.gov.  
 

Velvyslanectví má novou grafiku! 
 Velvyslanectví  USA  v Praze  začalo  používat  nové  logo, 
které  bude  k vidění  na  akcích,  jež  ambasáda 
podporuje.  Autorkou  loga  je  známá  grafička 
Jiwon Shin která  se proslavila návrhem designu 
pro  světové  firmy,  jako  jsou  Microsoft  anebo 
Philips. 

Dokumenty z festivalu Sundance  
Festival  Jeden  svět  a  Velvyslanectví  USA  v Praze 
spolupracují na třídenním programu, který nabídne nejlepší 
dokumenty  ze  světoznámého  filmového  festivalu 
Sundance. Pražská přehlídka  se bude konat od 16. do 18. 
září  v kině  Světozor. Mezi  hosty  bude  například  americký 
filmař Edet Belzberg, jenž je režisérem jednoho ze snímků. 

Sundance,  který  je  řazen 
na  stejnou  úroveň  jako 
festivaly  v Cannes,  Be‐ 
nátkách  anebo  v Berlíně, 
se  koná  každý  leden 
v americkém Utahu. Jako 
největší  přehlídka  ne‐ 
závislých  snímků  v USA 

poutá  Sundance  vždy pozornost  jak  filmových  kritiků,  tak 
filmařů  samotných.  Více  informací  o  sekci  Top  Docs  na 
festivalu v Praze najdete na 
 http://www.jedensvet.cz/ow/2008/index_en.php?id=483 
 
 

Očekávané události 
 

7. ‐11. 9.  Mezinárodní sympozium amerických studií 
‐ „Amerika v pohybu“, Palackého 
Univerzita, Olomouc 

8.‐9. 9.  Konference pražského Institutu 
bezpečnostních studií – Asijsko‐pacifické 
bezpečnostní výzvy, Ministerstvo 
zahraničních věcí 

11. 9.   Výstava plakátů z 2. světové války “Pro 
republiku!” Vojtěcha Preissiga. Archiv hl. 
města Prahy, Husova 20,  17 hod.  

18. 9.     Konference o Iráku s vojenským stratégem 
Johnem Naglem , Ministerstvo obrany 

 

http://czech.prague.usembassy.gov  


