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“All Americans Loved Havel” - Ambassador Norman Eisen 
“Like so many others throughout the world, I first came to know President Havel through his plays, writings, and speeches, and as a 
public figure.  As Ambassador, I was privileged to get to know him personally and to benefit from his moral clarity, his sense of humor 
and his example.  President Havel had a special fondness for the United States, a sentiment we reciprocated.  All Americans loved him, 
regardless of party or creed, because of his courage and his extraordinary commitment to the values he exemplified and that we share 
with the Czech nation. We will miss him greatly. But I am comforted with the knowledge that the spirit, ideals, and wit of this great 
statesman and man of letters will live on in his writings, in the memory of all who knew him, and in the thriving democracies which he 
helped nourish.” Full statements by U.S. President Barack Obama and Ambassador Norman Eisen on Vaclav Havel’s death here.  

Westinghouse and Vitkovice Sign Memorandum of Understanding   
Westinghouse Electric Company signed an important Memorandum of Understanding (MOU) with Czech company Vítkovice a.s. on 
December 1 in preparation for the potential construction of Westinghouse AP1000® nuclear power plants in the Czech Republic. 
According to the agreement, Westinghouse intends to procure important components from Vítkovice if their AP1000 reactor is selected 
for the completion of the Temelín Nuclear Power Plant.  Such equipment includes vital steelwork for the containment vessel, various 
sub-assemblies for structural and mechanical modules, and major components of the reactor circuit. The agreement was signed at the 
Prague Residence of the U.S. Ambassador by Westinghouse’s President for the Europe, Middle East & Africa region, Yves Brachet , and 
Vítkovice a.s. Chairman of the Board of Directors Jan Světlík, who is also the President of the Czech Machinery Cluster. Joseph 
Pennington, Chargé d’Affaires of the American Embassy, was present at the signing. More here 

                     

New RFE Head Korn Unveils Monument to Jewish History at Prague’s Hagibor 
Joined by leaders and members of the Prague Jewish community, U.S. embassy officials, and the Lord Mayor of Prague, the new RFE/RL 
President Steve Korn unveiled a monument on November 29 recognizing the historical significance of the Hagibor site on which RFE/RL's 
broadcast headquarters stands. From the early 1910s, Hagibor (which comes from the Hebrew word for "hero") was the site of a Jewish 
retirement home, later doubling as the site of the Hagibor sports club. During the early years of the German occupation of then-
Czechoslovakia, it served as one of the few public spaces still open to Jews. But, from 1944-45 Hagibor was the location of a forced-
labor camp for people from so-called "mixed marriages" and non-Jewish men who refused to divorce their Jewish wives. For some, the 
site was a transit point to the Terezin Ghetto in what is now northern Czech Republic. "My great-grandmother was from Prague and my 
ancestors before her," explained RFE/RL President Steve Korn. “When I was told of the history of Hagibor, I was surprised and  
disappointed there was no monument.” More here 

        

Expert Discusses Money in U.S. Politics; Journalist Explains Roots of Religious Extremism 
Craig Holman, Government Affairs Lobbyist for Public Citizen, a U.S.-based advocacy group, visited Prague on November 22—23 to 
address issues of political party financing as part of the seminar, “Increasing the Transparency of Political Parties Financing.” The event 
was organized by Transparency International and Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences in cooperation with the British 
Embassy, U.S. Embassy and other partners.  Dr. Holman also shared his experiences with the Governmental Committee of the Fight 
against Corruption and was interviewed by several Czech media outlets. More here.  … “Where Do Jihadis Come From” was a subject of 
a discussion led by Sadanand Dhume of the American Enterprise Institute at the American Center on November 8.  Mr. Dhume is the 
author of My Friend the Fanatic (2008) about his travels with a radical Muslim in Indonesia, and has done extensive research on the 
origins of religious extremism. In his lecture Mr. Dhume dispeled many myths about religious extremism: “The key thing that's driving it 
is neither poverty, nor American foreign policy, but rather the vision of creating a Utopia on Earth.” More here  
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„Američané Havla milovali,“ říká velvyslanec Eisen  
„Jako mnoho jiných lidí tohoto světa jsem se s prezidentem Havlem seznámil přes jeho dramatickou tvorbu a také jako s veřejně činnou 
osobou. Jako velvyslanec jsem měl tu čest poznat ho osobně; obohatil mě svou morální čistotou, smyslem pro humor a svým příkladem. 
Prezident Havel měl zvláštní slabost pro Spojené státy a stejně tak my pro něj. Všichni Američané ho milovali, bez ohledu na ideologické 
či náboženské přesvědčení. Oceňovali jeho odvahu a mimořádné nasazení při prosazování hodnot, které spolu s českým národem sdílíme. 
Bude nám velmi chybět.  Je mi ale útěchou, že duch, ideály a důvtip tohoto velkého státníka a literáta zůstávají s námi v jeho díle i ve 
vzpomínkách těch, kteří ho znali, a v prosperující demokracii, kterou pomáhal budovat.“  Celé vyjádření prezidenta Baracka Obamy a 
velvyslance Normana Eisena k úmrtí prezidenta Václava Havla najdete zde.  

 
Westinghouse a Vítkovice podepsaly dohodu o porozumění  
Společnost Westinghouse Electric Company podepsala 1. prosince důležité memorandum o porozumění s firmou Vítkovice a.s. jako 
přípravu pro případnou výstavbu jaderných reaktorů typu Westinghouse AP1000® v České republice. Podle tohoto memoranda plánuje 
firma Westinghouse, pokud bude její reaktor AP1000 vybrán k dostavbě Jaderné elektrárny Temelín, nakoupit od společnosti Vítkovice 
řadu důležitých komponentů včetně ocelových konstrukcí a dílů do reaktoru. Memorandum podepsali v rezidenci amerického 
velvyslance v Praze prezident společnosti Westinghouse pro Evropu, Blízký východ a Afriku Yves Brachet a předseda správní rady a.s. 
Vítkovice Jan Světlík, který je zároveň i prezident Národního strojírenského klastru. Slavnostního podpisu za velkého zájmu médií se 
zúčastnil také chargé d’affaires Velvyslanectví USA Joseph Pennington. Více zde 
 

                     
 

Nový prezident RFE Korn odhalil památník o židovské historii pražského Hagiboru  
Představitelé pražské židovské obce, Velvyslanectví USA, primátor Prahy Bohuslav Svoboda a nový prezident RFE/RL Steve Korn odhalili 
před budovou Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda památník připomínající židovskou historii místa, na kterém stojí nové ústředí 
stanice RFE/RL. Na Hagiboru, jehož název pochází z hebrejského slova "hrdina", byl umístěn židovský domov důchodců a později sloužil 
jako místo, kde sídlily židovské sportovní kluby. Na začátku německé okupace tehdejšího Československa za druhé světové války sloužil 
jako jedno z mála veřejných prostranství, které bylo přístupné Židům. V letech 1944 - 45 se ale stal Hagibor místem, kde vznikl tábor 
nucených prací pro lidi z takzvaných "smíšených manželství" a pro nežidovské muže, kteří se odmítli rozvést se svými židovskými ženami. 
Pro některé se toto místo stalo přestupním místem na cestě do Terezína. "Moje prababička pocházela z Prahy. Když jsem se dozvěděl o 
historii Hagiboru, byl jsem překvapen a zklamán, že zde nestojí žádný památník," řekl prezident RFE/RL Steve Korn před slavnostním 
odhalením pomníku, o jehož vybudování se zasadil spolu s velvyslancem USA v České republice Normanem Eisenem. Více zde 
 

        

Expert Holman přednášel o financování politických stran; novinář Dhume o zdrojích náboženském extrémismu   
Odborník na lobbing a financování politických stran Craig Holman se zúčastnil mezinárodního semináře „Zvyšování transparentnosti 
financování politických stran“, který se konal 22. listopadu v Americkém centru v Praze. Hlavním cílem semináře, který zorganizovala 
Transparency International se Sociologickým ústavem AV ČR, byla odborná diskuze o legislativních změnách, jež by mohly vést k větší 
transparentnosti a efektivnějšímu dohledu nad politickými stranami a volebními kampaněmi. Holman, který působí jako právník 
americké neziskované organizace Public Citizen dohlížející na práci kongresu a vlády, si také vyměnil zkušenosti a názory s představiteli 
Vládního výboru pro boj s korupcí a poskytl rozhovor několika médiím. Více zde … “Z čeho vychází džihád?” byla otázka, na kterou se 8. 
listopadu pokusil odpovědět novinář Sadanand Dhume ve své přednášce v Americkém centru. Dhume, který působí jako analytik 
American Enterprise Institute, se tématu radikalizace islámu věnoval i ve své knize My Friend the Fanatic, v níž popisuje své putování s 
radikálním muslimským přítelem. Dhume se snaží vyvrátit mnohé mýty o islámském extremismu. „Hlavním motivem, který ho vede, 
není ani chudoba, ani americká zahraniční politika, ale spíše vize vytvoření Utopie na Zemi,“ uvedl během své přednášky. Více zde 
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