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Na seminář přišlo více než 120 studentů 

(foto: John Vance) 

 
Viceprezident Biden s českým premiérem Fischerem v Praze (foto: Petra 

Kapešová) 

 

 

 

 

 

 

 

Jack Bobo, the U.S. State Department Special Advisor on Biotechnologies  

(Photo: Michal Stichauer) 

 

 
Jack Bobo, hlavní poradce pro 

biotechnologie Ministerstva zahraničí 
USA (foto: Michal Stichauer) 

 

 

Říjen 2009 

Prahu navštívil americký viceprezident Biden    

O bezpečnostních, energetických a obchodních 
otázkách jednal v Praze ve dnech 22. a 23. října 
americký viceprezident Joseph R. Biden. Na úřadě 
vlády se sešel s premiérem Janem Fischerem, na 
Pražském hradě s prezidentem Václavem Klausem a 
v rezidenci amerického velvyslance s předsedy 
českých politických stran a zástupci parlamentu.  
Biden po setkání s premiérem hovořil o úloze, kterou 
by Česko mohlo hrát v novém protiraketovém 
projektu: „Česká republika byla aktivní a odvedla 
svou práci v předchozím plánu protiraketové obrany. 
A dnes jsme hovořili o možné roli, kterou by ČR 
mohla hrát v nové architektuře… Velmi oceňuji to, co 
mi premiér řekl, totiž že Česká republika je 
připravena být součástí této nové architektury a [je 
připravena] jednat o podmínkách, které z její účasti 
budou vyplývat. Ujistil mě, že to je velmi důležitý 
projekt pro Evropu, čehož si ceníme a těšíme se na 

spolupráci s ním a s vládou...“ Viceprezident dodal, že počátkem listopadu přijede do ČR americký expertní tým, který zde 
bude jednat o konkrétnějších aspektech spolupráce v oblasti obrany. Bidenova návštěva je první cestou viceprezidenta USA 
do České republiky. Praha byla poslední zastávkou na jeho turné po třech zemích střední a východní Evropy. Více informací 
na webu velvyslanectví  http://prague.usembassy.gov/.  

   

Novináři, fotografové a studenti diskutovali 
o budoucnosti fotožurnalistiky 

Etické zásady fotožurnalistiky, vliv fotografií ve 
zpravodajství a trendy současné zpravodajské a 
dokumentární fotografie byla témata semináře, který 5. a 

6. října pořádalo 
Velvyslanectví 

USA ve spoluprá- 
ci s katedrou žur- 
nalistiky na Fakul- 
tě sociálních věd 
Univerzity Karlo- 
vy a americkou 
nadací Alexia Fo-
undation. Lekto-  
ry byli nezávislá 
dokumentaristka 

a vítězka grantu 
nadace Alexia 
Ami Vitaleová, 

bývalá obrazová ředitelka časopisu TIME Magazine 
Michele Stephensonová, nositel řady ocenění a 
spoluzakladatel středoevropské agentury Choice Images 
Karel Tůma, umělecký fotograf a pedagog katedry 

fotografie Filip Láb a bývalý obrazový ředitel 
newyorského deníku Newsday a výkonný správce Nadace 
Alexia James Dooley. Více na www.alexiafoundation.org.  

Velvyslanectví podpořilo konferenci o 
biotechnologiích    

Přes 90 farmářů, představitelů potravinářského a 
krmivářského průmyslu, vědců a zákonodárců se setkalo 
18. září v hotelu 
Marriott na kon- 
ferenci nazvané 
Biotechnologie a 
jejich role při 
zajištění potravi- 
nových a průmy- 
slových zdrojů.  
Diskuse se kromě 
zmíněných témat 
věnovala také 
klimatickým změ-
nám. Konferenci zahájila chargé d’affaires Velvyslanectví 
USA Mary Thompson-Jonesová; ve svém prohlášení 
uvedla, že zajištění potravin je prioritou pro vládu 
Spojených států amerických a jejich ministryni 
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Inka a Joyce baví publikum v  Americkém 

centru (foto: Klára Cuchnová) 

 
 Eva Slámová v knihkupectví 

Academia v Praze       
(foto: Argo)  

 

 

 

 

zahraničních věcí Hillary Clintonovou. Thompson-
Jonesová vysvětlila, že svět bude muset každým rokem 
vyprodukovat více potravin pro rychle rostoucí populaci 
za použití stále se zmenšujícího množství vody a 
půdy. Rostlinné biotechnologie mohou být jedním z 
nástrojů, s jejichž pomocí se dá tato situace vyřešit, 
uvedla. Prezident Agrární komory Jan Veleba vyjádřil 
naději, že více vědy a inovací umožní českým zemědělcům 
lepší konkurenceschopnost. Po své cestě po USA je 
přesvědčený, že čeští zemědělci by měli být v rámci 
Evropy více aktivní, aby získali přístup k novým 
technologiím. Hlavní poradce pro biotechnologie 
Ministerstva zahraničí USA Jack Bobo řekl, že Evropa 
časem geneticky modifikované plodiny přijme. Dodal, že 
by nebylo přesné si myslet, že Evropa tuto technologii 
zcela odmítla. V Evropské unii je schváleno pro 
potravinářské a krmné účely více než třicet typů geneticky 
modifikovaných plodin. Tři ze šesti celosvětově vedoucích 
společností zabývajících se výzkumem a prodejem osiv 
pocházejí z Evropy.  

V Americkém centru představen projekt o 
Alzheimerově chorobě 

Významný projekt mezinárodní spolupráce, jehož cílem je 
vzdělávání 

dětí o stáří, 
stárnutí a 
Alzheimerově 
chorobě, byl 

představen 
na společné 
akci, kterou 
1. října 2009 

uspořádalo 
Velvyslanec- 

tví USA spolu s Českou alzheimerovskou společností 
v Americkém centru. Spisovatelka a odbornice na 
dlouhodobou péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou 
Joyce Simardová při této příležitosti představila českou 
verzi své knihy pro děti Kouzelný magnetofon, kterou 
vydala počátkem tohoto roku Česká alzheimerovská 
společnost. Knihu, která bude uvedena do českých škol, 
ilustrovala česká výtvarnice Inka Delevová a přítomným z 
ní četly děti z Britské školy v Praze.  

Noví Fulbrightovi stipendisté začínají učit na 
českých školách 

Chargé d’affaires Velvyslanectví USA v Praze Mary 
Thompson-Jonesová uvítala  16. září na rezidenci 
velvyslance prvních dvanáct amerických stipendistů, kteří 
přijeli do České republiky strávit semestr nebo školní rok 
2009-2010 v rámci mezivládního Fulbrightova programu. 
Během svého pobytu budou američtí profesoři, studenti a 
učitelé pracovat na svém výzkumu nebo vyučovat na 

českých univerzitách a středních školách.  Pět stipendistů 
bude působit v Praze, tři v Brně, po jednom v Chrudimi, 
Lipníku nad Bečvou, v Prachaticích a Frenštátu pod 
Radhoštěm.  

Argo propaguje americkou literaturu 

Nakladatelství Argo zahájilo 1. října v knihkupectví 
Academia oslavy své přestižní Edice anglo–amerických 
autorů / AAA. Velvy- 
slanectví USA si cení 
dlouhodobé spolu- 
práce na různých pro- 
jektech tohoto nakla- 
datelství, které za 15 
let trvání této edice 
vedené Evou Slámo- 
vou vydalo 100 
špičkových titulů od 
anglicky píšících auto- 
rů, od Charlese 
Bukowského a Raymonda Carvera ke Cormacovi 
McCarthymu a Jhumpě Lahiriové. Během následujího 
roku bude velvyslanectví spolupracovat s nakladatelstvím 
Argo na projektu, jehož cílem je zvýšení zájmu o 
americkou literaturu a autory. 

V Praze se konal Den amerického franšízingu 
Český institut pro franchising (ČIFRA) a Obchodní 
oddělení Velvyslanectví USA v Praze zorganizovaly první 
ročník akce Den amerického franšízingu – FrAMchise Day 
2009, který se konal v 20. října v pražském hotelu Hilton 
Old Town. Představily se více než tři desítky úspěšných 
amerických franšízových značek a originálních 
podnikatelských konceptů. Přehlídka tak velkého počtu 
franšízových značek ze zámoří se u nás konala 
poprvé. Program samotné konference zahrnoval i diskuzi 
o klíčových aspektech franšízingu a marketingu. Posláním 
Dne amerického franšízingu je přinést nové informace o 
této oblasti podnikání a odstranění bariér plynoucích 
z rozdílných podnikatelských kultur. Více informací na 
webu  www.framchiseday.cz.  

 

Z diáře velvyslanectví… 
3. 11. Cesty amerického feminismu: série 

přednášek Niny Bosničové, Americké 
centrum (AC), 19:00  

10. 11. Promítání filmu: The Naked City, AC, 
18:00 

Do 30. 11. Výstava: Portrét Abrahama Lincolna,  AC 

http://www.framchiseday.cz/

