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Velvyslanec Graber se zúčastnil otevření 

kliniky Mayo v Brně 

 
Velvyslanec Richard Graber se ve dnech 24. až 25. října 
zúčastnil otevření mezinárodního výzkumného centra ICRC, 
které v Brně vzniklo ve spolupráci s americkou klinikou 
Mayo. Na projektu ICRC se Mayo podílela s brněnskou 
nemocnicí Svaté Anny. Otevření centra je velkou příležitostí 
pro americké výrobce lékařského zařízení a souvisejících 
technologií: strategická partnerství již byla podepsána 
s několika společnostmi, například s GE, Pfizer, Arrow a 
IBM. 

Velvyslanectví pomohlo sázet stromy na 
cyklostezce Greenways 

 
Přes 120 stromů vysázeli 3. listopadu žáci a zástupci 
neziskové organizace Nadace Partnerství na cyklostezce 
Greenways mezi obcemi Přísnotice a Vranovice na jihu 
Moravy. Lípu zasadila do země také tisková mluvčí 
Amerického velvyslanectví Vicki Silvermanová a starostka 
Přísnotic Jarmila Pavelková. V plánu je vysázení dalších 
tisíců stromů podél mezinárodní cyklotrasy z polského 
Krakova přes Moravu do Vídně. Pokud se záměr podaří 
uskutečnit, vznikne nejdelší alej v Evropě. Americké 
velvyslanectví spolupracuje s Nadací Partnerství od jejího 
založení v roce 2001. Mezi tuzemské partnery organizace 
patří mimo jiné Pražský mezinárodní maraton. 

 Česká policie obdržela nový vrtulník 
Bell 

 
Česká policie koupila nový vrtulník Bell 412 EP. Dodání 
stroje v hodnotě 6,7 milionu dolarů (téměř 150 milionů 
korun) završil 26. října předváděcí let nad Prahou a okolím. 
Policie od tradičního výrobce vrtulníků Bell Helicopter 
Hextron, který sídlí v texaském Fort Worth, v minulosti 
obdržela pět strojů. Používá je ke speciálním operacím, mezi 
něž patří pomoc v horském terénu, transport zraněných či 
různá pátrání. Policisté navíc stroje využívají ke spolupráci 
se svými kolegy ze sousedním zemí.  Americké 
velvyslanectví české policii pomáhá helikoptéry 
modernizovat špičkovým zařízením. 
 

Honeywell otevřel v Praze regionální 
centrum  

 
 
20. října bylo v Praze otevřeno nové regionální vývojové 
centrum americké strojírenské společnosti Honeywell. 
Přestřižení slavnostní pásky se zúčastnil americký 
velvyslanec Richard Graber, výkonný ředitel firmy Rob 
Gillette a premiér Mirek Topolánek. Středisko bude mít na 
starosti obchodní vztahy v oblasti leteckého průmyslu a od 
příštího roku také kontrolní a finanční služby pro oblast 
Evropy, Středního východu a Afriky.  Centrum by mělo 
postupně zaměstnat 475 lidí. Podle vedení společnosti 
pomůže expanze do České republiky rozšířit služby 
zákazníkům a upevní pozici firmy na světových trzích. 



Honeywell v současné době v Česku zaměstnává přes 2000 
lidí.   

Don Juan v Praze...a v New Yorku 

 
Za pomoci Amerického velvyslanectví bylo jedním z bodů 
programu hudebního festivalu Struny podzimu představení 
Don Juan v Praze, které je americkou adaptací opery Don 
Giovanni. Hlavními účinkujícími byli američtí pěvci, slavná 
česká vokalistka Iva Bittová a Agon Orchestra, takže 
představení dodalo oslavám Mozartova výročí speciální 
česko-americkou příchuť (inscenace, která se konala 22. října 
v pražském Stavovském divadle, bude uvedena v New Yorku 
13. až 15. prosince). Na Strunách podzimu také zazářil 
vynikající americký klavírista Brad Mehldau, který  
fascinoval přeplněnou Dvořákovu síň  Rudofina. Na jeho 
improvizace publikum reagovalo potleskem vestoje. (Foto: 
Iva Bittová jako Elvira). 

Velvyslanec Graber porovnává české a 
americké volby 

                  
Požádali jsme amerického velvyslance Richarda Grabera, 
aby porovnal české a americké volby. Letos se hlasovalo jak 
v České republice, kde se konaly parlamentní, senátní a 
místní volby, tak ve Spojených státech, v nichž voliči 
rozhodovali o složení Kongresu a vybírali nové guvernéry. 
Na mnoha místech USA také probíhala různá referenda.  
“Myslím si, že při porovnávání našich voleb existuje více 
podobností, než rozdílů,” uvedl velvyslanec. “Pokud se 
podíváme na některé odlišnosti, tak se mi zdá, že v České 
republice se klade obrovský důraz na billboardy a tištěná 
média, zatímco ve Spojených státech je větší pozornost 
kladena na televizi, radio a v poslední době také na internet. 
Ale mnoho věcí je podobných, například osobní kontakt 
s voliči, což je velmi důležité. A všechny ty debaty kolem 
voleb – spekulace o tom, kdo vyhraje či co se stane po 
volbách – jsou velmi podobné,“ tvrdí velvyslanec.  

 

Práce a cestování ve Spojených státech 

 
 
Nevíte, co budete dělat o příštích letních prázdninách? Chtěli 
byste je strávit ve Spojených státech? Oblíbený program 
Summer Work and Travel, který mají na starosti soukromé 
agentury, umožňuje univerzitním studentům zažít americké 
léto podobným způsobem jako studenti z USA. Agentury 
vám pomohou s hledáním práce, například v některém 
z letních středisek, a vy si budete moci vytvořit vlastní 
představu o zemi za oceánem. Pracovníci konzulárního 
oddělenní velvyslanectví se v předešlých týdnech vydali na 
cestu po českých univerzitách, kde studentům podávali 
k programu další informace. Kromě Prahy navštívili Ústi nad 
Labem, Plzeň nebo Pardubice. Pokud máte o program zájem, 
navštivte, prosím, tuto internetovou stránku: 
http://prague.usembassy.gov/uploads/images/Ds0k5qbQBn8h
M_kJcIKR6Q/visa_WorkTravel2.pdf 
 

Příští měsíc v  Newsletteru:  
Otevření Amerického centra 

Naše Americké informační centrum, které nyní sídlí 
v budově velvyslanectví, se počátkem prosince přestěhuje do 
nádherně zrenovovaných prostor v sousedním Vratislavském 
paláci. Stane se součástí nového Amerického centra, které 
bude také hostit různé konference a výstavy. Knihovna a 
informační centrum budou kvůli stěhování od 27. 11. do 3. 
12.  uzavřeny. Těšíme se na setkání na budoucích akcích! 

Očekávané akce 
Do 24. 11. Výtvarné metafory – Umění Marka Podwala 
  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 
28.-29. 11.  Summit NATO v Rize 
7.- 8. 12.  Otevření Amerického centra       
                          Tržiště 13, Praha 1   
7. 12.  Vernisáž fotografické výstavy Nancy       
                          Cramptonové  
                         Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 
16.-18. 12.  návštěva Michaela Cunninghama, držitele  
                          Pulitzerovy ceny a autora Hodin  
              Městská knihovna, 16. 12. 

             Americké centrum, 18. 12. 
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