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Studenti při práci na reportáži o solární energii v Praze  

(foto: Jakub Hornek) 

 Chargé d’affairs Mary Thompson 
Jonesová a její manžel vítají premiéra 

Jana Fischera  
(foto: Petra Kapešová) 

 
Velvyslanec Eizenstat v rezidenci s 
rakouskou a britskou velvyslankyní 
Margot KlestilLoefflerovou a Lindou 
Duffieldovou (foto: Michal Stichauer) 

 
Červenec ‐ Srpen 2009 

Velvyslanectví USA sponzorovalo česko‐americký multimediální projekt 

Dvě  desítky  studentů  z  Multimediální  školy 
Univerzity  v  Miami  a  Vyšší  odborné  školy 
publicistické v Praze pracovalo  tři  týdny na přelomu 
června  a  července  na  multimediálním  projektu 
zaměřeném  na  obnovitelné  zdroje  energie  v České 
republice.  Zatímco  americké  velvyslanectví  projekt 
sponzorovalo a staralo se o  logistiku, studenti  jezdili 
po celém Česku a natáčeli reportáže o solární energii, 
vodní  elektřině,  biomase,  větrných  a  nukleárních 
elektrárnách,  geotermální  energii  a  bioplynu.  Podle 
ředitele  projektu  Riche  Beckmana  bylo  jedním 
z hlavních cílů projektu „vytvořit dlouhodobé vztahy 
mezi americkou a  českou školou a zvýšit úroveň on‐
line  žurnalistiky.“  Studenti  se  učili,  jak  vymyslet 
smysluplný příběh, získat důležité kontakty, sestříhat 
natočený  materiál  a  přeložit  jej  do  češtiny  a 
angličtiny.  Více  o  projektu  se  dozvíte  na webových 
stránkách na http://knight.miami.edu.  

  
   

Velvyslanec Eizenstat vyzval k založení 
fondu na pomoc obětem holocaustu  

Bývalý velvyslanec USA při Evropské unii Stuart Eizenstat, 
který  vedl  americkou  delegaci  na  konferenci  k  osudu 
majetku  obětí  holocaustu,  vyzval  k  vytvoření  fondu  na 
pomoc  sociálně  potřebným  obětem  holocaustu. S médii 
Eizenstat  diskutoval  také  o  školních osnovách:  „27  zemí 
se  zavázalo  včlenit  přiměřený  objem  látky  o  holocaustu 

do  vzdělávacích 
programů  s   cí‐ 
lem  učit  rozpo‐ 
znávat  současné 
genocidy ve svě‐ 
tě,  třeba  tu 
v Dárfúru.  Naci‐
stický  holocaust 
byl  největší  ge‐ 
nocidou  v ději‐ 
nách  lidstva  a 
také  největší 

krádeží.  Nešlo  jen  o  zničení  lidí,  ale  i  jejich  kultury  a 
všeho, co měli. Proto je tak důležité, i o mnoho desetiletí 
později,  dosáhnout  spravedlnosti,  byť  nedokonalé.“ 
Mezinárodní konference o holocaustu se konala na závěr 
českého předsednictví EU od 26. do 30. června v Praze a v 
Terezíně  za  účasti  zástupců 49  zemí  světa.  Konferenci 
pořádala česká vláda ve spolupráci s Nadací Forum 2000, 

Centrem  pro  dokumentaci  majetkových  převodů 
kulturních  statků  obětí  II.  světové  války,  Federací 
židovských  obcí  ČR,  Židovským  muzeem  v  Praze, 
Památníkem Terezín a Ústavem židovských studií Husitské 
teologické fakulty UK.  

Ambasáda slavila Den nezávislosti 
Vždy  4.  července  oslavují  Američané  vznik  nejstarší 
demokracie  svě‐ 
ta. V ten den roku 
1776 přijal Druhý 
kontinentální  
kongres  ve  Fila‐ 
delfii  Deklaraci 
nezávislosti,  kte‐
rou  se  Amerika 
prohlásila  za 
svobodnou  zemi 
založenou  na  zá‐ 
kladních  právech 
člověka.  Zrození 
Spojených států amerických se tradičně oslavuje průvody, 
koncerty, pikniky a ohňostroji po celé  zemi. Také chargé 
d’affaires  velvyslanectví  Mary  Thompson‐
Jonesová uspořádala  2.  července u  příležitosti  tohoto 
významného  amerického  svátku  oficiální  recepci 
v rezidenci Velvyslance USA Praze 6 ‐ Bubenči.  
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 Anne Waldmanová (foto: Michal 

Stichauer) 

 
Den otevřených dveří na zahradě 

ambasády 
 (foto: Petra Kapešová) 

 
Charge D’Affaires mluví o své kariéře  

(foto: Jakub Hornek) 

Umělci obsadili Americké centrum 

V  rámci  Festivalu  spisovatelů  v  Praze  se  v    Americkém 
centru konaly dva doprovodné programy. V prvním z nich 
10.  června  tři  básníci  diskutovali  o  politice,  identitě  a 
kultuře  ‐  přestože  Američanka  Anne  Waldmanová, 
Palestinec Mourad Barghouti a Číňan Yang Lian pocházejí 
z velmi rozdílných míst i prostředí, propojuje je pohled na 

poezii  v  moderní 
tvorbě  i  zkušenosti 
mimo  hlavní  proud 
a,  v případě  Mou‐ 
rada  a  Yanga,  i 
vyhnanců  z vlast‐ 
ních  zemí.  Násle‐ 
dující  den  se  téma 
změnilo,  Americké 
centrum  totiž  při‐ 
vítalo  tři  důležité 
postavy undergoun‐  
dového    komiksu  – 
Gilberta  Sheltona, 

Aline  Kominsky‐Crumbovou  a  jejího  manžela  Roberta, 
který  je  obecně  považován  za  otce  celého  žánru. 
Informace  a  nahrávka  jsou  k dispozici  na 
http://czech.prague.usembassy.gov/american_center.ht
ml  

Američané žijící v Česku se sešli                     
na velvyslanectví 

Dne  22.  června  otevřelo  velvyslanectví  své  dveře 
Američanům  žijícím  v  České  republice.  Na  druhém 
ročníku  akce  se  představila  jednotlivá  oddělení mise,  k 
dispozici  byla  i  poradenská  služba  frankfurtské  a 
varšavské  pobočky  amerického  Důchodového  úřadu, 
informace  poskytovali  také  odborníci  na  schengenský 
prostor  z českého ministerstva  vnitra  a  cizinecké policie. 
Mezi  hosty  byli  i  představitelé  krajanských  organizací, 

které  pomáhají 
Američanům  ži‐ 
jícím  v  zámoří. 
chargé  d’affairs 
Mary  Thompson 
Jonesová  přiví‐ 
tala  krajany  a 
vyjádřila  jim  
podporu  svého 
úřadu:  „Americ‐
ká  velvyslanec‐ 
tví  po  celém 

světě  fungují  hlavně  proto,  aby  sloužily  Američanům 
cestujícím  a  žijícím  v  zahraničí“.  Hosté  nevynechali 
příležitost pokochat  se nádhernou  vyhlídkou na Prahu  a 
Pražský  hrad  z  altánku  Glorietta.  V současnosti  žije 
v Česku přibližně 12 000 občanů USA.  

“Whistleblowing” jako nový fenomén   

Počátkem  července  velvyslanectví  hostilo  diskuzi  o 
oznamovatelích (z anglického “whistleblower” – “ten, kdo 
píská na píšťalku”). Oznamovatelé jsou ve většině případů 
řadoví občané,  kteří  se  i  za  cenu  značného profesního  i 
osobního  risku  rozhodnou  ohlásit  podvody  nebo  jiné 
nepravosti,  odehrávající  se  v  jejich  okolí.  Například 
kanadský  úředník  Allan  Cutler  poukázal  na  podezření, 
které  vedlo  k  odhalení  milionových  zneužití  veřejných 
peněz;  americký  vojenský  policista  Joseph  Darby  zase 
upozornil  velení  armády  na 
zacházení  s  vězni  v Abú Ghraib.  K 
tématu hovořili  tři přední američtí 
experti  ‐   Stephen  Kohn  (National 
Whistleblowers  Center),  Danielle  Brian  (Project  on 
Government  Oversight)  a  Beatrice  Edwardsová 
(Government  Accountability  Project).    Do  diskuze  se 
zapojilo  i  publikum,  které  tvořili  zástupci  českých 
neziskových  organizací,  vlády,  soukromých  korporací  a 
médií.  Systematická  ochrana  oznamovatelů  je  koncept, 
který se v Česku i jiných zemích teprve vyvíjí.  

Chargé d’affaires o vztazích USA ‐ ČR 
Chargé  d'affaires  amerického  velvyslanectví  Mary 
Thompson‐Jonesová promluvila 23. července v Praze před 
americkými studenty medicíny, kteří jsou v Česku v rámci 
programu  Prague  Selective,  organizovaného  MUDr. 
Martinem  Stránským.  Diplomatka  hovořila  o  americko‐
českých  vztazích  v  oblasti  politiky,  investic  a  kultury,  o 
české  politice  a  přiblížila  studentům  práci  kariérního 
diplomata.  „V 
posledním  roce 
Praha  uvítala 
pět  amerických 
ministrů,  24  ge‐ 
nerálů,  dva  gu‐ 
vernéry,  tři 
zvláštní  vyslance 
a  více  než  70 
kongresmanů.  A 
samozřejmě  jed‐ 
noho  prezident‐ 
ta.  To  je 
dostatečný  důkaz  toho,  jak  velký  význam USA  přikládají 
vztahům  s  ČR,“  řekla.  Studenti  se  také  zajímali o  to,  jak 
těžké  je  stát  se  americkým  diplomatem.  „Prague 
Selective“ je významným letním programem pro studenty 
medicíny na světě. Dosud se jej zúčastnilo 1300 studentů 
ze 40 lékařských fakult.  

Z diáře velvyslanectví… 
5. srpna   Večer s  astronautem Andrewem 

Feustelem, Americké centrum, 17:00 
18. srpna  Edmund Lambeth: Americká média v 

době krize,  Americké centrum, 17:00 


