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Obama zvolen novým prezidentem USA 
Demokratický  senátor  z Illinois  Barack  Obama  byl  5. 
listopadu  zvolen  44.  americkým  prezidentem.  Během 
volební noci přišlo do rezidence velvyslance USA v Praze 6 
debatovat  o  přelomových  amerických  volbách  a  sledovat 
první výsledky na  třech velkých obrazovkách více než 250 
lidí.  Někteří  hosté  se  zapojili  do  panelové  diskuze  čtyř 
Američanů  z  demokratického  i  republikánského  tábora  a 
další  poskytli  interview  přítomným  televizním  štábům  o 
dopadech voleb na česko‐americké vztahy. Z více než 5500 
amerických občanů, kteří žijí v České republice,  jich kolem 
300 poslalo  své hlasy prostřednictvím Velvyslanectví USA. 
Mnoho  dalších  se  rozhodlo  zaslat  lístky  s vybraným 
kandidátem přímo do státu, kde mají své trvalé bydliště.    

 

Americký zmocněnec pro energetiku Gray 
mluvil v Praze o dodávkách plynu  

O  zajištění  energetické  bezpečnosti  Evropy  a  Ameriky 
mluvil  během  své  návštěvy  Prahy  10.  listopadu  zvláštní 

zmocněnec  USA  pro  energetické 
otázky  Evropy  a  Asie  Boyden 
Gray,  který  se  zde  sešel  s 
představiteli  českého  minister‐ 
stva  průmyslu  a  obchodu, 
akademické  obce  a  médií. 
„Spojené  státy  chtějí  pomoci 
Evropě  diverzifikovat  její 
energetické  zdroje, aby  se  snížily 
možnosti  Ruska  využívat  energii 

jako  diplomatickou  zbraň,“  uvedl  Gray.  Dodal,  že  bývalé 
sovětské republiky  jako Ázerbájdžán a Turkmenistán chtějí 
logicky  rozšířit  počet  svých  zákazníků  do  více  oblastí  a 
budou  se  proto  snažit  o  rozšíření  obchodu mimo  ruskou 
sféru  vlivu.  Gray  se  také  domnívá,  že  současná  světová 
finanční  krize  byla  rozhodujícím  prvkem  v amerických 
volbách, což nahrálo Baracku Obamovi.  

První bezvízový let do Spojených států  
17.  listopad,  který  je  důležitým  datem  v  české  historii, 
získal další význam, když mohli Češi – první mezi nimi Lenka 
Čílová ‐ odletět do Spojených států bez víz. Místopředseda 
vlády  pro  evropské  zá‐ 
ležitosti Alexandr Vondra a 
ministr  vnitra  Ivan  Langer 
byli  také  mezi  prvními 
cestujícími,  kteří  využili 
možnost  registrace  v 
internetovém  systému 
ESTA,  který  víza  nahradil. 
Prvními  bezvízovými  lety 
do  Spojených  států  byly 
České  aerolinie  z Prahy  do 
New Yorku a Delta  z Prahy do Atlanty. Americký Program 
bezvízového  styku umožňuje  Čechům  cestovat do USA  za 
turistikou nebo na služební cestu na dobu až 90 dnů. 

Velvyslanec mluvil na univerzitě o volbách a 
v Plzni o konci víz 

O  americkém  volebním  systému  a  situaci  po 
prezidentských volbách přednášel   6.  listopadu na Fakultě 
sociálních  věd  v Praze  ‐  Jinonicích  americký  velvyslanec 
Richard Graber. “Senátor Obama byl velmi dobrý kandidát. 
V mnoha ohledech nasadil vysokou laťku,“ řekl studentům. 
Zmínil  se  také  o  odkazu 
odcházejícího prezidenta 
George  Bushe.  Podle 
Grabera  bychom  neměli 
zapomínat  na  to,  že  to 
byl Bush, kdo naléhal na 
přijetí  několika  zemí 
včetně  ČR  do  programu 
bezvízového  styku.    13.  listopadu  velvyslanec  v Plzni 
novinářům  a  zástupcům  cestovních  kanceláří  vysvětloval, 
jak do USA cestovat bez víz.   

Expertka  na neziskové organizace Doris 
Heiser v Česku  

Doris  Heiser  se  v polovině  listopadu  zúčastnila 
dvoudenního programu v Praze a Ústí nad Labem. Setkala 
se  s představiteli  Opony  (neziskové  organizace,  která  se 
věnuje  20.  výročí  pádu  železné  opony)  a  společnosti 
Business  Leaders  Forum,  navštívila  několik  neziskových 
organizací  v Ústeckém  kraji  a  zúčastnila  se  konference 
nadace  Euroregionu  Labe.  Následující  den  poskytla 
rozhovor  portálu  Neziskovky.cz,  největšímu  českému 
serveru  věnujícímu  se  neziskovým  organizacím,  a  u 
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kulatého  stolu  v Americkém  centru  mluvila  s ostatními 
experty o nových přístupech k fundraisingu.   

Bývalý ministr zdravotnictví Thompson o 
zdravotnické reformě v Česku a USA  

19.  a  20.  listopadu  byl  v Praze  bývalý  americký  ministr 
zdravotnictví  a  sociálních 
věcí  a  ex‐guvernér  státu 
Wisconsin  Tommy  Thomp‐ 
son.  Dlouholetý  obhájce 
americké  zdravotnické  re‐ 
formy  se  sešel  s  českým 
ministrem  zdravotnictví To‐ 
mášem  Julínkem  a  dalšími 
experty  a  mimo  jiné 
diskutovali  o  reformě  zdra‐ 
votní péče v Česku a v USA. 

Jednali  o  problémech,  se  kterými  se  setkali  během 
zavádění  změn,  a  o  tom,    jak  je  účinně  představit 
veřejnosti. Thomson  také hovořil o  výzvách,  kterým bude 
muset americké zdravotnictví čelit v nadcházejících  letech. 
„Asi 47 miliónů Američanů nemá zdravotní pojištění a to se 
musí vyřešit,“ uvedl. 

Američtí politici diskutovali v Česku 
budoucnosti protiraketové obrany 

Americký  kongresman  John Murtha  navštívil  Prahu  25.  a 
26.  listopadu.  Setkal  se  s náměstkem  ministra  zahraničí 
Tomášem Pojarem a s kolegy z ministerstva obrany hovořil 
o  českých  a  amerických  misích  v Afghánistánu  a  o 

globálních  bezpečnostních  otáz‐ 
kách.  Úřadující  náměstek  mini‐ 
stryně  zahraničí  pro  obranu  a 
bezpečnost  John  Rood  do Prahy 
přijel  4.  prosince.  Jakožto  jeden 
z hlavních  architektů  česko‐
amerických  smluv o protiraketové 
obraně  se  svými  protějšky 

debatoval  o  budoucnosti  projektu  protiraketové  obrany, 
ratifikaci  v Česku,  reakci  Ruska  a  zapojení  NATO.  Podle 
Rooda  USA  uvítaly,  že  NATO  nedávno  jasně  podpořilo 
americké  dohody  s Polskem  a  ČR.  „Vnímáme  to  jako 
souhlas  s  našimi  kroky,  na  kterých  jsme  se  s  oběma 
zeměmi dohodli,“ řekl Rood. 

Velvyslanectví podpořilo festival Mezipatra 
Velvyslanectví  USA  poprvé  sponzorovalo  gay  a  lesbický 
festival  „Mezipatra“,  který  se  na  začátku  listopadu  konal 
v Praze  a  Brně.  Ambasáda  financovala  projekci  pěti 
amerických  filmů, např. Slovo na pět,  Červený bez modré 
anebo Za okrajem šablony. „Hlavní téma je ‚život po...‘ – po 
změně pohlaví, po diagnóze, po  ztrátě partnera/ky. Téma 
to  není  temné,  postavy   letošních  filmů  jsou  totiž  v 
neokázalém  smyslu  slova  hrdinové  a   hrdinky,  kteří  se 

vykazují schopností tak důležitou v historii menšin: přežít,“ 
řekl na úvod ředitel festival Aleš Rumpel. 

Nový česko‐americký projekt klinického 
výzkumu představen tisku 

Americká  společnost  Abbott  představila  25.  listopadu 
expertům  a  mediím  v rezidenci  amerického  velvyslance 
projekt  CEVA  zaměřený  na  spolupráci  mezi  komerčními, 
vědeckými  a  klinickými 
entitami  v oblasti  labora‐  
torní  diagnostiky.    Cílem 
CEVA  je  rozšíření  vě‐ 
deckých  postupů  v labo‐ 
ratorní diagnostice a  lepší 
vzdělání  jejích  uživatelů. 
Projekt  vznikl  z iniciativy 
firmy Abbott, Západočeské univerzity  v Plzni a nemocnice 
v Klatovech. Více informací najdete na www.ceva‐edu.cz. 

Velvyslanec Graber pokřtil novou českou 
knihu o New Yorku 

Velvyslanec  Richard  Graber  se  3.  prosince  zúčastnil 
v pražském  kině  Ponrepo  křtu  knihy  New  York,  kterou 
v roce  1964  napsal  Zdeněk  Mahler  a  která  však  tehdy 
nevyšla,  protože  ilustrátor  Vladimír  Fuka  emigroval 
z tehdejšího komunistického Československa do USA. 

 
Zdroj: Nakladatelství Albatros 

Očekávané události 
10. 12.  Otevření fotografické výstavy „Americká 

vlajka  tvýma očima“, Americké centrum  
17:30   

10. 12.   Vyhlášení Ceny Alice Masarykové 
udělované za prosazování lidských práv, 
Rezidence velvyslance, Praha 6  

 15. 12.   Vánoce ve Washingtonu – Přátelé 
Amerického centra, Americké Centrum , 
17:00 
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   Veselé vánoce 2008!  


