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Od 17. listopadu Češi do Spojených států    
bez víz 

Občané  České  republiky  a  dalších  šesti  zemí  nebudou  od 
17.  listopadu  potřebovat  při  cestách  do  Spojených  států 
víza.  Prezident  George  Bush  nedávno  oznámil,  že  jejich 
země  budou  zařazeny  do  Programu  bezvízového  styku 
USA.  Zrušení  víz  v  Praze  koncem  října  potvrdil  americký 
ministr pro  vnitřní bezpečnost Michael Chertoff. Program 
českým občanům zjednoduší cestování do Spojených států. 
Tato  iniciativa  byla  jednou  z  priorit  prezidenta  Bushe. 
Pozváním  do  bezvízového  programu  Spojené  státy 
potvrzují, že Česká republika  je pro ně stále významnějším 
obchodním,  kulturním  a  bezpečnostním  partnerem. 
„Zrušení  víz  bylo  možné  uskutečnit  díky  tvrdé  práci  a 
společnému  úsilí  zástupců  obou  zemí.  Česká  vláda  jasně 
prokázala,  že  je  dobrým  partnerem  v  oblasti  pohraniční 
bezpečnosti a čeští občané si toto privilegium zasloužili tím, 
že  v posledních několika  letech dodržovali platnost  svých 
víz,“ uvedl americký velvyslanec v České republice Richard 
Graber. 
 

 

Program  bezvízového  styku  umožní  českým  občanům,  kteří 
dosud  cestovali  do  Spojených  států  na  krátké  turistické  či 
obchodní  pobyty,  zůstat  v  USA  bez  víz  až  90  dní.  Češi,  kteří 
plánují cestovat za  jiným účelem, například kvůli studiu nebo na 
studentskou  brigádu,  budou  víza  nadále  potřebovat.  Vlastníci 
platného  víza  na  něj  mohou  nadále  cestovat.  Pokud  budou 
cestující  chtít  navštívit  Spojené  státy  bez  víz,  budou  muset 
vlastnit  biometrický  pas  a  internetovou  autorizaci  formuláře 
ESTA. Doporučujeme  si  výtisk  autorizace  vzít  s  sebou na  cestu. 
Název ESTA (Elektronický systém cestovní autorizace) v podstatě 
zahrnuje  stejné  informace, které vyplňovali cestující v  letadlech 
do  USA.  V  naprosté  většině  případů  systém  vzápětí  zaslané 
žádosti vyřídí kladně. Doporučujeme, aby si cestující tuto žádost 
vyřídili nejméně 3 dny před cestou. Autorizace bude platná dva 
roky,  ale  pokud  vyprší  platnost  vašeho  pasu,  budete  si muset 
vyřídit  formulář  ESTA  znovu.  Podrobné  informace  ohledně 
bezvízového styku najdete na webových stránkách Velvyslanectví 
USA:  http://czech.prague.usembassy.gov  a  na  stránkách 
ministerstva pro vnitřní bezpečnost  https://esta.cbp.dhs.gov.   

Starostové z Brd jeli na americkou základnu… 
Devět  starostů  z měst  a  vesnic  v okolí  navrhovaného 
amerického protiraketového  radaru v Brdech navštívilo ve 
dnech 8. až 9. října americkou leteckou základnu Ramstein 
v jihozápadním  Německu.  Cílem  cesty  bylo  zjistit,  jak 
funguje  spolupráce  americké  armády  s místními 

komunitami.  Starosto‐ 
vé se ptali například na 
princip  dohody  SOFA 
(dohoda  o  právním 
postavení  ozbrojených 
sil),  na  záležitosti  tý‐ 
kající  se  životního 
prostředí,  jak  se  Něm‐ 
cům  žije  v těsné 

blízkosti  základny nebo  jak  spolu  oba  národy  komunikují. 
Starostům se od amerických vojáků i představitelů místních 
samospráv  v okolí  základen  Ramstein  a  Polygone  dostalo 
konkrétních a detailních odpovědí. Zástupci brdských měst 
a vesnic mohou počítat  s podobně vstřícným přístupem a 
ochotou i v případě plánovaného radaru v jejich regionu. 

…a aljašská starostka zavítala do Brd 
Starostka  východoaljašského  městečka  Delta  Junction 
Mary  Leith‐Dowlingová  navštívila  Českou  republiku  na 
přelomu  září  a  října.  
S poslanci, novináři a starosty z 
oblasti  Brd  diskutovala 
především  o  zkušenostech 
svého  města  s nedalekou 
základnou  protiraketové  obra‐ 
ny ve Ft. Greely. Starostka  jela 
nejprve do Příbrami, největšího 
města  v oblasti:  na  radnici 
diskutovala  s městskými  zastu‐ 
piteli  a  na  gymnáziu  se 
studenty.  Kromě protiraketové 
obrany se chtěli dozvědět víc o 
aljašské  politice  a  guvernérce  Sarah  Palinové,  která 
kandidovala  na  viceprezidenta  za  republikánskou  stranu.   
Leith‐Dowlingová  pak  pokračovala  do  Rožmitálu  pod 
Třemšínem,  kde  se  sešla  s brdskými  starosty  z okolí 
plánovaného radaru a také s novináři.  “Kdybychom tady tu 
vojenskou  základnu  neměli,  tak  bychom  byli  mnohem 
menším  městem,“  řekla  Leith‐Dowlingová  a  dodala,  že 
armáda  využívá  místní  školy,    obchody,  restaurace  a 
knihovnu.  „Polovina  pracovních  míst  u  nás  je  nějakým 
způsobem  propojena  s vojenskou  základnou,“ 
poznamenala.        
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Náměstek ministra obrany jednal v Praze       
o krizových oblastech 

Náměstek amerického ministra obrany Eric Edelman jednal 
21. října v české metropoli se svými českými kolegy hlavně 

o  česko‐americké 
vojenské  spolu‐ 
práci,         konfliktu 
v   Afghánistánu  a 
situaci  v dalších 
krizových  oblas‐ 
tech.      K nedávné 
válce  na  Kavkaze 
Edelman  pozna‐ 
menal: „Jsem zne‐ 

pokojen nepřiměřenou silou, která byla   v Gruzii (Ruskem) 
použita. Také bych chtěl zdůraznit, že nemůžeme souhlasit 
s uznáním Abcházie a Jižní Osetie. Od konce studené války 
pracujeme  na  tom,  aby  se  Rusko  stalo  našim  partnerem, 
nikoliv nepřítelem.“   

Český historik představil knihu o roli krajanů 
při vzniku Československa 

Při  příležitosti  90.  výročí  vzniku  Československa  otevřelo 
Americké  centrum  výstavu  historických  fotografií  a 
dokumentů, které dokládají dění dramatických dnů v říjnu 
1918, během nichž vznikaly základy samostatného českého 
státu. Hlavním  řečníkem na vernisáži byl historik František 
Hanzlík,  který  společně  se svým  kolegou  z brněnské 
Univerzity obrany Václavem Vondráškem představil  knihu 
Krajané  v USA  a  vznik  Československa.  Výstava  bude 
otevřena do začátku prosince.  

Velvyslanec Graber se zúčastnil položení 
základního kamene klinického centra v Brně  

7.  října  se  velvyslanec  Richard  Graber  zúčastnil  v Brně 
položení  základního  kamene  Mezinárodního  centra 
klinického  výzkumu  (ICRC).  Centrum  je  společným 

projektem amerického kliniky 
Mayo a Fakultní nemocnice u 
Svaté Anny. Přítomni byli také 
český  premiér  Mirek  To‐ 
polánek,  ministr  zdravot‐ 
nictví  Tomáš  Julínek, 
jihomoravský  hejtman  Stani‐ 
slav  Juránek  a  Virend 
Sommers  z kliniky  Mayo.  Za 
vzor  tomuto  unikátnímu 
zdravotnickému výzkumnému 

projektu  posloužila  Mezinárodní  vesmírná  stanice  (ISS). 
Klinika  Mayo,  jež  patří  mezi  nejvýznamnější  americké  i 
světové  zdravotnické  organizace,  se  do  mezinárodní 
spolupráce  v tomto  rozsahu  pouští  poprvé.  Brněnské 
centrum  se  zaměří  především  na  nové  metody  léčby 

srdečních  potíží.  Česká  vláda  uvolnila  na  projekt  2,9 
miliardy  korun  (180  milionů  dolarů).  Velvyslanec  Graber 
během ceremonie české vládě poděkoval za vstřícné přijetí 
kliniky Mayo v České republice. Poznamenal, že spolupráce 
mezi  českými   a  americkými  firmami,  akademiky  a 
výzkumnými  ústavy  vytvoří  nová  pracovní  místa  a 
příležitosti pro české experty, studenty i vědce.         

Generál Obering se rozloučil s Českem  
Ředitel Agentury protiraketové obrany (MDA) Henry “Trey” 
Obering  se  posledního  říjnového  dne  přijel  do  Prahy 
rozloučit se svými  českými 
kolegy  a  představit  jim  
generála  Patricka  O’Reil‐ 
lyho,  který  ho  v čele  
agentury  v prosinci  nahra‐ 
dí.  Obering  mimo  jiné 
novinářům  řekl,  že  ame‐   
rické  prezidentské  volby 
nijak  neovlivní  plány  na 
výstavbu  protiraketového 
štítu,  protože  hrozby 
nezmizely a dosavadní testy prokázaly, že systém  funguje.   
Je velmi nepravděpodobné, že by projekt ohrozila finanční 
krize,  pokračoval  generál,  protože  Kongres  již  schválil 
peníze  na  příští  rok.  Obering  na  českém  ministerstvu 
obrany  podepsal  takzvanou  Rámcovou  dohodu  o 
spolupráci  a  slíbil,  že  USA  české  vědě  poskytnou  kolem 
600.000 dolarů (asi 12 milionů korun) na první tři projekty 
v oblasti  spolupráce  na  vývoji  protiraketové  obrany. 
Ministryně  obrany  Vlasta  Parkanová  předala  Oberingovi 
Kříž obrany státu.    

Ambasáda oslavila Saroyanovy narozeniny  
Americké  velvyslanectví  si  ve  spolupráci  s arménskou 
ambasádou  připomnělo  100.  výročí  narození  slavného 
arménsko‐amerického  spisovatele  Williama  Saroyana.  
Multimediální  program  v Americkém  centru  otevřel  rada 
pro tiskové a kulturní záležitosti   americké ambasády John 
Law  a  arménský  velvyslanec  v Česku  Ashot  Hovakimian. 
Diskutovalo  se  o  Saroyanově  životě  v USA  a  o  jeho 
návštěvách  Arménie  a  Československa;  k vidění  byly  také 
jeho fotografie, články, knihy a abstraktní kresby.   
 

Očekávané události 
12. 11.  Diskuze AMO “Vleklé konflikty 

v čeromořském regionu”, Americké  
centrum  10:00.  

13. 11.  Přednáška Jiřího Černíka: “Komančové a 
jejich role v historii Texasu“, Americké 
centrum, 17:30. 

21. 11.   Konference o euro‐americkém summitu, 
Ministerstvo zahraničí  9:00 
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