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Náměstci ministrů Vershbow a Fulík si vyměňují podepsané smlouvy na 

českém ministerstvu obrany  

 

 

 

 

 

 

 

Jack Bobo, the U.S. State Department Special Advisor on Biotechnologies  
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 Ministr LaHood na setkání s AmCham v 
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Listopad/Prosinec 2009 

Češi a Američané se dohodli na další bezpečnostní spolupráci   

V listopadu přijely do České republiky podpořit 
vzájemnou bezpečnostní spolupráci dvě americké 
delegace.  6. listopadu jednal v Praze tým z 
Pentagonu vedený náměstkem ministra obrany USA 
Alexanderem Vershbowem se zástupci českého 
ministerstva obrany v čele s náměstkem Janem 
Fulíkem. Vershbow a Fulík nejprve podepsali dohodu 
o výměně inženýrů a vědců, jejímž cílem je další 
prohloubení obranné spolupráce mezi oběma 
zeměmi; delegace pak jednaly o nové koncepci 
NATO, projektu protiraketové obrany, spolupráci v 
Afghánistánu a nákupu nové vojenské techniky. 
Vershbow na tiskové konferenci řekl, že Spojené 
státy „pracují společně s aliancí na novém systému 
protiraketové obrany, který ochrání území členských 
států a jejich obyvatelstvo. Českou republiku v tomto 
ohledu považujeme za klíčového partnera,“ uvedl. 
Fulík dodal: „Jsme přesvědčeni, že se před námi 

otevírá několik oblastí možné účasti České republiky (na protiraketové obraně).“ Zároveň ocenil nabídku, že by Česká 
republika mohla sdílet informace, které získávají americké senzory, a oznámil, že Česko vyšle svého zástupce do americké 
Agentury protiraketové obrany (MDA). 16. Listopadu byla na návštěvě Česka náměstkyně ministryně zahraničí pro kontrolu 
zbrojení a mezinárodní bezpečnost Ellen Tauscherová. Po setkání s představiteli českého ministerstva zahraničí uvedla, že 
Česká republika by měla hrát důležitou roli v novém americkém systému protiraketové obrany. Náměstkyně upřesnila, že 
definování české úlohy v tzv. systému postupné adaptace (Phased Adaptive Approach) by mělo být jasnější po plánovaných 
odborných konzultacích, které proběhnou v polovině roku 2010. Také řekla, že šestiměsíční program výměny českých a 
amerických expertních skupin začne v prosinci nebo lednu.      

   

Americká ekonomika se zotavuje, řekl 
ministr dopravy USA v Praze  

Podle ministra dopravy USA Raye LaHooda, který 18. 
listopadu navštívil Prahu, se začíná americká ekonomika 
zotavovat. „Pokud lze uzdravující se finanční instituce, 
růst na burzovním trhu  a na trhu nemovitostí a oživující 
automobilky považovat za známku pozitivní změny, pak 
jsme se odlepili ode dna. S nezaměstnaností se ale 
bohužel stále potýká mnoho lidí,“ řekl na setkání s 
představiteli Americké obchodní komory v ČR (AmCham) 
v rezidenci amerického velvyslance v Praze 6 - Bubenči. 
LaHood zejména vyzdvihl program „peníze za rachotiny“ 
(cash for clunkers): „Více než 700.000 aut prodaných za 
necelých 30 dní v Americe pomohlo zachránit 
automobilky, prodejce aut, vládu, která vybírá daně, a 
úvěrové ústavy. Pro naši zemi to bylo velké vítězství a lidé 
se vrátili do autosalónů.“ Ministr také mluvil o roli, jež v 
americkém automobilovém průmyslu v rostoucí míře  
hrají zelené technologie, a zmínil úsilí současné 

administrativy Baracka Obamy zlepšit silniční 
infrastrukturu a vybudovat vysokorychlostní železniční 
tratě. Podle LaHooda věnovala americká vláda této 
problematice v 
posledních letech 
málo pozornosti. 
„Mnoho silnic a 
mostů bylo ve 
špatném stavu – 
Amerika byl je- 
den velký výmol. 
V uplynulém roce 
jsme jich hodně 
zalátovali a spra- 
vili dálniční síť,“ 
uvedl ministr. V 
Praze se také 
sešel se svým 
českým protějškem Gustávem Slamečkou a Čechům 
pogratuloval k 20. výročí sametové revoluce.    
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Žáček s Johnem Vancem a Mirkem 

Konvalinou z ambasády v Americkém 
centru (foto: Michal Stichauer) 

 
Prezentace přístroje v Praze (foto: 

Velvyslanectví USA)  

50 let úspěchů a neúspěchů agentury NASA 

James Deutsch, autor a kurátor Smithsonian Institution ve 
Washingtonu, mluvil o úspěších i neúspěších, jimiž prošla 
NASA během padesáti let své existence. Reputace NASA 
utrpěla v několika případech v roce 2007 a její obraz 
směrem k veřejnosti byl narušován i v minulosti hlavně v 
souvislosti s lety do vesmíru s lidskou posádkou. Vnímání 
agentury NASA veřejností se poněkud zlepšilo v roce 2008 
díky letnímu poznávacímu festivalu Smithsonian Folklife 
Festival, na kterém se agentura široce prezentovala. 
Kurátorem tohoto festivalu byl právě James Deutsch. 
Budoucnost ukáže, zda NASA dokáže využít příznivé 
situace a povzbudit nadšení veřejnosti pro vesmírný 
výzkum. James Deutsch je autorem, editorem a 
kurátorem dvou částí Smithsonian Institution: Centra pro 
kulturní dědictví a Národního muzea afroamerické 
historie a kultury. Rovněž učí americká studia na 
Univerzitě George Washingtona. Více na stránkách 
 http://www.nasa.gov/.  

Čeští lékaři si prohlédli přístroj Vein Viewer 
Několik desítek lékařů a zdravotních sester z českých 
nemocnic se 3. listopadu v pražské rezidenci velvyslance 
USA zúčastnilo prezentace přístroje Vein Viewer americké 
společnosti Luminetx, který byl vyhodnocen časopisem 
Time jako jeden z nejlepších zdravotních vynálezů roku. 
Zařízení firma vyvinula k lokalizaci podkožních cév za 

pomoci vlnové dél- 
lky blízké ultračer- 
venému záření, 
které detekuje 
hemoglobin; obraz 
je následně pro- 
mítnut na povrch 
kůže, aniž by byl 
pacient vystaven 
teplu či radiaci. 
„Vývoj přístroje 
trval 10 let a nyní 
jej používají špič- 
ková zdravotnická 
zařízení v USA i 

jinde ve světě,“ řekl viceprezident společnosti Chris 
Schnee. V současné době existuje v ČR na přístroj jedna 
objednávka. Společnost Luminetx má sídlo ve městě 
Memphis ve státě Tennessee a vyvíjí a vyrábí lékařské 
produkty a biometrické technologie. Více informací na 
www.luminetx.com.       

Česká verze internetových stránek velvyslanectví má 
novou rubriku “Napsali o Americe”, která obsahuje články 
o USA z nejznámějších českých zpravodajských serverů. 
http://czech.prague.usembassy.gov/napsali_o_nas_2009.
html 

Výstava „Na frontě studené války“ 
připomíná bývalé hranice 

Jedinečná výstava popisující příběh agentů-chodců, kteří 
přenášeli  důležité informace a materiály přes tehdy 
vzniknuvší  železnou oponu, byla otevřena po dva týdny 
v Americkém 
centru u příle- 
žitosti 20. 
výročí same- 
tové revoluce.  
S ambasádou 
na ni pracoval 
Ústav pro stu- 
dium totalit- 
ních režimů, 
jehož ředitel  
Pavel Žáček se 
vernisáže 
zúčastnil. Byla věnována tisícům neznámých spoluobčanů, 
kteří se po únoru 1948 rozhodli ze zahraničí aktivně 
bojovat proti komunistické moci v Československu. 
V letech 1948-1956 se na hranici Východu a Západu 
odehrály dramatické střety studené války, avšak tajné 
operace exilových zpravodajských skupin jsou v 
současnosti prakticky zapomenuté. Dnes hledáme jejich 
význam pro vývoj naší země i pro tradice boje za svobodu 
a demokracii.  

Ekonom Kohout přednášel o krizi  

Známý český ekonom Pavel Kohout pořádal 18. listopadu 
v Americkém centru přednášku „Rok 1929 a jiné krize 
z pohledu současnosti“. Představil analýzu hospodářských 
cyklů 20. století z pohledu krize ve století 21. a vysvětlil 
ekonomické procesy.   Účastníky přednášky zejména 
zajímal dopad současné krize na českou ekonomiku, 
různé aspekty recese a jak ovlivňuje další ekonomický 
rozvoj. Kohout je autorem mnoha publikací o 
ekonomických a finančních tématech.   

Wikipedie: Mohu jí věřit?  

Velvyslanectví Spojených států amerických vás zve na 
přednášku Pavla Hrdličky, jednoho z autorů české verze 
Wikipedie, která se koná ve středu 9. prosince od 18:00  v 
Americkém centru. Po přednášce bude následovat 
diskuse. Celý program bude v češtině.  Vstup je volný. 
Wikipedie je mnohojazyčná internetová encyklopedie, 
kterou spoluvytvářejí její čtenáři na celém světě. Pavel 
Hrdlička nabídne ve své přednášce odpověď na otázky, 
které jsou v souvislosti s projektem Wikipedie nejčastěji 
kladeny: Mohu Wikipedii věřit? Kdo Wikipedii píše? Jak 
mohu do Wikipedie přispívat?  

Šťastné vánoce 2009!  
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