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Senior U.S. Defense and Commerce Dep. Officials Visit Prague                                                                        
Deputy Defense Secretary William J. Lynn met on June 15 with Czech officials, thanking them for stepping up their role in Afghanistan 
and discussing the way ahead in a growing military-to-military relationship between their countries.  “The area that’s most current in 
terms of exploration is the helicopter training, maintenance and operations,” Lynn said. In addition, he and Czech Defense Minister 
Alexandr Vondra discussed the Czech Republic’s White Book on Defense, a plan for improving and reforming the country’s military and 
its defense procurement system. More here.  … One day later, Assistant Secretary of Commerce for Market Access and Compliance 
Michael C. Camuñez visited Prague. He had meetings with Ambassador for Energy Issues Vaclav Bartuska, as well as Vladimir Hlavinka 
from CEZ. His visit also served to advance the Economic and Commercial Dialogue (ECD) with Deputy Minister of Industry and Trade, 
Milan Hovorka.  See more here.  

                         

Czechs and Americans Mark 1945 Liberation of Western Bohemia 
This year’s celebrations of liberation of Western Bohemia by the U.S. Army started on April 30 in front of the U.S. Embassy with the 
“Convoy of Liberty” consisting of three dozen U.S. historical military vehicles.  Liberation events continued in Pilsen, where the highlight 
was the ceremonial presentation of a U.S. Second World War Sherman tank. The renovated vehicle will be on display at the Pilsen Zoo, 
which served as the Nazi headquarters late in the war.  Veterans; U.S. diplomats, including Ambassador Norman Eisen, and Czech 
officials then took part in annual commemorations in Pilsen and throughout Western Bohemia.  The first U.S. troops arrived on the 
German-Czechoslovak border on April, 18 1945 and by May 7, the U.S. Army had liberated Czech territory up to the Karlovy Vary-
Rokycany-Pribram-Pisek-Cesky Krumlov line.  More information in Czech find here.     

           

Experts Talk about Security, Terrorism and Democracy  
Lawrence J. Korb, Senior Fellow at the Center for American Progress and former Assistant Secretary of Defense, visited Brno and Prague 
on June 6—7, and talked to representatives of government, academia, and students about the current U.S. strategy in Afghanistan. Korb 
noted that the Obama administration is firm on gradual withdrawal from Afghanistan, but opined that after the death of bin Laden, the 
withdrawal may be faster than originally planned.  More here. … Also on a security note, a team of three experts from Center for Civil-

Military Relations (CCMR) and one from National Defense University (NDU) faculty, headed by Paul Shemella delivered a seminar on 
extremist ideology in Prague to an audience composed of civilian and military officials from Europe, Africa, and The Middle East during 
the week of 13-17 June.  …  The Embassy wrapped up in June a series of 9 monthly discussions “90 Minutes with RFE” that concerned 
unstable regions covered by Radio Free Europe/Radio Liberty.    Read here.   

     
 
Taste of America Comes to Prague 
The Festival of American Cuisine "Taste of America" brings American cuisine and traditions to the Czech Republic from June 4th through 
July 4th, 2011.  This festival is a unique opportunity for Czechs to taste traditional American dishes in twelve selected restaurants for 
attractive festival prices.  The first ever festival of American cuisine in the Czech Republic is organized by Alakarte in cooperation with 
the U.S. Embassy in Prague. "We want to put a slice of America on the Czech dinner table and show the locals that American cuisine is 
not only McDonald's," says Pavel Suchanek from Alakarte.  More information here.  
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Prahu navštívili zástupci amerických ministerstev obrany a obchodu 
Náměstek amerického ministra obrany William Lynn se 15. června setkal s českými představiteli, kterým poděkoval za posílení české 
přítomnosti v Afghánistánu a diskutoval s nimi o dalším rozvoji vojenské spolupráce mezi ČR a USA. „Oblast, která je nyní nejvíce 
aktuální, je vrtulníkový výcvik a údržba a provoz helikoptér, uvedl Lynn. Náměstek amerického ministra obrany také řekl, že s českým 
ministrem obrany Alexandrem Vondrou diskutovali o takzvané Bílé knize reformy české armády a způsobu zadávání zakázek. Více zde. … 
O den později Česko navštívil náměstek amerického ministra obchodu Michael C. Camuñez, který se v Praze sešel se zvláštním 
velvyslancem ČR pro otázky energetické bezpečnosti Václavem Bartuškou a výrobním ředitelem společnosti ČEZ Vladimírem Hlavinkou. 
Návštěvy americký náměstek využil také k jednání s náměstkem českého ministra obchodu Milanem Hovorkou. Více zde.       

                     

Češi a Američané si připomněli osvobození západních Čech v květnu 1945 
Letošní oslavy osvobození západních Čech americkou armádou začaly 30. dubna před Velvyslanectvím USA, kam se tradičně sjely tři 
desítky historických džípů Konvoje svobody. Slavnostní akce pokračovaly v Plzni: tam bylo hlavní událostí odhalení amerického tanku 
z období druhé světové války Sherman. Renovovaný obrněnec bude nyní vystaven v plzeňské ZOO, kde byl koncem druhé světové války 
hlavní stan nacistického vojenského velení. Veteráni, američtí diplomaté včetně velvyslance Normana Eisena a čeští představitelé se pak 
zúčastnili oslav v Plzni a dalších městech západních Čech. První americké jednotky dorazily na německo-československou hranici 18. 
dubna 1945 a do 7. května osvobodila americká armáda území až po linii Karlovy Vary-Rokycany-Příbram-Písek-Český Krumlov. Další 
informace zde.   

              
   

Experti hovoří o bezpečnosti, terorismu a demokracii 
Lawrence Korb, analytik Center for American Progress ve Washingtonu a bývalý náměstek ministra obrany za éry prezidenta Ronalda 
Reagana (1981—1985), navštívil 7. a 8. června Brno a Prahu, kde hovořil se vládními představiteli, odborníky a studenty o současné 
strategii Spojených států vůči Afghánistánu. Obamova administrativa podle Korba počítá s postupným stahováním z Afghánistánu, po 
smrti bin Ládina však může být odchod vojáků rychlejší, než bylo plánováno. Více zde. … O bezpečnostních otázkách jednali v Praze od 
13. do 17. června také experti organizace CCMR (Centrum pro civilně-vojenské vztahy) a NDU (Národní univerzita obrany) v čele 
s Paulem Shemallou. Na jejich seminář o extremistických ideologiích přišli vojáci i civilní odborníci z Evropy, Afriky a Blízkého východu. … 
A počátkem června americké velvyslanectví zakončilo řadu devíti diskuzí „90 minut s RFE“, které se jednou měsíčně zabývaly oblastmi 
pokrývanými Rádiem Svobodná Evropa (RFE/RL). Další série bude zahájena po letních prázdninách. Více zde.      

    

„Taste of America“ – vychutnejte si Ameriku na svém talíři! 

Gastronomický festival "Taste of America" přibližuje do 4. července americkou kuchyni ve 12 pražských restauracích.  První přehlídku 
americké gastronomie v České republice připravila společnost Alakarte ve spolupráci s Velvyslanectvím USA. „Chceme Čechům přinést 
kousek Ameriky na jejich stůl a ukázat, že americká kuchyně není jen McDonald’s,“ říká Pavel Suchánek ze společnosti Alakarte, která 
pravidelně organizuje různé tematicky zaměřené gastronomické festivaly. Osobně se těším na ostrá jídla regionální kuchyně, jako jsou 
Cajun nebo Tex-Mex , které mi zde nejvíce chybí - přestože jsem si oblíbil i českou kuchyni,“ dodává obchodní rada Velvyslanectví USA 
Stuart Schaag. Více informací zde.  
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