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Náměstek Fried jednal v Česku o vízech 
a raketové obraně 

 

O raketové obraně, možném zrušení vízové povinnosti pro 

Čechy, vztazích NATO a Ruska a americké věznici na 

Guantanamu  jednal 11. ledna v Praze náměstek americké 

ministryně zahraničí Daniel Fried. Diplomat se sešel s 

ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem, premiérem 

Mirkem Topolánkem a hovořil s novináři. Fried potvrdil, že 

experti nyní pracují na podobě zákona, který umožní zrušení 

víz pro občany střední a východní Evropy. Konečné 

rozhodnutí ale podle něj musí učinit Kongres. Co se týče 

raketové obrany, česká vláda 20. ledna oznámila, že začne se 

Spojenými státy vyjednávat o možném umístění radarové 

základny na území Česka.  

Autor Hodin Cunningham předčítal v 
Praze ze svých knih 

 

Na návštěvu Prahy přijel krátce před vánocemi na pozvání 

Festivalu spisovatelů americký spisovatel a autor Hodin 

Michael Cunningham. V městské knihovně a Americkém 

centru na Malé Straně ho přivítaly davy fanoušků a novinářů 

a spisovatel tam pak předčítal ze svých knih. Kromě 

slavných Hodin napsal Cunningham, který bydlí 

v Massachusetts,  román Vzorové dny, jež byly rychle 

přeloženy do češtiny. Dohromady napsal čtyři knihy.  

  

Americký voják navštívil studenty v 
Karlových Varech  

 
Seržant  Cordell Trusty se stal jedním z prvních amerických 

vojáků, kteří v rámci programu Speakers’s Bureau navštívili 

české střední školy: 17. ledna diskutoval se studenty na 

obchodní akademii a gymnáziu v Karlových Varech. 

Studenti se zajímali hlavně o život „mariňáka“ v cizí zemi a 

ptali se například i na to, jak je těžké se do armády v USA 

dostat a jaké to je se po několika letech vrátit do civilního 

života. Trusty také vyprávěl o své službě ve střední Africe a 

na Středním východě. Alex McKnight z tiskového odboru 

velvyslanectví zase vysvětlila, jak funguje americká vízová 

politika a představila nové Americké centrum v centru 

Prahy. http://prague.usembassy.gov/american_center.html   

Prunerová: Kuba se již začíná měnit 

 
Kristina Prunerová z nevládní organizace Člověk v tísni 

navštívila v rámci programu International Visitors Program  

New York, Washington a Miami, kde jednala s politiky, 

odborníky i novináři o situaci na Kubě. Specialistka na 

mezinárodní vztahy a přechod k demokracii nám řekla, že 

prezident Kuby Fidel Castro je vážně nemocný a jeho bratr 

Raúl se mezitím nenápadně pustil do ekonomických reforem, 

které mají zabránit ekonomickému kolapsu ostrova. 

Upozornila ale, že o politických reformách zatím nechce 

kubánská vláda slyšet. “Raúl bude potřeboval spoustu 

investic. Já bych ho však za sooučasných podmínek 

nepodporovala,” uvedla Prunerová.  International Visitors 

Program platí americké ministerstvo zahraničí. 

http://www.clovekvtisni.cz/indexen.php     

http://prague.usembassy.gov/american_center.html
http://www.clovekvtisni.cz/indexen.php


Trumpetista Printup vystoupí v České 
republice  

 

Velvyslanectví USA připravilo v rámci Měsíce afroamerické 

historie sérii koncertů afroamerického trumpetisty Marcuse 

Printupa. Hudebník vystoupí společně s Triem Emila 

Viklického v několika českých a moravských městech: 26. 

února – Jazz na hradě, Praha; 27. února – Reduta, Praha; 28. 

února – Boskovice; 1. března – Olomouc; 2. března – 

Ostrava; 3. března – Valašské Meziříčí; 4. března – Brno. 

Marcus Printup se narodil 24. ledna 1967 a vyrostl 

v Conyers ve státě Georgia. Tam se také poprvé seznámil 

během návštěv místních kostelů se spirituály a gospely. 

Natočil čtyři sólová alba: Songs for the Beautiful Woman, 

Unveiled, Hub Songs s trumpetistou Timem Hagansem; 

nedávno mu vyšla deska Nocturnal Tracen. www.pjmusic.cz 

Novinka: "Work and Travel" také pro 
studenty posledních ročníků VŠ 

I studenti posledních ročníků na univerzitách a vysokých 

školách se nyní mohou zúčastnit oblíbeného programu 

"Work and Travel" (Pracuj a cestuj).  V době žádosti musí 

být žadatel řádným univerzitním studentem. Nově mohou 

zažádat i ti, kteří v době účasti v programu budou už mít 

školu absolvovanou. Každý rok se díky tomuto programu 

podívá do USA na 4000 českých studentů. Více informací 

viz http://prague.usembassy.gov/general_information.html  

Americký bezpečnostní archiv 
připomněl výročí Charty 77 

 

30. výročí Charty 77 si počátkem ledna připomněl Americký 

Národní bezpečnostní archív (NSA), který je výzkumným 

ústavem zabývajícím se obdobím studené války se sídlem ve 

Washingtonu. NSA publikoval na svých internetových 

stránkách širokou řadu dokumentů. Pod titulem "Mezníky 

realizace deklarace lidských práv" shrnuje vznik Charty 77, 

odvetná opatření tehdejšího komunistického režimu proti 

jejím signatářům a nabízí velké množství fotografií a 

dokumentů. Charta 77 zanikla v roce 1991 po té, co se do 

tehdejšího Československa vrátila demokracie. 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/  

2. ročník veřejné soutěže pro 
talentované studenty 

Do soutěže se mohou přihlásit vysokoškolští studenti na 

jakékoliv úrovni studia, kteří napsali 

nebo pracují na diplomové práci z oblasti 

práv, ekonomie nebo sociologie a jejichž 

práce se vztahuje ke Spojeným států. 

Soutěž organizují Velvyslanectví USA, 

Mezinárodní politologický ústav 

Masarykovy univerzity v Brně a 

Fulbrightova komise. Uzávěrka byla stanovena na 15. dubna. 

Vítěz bude oceněn částkou 10.000 Kč a možností publikovat 

svou práci. Více informací: 

http://www.iips.cz/upload/Ceny%20(Awards)/Soutez2006_i

nstrukce.pdf 

Scientific American o České republice 
Velvyslanec Graber uspořádal recepci na počest Bruce 

Brandfona, vydavatele prestižního časopisu Scientific 

American. Součástí březnového vydání magazínu bude 

speciální propagační příloha věnovaná České republice. 

Obchodní oddělení Velvyslanectví USA v Praze pozvalo na 

recepci zástupce 

obchodní, akademické 

a vládní komunity. 

Scientific American 

tak mohl získat více 

další zájemce o 

placené inzerátů ve své příloze. 

 

 

 

Očekávané události 

únor  Hudba v Americe s profesorkou Adelaide  

Rezedovou:  

             13. února    Americké centrum, Plzeň  

             15. února    Americké centrum, Velv. USA v Praze,  

             20. února    INFO USA, Moravská knihovna Brno 

únor              Měsíc afroamerické historie 

20. únor        "Severní Korea: Hrozba světové    

                      bezpečnosti",  panelová diskuze nebo  

                      videokonference;  Americké centrum.  

26. února      Slavnostní otevření rekonstruovaného   

                      konzulárního oddělení na velvyslanectví 
________________________________________________________ 

Velvyslanectví Spojených států amerických 
Tržiště 15, 11801 Praha 1, Česká republika 

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

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