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Velvyslanec Graber v Chicagu 
O česko-amerických vztazích a jejich lidské dimenzi 
hovořil během návštěvy Spojených států velvyslanec 
Richard Graber.  30. července se sešel se členy Rotary 
klubu ve svém domovském Milwaukee ve Wisconsinu a při 
schůzce s podnikateli se několikrát zmínil o vzájemných 
investičních příležitostech v USA a České republice. 
V Chicagu pro velvyslanece a členy česko-americké 
komunity připravil recepci generální konzul České 
republiky společně s asociací sesterských měst. Graber si 
také prohlédl městečko Cicero nedaleko Chicaga, kde našlo 
útočiště mnoho Čechů, kteří odešli ze své země v roce 
1968. Další informace k „Pražským dnům v Chicagu“ jsou 
k dispozici na http://www.mzv.cz/chicago. 

 
Krátce před odjezdem do USA se velvyslanec se svou 
ženou podíval do Žamberka v Libereckém kraji, který je 
sesterským městem s Rice Lake ve státě Wisconsin. Na 
fotografii jsou společně s žáky žamberské školy.  

 
Změny ve vízovém programu jsou 

dobrou zprávou 
Prezident Bush podepsal 3. srpna zákon o bezpečnosti, 
který se mimo jiné týká zemí, jež mají s USA bezvízový 
styk, a těch, které o ně usilují. Zákon významně posiluje 
bezpečnostní prvky bezvízového programu ve prospěch 
cestujících a připravuje půdu pro země, jež sice splňují 
všechny bezpečnostní požadavky, ale nikoliv podmínky 
týkající se odmítnutých žádostí o víza. Podle prezidenta 
Bushe jsou změny velkým krokem dopředu. Uvedl zároveň, 
že bude spolupracovat s kongresem na rozšíření 
bezvízového programu.  

Velvyslanec Graber bude nadále spolupracovat s českou 
vládou a americkými ministerstvy zahraničí a vnitřní 
bezpečnosti na hladkém a efektivním uvedení vízové 
reformy do praxe. Česká republika přitom může ukázat 
cestu dalším zemím.  

Nová zástupkyně velvyslance 
Mary Thompson-Jonesová 

 
Nová zástupkyně velvyslance Mary Thompson-Jonesová ve své kanceláři 

Americké velvyslanectví vítá, že novou zástupkyní 
velvyslance se počátkem srpna stala zkušená diplomatka 
Mary Thompson-Jonesová. Nepřijíždí do Prahy poprvé – na 
velvyslanectví již v letech 1993 až 1996 působila jako 
tisková atašé. Mimo Česko pracovala na kulturním oddělení 
amerického velvyslanectví v Madridu, byla tiskovou mluvčí 
v Sarajevu a vedla tisková oddělení ambasád v Montrealu a 
Guatemale. Americké ministerstvo zahraničí udělilo Mary 
Thompson-Jonesové tři vyznamenání za zásluhy. Před tím, 
než zahájila svou diplomatickou kariéru, pracovala osm let 
jako novinářka a editorka.  

Velvyslanec Greg Schulte v Praze 
Americký velvyslanec při OSN ve Vídni Greg Schulte 
diskutoval 2. až 3. srpna se členy české vlády a v Rádiu 
Svobodná Evropa o šíření jaderných zbraní a konkrétně o 
snaze mezinárodního společenství snížit hrozbu, kterou 
představuje Írán. Také se zúčastnil jednání u kulatého stolu 
organizovaného Organizací pro mezinárodní otázky (AMO) 
v Americkém centru a vystoupil ve večerním programu 
České televize Události, komentáře. Velvyslanec Schulte 
pracuje v současné funkci dva roky. Předtím působil jako 
výkonný tajemník v Radě národní bezpečnosti. Rozhovor se 
Schultem a další informace o Íránu jsou k dispozici na  
http://www.rferl.org/.  

 
Velvyslanec Schulte při rozhovoru s novináři v Americkém centru vPraze 
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Expertní tým začal v Brdech s 
konkrétním vyměřováním 

Třicetičlenný tým vyměřovačů a odborníků na životní 
prostředí z Agentury protiraketové obrany zakončil 16. 
srpna část vyměřovacích prací ve vojenském újezdě 
v Brdech, na nichž se podílelo i české ministerstvo obrany. 
Hlavní náplní intenzivní čtyřdenní práce byl sběr vzorků, na 
jejichž základě se ukáže, zda je oblast vhodná k výstavbě 
moderního radaru protiraketové obrany. Tým sbíral 
informace o geologických podmínkách, zjišťoval druhy 
půdy a kvalitu vody a zaměřil se i na dopravní 
infrastrukturu oblasti.  Ačkoliv počasí nebylo zrovna 
příznivé, většinu úkolů se podařilo splnit.  

 
Průzkumné práce jsou základem pro tvorbu plánů základny 
a také přispějí k výměně informací mezi oběma 
vyjednávacími týmy. Američtí experti se o svá zjištění 
podělili s českými ministerstvy obrany a zahraničních věcí. 
Vyjednavači USA by měli do Prahy znovu přijet 5. září, 
aby se zúčastili druhého kola rozhovorů o americko-české 
spolupráci v rámci protiraketové obrany. Na podporu radaru 
se postavil bývalý český prezident Václav Havel, který 
podepsal na rockovém festivalu nedaleko jeho letního domu 
u Trutnova petici za výstavbu zařízení. Pravidelné 
aktualizace událostí týkajících se protiraketové obrany 
najdete online: http://czech.prague.usembassy.gov.  
 
Americká ambasáda podpořila Rickyho 
Skaggse na festivalu Music in the Park 

Velvyslanectví USA podpořilo účast 
renomovaného amerického 
hudebníka Rickiho Skaggse a jeho 
skupiny na festivalu Music in the 
Park: Prague International Blues 
and More Music Festival. Skaggs se 
svou skupinou vystoupil 27. července 

na podiu MF Dnes. Ricky Skaggs za svou hudbu získal 22 
cen Grammy a je titulován oficiálním velvyslancem 
bluegrassové muziky. Během posledních několika let se mu 
podařilo dostat tento hudebení směr na výsluní popularity. 
Letošní ročník Music in the Park se soustředil na to nejlepší 
z české a mezinárodní scény. Přehlídka se konala v 
oblíbeném parku Stromovka a nabídla na několika pódiích 
řadu hudebních a další zajímavých programů. 

V Praze se 12. září bude konat důležitá 
konference o biotechnologiích 

Na významné konferenci 
nazvané Biotechnologie v 
moderním zemědělství, 
potravinářství a průmyslu 
se podílí americká a česká 
ministerstva zemědělství a 
Potravinářská komora ČR 
(Federace výrobců potravin 

a nápojů ČR). Očekává se na 70 účastníků, kteří se sejdou v 
hotelu Angelo v Praze 5. Evropští a američtí přednášející a 
jejich kolegové se budou zabývat využitím biotechnologie 
při výrobě potravin, krmiv a biopaliv. Více informací 
poskytne Jana Mikulášová ze zemědělské sekce 
Velvyslanectví USA, telefon 257 022 026 nebo email 
Jana.Mikulasova@usda.gov. 

Pozvánka na brněnský CIAF a na den 
NATO v Ostravě  

Na letošním Dnu NATO v Ostravě, 
který se koná 15. září, představí 
americké vojenské letectvo stíhačky 
F-16. Jeden stroj si budou moci 
prohlédnout diváci na zemi, druhý 
se předvede ve vzduchu. K vidění 
bude i dopravní velkokapacitní 
letoun C-17 a tankovací letadlo KC-
135. Také letošní Mezinárodní 
letecký festival v Brně, jež se koná 8.-9. září, tradičně 
spolupracuje s americkým vojenským letectvem, které do 
akce v jihomoravské metropoli posílá dvě stíhačky F-15. I 
zde se  návštěvníci budou moci seznámit s transportním 
letounem C-17. Uvidí také americký strategický bombardér 
B-1. Více informací na http://www.airshow.cz/ a na  
http://www.dennato.cz/index.php?lang=en  
 

Další očekávané události 
27.-28. srpna Návštěva kongresmana Sirese  a 

dalších amerických zákonodárců. 
Téma: Kuba 

29.-30. srpna Návštěva kongresmana Frankse. 
Téma: protiraketová obrana 

5. září Náměstek ministryně zahraničí 
USA John Rood přijede jednat o 
protiraketové obraně 

18. září Vernisáž výstavy "Fikce bez 
hranic" v Americkém centru, 9:00-
16:30 

19.-20. září Konference o transparentnosti 
organizovaná Velvyslanectvím 
USA 

25. září Scott Turow, advokát a autor 
záhadných příběhů, bude hovořit v 
Americkém centru – 17:00-18:30 


