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Americký voják doprovází velvyslance Grabera na  

Kábulském letišti (foto: Jeff Holachek) 

 
Igor Blaževič dostal cenu v  

rezidenci velvyslance Grabera v 
Praze (foto: 

Helena Stehlikova)   

 
Vánoční strom s ozdobami 
reprezentujícími 50 států 

americké unie v Americkém 
centru 

(foto: Jakub Hornek)  

 
Leden 2009

Velvyslanec Graber navštívil české vojáky v Afghánistánu 

Americký  velvyslanec  Richard  Graber  navštívil  18.  a  19.  prosince  českou  jednotku  v  Afghánistánu.  Graber  po  návratu 
poznamenal,  že  pobyt  s českými  vojáky  v Kábulu  patřil  „mezi  36  nejzajímavějších  hodin mého  života. Můžete  si  o  tom 

přečíst nebo to vidět v televizi, ale teprve když tam přijedete, tak 
plně oceníte, co vaši lidé v Afghánistánu dělají…“ Graber dále řekl, 
že  „práce  českých  vojáků  a  humanitárních  pracovníků  v této 
zubožené části země na mě udělala velký dojem. Jejich přínos pro 
bezpečnost  Evropy  a  Spojených  států  je  naprosto  klíčový.“ 
Velvyslanec  doufá,  že  si  „čeští  zákonodárci  najdou  čas  na 
vyslechnutí    účastníků  kontingentu  v Afghánistánu,  kteří 
nasazovali  své  životy,  abychom mohli  žít,  jako  dosud.  …  Slyšel 
jsem,  že  český  PRT  (Provinční  rekonstrukční  tým)  v provincii 
Loghar  je  zcela  mimořádný  a  je  modelem  pro  ostatní 
rekonstrukční týmy. Teď už vím proč: čeští vojáci a civilní experti 
v regionu  mají  obrovskou  energii  a  skvělé  vztahy  s kolegy  z 
ostatních zemí NATO a jejich mise v mnoha ohledech překoná jiné 
rekonstrukční týmy.  Doufám, že čeští politici si tu chvíli najdou a 
budou  naslouchat  vojákům,  kteří  se  vrátili  domů  a  že  domácí 

politika nebude mít  vliv na dlouhodobý  závazek  Česka pomáhat  rozvoji  lidských práv  a  zlepšování  životních podmínek  i 
v jiných částech světa.“  

 

 Blaževič z Člověka v tísni získal cenu Alice 
Masarykové 

Při příležitosti 60. výročí Mezinárodního dne lidských práv 
předal velvyslanec USA v ČR Richard Graber 10. prosince 
Cenu  Alice  Garrigue  Masarykové  Igoru  Blaževičovi  z 
obecně  prospěšné  společnosti  Člověk  v  tísni.  Blaževič, 
ředitel  sekce  lidských  práv  a  demokracie  společnosti  a 
ředitel  festivalu  Jeden  svět,  byl  oceněn  za  dlouholetý 
přínos  a  mimořádné  výsledky  v  boji  za  lidská  práva  v 
České  republice  i  v  zahraničí.  Velvyslanec  Graber  při 

předání  ceny 
uvedl:  „Dovolím  si 
říct,  že  v  Česku 
není  mnoho  lidí, 
kteří by udělali pro 
lidská  práva  tolik 
jako  Igor.  Ve 
společnosti  Člověk 
v  tísni  vede  sekci, 
která  koordinuje 
projekty  v  řadě 
oblastí  světa.  Je 
také  hybnou  silou 
festivalu  Jeden 
svět,  který  oslavil 

10  let  své  existence,  během  kterých  se  vypracoval  na 
jednu  ze  světově  nejvýznamnějších  přehlídek  filmů  o 

lidských právech. Velvyslanectví USA založilo v roce 2004 
tradici udílení Ceny Alice Garrigue Masarykové jako výraz 
uznání  osobnostem  nebo  subjektům,  jež  se mimořádně 
zasloužily  o  rozvoj  lidských  práv  v  ČR  a  svojí  podporou 
sociální  spravedlnosti a obranou demokratických  svobod 
vytvářejí otevřenou občanskou společnost. 

Vánoce v Americkém centru 
Americké  centrum  (AC)  oslavilo  letošní  Vánoce  už  18. 
prosince  velkou  párty.  Mezi  nejzajímavější  hosty  patřil 

český  spisovatel  Arnošt 
Lustig,  se kterým  dělal 
rozhovor  bývalý  zpra‐ 
vodaj  České  televize  ve 
Spojených státech Roman 
Bradáč.  Děti  z několika 
pražských  základních  škol 
podtrhly  vánoční  atmos‐
féru  se  svými  hudebními 
nástroji  a  zpěvem  koled.  
Ředitel  centra  Miroslav 
Konvalina k tomu  řekl,  že 
letošní  sezóna  byla 
úspěšná  s  rekordním 
počtem  návštěvníků:  
„Chtěli    bychom  podě‐ 
kovat  přívržencům.“ 
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Silverbergová v Americkém 

centru    
(foto: Jakub Hornek) 

 
Velvyslanec v hodonínském 

 Sklípku (foto: 
Václav Šálek) 

 
Vítězná fotografie 
Miroslava Nowaka 

Velvyslankyně USA při EU Silverbergová 
v Praze 

O  energetických  a  zahraničněpolitických  otázkách 
diskutovala 17. prosince  v Praze  americká  velvyslankyně 

při  Evropské  unii  Kristen 
Silverbergová  s předsta‐ 
viteli  ministerstev  
zahraničí  a  životního 
prostředí.    Silverbergová 
potvrdila,  že  silná  EU, 
která  se  nyní  pokouší 
reformovat  pomocí  Lisa‐ 
bonské  smlouvy,      je  v 
zájmu USA. Dodala, že EU 
musí  hrát  v meziná‐ 
rodních  otázkách  větší 
roli:  „Ne  vždy  máme 
stejný  názor,  ale  Evropa 

zůstává  našim  nejsilnějším  spojencem,“  řekla. 
Silverbergová také hovořila o  íránské hrozbě, energetice, 
změnách klimatu a regionálních konfliktech. 

Velvyslanec na jižní Moravě 
Velvyslanec  Richard  Graber  podnikl  v  prosinci  cestu  po 
jižní  Moravě.  Ve  svém  dvoudenním  programu  se 

především  zaměřil  na 
podporu  nedávno  zřízené 
Jihomoravské  komunitní 
nadace  (JMKN),  která  11. 
prosince  vyhlásila  první 
kolo  grantových  návrhů. 
JMKN vznikla v roce 2008 z 
iniciativy  neziskové  orga‐ 
nizace  Echo  Moravia  a 
jejím  cílem  je  podpora 
regionálních  kulturních, 
vzdělávacích,  ekologických 
a  mládežnických  projektů 
na  Břeclavsku  a 
Hodonínsku.  Protože  tato 
oblast  je  známá  

pěstováním  vinné  révy,  získala  JMKN  finance  i 
z charitativních  aukcí  vín,  spoluorganizovaných  nadací 
VIA.  

Delegace vedená kongresmankou Ellen 
Tauscherovou v Praze 

Ve  dnech  17.  a  18.  prosince  navštívila  Česko  delegace 
složená  z  obou  stran  zastoupených  v  Kongresu  USA  a 
vedená  demokratkou  za  Kalifornii  Ellen  Taucherovou. 
Kromě  Tauscherové  přicestovali  do  Prahy  za  demokraty 
kongresman  Rick  Larsen  a  republikán  Doug  Lamborn.  
Skupina  zákonodárců  probírala  s vicepremiérem 
Alexandrem  Vondrou  a  ministrem  zahraničí  Karlem 

Schwarzenbergem  otázky  týkající  se  protiraketové 
obrany, vzájemných strategicko‐bezpečnostních vztahů a 
alianční  mise  v Afghánistánu.  Tauscherová  během  své 
návštěvy upozornila na potřebu výstavby protiraketového 
systému,  jehož  nedílnou  součástí  by  měl  být  i  radar 
umístěný na území České republiky.  

Fotosoutěž s americkou vlajkou má vítěze  
Tajemně vyhlížející černobílá fotografie Miroslav Nowaka 
vyhrála  první  ročník  soutěže  „Americká  vlajka  tvýma 
očima“.  Druhé  místo  získala  
Andrea  Korčeková  a  třetí  
Jana Zmeková.   Vyhlášení vý‐ 
sledků  soutěže  se  v 
Americkém  centru  10. 
prosince    zúčastnilo  asi  80 
českých  a  slovenských  
fotografů.  Nejlepší  snímky 
budou v centru k vidění až do 
16.  ledna  a  poté  budou 
převezeny  do  dalších  měst.  
Hlavní  porotce  Jiří  Turek 
vítěze  odměnil  svými 
zarámovanými  fotografiemi 
amerických  vlajek,  které 
zhotovil  v New  Yorku.  Snímky  dalších  účastníků  soutěže 
lze  najít  na  webových  stránkách  velvyslanectví 
http://prague.usembassy.gov/american_center.html. 

Česko‐americká cena pro talentované 
studenty 2009  

Mezinárodní  politologický  ústav  v  Brně  ve  spolupráci  s 
Velvyslanectvím  USA  v  Praze  a  Fulbrightovou  komisí 
vyhlašuje 4. ročník Česko‐americké ceny pro talentované 
studenty. Soutěž je určena univerzitním studentům všech 
stupňů studia  i čerstvým absolventům, kteří napsali nebo 
píší  práci  tematicky  související  se  Spojenými  státy.  V 
letošním  ročníku  je  soutěž  vypsána pro práce  zaměřené 
na  politologii  a mezinárodní  vztahy. Vítěz  získá  odměnu 
10  000  Kč  a  možnost  publikovat  vítězný  text  v  edici 
Mezinárodního politologického ústavu.   Vyhlášení  vítěze 
se  uskuteční  v  květnu  v Brně.  Termín  pro  poslání 
příspěvků do soutěže je 15. dubna. 

Očekávané události 
15. 1.   Historie inaugurací amerických 

prezidentů, 16:30, Americké centrum (AC)  
21. 1.   Zahraniční politika Obamovy vlády (ve 

spolupráci s CESES), 16:00, AC 
 22. 1.   Filmy o prezidentech, 1. díl, 18:00, AC  
29. 1.   Vernisáž výstav Andyho Warhola 

s Klausem Biesenbachem z MoMA, 
Rudolfinum, Praha 

 


