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Young Leaders Dialogue Conference in Prague 
Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs Judith A. McHale spoke in Prague to the influential young leaders from 
twelve Central European and Baltic countries at the final day of the week-long Young Leaders Dialogue with America (YLDA) Conference 
on November 11th.  The event provided a forum to foster transatlantic ties and identify common interests and shared themes with their 
U.S. peers, with a focus on security, environmental, and tolerance issues. The conference organized by the U.S. Department of State and 
U.S. Embassy in Prague offered to 50 Americans and 150 Europeans conference attendees keynote speakers, professional development 
workshops, and cross-disciplinary panel discussions across the three dialogue themes. More… 

          

Pulitzer Prize Winner Michael Cunningham Reads at American Center 
Michael Cunningham, one of America’s leading contemporary writers and a Pulitzer Prize winner, read to a packed audience at the 
American Center on November 4

th
 from By Nightfall, his latest novel. Cunningham said about the book: “It's a story of a man who has 

starved for beauty. He is looking for something transforming, something so beautiful and true you could die for. He goes and searches 
for something transcendent and finds it at an unexpected place.” The guide through the evening, Michael March, the President of 
Prague Writers Festival, conversed with the novelist not only about By Nightfall but also about his work-in-progress, which is called 
Sleepless. Cunningham is author of seven novels, which include A Home at the End of the World, Flesh and Blood, Specimen Days, 
evoking the works of Walt Whitman, and the non-fiction work Land’s End: A Walk Through Provincetown. He is best known for his novel 
The Hours. More… 

             

Fifty Companies Presents Projects at FrAMchise Day 2010 
Fifty companies presented their projects at the second annual FrAMchise Day 2010, an American and Czech franchise concepts and 
services trade-show, on October 20th at the Marriott Hotel in Prague. Also over 150 experts debated in two discussion panels key 
aspects of franchising and marketing.  Czech Franchise Institute and U.S. Commercial Service of the American Embassy in Prague 
organized the event. Development Agent David Biskup of Subway said that franchising is a good way how to run a business in the 
current period of economic depression. The event focused on possibilities of franchising applications in the Czech market and the 
elimination of obstacles in different entrepreneurial environments, on Czechs’ view of American brands, current trends in alimentation, 
and the impact of shopping centers. More… 

           

Embassy Supports… 
 Transitions (TOL) and its partners launched collaborative multimedia project Colorful but Colorblind on 

http://roma.glocalstories.org, a collection of 25 short films about Roma communities in new member states of the European Union 
in Central and Eastern Europe. More… 

 Queer Film Festival Mezipatra was opened this year in Prague by a movie “Howl” which is not only a film transformation of a poem 
by one of the most famous poets of the 20th century, Allan Ginsberg, but also of a legal process dealing with the poem.  Festival’s 
catalogue included several American productions.  More… 

 Challenges for Digital Journalism and New Media is a lecture by Mindy McAdams, a professor in the Department of Journalism at 
the University of Florida. She is coming to teach about online journalism and new media in Prague and Brno and her public lecture 
will take place at the American Center in Trziste 13, Prague 1, on November 22 at 5:30 pm. More…  
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Šéfka veřejné diplomacie USA se v Praze setkala s mladými lídry 
Náměstkyně ministryně zahraničí pro veřejnou diplomacii Judith A. McHaleová hovořila v Praze s mladými odborníky z dvanácti zemí 
střední a východní Evropy na závěr konference “Young Leaders Dialogue Conference”.  Cílem konference, která se konala od 6. do 11. 
listopadu, bylo posílit transatlantické vazby a identifikovat společné zájmy a témata. V hotelu Marriott diskutovalo 150 mladých lídrů z 
Rakouska, Bulharska, České republiky, Estonska, Německa, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska s 50 
vrstevníky z USA o strategických otázkách dneška týkajících se transatlantické bezpečnosti, životního prostřední a lidských práv. 
Konference nabídla řadu příležitostí pro výměnu názorů i získání nových informací.  Více… 

          

Držitel Pulitzerovy ceny Michael Cunningham četl ze své nové knihy  
By Nightfall (S příchodem noci) je název nového románu Michaela Cunninghama, který 4. listopadu spisovatel osobně představil v 
Americkém centru svým čtenářům a fanouškům literatury. Cunningham o své nové knize řekl: „Je to příběh o muži, který touží po kráse. 
Pátrá po něčem přesahujícím jeho každodenní život, po něčem tak autentickém a nádherném, že by za to položil život. Hledá a nachází 
to na neočekávaném místě“. Nejen o posledním románu s Michaelem Cunninghamem rozmlouval Michael March, prezident Nadačního 
fondu Festival spisovatelů Praha, na jehož pozvání americký spisovatel přijel. Cunningham se poté s obecenstvem  podělil o ukázku 
z jeho rozepsané knihy (s názvem Sleepless). Cunningham je nositelem prestižní Pulitzerovy ceny, obdržel ji v roce 1999 za román 
Hodiny, který byl s úspěchem i zfilmován Zatím napsal šest románů, z nichž kromě Hodin dosud česky vyšly dva - Domov na konci světa a 
Vzorové dny. Všechny tři vydal Odeon. Více… 

             

Téměř 50 firem představilo své koncepty na FrAMchise Day 2010 
Druhý ročník přehlídky amerických a českých franšízových konceptů FrAMchise Day 2010 se konal 20. října v pražském hotelu Marriott. 
Téměř 50 firem představilo své koncepty založené na tomto způsobu podnikání a ve dvou sekcích diskutovalo o klíčových aspektech 
franšízingu a marketingu 150 odborníků.  Na akci se podílel Český institut pro franšízing a Velvyslanectví USA. FrAMchise Day nabídl 
prezentace amerických a českých franšízových značek. Posláním druhého ročníku konference a trade-show bylo přinést nové a užitečné 
informace o této oblasti podnikání, o možnostech jejího širšího využití na českém trhu a odstranění bariér plynoucích z rozdílných 
podnikatelských kultur. David Biskup se společnosti Subway potvrzuje, že franšízing je dobrým způsobem, jak v době současné recese 
podnikat: „Právě ta krize nám ukázala, že koncept, který je silný a spojený se silnou značkou, má určitě šanci na přežití.“ Více… 

         

Velvyslanectví podporuje… 
 Organizace Transitions Online vytvořila letos v létě společně se svými partnery multimediální projekt Romové bez stereotypů. Série 

25 krátkých filmů ze života romských komunit ve střední a východní Evropě je k dispozici na webových stránkách projektu  
http://roma.glocalstories.org/#menu.  

 Queer filmový festival Mezipratra byl letos v Praze uveden filmem Kvílení, který nejen převádí do filmové podoby báseň jednoho 
z nejznámějších básníků 20. století, Američana Allena Ginsberga, ale také soudní proces kolem ní. Letošní ročník festivalu se zaměřil 
na „High Art“ a uvedl více než 30 filmů.  Více…   

 Online žurnalistika a nová média je název přednášky profesorky žurnalistiky na University of Florida Mindy McAdamsové, která se 
bude konat 22. listopadu v 17:30 v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1). McAdamsová seznámí české studenty i veřejnost s 
novými trendy v online žurnalistice a ve využívání nových technologií pro komunikaci. Více… 
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