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U.S., CR Sign Joint Declaration On Civil Nuclear Power                                                                        
U.S. Commerce Secretary Gary Locke and Czech Minister of Industry and Trade Martin Kocourek signed on December 6 in Washington a 

Joint Declaration that will strengthen commercial relations between the two countries and develop new 
opportunities in the resurgent nuclear energy sector.  The U.S. Energy Secretary is also a signatory of the 
Declaration. In addition to expressing the commitment of both nations to commercial cooperation on current 
and future civil nuclear projects, the Declaration also encourages scientific and research cooperation, 
including training and human resource development. Opportunities in the Czech Republic represent potential 
for $12.5 billion in U.S. exports in the next five year.  More 

Sabatova Receives Embassy’s 2010 Alice Masaryk Human Rights Award 
U.S. Embassy Prague is proud to present the 2010 Alice G. Masaryk Human Rights Award to Anna Šabatová for her dedication to 
promoting human rights in the Czech Republic. The Embassy established the Alice Garrigue Masaryk Award in 2004 to recognize persons 
and institutions in the Czech Republic who have made exceptional and continuing contributions to the advancement of human rights  

through courageous promotion of social justice, the defense 
of democratic liberties and an open civil society. This year, 
the U.S. Embassy presents the Alice Garrigue Masaryk 
Award to Anna Šabatová for her lifelong courage to speak 
out against injustice, her dedication to the citizens of this 
country through her work at the Office of the Ombudsman, 

and her continued efforts to improve the lives of individuals throughout the Czech Republic and Europe.  More 

Experts, Students Discuss Integration of Muslims in the U.S. and Europe 
Panelists, students, pundits, and Brno residents exchanged views on the differing patterns of Muslim integration in the U.S. and Europe 
at the Brno Municipal Library auditorium on December 9.  Ondrej Klipa and Lukas Lhotan, participants of a recent U.S. State Department 

“Interfaith Dialogue” program, presented the U.S. 
experience with Muslim integration while Advisor to the 
Prime Minister Roman Joch and Christian Democrats’ 
Deputy Chairperson Klara Liptakova spoke about concerns 
in the Czech Republic. Panel participants agreed that if the 
Czech Republic were to experience greater immigration by 

Muslims, their integration into society would be more likely to resemble the situation in the United States, where Muslim immigrants 
have become successful, contributing members of their communities. More 

Aaron E. Ringel on Campaign Strategy and 2010 Midterm Elections                                                
New York Campaign Manager Aaron E. Ringel participated at the conference “How to Communicate Politics” at the Faculty of Social 

Studies of the Masaryk University in Brno on November 22nd. Ringel, who helped elect Michael Grimm (R) 
into Congress in New York’s 13th congressional district, held a workshop on campaign organization and 
strategy, with a particular focus on getting out the vote  (GOTV).  In a speech to students in Brno and Prague, 
Ringel also provided valuable insights into the outcomes of the 2010 midterm elections and gave hints on the 
Republican strategy for the 112th Congress. Aaron E. Ringel’s speech at the American Center was the last in a 
series of discussions on the 2010 midterm elections, following talks by Fulbright scholar John Sumser and 

Milos Calda of the Charles University.  More 

Embassy Calendar 

 90 Minutes With RFE, a monthly series with experts at American Center brought to you by the U.S. Embassy and Radio Free 
Europe/Radio Liberty will continue on January 13 at 5:30 pm. Topic: Belarus after presidential elections. Stay tuned for more info 
here.   

 American Southwest is the name of a discussion with Miloslav Martan, a Czech traveler and photographer who will offer on 
January 6 at 5 pm a virtual trip around national parks, monuments and Indian reservations of that part of the U.S. The program will 
be in Czech language and the entrance is free.  
 

  Enjoy the Holidays and Happy New Year 2011! 
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Spojené státy a ČR podepsaly společnou deklaraci o civilním využití jaderné energie              
Ministr obchodu USA Gary Locke a ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek podepsali 6. prosince společnou deklaraci, jejímž 

cílem je posílení obchodních vztahů mezi oběma zeměmi a rozvíjení nových příležitostí v jaderném 
energetickém sektoru. Deklaraci rovněž podepsal americký ministr energetiky. Deklarace nejenom vyjadřuje 
odhodlání obou zemí spolupracovat na současných a budoucích civilních nukleárních projektech, ale 
podporuje také součinnost v oblasti vědy a výzkumu, včetně odborné přípravy a rozvoje lidských zdrojů. 
Česko-americká obchodní výměna dosáhla v roce 2009 tří miliard USD a Česká republika představuje pro 
americký export v následujících pěti letech potenciál v hodnotě 12,5 miliardy USD. Více     

Velvyslanectví udělilo Anně Šabatové Cenu Alice G. Masarykové                                                        
U příležitosti Dne lidských práv předal 13. prosince chargé d'affaires Joseph Pennington Cenu Alice Garrigue Masarykové dlouholeté 
obhájkyni lidských práv Anně Šabatové. Cenu udílí Velvyslanectví USA v Praze od roku 2004 osobnostem nebo subjektům, které se 

mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České 
republice a svojí podporou sociální spravedlnosti a 
obranou demokratických svobod vytvářejí otevřenou 
občanskou společnost. Anna Šabatová se věnuje ochra-
ně a prosazování lidských práv od svých studentských let 
v 70. letech, kdy byla pro své postoje odsouzena na tři 
roky odnětí svobody za organizování letákové akce k 

volbám a podíl na šíření samizdatu. Byla signatářkou Charty 77 a  spoluzakládala Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Více 

V Brně se diskutovalo o integraci muslimů ve Spojených státech a v Evropě                                    
Studenti, odborníci a brněnští občané diskutovali 9. prosince s experty na menšiny o různých způsobech integrace muslimů ve 
Spojených státech a v Evropě. Zatímco Ondřej Klípa a Lukáš Lhoťan, kteří se nedávno vrátili z programu Ministerstva zahraničí USA 

Mezináboženský dialog, prezentovali americkou 
zkušenost s integrací vyznavačů islámu, poradce českého 
premiéra Roman Joch  a místopředsedkyně KDU-ČSL Klára 
Liptáková tlumočili znepokojení, které islámská kultura 
vyvolává u části české veřejnosti. Účastníci diskuze se 
shodli na tom, že pokud by se Česko stalo cílovou zemí 

pro větší množství muslimů, jejich integrace by se spíše podobala situaci ve Spojených státech, kde se stali úspěšnou součástí 
společnosti. Typický muslimský imigrant do USA byl mimo jiné připraven přijmout tamní životní styl. Více     

Jak vést úspěšnou volební kampaň                                                                                                             
Na pozvání Amerického centra se volební manažer Aaron E. Ringel zúčastnil konference „How to Communicate Politics“, kterou 
pořádala Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ringel během voleb do amerického Kongresu letos v listopadu vedl 

vítěznou kampaň republikánu Michaelu Grimmovi v newyorském třináctém okrsku. Ve svém workshopu pro 
české studenty hovořil o volební strategii, organizaci volební kampaně a především o nástrojích, jichž lze 
použít ke zvýšení volební účasti. Ringel zdůraznil roli neplacených dobrovolníků, kteří jsou podle něj klíčem k 
úspěšné kampani. V diskusi se studenty FSS MU v Brně a FSV UK v Praze pak okomentoval výsledky 
listopadových voleb a naznačil, kterým směrem se bude americký Kongres ubírat poté, co ve Sněmově 
reprezentantů v lednu 2011 zasedne republikánská většina. Vystoupení Aarona Ringela v Americkém centru 

bylo poslední v sérii diskusí a přednášek o  amerických volbách do Kongresu, během kterých vystoupil John Sumser, účastník 
Fulbrightova stipendijního programu, a Miloš Calda z Univerzity Karlovy. Více 

Kalendář velvyslanectví  
 Diskuze 90 minut s RFE, která se ve spolupráci Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) a americké ambasády koná každý měsíc 

v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1), se 13. ledna zaměří na Bělorusko po prezidentských volbách. Začátek v 17:30. Další 
informace naleznete zde.   

 Jihozápad USA je název přednášky cestovatele a fotografa Miloslava Martana, který během svých cest po tomto koutě Spojených 
států navštívil národní parky, přírodní monumenty a indiánské rezervace.  Diskuze se koná 6. ledna od 17:00 a bude vedena 
v češtině, vstup je volný. Více informací zde.    

 

  Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2011!   
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