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 Prezident RFE mluví o potenciálu 
demokracie (foto: Jakub Hornek) 

 
General Petraeus se zdraví s náčelníkem štábu české armády Vlastimilem 

Pickem (foto: Jeff Holachek) 

 Podle Siefkena se musí plynovody 
především vyplatit (foto: Jakub 

Hornek) 

 
Červen 2009 

General Petraeus děkoval českým vojákům v zahraničních misích    

Vrchní  velitel  amerického  centrálního  velení 
(CENTCOM)  generál  David  Petraeus  poděkoval 
minulý týden v Praze českému ministerstvu obrany a 
armádním představitelům za účast České republiky v 
mezinárodních  misích  v  Kosovu,  Iráku  a 
Afghánistánu. Podle  generála  je  české  zapojení  v 
afghánské  misi  „potřebné  a  těší  se  všeobecnému 
uznání.“  Petraeus  zdůraznil:  „Armáda  USA  si 
nesmírně  váží  těch,  kteří  slouží mimo  své  domovy. 
Chtěl  bych  poděkovat  všem  českým  občanům  za 
podporu  žen  a  mužů  v  zahraničních  misích.“  S 
ministrem  obrany  Martinem  Bartákem  a  s 
náčelníkem  generálního  štábu  Vlastimilem  Pickem 
pak Petraeus mluvil o budoucnosti  vojenských misí. 
Petraeus se stal velitelem oblasti Středního východu 
v roce  2008,  předtím  sloužil  jako  vrchní  velitel 
mnohonárodních sil v Iráku.   

   

Rádio Svobodná Evropa v novém sídle 

Rádio  Svobodná  Evropa  /  Rádio  Svoboda  (RFE/RL) 
slavnostně  otevřelo  v  úterý 12.  května  své  nové 
supermoderní  sídlo  na  pražském  Hagiboru.  Na  500 
zaměstnanců  stanice  se  sem  začalo  stěhovat  před  šesti 
měsíci, první pořad vysílalo už na počátku letošního února 
Rádio  Free  Iraq. „Tohle  není  jen  nová  centrála  Rádia 

Svobodná  Evropa, 
je  to  také  mo‐ 
nument  věnovaný 
svobodě, kterého si 
budou  cenit  na 
celém  světě,“  řekl 
ředitel  rádia  Jeffrey 
Gedmin.  RFE/RL 
vysílá  pro  asi  30 
milionů  posluchačů 
v 28  jazycích do 21 
zemí,  ve  kterých 

Spojené státy chtějí podporovat demokracii, například do 
Ruska, Běloruska,  Iráku, Afghánistánu, Tádžikistánu nebo 
Turkmenistánu.  Do  budovy  bývalého  československého 
Federálního  shromáždění  v  centru  Prahy  se  stanice 
přesunula z Mnichova v roce 1995. O  jejím přestěhování 
do  klidnější  části  města  se  kvůli  lepšímu  zajištění 
bezpečnosti  začalo  uvažovat  po  teroristických  útocích  v 
září  2001.  Komise  guvernérů,  která  kontroluje  Rádio 
Svobodná Evropa, byla z popudu americké vlády zřízena v 
roce 1949.   

Expert: Stavba nových plynovodů se zdrží 

Evropa  bude potřebovat další  plynovody,  aby  se  zbavila 
energetické  závislosti  na  Rusku,  vzniknou  však  pouze  v 
případě,   že  se  investorům  skutečně  vyplatí,  řekl  27. 
května  novinářům  v  Praze  expert  z  washingtonského 
Centra strategických a mezinárodních studií (CSIS) William 
Siefken.    „Energetické  bezpečnosti  lze  dosáhnout 
diverzifikací  zdrojů 
a  klientů.  Nové 
plynovody  by  po‐ 
mohly oběma  stra‐ 
nám,  ale  nedomní‐ 
vám  se,  že  jejich 
stavba je záležitostí 
blízké budoucnosti. 
Za současné recese 
není  pro  plyn  z 
projektů  jako  je 
Nabucco,  Nord 
Stream  a  South 
Stream  dostatečný 
trh,“  uvedl.  Pozna‐  
menal  také,  že 
energetická bezpečnost  amerických  spojenců  je  v  zájmu 
USA a že samotné Spojené státy se musí snažit zbavit se 
energetické  závislosti  na  režimech  západní  Afriky  a 
Středního východu. Energetická bezpečnost byla hlavním 
tématem  na  pražské  konferenci  o  transatlantických 
vztazích, kterou pořádalo sdružení Europeum.  
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Terénní cyklistika je v Česku čím dál 
populárnější. Podle  Van Abela pravý 

boom teprve přijde. 

 
Country kapela Paběrky v Americkém 

centru (foto: Michal Stichauer) 

 
Více lidí než dříve přišlo letos uctít 
romské oběti 2. světové války (foto: 

Helena Markusová) 

Americký stavitel cyklostezek radil v Česku 

Ředitel  největší  světové  organizace  terénních  cyklistů 
IMBA se  sídlem v USA Mike Van Abel  se koncem května 
zúčastnil  v  Jizerských  horách  příprav  založení  prvního 
českého  ‘singletreku’,  sítě  trvale udržitelných  stezek pro 
terénní  cyklistiku.  Lesní  pěšiny  určené  pro  horská  kola 
mají  podle  svých  tvůrců  narozdíl  od  asfaltových  cest  
minimální  dopad  na  okolní  přírodu  a  jsou  bezpečné, 
protože nedovolují  jet příliš  rychle. Mohou  se  tak na ně 
vydat  jak  rodiny  s dětmi,  tak  zkušení  cyklisté. Van Abel, 
který má  se  stavbou  těchto  stezek  zkušenosti  ve  svém 

domovském 
Coloradu,  na 
tiskové  kon‐ 
ferenci  v  Ame‐ 
rickém  centru  v 
Praze řekl, že „v 
českých  horách 
jsou  pro  sin‐ 
gletrek  ideální 
podmínky  a  co 
je důležité,  spo‐ 
lupráce bikerů s 

místní  samosprávou  (v  Jizerských  horách)  je  velmi 
dobrá.“  Van Abela do ČR pozvala Česká mountainbiková 
asociace (ČeMBA).  

Na americký Západ bez víz 
V Americkém centru měl 21. května premiéru  informační 
pořad  o  cestování  do  Spojených  států  určený  zejména 
individuálním cestovatelům a zájemcům o program Work 
and  Travel.  S  cennými  radami  vystoupili  nejprve 
konzulové,  Stuart Hatcher  z  amerického  velvyslanectví  v 
Praze  a  prostřednictvím  videokonferenčního  hovoru 
Martin Klučar z české ambasády ve Washingtonu. Mluvili 
o  tom,  co potřebuje  turista  vědět před  cestou, na  co  si 
dát  pozor  během  pobytu  v  zámoří  a  také  při  odjezdu  z 
USA.    Viceprezident  Asociace  českých  cestovních 

kanceláří  a  
agentur Tomio 
Okamura  řekl, 
že  zazname‐ 
nává  rostoucí 
zájem  o  cesty 
do  Spojených 
států.  Propa‐  
gátor  progra‐ 
mu  Work  and 
Travel  Ondřej 
Žák  odpovídal 

na otázky zájemců o cesty za prací a poznáním a přivedl 
také studentky, které v  rámci programu byly například v 
Yellowstonském národním parku několikrát za sebou. Na  

závěr pořadu byl vyhlášen 2.  ročník  fotografické  soutěže 
pro  cestovatele  do  USA,  tentokrát  na  téma  Americký 
západ Tvýma očima. 

Americké firmy vidí příležitosti ve 
franchisingu v ČR  

Prezident Českého  institutu pro  franchising  (ČIF) Jaroslav 
Tamchyna se vrátil z washingtonského veletrhu Franchise 
Expo s dobrou zprávou: americké firmy se velmi zajímají o 
expanzi  v  České  republice.  Tamchyna  poznamenal,  že 
„franchising není pouze  záležitostí  rychlého občerstvení, 
ale je rozšířený v řadě oblastí ‐ především v oblasti služeb, 
například realitních, čistících, automobilových, poštovních 
anebo  zdravotních.“  Franchising  vznikl  v  USA  přibližně 
před 150  lety, v Česku se tento způsob podnikání teprve 
rozvíjí.“  Velvyslanectví  USA  a  Český  institut  pro 
franchising  připravují  na  20.  října  2009  „American 
Franchise  Day“  (Americký  franchisingový  den).  Více 
informací  Vám je poskytne Jana Rückerová z obchodního 
oddělení  Velvyslanectví  USA  na  emailu 
Jana.Ruckerova@mail.doc.gov.  

Americká ambasáda uctila památku 
romských obětí holocaustu v Letech  

Rada pro politické záležitosti Charles Blaha se 13. května 
zúčastnil  každoročního  vzpomínkového  ceremoniálu  na 
pohřebišti  bývalého  romského  koncentračního  tábora 
Lety  u  Písku.  Letos  uctilo  památku  obětí  větší množství 
lidé  než  kdykoliv 
předtím.  Přijelo 
na 250  lidí včetně 
představitelů  
romské komunity, 
160    studentů, 
zástupců  amba‐  
sád,  představitelů 
české vlády v čele 
s  ministrem  pro 
lidská  práva  Mi‐ 
Chmelem  Kocá‐ 
bem  a  bývalým  šéfem  české  diplomacie  Karlem 
Schwarzenbergem. Vzpomínkový akt se koná každoročně 
13. Května, protože v tento den v roce 1995 byl v Letech z 
iniciativy  tehdejšího  prezidenta  Václava  Havla  odhalen 
památník obětem romského holocaustu. 

Očekávané události 
10. června  “Politika, identita, kultura,” Pražský 

festival spisovatelů,  Americké centrum 
(A.C.), Tržište 13, Praha 1, 17:00 

11. června  “Americký undergroundový komiks”, 
Pražský festival spisovatelů,  A.C., 17:00 

18. června  Přednáška: Pražský festival uměleckého 
skla, Americké centrum, 18:00 

22. června  Objevte Chicago, A.C.,  17:30  


