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Woodrow Wilson Statue Unveiled In Prague 
Czech and American dignitaries unveiled the Woodrow Wilson Monument and the Walk of Freedom in Prague on October 5.  The 
dedication ceremony featured the participation of Czech President Václav Klaus, former Czech President Václav Havel, former U.S. 
Secretary of State Madeleine K. Albright and U.S. Ambassador Norman Eisen. “Neither the Nazis nor their Communist successors could 
destroy the fundamental concepts that govern our two nations.  Let this new Wilson Monument hold these same truths, so that our 
future generations will know our unwavering commitment to a just and tolerant world,” said Ambassador Eisen in his remarks at the 
dedication ceremony.  The original monument, built in 1928 in gratitude for Wilson’s crucial role in Czechoslovakia’s independence, was 
torn down by the Nazis in 1941.  The project of the Wilson monument’s reestablishment in Prague was initiated in 2008 by the 
American Friends of the Czech Republic (AFoCR), a Washington-based non-profit organization. More here 

                     

U.S. and CR Announce Bilateral Nuclear Energy Collaboration 
On September 27th at the American Center, U.S. Ambassador Norman Eisen, U.S. Deputy Secretary of Energy Daniel Poneman, and 
Managing Director of the Řež Nuclear Research Institute Miroslav Horák announced a new step in the Czech-American energy 
relationship. In 2010, U.S. Secretary of Energy Steven Chu and then U.S. Commerce Secretary Gary Locke signed an agreement for 
further cooperation on civil nuclear issues with Czech Minister of Industry and Trade Martin Kocourek.  As a result, the U.S, CR and other 
nations will hold a conference on nuclear safety issues. In addition, the Department of Energy will provide Czech research institutions 
with non-nuclear materials to assist with their research.  Research institutions will also play an important role in the bilateral energy 
relationship by providing a grant of 10 million dollars towards continued cooperation and research and development. More here 

        

Ambassador’s Residence Hosts Interesting Commercial Presentations  
On September 6, Ford celebrated its 20th anniversary on Czech market. “It’s been a success: Ford sold over 200,000 vehicles in the past 
20 years,” said President Jan Laube of Ford CR. … DynEd, the leader in computer-based English Language Teaching, whose courses are 
being successfully used by students all over the world, has celebrated the first year of doing business in CR. On September 20, Ian Adam, 
CEO of DynEd International, announced the worldwide launch of a DynEd solution for the iPad. …  Puerto Rico coffee roasters and Alto 
Grande presented Alto Grande Super Premium Coffee on September 19.  Alto Grande is one of only three super premium coffees in the 
world and may be ordered at www.altogrande.cz. … The Czech Franchise Institute and the U.S. Commercial Service in Prague are 
organizing the 3rd American Franchise Day — FrAMchise Day — a presentation of successful U.S. brands and ideas, on October 20, in 
the Corinthia Hotel Prague. Church’s Chicken/Texas Chicken, Great American Cookies and RadioShack are among those who will 
introduce their concepts. For more info, contact Jana.Ruckerova@trade.gov or www.franchiseday.cz. 
 

     
 
The Embassy Supports…  
The U.S. Embassy proudly joined the 6th car-free "Experience the City Differently" Festival organized by Auto*mat NGO in Prague on 
September 24.  The embassy will also support the new edition of Auto*mat’s Green Map of Prague. …  At a charity event in the embassy 
garden on September 15, embassy employees collected 30,526 crowns for the Center for Handicapped Skiers. … Embassy employees 
also volunteered in a community service day in honor of September 11.  They visited a retirement home in Prague 9, where they 
washed windows and doors, served lunch, met the mayor, and chatted with residents, forging new friendships along the way. 
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            ZPRAVODAJ 9-10|2011  

11 |2010 Socha Woodrowa Wilsona opět stojí v Praze 
Pomník amerického prezidenta Woodrowa Wilson v Praze byl slavnostně odhalen 5. října za přítomnosti českých a amerických 
představitelů a významných osobností — prezidenta Václava Klause, bývalého prezidenta Václava Havla, bývalé americké ministryně 
zahraničí Madeleine Albrightové a velvyslance USA Normana Eisena. „Ani nacisté, ani komunisté nedokázali zničit tento památník v 
našich srdcích, základní myšlenky a hodnoty, které všichni sdílíme. A dnes odhalujeme stejný památník, který symbolizuje sdílené 
hodnoty a pravdivé myšlenky,“ uvedl velvyslanec Eisen ve svém projevu při slavnostní aktu. Wilsonův pomník, který měl připomínat roli 
Spojených států při utváření první Československé republiky, stál před Hlavním nádražím ve Vrchlického sadech v letech 1928 až 1941. 
Němečtí okupanti památník strhli v noci 11. prosince 1941 poté, co USA vstoupily do války, a sochu roztavili. Její kopii vytvořil tým 
složený z Václava Frýdeckého, Michala Blažka a Daniela Talavery. Více zde  
 

                                 

Američtí vědci věnují miliony dolarů na jadernou spolupráci s ČR 
Novou fázi česko-americké spolupráce v oblasti energetiky oznámili v Americkém centru 27. října náměstek amerického ministra 
energetiky Daniel Poneman, velvyslanec USA Norman Eisen a ředitel Ústavu jaderného výzkumu v Řeži Miroslav Horák. Základ této 
spolupráce byl položen v roce 2010, kdy americký ministr pro energetiku Steven Chu a tehdejší ministr obchodu Gary Locke podepsali s 
českým ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem smlouvu o civilním využití jaderné energie. V rámci této dohody 
uspořádají USA, ČR a další země konferenci o jaderné bezpečnosti. Ministerstvo energetiky USA také dodá českým výzkumným ústavům 
nejaderný materiál k vědeckým účelům. Výzkumná pracoviště sehrají také důležitou úlohu v bilaterálních energetických vztazích tím, že 
věnují přibližně 10 milionů dolarů (asi 170 milionů korun) na další česko-americkou spolupráci, výzkum a vývoj v oblasti energetiky.  Více 
 

        

Ford, DynEd, Alto Grande a další firmy na rezidenci velvyslance   
Dne 6. září oslavil Ford na velvyslancově rezidenci 20 let na českém trhu. „Byl to úspěch: za tu dobu jsme v České republice prodali přes 
200.000 automobilů,“ řekl generální ředitel Fordu ČR Jan Laube. … O 14 dní později slavila na rezidenci své první narozeniny v Česku 
společnost DynEd, která je světovým leaderem v oblasti kombinované výuky anglického jazyka a jejíž unikátní kurzy v současné době 
úspěšně používají studenti po celém světě. Ian Adam, generální ředitel společnosti DynEd International, při této příležitosti představil 
novinku — aplikaci pro výuku anglického jazyka pro iPad. … Kávu Alto Grande Super Premium Coffee, která je jednou ze tří nejlepších 
káv světa, představili 19. září na rezidenci velvyslance Puerto Rico Coffee Roasters a Alto Grande, s.r.o. Více o této portorické kávě 
nejvyšší kvality se dozvíte na  www.altogrande.cz. … Třetí ročník mezinárodní přehlídky franšízingových příležitostí FrAMchise Day se 
bude konat 20. října v pražském hotelu Corinthia Hotel Prague. Akci pořádá Český institut pro franchising ve spolupráci s americkým 
velvyslanectvím. Představí se mimo jiné americké společnosti Church’s Chicken/Texas Chicken, Great American Cookies a RadioShack. 
Další informace jsou k dispozici na Jana.Ruckerova@trade.gov nebo na www.franchiseday.cz.  
 

     
 

Ambasáda podporuje… 

Velvyslanectví USA se hrdě přihlásilo k 6. ročníku festivalu bez aut „Zažít město jinak“, který 24. září v Praze pořádala iniciativa 
Auto*Mat. Ambasáda také podpoří vydání aktuální Zelené mapy Prahy. … Na charitativní akci v zahradě velvyslanectví vybrali 15. září 
naši zaměstnanci přes 30.000 korun na Centrum handicapovaných lyžařů. … Dobrovolníci z ambasády se také při příležitosti vzpomínek 
na 11. září zúčastnili takzvané „community service“, výpomoci v domě seniorů v Praze 9, kde myli okna a nábytek, roznášeli obědy a 
snad si i vytvořili nová přátelství.   
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