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Prague Pays Tribute to Ronald Reagan 
The City of Prague paid tribute to U.S. President Ronald Reagan with the unveiling of Ronald Reagan Street on July 1 in front of the U.S. 
Ambassador's residence. The street renaming ceremony was attended by U.S. Ambassador Norman Eisen, together with former U.S. 
Secretary of State Condoleezza Rice;  Congressman Kevin McCarthy, Majority Whip of the House of Representatives; and former 
governor Pete Wilson of California. The Czech Republic shares a personal connection to Ronald Reagan and the values and beliefs he 
embodied.  As staunch supporters of democracy, human rights, and freedom, the Czech Republic continues to demonstrate the impact 
of President Reagan's vision of democracy.  In celebration of Ronald Reagan’s 100th birthday, an international conference entitled 
“Ronald Reagan: Inspired Freedom” was held at the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic on June 30-July 1.  More here. 

                     

U.S. Astronaut Feustel Tours Czech Republic  
On Friday, July 29 following an invitation of the Academy of Sciences of the Czech Republic (ASCR), American astronaut Andrew Feustel 
arrived for a two-week visit to the Czech Republic.  Feustel was a crew member of the second to last space shuttle flight.  At the Prague 
Airport he was welcomed by U.S. Ambassador Norman Eisen and ASCR Chairman prof. Jiri Drahos.  After his arrival Feustel thanked 
everybody for the invitation to the CR: "As you all know, Krtek was in the space and has come back and now is he Krtek, the Astronaut.  
There are actually two Krteks with us.  One for the public to travel with us and also one for Mr. Zdenek Miller, the creator of the Krtek 
cartoon. We are happy to bring Krtek back and show him around and try to bring the awareness of the science and technology to the 
youth in the country." Learn more here. 

        

U.S. Embassy Celebrates Independence Day 
“Independence Day provides an occasion to reflect on our country’s history and values.  As we are here in the Czech Republic, it is also 
appropriate to celebrate the shared history of our two nations, and the values that continue to bind us together as partners and allies," 
said Ambassador Norman Eisen in his remarks on the 235th anniversary of the independence of the United States. On June 30, 2011, 
the Ambassador hosted the traditional Independence Day reception at his residence in Prague 6 - Bubenec. Among the distinguished 
guests were Czech President Vaclav Klaus, Prime Minister Petr Necas, Foreign Minister Karel Schwarzenberg, Defense Minister 
Alexander Vondra, Finance Minister Miroslav Kalousek, Interior Minister Jan Kubice and many other politicians, academics, diplomats 
and journalists. More 
 

    
 
New Season at the American Center 
It has become a tradition that the American Center launches its new programming season in the beautiful garden of the Vratislav 
palace. This time, Cultural attaché David Gainer introduced the American Center´s autumn schedule. Following his announcement was a 
treat for music lovers– an open air concert. Visitors could listen to sounds of Teens Jazzband Velké Losiny - while enjoying a beautiful 
view of Prague Castle. These musical prodigies are among the youngest bands playing traditional jazz in the Czech Republic. With the 
repertoire from the 1920s and 1930s, Teens Jazzband Velké Losiny is highly acclaimed all across Europe.  The fall program at the 
American Center include Jan Šibík’s photo exhibition; presentation of Jiří Boudník’s book “The Towers: The Story of September 11”; 
other 9/11 commemoration events; and various film screenings.  More info here. 
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11 |2010 Praha vzdala čest prezidentu Ronaldu Reaganovi   
Na počest amerického prezidenta Ronalda Reagana byla přejmenována část ulice před rezidencí amerického velvyslance v Praze—
Bubenči. Slavnostního odhalení nového názvu ulice Ronalda Reagana se 1. července zúčastnila bývalá americká ministryně zahraničních 
věcí Condoleezza Riceová, americký velvyslanec Norman Eisen a zástupci Nadace Ronalda Reagana, kongresman Kevin McCarthy a 
bývalý guvernér Kalifornie Pete Wilson. Česká republika má k bývalému americkému prezidentu osobní vztah vzhledem k jeho zásluhám 
na pádu komunismu ve východoevropském bloku. U příležitosti Reaganových nedožitých 100. narozenin si Česká republika připomněla 
jeho vliv na země střední a východní Evropy a jeho odkaz pro 21. století mezinárodní konferencí s názvem "Ronald Reagan: Inspired 
Freedom", která se konala 30. června a 1. července na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Více 
 

                     

Americký kosmonaut Feustel byl na turné v České republice 
Na pozvání Akademie věd České republiky ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR, Americkým centrem Velvyslanectví USA v 
Praze a Českou kosmickou kanceláří přicestoval v létě na 14tidenní návštěvu České republiky americký astronaut Andrew Feustel se svojí 
ženou Indirou, která je po matce českého původu. Oba byli oficiálně vysláni americkou NASA. Feustelovi se svými syny přiletěli do Prahy 
29. července a jejich první kroky zamířily k autorovi českého Krtka panu Zdeňkovi Milerovi. Feustel si Krtka vybral jako svého osobního 
maskota na poslední misi STS-134 raketoplánu Endeavour v květnu tohoto roku. Krtek, který už v roce 1965 - dávno před startem 
prvního raketoplánu - "letěl raketou" v pohádkovém příběhu Zdeňka Milera, se tak skutečně podíval do vesmíru a stal se postavičkou, 
která dětem přibližuje kosmonautiku a výzkum vesmíru. Více zde. 

        

Velvyslanectví oslavilo 235. výročí nezávislosti USA  
„Den nezávislosti je ve Spojených státech vnímán jako příležitost, kdy se zamýšlíme nad naší historií a hodnotami. Protože jsme nyní v 
Česku, můžeme v tento den také oslavit společné dějinné okamžiky našich národů a hodnoty, které nás spojují,“ řekl americký 
velvyslanec Norman Eisen ve svém projevu u příležitosti 235. výročí nezávislosti USA. Dne 30. června hostil na své rezidenci v pražské 
Bubenči tradiční recepci, na kterou přišlo mnoho významných hostů včetně českého prezidenta Václava Klause, premiéra Petra Nečase, 
ministry zahraničí Karla Schwarzenberga, obrany Alexandra Vondry, financí Miroslava Kalouska a vnitra Jana Kubiceho a řady dalších 
politiků, diplomatů, akademiků a novinářů. Projev velvyslance najdete zde.     
 

    

 
Americké centrum zahajuje novou sezónu 

Již tradičně jsme koncem srpna zahájili novou programovou sezónu Amerického centra při Velvyslanectví USA v Praze programem v 
nádherné zahradě Vratislavského paláce. Kulturní atašé David Gainer představil program na letošní podzim a pak následovalo hudební 
překvapení pod širým nebem s výhledem na Pražský hrad. Tentokrát se představil Teens Jazzband Velké Losiny, jedna z nejmladších 
kapel tradičního jazzu v České republice, slavící po celé Evropě úspěchy se svým repertoárem z let dvacátých a třicátých. Součástí 
podzimního programu Amerického centra bude výstava fotografa Jana Šibíka, prezentace knihy Jiřího Boudníka „Věže - Příběh 11. září“, 
další vzpomínkové akce k 10. výročí teroristických útoků v USA a tradiční páteční dokumenty a filmový klub. Další informace zde.     
 
 
  

     
 

Velvyslanectví Spojených států amerických, Tržiště 15, 118 01 Praha - Malá Strana 
Kontakt: PragueNewslettter@state.gov     |    http://czech.prague.usembassy.gov 

http://czech.prague.usembassy.gov/ambasador-ke-statnim-zastupcum.html
http://czech.prague.usembassy.gov/ulice-ronalda-reagana.html
http://czech.prague.usembassy.gov/andrew-feustel-2011.html
http://czech.prague.usembassy.gov/projev-ke-dni-nezavislosti.html
http://www.americkecentrum.cz/
mailto:PragueNewslettter@state.gov
http://czech.prague.usembassy.gov/

