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New U.S. Ambassador to CR Norman Eisen Gets to Know Czechs                                                                        
New U .S. Ambassador to the Czech Republic Norman L. Eisen assumed office on January 28 and since then has met with Czech senior 
officials, including President Vaclav Klaus, Prime Minister Petr Necas, ministers and senators, pundits, journalists and other Czech 
citizens. He said during his speech at the Ministry of Foreign Affairs on February 16: “In my view, the U.S.-Czech relationship rests on 
three pillars ...:  security and defense cooperation; economic and commercial activity; and above all, the advancement of our shared 
values.” For the full speech click here.  The Ambassador also toured the Senate, Radio Free Europe, and most recently, South Bohemia. 
He also started a blog in which he shares his reflections on life in the Czech Republic.  

     

Union of State Prosecutors Forum at American Center 
Ambassador Norman Eisen and top officials of the Ministry of Justice, including Minister Jiri Pospisil, Supreme State Prosecutor Pavel 
Zeman, other state prosecutors, lawyers, academics and police representatives attended the Forum of State Prosecutors that took place 
at the American Center on February 14. “The very best [prosecutors I have met] were not concerned about politics, or even what would 
make them popular with the public. They were servants of justice,” the Ambassador recalled at the beginning of the forum, at which he 

also praised the Czech anti-corruption efforts. Ambassador's remarks in full. 

     

Discussion in Brno On Coexistence of Various Religions, Part II  
Another program of the “Interfaith Dialogue Series” took place at the Moravian Regional Library in Brno on February 2, focusing on the 
coexistence of the majority population with people of different cultural and religious backgrounds. The organizers of the event – the 
Moravian Regional Library, the U.S. Embassy, and Libertas Independent Agency – followed up on a previous panel discussion 
“Integration of Muslims in the U.S.A. and Czech Republic” about the specific U.S. experience with coexistence of different ethnicities 
and religious groups. More 
 

     

Czechs and Americans Commemorate Reagan’s 100th Birthday 
Czechs and Americans commemorated in February the 100

th
 birthday of late U.S. President Ronald Reagan. The American Center held a 

discussion on February 15 on Reagan’s legacy with analysts Oldrich Tuma of the Contemporary History Institute, Petr Suchy of Masaryk 
University and Jan Jires of CEVRO Institute.  The Czech Senate organized its own conference on February 9.  Among the speakers were 
Senate Deputy Speaker Premysl Sobotka, U.S. Ambassador Norman Eisen and Prime Minister Petr Necas, who said that “Reagan 
remains an inspiring personality”. More on Senate event here.  
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Nový americký velvyslanec Eisen začal poznávat Česko 

Nový americký velvyslanec v České republice Norman L. Eisen se ujal svého úřadu 28. ledna a od té doby se sešel s řadou předních 
českých představitelů včetně prezidenta Václava Klause, předsedy vlády Petra Nečase, ministrů a senátorů a dále s různými odborníky, 
novináři a dalšími českými občany. Ve svém projevu na ministerstvu zahraničí 16. února velvyslanec uvedl: „…Podle mého názoru 
spočívají česko-americké vztahy na třech pilířích: bezpečnostní a obranné spolupráci, ekonomických a obchodních aktivitách a zejména 
na podpoře našich společných hodnot.“ Celý projev najdete zde. Velvyslanec také již navštívil Senát, Rádio Svobodná Evropa a jižní 
Čechy a začal psát svůj vlastní blog, ve kterém popisuje své zážitky v České republice.     

     

Fórum Unie státních zástupců v Americkém centru 
V Americkém centru se 14. února konalo fórum Unie státních zástupců, kterého se mimo jiné zúčastnil velvyslanec Norman Eisen, 
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a odborníci z řad advokátní komory, policie i akademické obce. 
Eisen během kolokvia, na němž ocenil iniciativy české strany v boji proti korupci, řekl, že „nejlepší státní zástupci (se kterými jsem se 
v minulosti setkal) se nezajímali o politiku ani o to, jak se zviditelnit v očích veřejnosti. Šlo jim o spravedlnost.” Celý velvyslancův projev 
najdete zde.   

     

V Brně pokračovala diskuze o soužití různých náboženských skupin 
Další pokračování cyklu o mezináboženském dialogu v Moravské zemské knihovně se 2. února zaměřilo na soužití většinové populace s 
lidmi se zázemím v odlišných kulturách a náboženstvích. Organizátoři akce, Moravská zemská knihovna, Velvyslanectví USA v ČR a 
Libertas Independent Agency, tak navázali na předchozí diskuzi „Integrace muslimů v USA a České republice“ o specifické zkušenosti 
Spojených států, kde soužití různých etnik a náboženských skupin není zdrojem problémů. Podívejte se, jak účastníci panelu odpověděli 
na otázku, jak si představují, že bude vypadat soužití křesťanů, židů a muslimů za 20 let. 

       

Češi i Američané si připomněli 100. výročí narození Ronalda Reagana 
Češi i Američané si v únoru připomněli 100. výročí narození bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana. Americké centrum při té 
příležitosti uspořádalo 15. února o jeho odkazu diskuzi, které se zúčastnil ředitel Ústavu soudobých dějin Oldřich Tůma, vedoucí Katedry 
mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU Petr Suchý a Jan Jireš z CEVRO Institutu. Další akci zorganizoval 9. února český Senát a 
promluvil na ní jeho místopředseda Přemysl Sobotka, americký velvyslanec Norman Eisen a předseda vlády Petr Nečas, který řekl, že 
„Reagan zůstává inspirující osobností.“ Eisenův projev v Senátu najdete zde.    
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