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Do ČR přijel nový velvyslanec USA 

 

Do České republiky přijel nový americký velvyslanec 
Richard Graber, který na postu nahradil Williama Cabanisse. 
Graber, jenž v minulosti pracoval jako právník a byl jedním z 
nejdéle sloužících předsedů republikánské organizace ve 
státě Wisconsin, předal své pověření prezidentu Václavu 
Klausovi 12. října.  

Začala nová sezóna programu Speakers’ 
Bureau 

 

Pokud pracujete pro školní nebo občanskou organizaci a 
chtěli byste, aby ji navštívil se svou přednáškou na Vámi 
vybrané téma americký diplomat, podívejte se prosím na 
stránku http://prague.usembassy.gov/aic_amerikauvas.html. 
Náš program Speakers Bureau je příležitostí pro zaměstnance 
velvyslanectví mluvit o své zemi. Během podzimní sezóny 
zatím navštívili školy a různé organizace v Ostravě, Brně, 
Liberci, Chomutově, Plzni a Litomeřicích. Studenti přivítali 
možnost diskutovat anglicky a jejich otázky nejčastěji 
směřovaly k americké protiraketové obraně, životnímu 
prostředí, vízové politice a zejména k programu Work and 
Travel. Další informace jsou na stránce 
http://prague.usembassy.gov/cons_procedures.htm  

 
Novinky na vízovém oddělení 

 
 
Minulý měsíc byla dokončena obnova renesančního stropu, 
který byl objeven během rekonstrukce vízového oddělení 
velvyslanectví. Malby stropních desek byly zhotoveny 
koncem 16. století. Velvyslanectví s potěšením přispělo 
k záchraně této malé části pražského kulturního dědictví. 
V rámci rekonstrukce se zvýšil počet přepážek, přibyly 
sedačky a  větší bude i prostor, v kterém občané čekají na 
vyřízení víz.  Celý projekt bude dokončen v prosinci.  

Americký expert a velvyslanec mluvili o 
protiraketové obraně 

Na konferenci Ústavu mezinárodních vztahů 19. října  
mluvili americký velvyslanec Richard Graber a zástupce 
náměstka amerického ministra obrany Brian Green o 
americké protiraketové obraně. Na začátku akce Graber 
poblahopřál české armádě k zakončení vojenského cvičení 
“Strong Campaigner”. Dodal, že česká účast na protiraketové 
obraně by byla „příležitostí pro Česko ujmout se vedoucí role 
při zajištění obrany a bezpečnosti Evropy.” Obranný expert 
Brian Green zdůraznil zásadní roli, kterou protiraketový 
systém může společně s dalšími prvky při zajištění obrany 
hrát. Na webových stránkách amerického velvyslanectví  
http://prague.usembassy.gov lze navštívit speciální sekci 
s často kladenými otázkami, které se týkají této 
problematiky.   

Velvyslanec Graber otevřel pobočku 
Arrow 

Velvyslanec Richard Graber a ředitel 
obchodního oddělení velvyslanectví 
Greg O´Connor se 10. října zúčastnili ve 
Žďáru nad Sazávou otevření druhé české 
pobočky americké firmy Arrow 
Inernational. Byla to první oficiální 
akce, na níž se velvyslanec ve své funkci 

v České republice představil.   



Delta Air Lines oznámila přímé lety 
z Prahy do Atlanty 

  
Americká letecká společnost Delta Air Lines společně 
s ČSA, s kterými úzce spolupracuje, oznámila, že od 2. 
května 2007 spojí pětkrát týdně Prahu s Atlantou. Společnost 
oznámila, že pokud budou lety dostatečně vytížené, zahájí 
každodenní provoz.  Atlanta slouží jako její hlavní letiště a 
cestující tak budou moci využít linek do dalších 49 míst ve 
Spojených státech, karibské oblasti, Střední a Jižní Americe. 
Nový spoj by měl ulehčit obchodní cestování mezi Českou 
republikou a Spojenými státy.     

Fulbrightova komise slaví 15. výročí 

 
 
Fulbrightova komise zorganizovala v letech 1992 až 2006 
výměny 434 českých a 384 amerických stipendistů. Oslavy 
15. výročí komise byly ve znamení řady výstav a 
doprovodných kulturních akcí. Info: www.fulbright.cz 

Čeští experti na migraci sdílí zkušenosti 
s Američany 

 
Velvyslanectví USA v Praze ve 
spolupráci s Mezinárodní organizací 
pro migraci uspořádaly pětidenní 
program (9. – 13. 10. 2006) zaměřený 
na problematiku obchodování s lidmi 
za účelem nucené práce. Součástí 
programu byla vystoupení Marka 
Kappelhoffa, federálního státního 

zástupce a ředitele trestní sekce odboru občanských práv na 
Ministerstvu spravedlnosti USA.  
 

Výstava Pamětihodnosti New Yorku 

 
 
Ministerstvo zahraničí USA a Památková komise města New 
Yorku připravily putovní výstavu, která představuje úlohu 
architektury v americkém životě.  New York byl v tomto 
oboru průkopníkem a řada tamních účelových budov byla 
vzorem pro další města v zemi. Výstava je přístupná od 19. 
října do 12. listopadu v Galerii Jaroslava Fragnera na 
Betlémském náměstí v Praze 1. 

Internetové diskuze o amerických 
volbách 

                  
 
Internetová stránka www.Webchat.state.gov nabízí 
zájemcům mimo USA oslovit americké vládní činitele i 
řadové občany s otázkami z mnoha oblastí, včetně 
nadcházejících kongresových voleb. 

Probíhající a nadcházející akce 
 
Do 24. list.       Výtvarné metafory - Umění Marka Podwala 
                         Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 
2. list.         Tvorba a vývoj grafického obrazu firmy - 

přednáška Jiwon Shin v Americkém centru, 
Tržiště 13, Praha 1, Trziste 13, 17:00 

13. list               Program Studium v USA, organizuje 
Fulbrightova komise v Městské knihovně 
v Praze,                                   14:00-18:00 

28./29. list.        Summit NATO v Rize  
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