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Westinghouse and Metrostav Have Become Exclusive Partners 
On January 30, U.S.-based Westinghouse Electric Company and Czech construction firm Metrostav announced the signing of an 
exclusive Memorandum of Understanding linking them together for the Temelin bid.  U.S. Ambassador Norman Eisen said that the 
announcement of an exclusive partnership between Westinghouse and Metrostav represents further evidence of Westinghouse’s 
commitment to “buy where they build.”  “This agreement means significant Czech content in this bid, and this bid will be extremely 
competitive one from Westinghouse,” stated the Ambassador at the press conference at the National Technical Museum. 
Westinghouse’s President for the Europe, Middle East & Africa region, Yves Brachet, stressed the fact that Metrostav will be much more 
than just a simple sub-contracter. “Partnership means risk-sharing and profit-sharing. This is according to the delivery of each company 
in their part of the construction project,” Brachet said. Westinghouse has already signed a Memorandum of Understanding with Czech 
company Vítkovice a.s.  Czech electricity company ČEZ is due to make decision on the winning bidder by the end of 2013. More here 

                        

Eva Oliveriusová, Town of Hlučín Winners in American Center Events  
“The Divine in Salt Lake City” by Eva Oliveriusová is the winning photo of the 4th annual American Center photo contest “America 
through Your Eyes”. “The winning picture is definitely different from the others and it makes an impression on you every time you see 
it,” said American Center director Miroslav Konvalina. The second prize went to Šárka Peřová for the photo of the New York subway. 

Gabriela Nováková’s picture “Carefree holiday” also from New York City was awarded the third prize.  More here.  … On January 24, the 

Center for Community Organizing Central Bohemia presented the 2011 Prize “With People; About People” to the town of Hlučín. This 
prize awards municipalities for outstanding endeavors in supporting democracy at a local level and as well as for good cooperation with 
local NGOs.  In Hlučín, the town hall is organizing public debates on various topics (such as drug-related issues in town), and then 
facilitates further discussion online with by allowing citizens to view recordings of these debates.  The 2011 „With People; About 
People” Award was co-financed by a US Embassy Small Grant.  On January 10th, the American Center hosted sessions of the 23rd 
International Youth Leadership Conference (IYLC). Over 60 university students from around the world attended. The conference is 
coordinated by Civic Concepts Int. twice a year. It brings together students from different cultural and ethnic environments.  More here    
 

                     

                          (Photos by  Eva Oliveriusová, Gabriela Nováková and Josef Kraus)                                  IYLC participants in AC 

 

2011 Alice Masaryk Award Goes to Czeslaw Walek  
On December 14, U.S. Embassy Prague announced the recipient of the 2011 Alice G. Masaryk Human Rights Award.  This year’s laureate 
is Czeslaw Walek for his long term dedication to human rights issues in the Czech Republic.  “Walek has worked in government and in 
the NGO sector, spearheading efforts on government transparency and anti-corruption and tackling the thorny issues of rights for the 
Roma and LGBT communities,” said Chargé d’Affaires Joseph Pennington. The Embassy established the Alice Garrigue Masaryk Award in 
2004 to recognize persons and institutions in CR who have made exceptional and continuing contributions to the advancement of 
human rights through courageous promotion of social justice, the defense of democratic liberties and an open civil society.  The award 
is named for Alice Garrigue Masaryk, a pre-eminent Czech-American and founder of the Czech Red Cross.  More here 
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11 |2010 Westinghouse a Metrostav jsou exkluzivními partnery 
Dne 30. ledna oznámily americká firma Westinghouse a česká stavební firma Metrostav podepsání exkluzivního memoranda o 
porozumění, které se týká projektu a realizace stavební části projektu rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Americký velvyslanec v ČR 
Norman Eisen uvedl, že partnerství se společností Metrostav je dalším důkazem, že Westinghouse „nakupuje tam, kde staví“.  
„Díky této dohodě bude česká účast v tendru velmi významná a nabídka firmy Westinghouse se stává extrémně konkurenceschopnou, 
řekl Eisen na včerejší tiskové konferenci v Národním technickém muzeu. Yves Brachet, který je ředitelem Westinghouse pro Evropu, 
Střední východ a Afriku, zdůraznil, že Metrostav bude více než pouhým subdodavatelem. „Partnerství znamená sdílení rizik i zisků podle 
výkonu každé firmy v její části projektu,“ poznamenal. Westinghouse již v minulosti podepsal dohody s dalšími českými firmami, jedním 
z partnerů jsou například Vítkovice a.s., Očekává se, že česká energetická společnost ČEZ oznámí vítěze tendru na dostavbu Jaderné 
elektrárny Temelín do konce roku 2013. Více zde 
 

                     

Eva Oliveriusová a město Hlučín vítězi v soutěžích v Americkém centru  
Vítěznou fotografií 4. ročníku fotosoutěže Amerického centra „Amerika tvýma očima“ se stala fotografie „Bůh v Salt Lake City“ Evy 
Oliveriusové.  „Snímek je jednoznačně jiný než všechny ostatní, a působí i při opakovaném zhlédnutí,“ uvedl ředitel Amerického centra 
Miroslav Konvalina při vyhlášení vítězů 15. prosince. Druhou cenu získala Šárka Peřová za fotografii z newyorského metra a jako třetí 
byla vyhodnocena fotografie Gabriely Novákové z New Yorku nazvaná „Bezstarostné prázdniny“. Více zde. … Občanské sdružení 
Centrum pro komunitní práci Střední Čechy předalo 24. ledna v Americkém centru představitelům města Hlučín cenu „O lidech s lidmi“ 
za podporu místní demokracie a spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi. Obecní úřad města Hlučín se stal laureátem za rok 
2011 za pořádání veřejných debat o problematice města, které jsou přenášené po internetu a jsou na webu k dispozici i po odvysílání 
včetně prostoru pro reakce občanů. Organizaci ceny spolufinancovalo Velvyslanectví USA prostřednictvím tzv. malého grantu. … Dne 10. 
ledna diskutovalo v Americkém centru 60 studentů z celého světa o lidských právech, migraci a situaci v arabských zemích v rámci 23. 
konference IYLC (International Youth Leadership Conference). Setkání studentů různého etnického a kulturního prostředí, kteří mohou v 
budoucnu ovlivnit společenské dění ve svých zemích i v širším kontextu, organizuje společnost Civic Concepts International. Více zde  
 

                    

                            (Fotografie  Evy Oliveriusové, Gabriely Novákové a Josefa Krause)                                 Účastníci IYLC v AC 

 

Velvyslanectví udělilo Cenu Alice Garrigue Masarykové za rok 2011 Czeslawu Walekovi 
Velvyslanectví USA v Praze udělilo 14. prosince Cenu Alice Garrigue Masarykové za rok 2011 Czeslawu Walekovi za jeho dlouhodobou 
činnost v oblasti lidských práv v České republice.  "Czeslaw Walek pracoval ve vládě i v neziskovém sektoru, kde byl v čele snah o 
transparentnost vlády a boje proti korupci, zabýval se i ožehavými tématy práv Romů a LGBT komunity," uvedl chargé d'affaires Joseph 
Pennington. Americké velvyslanectví zavedlo tradici udílení Ceny Alice Garrigue Masarykové v roce 2004 jako výraz uznání osobnostem 
nebo subjektům, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České republice a svojí podporou sociální spravedlnosti a 
obranou demokratických svobod přispívají k otevřené občanské společnosti. Cena se udílí každoročně a je pojmenována po Alici 
Garrigue Masarykové, významné Čecho-Američance a zakladatelce Československého červeného kříže. Více zde 
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