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Astronaut Andrew Feustel se v Praze podepisuje svým fanouškům  

(foto: Michal Stichauer) 

 

 
 Profesor Lambeth při 
rozhovoru se studenty      

(foto: Michal Stichauer)  

 

 

 

 

 
Zkouška nakládky džípu na 

bechyňské základně (foto: Jakub 
Hornek) 
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Americký astronaut přilákal rekordní počet návštěvníků   

Jediné pražské veřejné vystoupení astronauta 
Andrewa Feustela a jeho manželky Indiry přilákalo 5. 
srpna do zahrady Vratislavského paláce, kde sídlí 
Americké centrum, rekordní počet návštěvníků. Více 
než 250 lidí, mezi kterými byli významní akademici, 
experti na astronautiku, studenti i pamětníci prvních 
letů do vesmíru, vyslechlo příběh o muži, který s 
posádkou raketoplánu Atlantis letěl letos v květnu na 
zatím poslední servisní misi k Hubbleovu 
vesmírnému teleskopu. Feustel vzal s sebou na 
palubu českou vlajku a secesní vydání sbírky Písní 
kosmických od Jana Nerudy. Tuto knihu vybrali pro 
cestu na oběžnou dráhu představitelé 
Astronomického ústavu Akademie věd České 
republiky. Právě tato instituce pozvala do Prahy 
nejen Andrewa Feustela, ale také jeho manželku 
Indiru a jejich dva syny. Indira Feustelová má české 
předky z matčiny strany a hrdě se ke svému původu 

hlásí. Po přednášce vystoupili zpěvák Radek Tomášek a kytarista Tomáš Karmazín a Americké centrum věnovalo rodině 
Feustelových ukázku mařížské keramiky s hvězdnými vzory. Večer doplnili svými postřehy a znalostmi ředitel 
Astronomického ústavu Petr Heinzel a známí experti na astronautiku Tomáš Přibyl, Antonín Vítek a Jiří Grygar.  
 
   

Čeští a američtí výsadkáři na společném 
cvičení v jižních Čechách 

Čeští parašutisté ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi 
a jejich kolegové z coloradské Národní gardy se tři týdny 
na přelomu července a srpna účastnili společného cvičení 
ve vojenském újezdu Boletice na jihu Čech. Součástí 
výcviku byly i denní a noční seskoky z transportního 
letadla C-130 Hercules na základně poblíž města Bechyně. 
„S výcvikem jsme naprosto spokojeni, vyhovovalo  nám i 

zařízení českých zá- 
kladen,“ řekl seržant 
Joshua Lyon. Kromě 
bojové přípravy je 
podle něj hlavním 
cílem seskoků utu- 
žování vztahů s 
dalšími jednotkami. 
Velitel českých vý- 
sadkářů, který ab- 
solvoval americkou 
vojenskou školu ve 

Fort Benning ve státě Georgia a má za sebou již 60 
seskoků, dodal, že „spolupráce s Američany je výborná a 
Češi se od nich mohou mnohé naučit.“     

Americké dny na letní škole nabídly nový 
pohled na žurnalistiku  

Nový pohled na žurnalistiku nabídli dva američtí 
přednášející návštěvníkům Amerických dnů na Letní 
žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě které se konaly 19. 
a 20. srpna. Edmund Lambeth, emeritní profesor z 
prestižní School of Journalism na University of Missouri, 
vyzval studenty, aby nahlíželi na žurnalistiku v širším 
společenském kontextu. V souvislosti se zásadním 
významem médií v de- 
mokratických společnos- 
tech se profesor 
Lambeth během svých 
dvou přednášek zabý- 
val otázkami, mezi které 
patřila například bu- 
doucnost médií v době 
internetové žurnalistiky 
a jak může být i po této 
zásadní změně zajištěna 
kvalita novinařiny a záro- 
veň výdělečnost médií. Chargé d’affaires ambasády Mary 
Thompson-Jonesová, sama bývalá novinářka, se pak 
zabývala vztahem žurnalistiky a diplomacie. 
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Informační tabule výstavy v zahradě 

Senátu (foto: Jakub Hornek) 

 
 Člen amerického týmu při přípravě 

na závod (foto: Klára Čuchnová) 

 
 

David Gainer s představiteli 
Olomouckého kraje (foto: Jitka 

Vildová) 

Senát otevřel výstavu o českém 
rekonstrukčním týmu v Afghánistánu 

Fotografie zobrazující práci českého Provinčního 
rekonstrukčního týmu v afghánské provincii Lógar jsou od 
18. srpna k vidění v zahradě českého Senátu. Čeští experti 
se v Afghánistánu zaměřují hlavně na pomoc v 
zemědělství, školství a zdravotnictví. „Jsem rád, že Senát 
nabízí veřejnosti tento soubor fotografií, který popisuje 
náročnou a málo známou práci Čechů v Afghánistánu. 
Spolu s rekonstrukčním týmem tam působí i naši vojáci a 
pokračují tak v nejlepších tradicích našeho vojenství,“ řekl 
po otevřením výstavy předseda Senátu Přemysl Sobotka. 
Zahájení výstavy se zúčastnili i ministři zahraničí a obrany 
Jan Kohout a Martin Barták, afghánský velvyslanec v 

České republice 
Mohammad Fa- 
zelly a americká 
chargé d'affaires 
Mary Thompson-
Jonesová. Česká 
republika převza- 
la zodpovědnost 
za provinční tým v 
Lógaru v roce 
2008. Výstava je k 
vidění do 31. října 

2009 ve Valdštejnské zahradě a v Mytologické chodbě v 
historických prostorách Valdštejnského paláce. Vstup na 
výstavu je zdarma. 

Loučení s prázdninami v Americkém centru 

Plni letních zážitků přišly do zahrady Amerického centra 
strávit poslední prázdninový večer děti, které prožily 
neobvyklé léto v USA.  Dětský pěvecký soubor Rolnička 
Praha vedený sbormistrem Karlem Virglerem představil 
ukázky z programu, se kterým v červenci vystupoval mimo 
jiné v České národní budově v New Yorku a na hudebním 
festivalu Children of the World in Harmony v Michiganu. 
Více si o jejich turné můžete přečíst v jejich cestovním 
deníku na stránkách www.vwbchoir.com. 

Ambasáda podporuje zelené budovy 
Programy v Americkém centru, věnované envi- 
ronmentálně šetrným budovám, patřily k nejvíce 
navštěvovaným. První z nich se konal letos v březnu  ve 
spolupráci s British Council a byl věnovaný 
architektonickým, technickým, společenským a 
ekonomickým aspektům šetrných budov. Druhého, který 
se konal v dubnu, se zúčastnil zakladatel Rumunské rady 
pro šetrné budovy Steven Borncamp. Semináře  
inspirovaly skupinu profesionálů, jež se dohodli na 
založení České rady pro šetrné budovy. Velvyslanectví 
USA podporuje její činnost grantem, který má usnadnit 
rozvoj organizace a spolupráci s odborníky z USA. 

Česká republika hostila paralympický 
šampionát v lukostřelbě 

Výprava 17 amerických atletů vybojovala na 7. 
paralympijského mistrovství světa v lukostřelbě ve 
středočeském Nymburku tři medaile – jednu stříbrnou a 
dvě bronzové. Do 
soutěže, která se 
konala od 14. do 
23. srpna, se 
celkem přihlásilo 
188 střelců a 110 
členů doprovodu z 
35 států. Závodilo 
se v nymburském 
Sportovním centru, 
kde se připravují i 
čeští vrcholoví 
sportovci. Šampio-
nát podpořilo také 
Velvyslanectví USA 
a kulturní atašé 
David Gainer deko- 
roval vítěze. Organizátorem soutěže byl tradiční pořadatel 
významných akcí  jak pro handicapované  sportovce, tak i 
nepostižené: SK Nové Město nad Metují.  

Velvyslanectví si připomnělo rok 1989 
Ve dnech 16.-18. srpna navštívil kulturní atašé 
velvyslanectví  David Gainer u příležitosti zahájení  
konference „Obnova demokracie  Československu po roce 
1989“ Olomouc a 
16. letní školu. 
Během své náv- 
štěvy poskytl Gai- 
ner rozhovor pro 
regionální vysílání 
Českého rozhlasu a 
navázal tak na 
tradici rozhovorů 
bývalého velvyslan- 
ce Richarda Grabe- 
ra. Gainer se  také 
setkal s Radovanem 
Rašťákem, náměstkem hejtmana pro kulturu a 
památkovou péči Olomouckého kraje. Atašé mimo jiné 
upozornil na možnosti  grantů, které poskytuje 
velvyslanectví. 

Z diáře velvyslanectví… 
29. září  New York Movie Classics – Půlnoční 

kovboj, Americké centrum, 18:00  
8. října Přednáška Bruce Newmana z DePaul 

University: “Jak dnes vyhrát volby”, 
Masarykova univerzita Brno, 10:00 

http://czech.prague.usembassy.gov/pevecky_sbor_rolnicka_praha_v_usa_.html
http://czech.prague.usembassy.gov/pevecky_sbor_rolnicka_praha_v_usa_.html
http://www.vwbchoir.com/

