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Otevření Amerického centra 

 

USA mají v Praze nové kulturní středisko. Americké 
centrum otevřel velvyslanec Richard Graber 7. prosince. 
Zároveň zahájil výstavu fotografií amerických spisovatelů  
slavné newyorské fotografky Nancy Cramptonové. V centru 
lze najít knihy o americké zahraniční politice, 
bezpečnostních otázkách, veřejné diplomacii a historii, dále 
americké časopisy a elektronické databáze. Středisko bude 
také organizovat semináře, konference, přednášky, koncerty 
a promítat filmy. Americké centrum - Tržiště 13, Praha 1 
(vedle amerického velvyslanectví). Otevírací doba je od 
pondělí do pátku 13:00-16:00. Více informací:  
http://czech.prague.usembassy.gov/american_center.html  
 

Rychlejší vyřízování víz pro  
obchodní cestující 

 
České obchodníky, jejichž firmy jsou členy Americké 
obchodní komory (ACC), čeká rychlejší vyřízování víz do 
USA. Na listopadové schůzce americko-české pracovní 
skupiny, která se vízy zabývá, to oznámili americký 
velvyslanec Richard Graber a český ministr zahraničí 
Alexandr Vondra. Velvyslanectví ve spolupráci s ACC bude 
obchodníkům pomáhat při dojednání zvláštních termínů 
vízových pohovorů.  Jako vzor tomuto pilotnímu projektu 
posloužil úspěšný vízový program pro studenty. Cílem 
velvyslanectví je, aby se proces vyřízení víz pro obchodní 
cestující co nejvíce zkrátil.  
Kvůli změnám kurzu amerického dolaru vůči koruně se 

snižuje poplatek za vízum z 2300,- na 2200,- Kč. 

Náměstkyně Paula Dobriansky 
navštívila RFE/RL 

Ženská práva v Afghánistánu a úsilí Spojených států zavést 
v této zemi demokracii byly hlavními tématy, o kterých 
hovořila náměstkyně americké ministryně zahraničí Paula 
Dobriansky v interview pro Rádio Svobodná Evropa. 
(RFE/RL). Dobriansky se zaměřila zejména na vzdělání, 
zaměstnanost, zdravotní péči pro ženy a také na jejich úlohu 
v politice. “Překvapilo mě, jak odvážní, trpěliví a vytrvalí 
Afghánci jsou,” uvedla Dobriansky. Rozhovor s náměstkyní 
vysílal afghánský servis RFE a jeho středoasijské pobočky. 
Více informací: http://www.rferl.org/.       

Američtí diplomaté na návštěvě  
českých škol 

 
Přibližně s dvěma tisícovkami studentů českých středních 
škol a univerzit se setkali američtí diplomaté v rámci 
podzimní sezóny programu Speakers’ Bureau. Mluvili 
hlavně o vízech, programu “Work and Travel” a zahraniční 
politice USA.   

Specialisté podporují bilaterální obchod 

 
Specialista z amerického velvyslanectví Zdeněk Svoboda 
pomáhal českým obchodníkům s navazováním kontaktů na 
veletrhu autopříslušenství v Las Vegas. Ve Phoenixu a 
Tucsonu radil americkým společnostem, jak vstoupit na 
střeoevropský trh. Svoboda se také zúčastnil mnichovského 
veletrhu Electronica 2006. Veletrh je nejdůležitější událostí 
roku výrobců elektronických součástek. Obchodní 



specialistka Veronika Nováková zase  navázala kontakty s 
30 společnostmi na výstavě Medica v Düsseldorfu.  

Čeští vojáci získali americká 
vyznamenání 

 
Dva vojáci z prostějovské 601. skupiny speciálních sil 
dostali za vynikající službu v zahraničí od velvyslance 
Richarda Grabera americký řád Bronzové hvězdy. Elitní 
jednotka se krátce předtím vrátila z mise v Afghánistánu. S 
překládkou jejich výbavy pomáhala na brněnském letišti 
skupina amerických vojáků. Česká jednotka se ze střední 
Asie do Česka přepravila pomocí tří pronájatých 
velkokapacitních An-124 a tří amerických C-17.  

 

Změny v americké vízové politice 
V souvislosti s tallinským projevem prezidenta George 
Bushe, v němž oznámil možné uvolnění americké vízové 
politiky, se s českými novináři sešel velvyslanec Richard 
Graber,  tisková mluvčí Victorie Silvermanová a generální 
konzul Stuart Hatcher. Zatímco český ministr zahraničí 
Alexandr Vondra předpokládá, že víza by moha být zrušena 
za dva roky, podle Grabera zatím nelze o konkrétním datu 
mluvit. Velvyslanec dodal, že o záležitosti bude nadále 
jednat s českou vládou. Více informací lze najít na 
http://www.whitehouse.gov/.  

Franchising v České republice 
Maloobchod v České republice prochází kvůli měnícím se 
návykům spotřebitelů transformací. Proces je ovlivněn 
zejména rostoucími příjmy a měnícími se preferencemi lidí.  
Čeští podnikatelé, kteří se snaží využít nových trendů, stále 
častěji sází na franchising. Studie totiž ukázaly, že většina 
nových obchodních záměrů končí nezdarem. Společnosti, jež 
jsou zapojeny do frinchisingu, ale vykazují šestkrát vyšší 
úspěšnost. V současné době je na českém trhu asi 90 
franchisingových řetězců. To je devětkrát víc, než v roce 

1999. Většina z nich působí v pohostinství, ubytování a 
maloobchodě. Nejvíce příležitostí je nyní v oblasti služeb.  
Pokud máte zájem o získání české licence pro americkou 
franchizingovou společnost, navštivte naší internetovou 
stránku http://www.buyusa.gov/czechrepublic. 

Velvyslanec se vydal do regionů ČR 

 
Velvyslanec Graber pokračuje ve svých cestách po Česku. 
Ve dnech 20. a 21. listopadu navštívil Olomouc, kde se 
setkal se studenty Univerzity Palackého a předal jako dárek 
sadu knih z řady "Library of America". Hovořil s nedávno 
zvolenými představiteli města a prohlédl si provozy 
společností Mora Aerospace (dceřinná společnost firmy 
Honeywell) a Schneider Logistics.   Tito dva američtí 
investoři v regionu zaměstnávají přes tisíc lidí. 16. listopadu 
velvyslanec Graber navštívil závod Škoda Jaderné 
strojírenství v Plzni, setkal se s hejtmanem Zimmermanem a 
primátorem Rodlem. Zúčastnil se také slavnostního otevření 
nové balící linky pivovaru Pilsner Urquell. Pilsner Urquell je 
filiálkou americko-jihoafrické společnosti SABMiller. 

Šťastné Vánoce! 

Děkujeme všem 
dobrovolníkům, 
kteří  připravovali  
Mezinárodní 
vánoční bazar, na 
kterém vybrali pro 
charitativní účely více než 3500 dolarů.  

Očekávané události 
16.-18. 12.  Michael Cunningham na návštěvě v Praze.  
                          Autor knihy  Hodiny, za kterou získal  
                          Pulitzerovu cenu.  
                          Městská knihovna v Praze, 16. 12. 
                          Americké centrum, 18. 12. 17:00
22. 12.              Na stránkách amerického velvyslanectví  
                         http://prague.usembassy.gov/ se objeví  
                         odpovědi z  webové diskuze “Zeptejte se   
                         velvyslance”, která se konala 13. 12. 
25.-26. 12. Velvyslanectví zavřeno 
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Velvyslanectví Spojených států amerických 
Tržiště 15, 11801 Praha 1, Česká republika 

Telefon (+420) 257 022 002; fax: (+420) 257 022 814 
e-mail: HornekJ@state.gov

web site: http://prague.usembassy.gov/ 


