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 Ministr spravedlnosti USA Eric Holder 
a jeho český protějšek Jiří Pospíšil 
během výměny dokumentů (Foto: 
Ministerstvo spravedlnosti ČR) 

 
Členové českého vojenského klubu rozvíjejí americkou 

vlajku (foto: Jakub Hornek)   

 
John Zogby hovoří s novináři v 
Americkém centru (foto: Michal 

Stichauer)   

 
Květen 2009 

Plzeň a Praha slavily konec 2. světové války  

Plzeň  a  Praha  oslavily  64.  výročí  konce  2.  světové  války.    Konvoj 
třiceti  historických  vojenských  aut  projel  30.  dubna  v Praze  za 
účasti  chargé  d‘  affaires  velvyslanectví Mary  Thompson‐Jonesové 
trasu  z Kampy  k Velvyslanectví USA  a  poté  se  vydal  na  turné  po 
západních  Čechách.  V průvodu  převládaly  terénní  vozy  značek 
Dodge,  Willys  a  Ford,  které  jejich  čeští  majitelé  udržují  ve 
výborném stavu. Plzeň oslavila osvobození americkými jednotkami 
6.  května.  Hlavní  část  slavností  se  konala  u  památníku  „Díky, 
Ameriko!“.    Chargé  Thompson‐Jonesová  tam  ve  svém  projevu 
řekla:  „V  roce  1945  to  byli mladí  američtí  vojáci,  kteří  bojovali  a 
padli za osvobození Československa. Dnes to jsou čeští vojáci, kteří 
slouží  daleko  od  domovů,  aby  zajistili  bezpečí  a  svobodu  jiným. 
Úzce  spolupracují  v Afghánistánu  a  Kosovu  se  Spojenými  státy  a 
desítkami  dalších  spojeneckých  zemí  a  organizací,  aby  místním 

poskytli právo na demokracii a sebeurčení.“ Chargé také hostila tradiční oběd na počest amerických a belgických veteránů a 
zahájila výstavu „Sky Diaries“ (Nebeské deníky), na které svá díla oslavující piloty 2. světové války prezentovala americká 
výtvarnice  Barbara  Benishová.  Rodina  Nobleho  věnovala  Pattonově  památníku  bustu  Charlese  H.  Nobleho,  velitele 
amerických  jednotek  v Plzni.  Zástupci  amerického  velvyslanectví  navštívili  řadu  dalších  vzpomínkových  akcí  po  celých 
Čechách, například v Chebu, Benešově, Sušici, Strakonicích, Domažlicích nebo v Klatovech. 

   

Představitelé americké vlády v Praze 

Ministr  spravedlnosti  USA  Eric  Holder  a  náměstkyně 
ministerstva  pro  vnitřní  bezpečnost  (DHS)  Jane  Holl 

Luteová    jednali 
28. dubna v Praze. 
Luteová diskutova‐ 
la u kulatého stolu  
s představiteli  ne‐ 
ziskových  organi‐ 
zací  La  Strada, 
Caritas  a  Orga‐ 
nizace  pro migraci 
o  otázkách  spoje‐ 
ných  s obchodová‐ 
ním  s  lidmi  a 
způsobech jeho ře‐ 

šení. Ministři spravedlnosti České republiky a Švédska Jiří 
Pospíšil  a  Beatrice  Asková  si  pak  společně  s komisařem 
pro  spravedlnost  EU  Jacquesem  Barrotem  a  ministrem 
spravedlnosti  USA  Ericem  Holderem  vyměnili  ratifikační 
listiny Dohody  o  vydávání  a Dohody  o  vzájemné  právní 
pomoci  mezi  Evropskou  unií  a  Spojenými  státy.  Na 
základě nových dohod budou moci američtí vyšetřovatelé 
se  svými  evropskými  kolegy  účinněji  spolupracovat  při 
sledování  a  stíhání  teroristů  a  obchodníků  s drogami  či 
dětskou pornografií.   

Americký sen podle Johna Zogbyho 

O  domácí  politice  v USA  a  fenoménu  Baracka  Obamy 
mluvil    20.  dubna  v  Americkém  centru  renomovaný 
americký  odborník  na  výzkumy  veřejného  mínění  John 
Zogby.  Expert  také 
v Praze  představil 
svou poslední knihu  
The Way We'll Be‐‐
The  Zogby  Report 
on  the  Transfor‐ 
mation  of  the 
American  Dream. 
(Jací  budeme  – 
Zogbyho  zpráva  o 
proměně  americké‐
ho  snu).    John Zog‐ 
by  v  této  knize  i  ve  své  přednášce vysvětlil,  co  si 
jednotlivé  vrstvy  americké  společnosti  představují  pod 
pojmem “americký sen”. Během návštěvy Prahy se expert 
také  sešel  s českými novináři a  se  svým  synem  Jeremym 
debatoval  u  kulatého  stolu  se  studenty.  Zogby  založil 
agenturu  pro  výzkum  veřejného  mínění  Zogby 
International  v 1984  a od  té doby  provedl průzkumy  ve 
více než  70 zemích. Nyní píše pravidelné týdenní sloupky 
pro  Forbes.com  a  měsíční  pro  časopis  Politics.  Více 
informací o společnosti na www.zogby.com.     
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Spolupředsedové OBSE na tiskové 

konferenci v rezidenci velvyslance USA 
(foto: David Josek, AP) 

 
Výstava "Kalendárium totality" na 

Náměstí republiky v Praze (foto: Michal 
Stichauer) 

Velvyslanec Herbst v Americkém 
centru 

 (foto: Jakub Hornek)

Ambasáda USA hostila setkání prezidentů 

Spolupředsedové  Minské  skupiny  Organizace  pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě  zorganizovali 7. května 
v  rezidenci  amerického  velvyslance  v  Praze  setkání 
ázerbájdžánského  prezidenta  Ilchama  Alijeva  s  jeho 
arménským  protějškem  Seržem  Sarkisjanem  a  jejich 
ministry zahraničí. Za poslední rok je to již čtvrtá schůzka 

těchto dvou pre‐ 
zidentů.  Každé 
z těchto  jednání 
posunulo  obě 
strany  blíže  k 
dohodě  a  pre‐ 
zidenti  obou 
sousedících  kav‐ 
kazských  zemí 
uvítali  návrh 
spolupředsedů  

Minské  skupiny  rozhovory  ještě  zintenzívnit.  Minská 
skupina  již  připravují   další  summit,  který  se  na  návrh 
prezidentů bude konat počátkem června v  Petrohradě.  

Do Prahy dorazil „Cirkus totality“ 
Velvyslanectví  přispělo  ke  vzniku  putovní  výstavy 
„Kalendárium totality“, která byla odhalena na pražském 
Náměstí  Republiky  ve  čtvrtek  23.  dubna.  Třicetimetrová 
výstava  ve  tvaru  komunistické  autobusové  zastávky 

vtipně  shrnuje 
hlavní  pováleč‐ 
né  události  v 
Československu, 
Polsku,  Maďar‐ 
sku  a  NDR.  
Kalendárium  je 
součástí  širšího 
projektu  Cirkus 
totality,  jehož 
cílem  je u příle‐ 
živosti  20.  výro‐ 

čí  pádu  komunismu  připomenout  především  mladší 
generaci „nepamětníků“ často absurdní okolnosti života v 
komunismu.  Více  informací  na  www.nezapomente.cz 
nebo na  www.oponaops.eu.    

Oslavy Mezinárodního dne Romů 
Zástupci Velvyslanectví USA v Praze se 8. dubna zúčastnili 
v  severních  Čechách  společně  s  ministrem  pro  lidská 
práva  a  menšiny  Michaelem  Kocábem  oslav 
Mezinárodního  dne  Romů.  Přivezli  s  sebou  pozdrav 
americké ministryně  zahraničí Hillary Clintonové,  který  s 
českým  překladem  promítli  nejprve  na  shromáždění 
romských  občanů  v  Chomutově  a  poté  v  Mostu  při 
příležitosti  vernisáže  výstavy  „Ztracený  svět“  o  životě 
Romů před začátkem 2. světové války.  

Americký zmocněnec diskutoval o 
rekonstrukčních plánech USA 

Koordinátor  pro  rekonstrukci  a  stabilizaci  amerického 
ministerstva  zahraničí  John  Herbst  přijel  24.  dubna  do 
Prahy, kde se zástupci českých resortů zahraničí a obrany 
diskutoval  o  nových  strategiích  USA  pro  rekonstrukci 
nestabilních  oblastí.  Herbst  v rozhovorech  pro  Rádio 
Svobodná  Evropa  a 
Českou televizi uvedl, že 
jeho  kancelář,  která 
zodpovídá za stabilizační 
opatření  všech  význam‐  
ných  amerických  agen‐ 
tur,  byla  zřízena  v roce 
2003 a nyní se zaměřuje 
především  na  Afghá‐ 
nistán.  Poukázal  na 
význam  spojeneckých 
zemí,  které  pomáhají 
v Afghánistánu,  a  také 
zdůraznil, že mezinárod‐ 
ní spolupráce musí být řádně koordinována tak, aby bylo 
dosaženo maximálních výsledků. 

Poznejte severoamerické ptactvo  
Každý Evropan zná vrabce, poštolku nebo kosa. Pokud se 
ho  však  zeptáte  na  nějakého  zástupce  amerického 
ptactva,  vybavil  by  si  možná 
nanejvýš  orla  ve  znaku 
Spojených  států.  Velvysla‐ 
nectví  USA  připravilo  při 
příležitosti Mezinárodního dne 
ptačího  zpěvu  (3.  května) 
prezentaci  deseti  nejznáměj‐ 
ších  ptáků  severoamerického 
kontinentu,  které  je  možné 
zahlédnout  nebo  zaslechnout 
ve městech  nebo  při  vycházkách  do  okolní  přírody.  Na 
stránkách  ambasády  proto  najdete  každý všední  den  po 
dobu  následujících  dvou  týdnů  profil  jednoho  z  nich 
s ukázkou  hlasu.    Více  informací  najdete    na  stránkách 
http://prague.usembassy.gov/birds.html.  

 

Očekávané události 
Do 25. května  Návštěva prezidenta Obamy očima 

českých profesionálních fotografů, 
Americké centrum (A.C), Tržiště 13, Praha  

Do srpna  Lincoln – největší  americký prezident, 
výstava, A.C. 

21. května  “Divoký západ bez víz”, multimediální 
program,  A.C., 17:00 

26. května   Ředitel IMBA Mike Van Abel, přednáška, 
A.C., 11:00  


