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U.S. Embassy Engages in “Transparency and Integrity” Month                                                                        
U.S. Ambassador Norman Eisen and other embassy representatives took part in three seminars of the “Transparency and Integrity 
Month” which started on February 24 and finished on March 24.  The events were organized by the Respekt Institut and Transparency 
International Czech Republic in partnership with the American Embassy, the British Embassy, the German Embassy, and the Open 
Society Fund Prague.  They focused on transparent public procurement; civil service independence; and International Anti-corruption 
Obligations. More here.  Also, with U.S. Ambassador Eisen sharing the podium, the Anti-Corruption Endowment Fund (Nadační fond 
proti korupci, NFPK) officially launched its operations on March 23. Click here.  

       

U.S. Space Mission with Czech ‘Little Mole’ 
U.S. astronaut Andrew Feustel chose famous Czech character Krtek (Little Mole) created by the legendary Czech illustrator and animator 
Zdeněk Miler to accompany him on his next mission to space. Andrew Feustel, who brought Czech poet Jan Neruda's Cosmic Verses into 
space in 2009, will now take plush Krtek in his personal luggage on-board space shuttle Endeavour for mission STS-134 with planned 
blast-off this April.  On this occasion, the American Center of U.S. Embassy Prague prepared a series of programs for schools as well as 
the general public on space exploration and the U.S. space shuttle flights. More information here, or check our special Facebook page. 

     

Progress on the Prague Agenda Discussed in Prague 
The top adviser to U.S. President Obama on issues of arms control and nonproliferation, Gary Samore, delivered a speech at the 
conference "The Prague Agenda - the Way Forward" on the progress that has been made towards achieving the goals of the Prague 
Agenda proposed by President Obama in his speech in Prague two years ago.  Watch it here.  The international conference “The Prague 
Agenda - the Way Forward" was organized by the  Institute of International Relations in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs 
on April 12.   The Prague Agenda was also discussed with former U.S. Secretary of State Madeleine Albright on April 5 at the American 
Center.  Video here.  
 

     
 

Embassy Celebrates Earth Day by Hanging New Bird Boxes 
The U.S. Embassy contributed to annual celebrations of the Earth Day by hanging 15 bird houses in a park located on a hill above the 
Vltava River near the Prague’s Tocna neighborhood.  In cooperation with the Czech Society for Ornithology and Prague’s School of 
Nature (Prirodni skola) the project focuses on protecting the Collared Flycatcher, a rare bird species which inhabits some parts of Prague 
and needs cavities or boxes for nesting.  Protection of the environment and sustainable development are among the Embassy’s long-
term goals. In previous years, the Embassy engaged in planting trees in Sumava and Prague’s Stromovka Park; helped renovate flower 
beds in Prague 6; and has supported numerous green non-governmental initiatives throughout the Czech Republic.  More here.  
 

     

http://prague.usembassy.gov/embassy-events/events-2011.html
http://prague.usembassy.gov/endowment-fund-against-corruption-awards-2011.html
http://prague.usembassy.gov/little-mole-onboard-space-shuttle-endeavour.html
http://www.facebook.com/DokosmusKrtkem
http://photos.state.gov/libraries/czech-republic/119398/Documents/The-Prague-Agenda-Gary-Samore-Speech.pdf
http://www.whitehouse.gov/video/The-President-in-Prague/
http://www.youtube.com/watch?v=_RmTpRZW4j4
http://prague.usembassy.gov/earthday2011.html
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Velvyslanectví se zúčastnilo Měsíce podpory integrity a transparentnosti 

Velvyslanec Norman Eisen a další zástupci americké ambasády se letos v březnu a dubnu zúčastnili tří seminářů v rámci Měsíce podpory 
integrity a transparentnosti. Akce organizovala Transparency International - Česká republika a Respekt institut ve spolupráci s Britským 
velvyslanectvím v Praze, Velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze, Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze a 
Open Society Fund Praha. Semináře se zaměřily na transparentnost veřejných zakázek, nezávislost veřejné správy a mezinárodní 
protikorupční závazky. Další informace zde. Velvyslanec Eisen byl také 23. března přítomen zahájení činnosti Nadačního fondu proti 
korupci (NFPK). Více zde.   

      
 

Americká vesmírná mise s krtkem 
Americký astronaut Andrew Feustel si vybral jako doprovod pro svou příští misi do kosmu slavného krtka legendárního českého 
výtvarníka a animátora Zdeňka Milera. Feustel, který už v roce 2009 do vesmíru dopravil Nerudovy Písně kosmické, si plyšovou 
postavičku vezme do raketoplánu Endeavour v rámci mise STS-134 s plánovaným startem koncem dubna. Americké velvyslanectví při 
této příležitosti uspořádalo pro školy i širokou veřejnost sérii programů o průzkumu vesmíru a amerických raketoplánech. Více informací 
najdete na našich speciálních stránkách a na facebooku.    

       
   

Pražská agenda – dva roky poté 
Poradce amerického prezidenta v záležitosti zbraní hromadného ničení Gary Samore zhodnotil ve svém projevu na konferenci "The 
Prague Agenda - the Way Forward" pokrok v jaderné politice, kterou představil americký prezident Obama 5. dubna 2009 v Praze. 
Konferenci, která se konala 12. dubna v Černínském paláci, uspořádal Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s Ministersvem 
zahraničí ČR u příležitosti druhého výročí pražského Obamova projevu o jaderném odzbrojení a prvního výročí podepsání smlouvy "The 
New START Treaty" mezi USA a Ruskem na Pražském hradě 8. dubna 2010. O tzv. pražské agendě diskutovala také bývalá ministryně 
zahraničí USA Madeleine Albrightová 5. dubna v Americkém centru. Diskuze je k vidění zde. 

      

Ambasáda oslavila Den Země vyvěšením ptačích budek 
Velvyslanectví USA přispělo k letošním oslavám Dne Země mimo jiné vyvěšením patnácti ptačích budek v pražské části Točná. Projekt se 
ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a Přírodní školou z Prahy zaměřil na ochranu lejska bělokrkého, který obývá některé 
části české metropole a k hnízdění potřebuje dutiny či ptačí budky. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj patří k dlouhodobým 
cílům velvyslanectví. V minulých letech se zúčastnilo sázení stromů na Šumavě a pražské Stromovce, pomáhalo renovovat květinové 
plochy v Praze 6 a po celé České republice podporuje různé neziskové organizace zabývající se ekologickou problematikou. Více zde.  

     

http://czech.prague.usembassy.gov/udalosti-2011.html
http://czech.prague.usembassy.gov/nadacni-fond-proti-korupci-zahajil-cinnost-v-americkem-centru.html
http://czech.prague.usembassy.gov/ambasador-ke-statnim-zastupcum.html
http://www.dokosmuskrtkem.cz/
http://www.facebook.com/DokosmusKrtkem
http://photos.state.gov/libraries/czech-republic/119398/Documents/The-Prague-Agenda-Gary-Samore-Speech.pdf
http://www.whitehouse.gov/video/The-President-in-Prague/
http://www.youtube.com/watch?v=_RmTpRZW4j4
http://czech.prague.usembassy.gov/souziti-mezi-kulturami.html
http://czech.prague.usembassy.gov/lejsek.html

