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U.S.-Czech Innovation Conference Opens New Opportunities for Joint Projects  
"The U.S.-Czech Innovation Conference: Exploring the Innovation Opportunity" was held in Prague's Lichtenstein Palace on March 5—6. 
The conference drew together senior government policymakers, and leaders from academia and the corporate world from the United 
States and the Czech Republic. “We expect that these connections will help us elevate the scientific cooperation that already exists 
between our countries. That will lead to new technology ideas, cutting-edge commercial applications and, ultimately, job creation in 
both countries,” said Norman Eisen, U.S. Ambassador to the Czech Republic, at the beginning of the conference.  Other participants 
included William Colglazier, advisor to Secretary of State Hillary Clinton for science and technology, and Deputy Minister of Foreign 
Affairs Tomáš Dub. The event was organized under the auspices of Prime Minister Petr Necas and co-organizers included Ministries of 
Foreign Affairs and Industry, CzechInvest, U.S. Embassy Prague and other institutions. Click here for Ambassador’s opening remarks.  
 

                   

Assistant Secretary of State Philip Gordon Arrives for U.S.-Czech Strategic Dialogue  
On March 28, 2012 the fourth round of the Czech-U.S. Strategic Dialogue took place at Ministry Foreign Affairs of the Czech Republic. 
The dialogue was led by the First Deputy Minister Jiří Schneider and the U.S. Assistant Secretary of State for European and Eurasian 
Affairs Philip Gordon.  The 2012 round of the Dialogue was focused on political-security issues such as the run-up to NATO’s Chicago 
Summit and the collaboration in Afghanistan. Both sides also consulted each other about situations in other unstable regions; economic 
and scientific cooperation; as well as their joint programs in transformation assistance. The Strategic Dialog was launched in 2008 to 
strengthen the bilateral cooperation in political, security, economic and human rights areas. It takes place on a yearly basis.  The video 
from the press conference at Czech Foreign Ministry is available here.  
 

              

 

Best Teachers of English Awarded in AC; Fair to Offer Information on U.S. Universities   
On March 27, the American Center hosted the Awards Ceremony for the national competition for The Best Teacher of English 2011. The 
competition was organized and sponsored by the Prague Post Endowment Fund for the fourth time, this year in cooperation with 
Wattsenglish Language School.  The jury chose three teachers of English for the Award: Helena Palenska and Sona Moravkova from 
Prague and Petra Plihalova from Ceska Lipa. The teachers were nominated by their headmasters, students of colleagues and each 
nomination was supported by a letter from the pupils and students. More here.  
Do not miss the unique opportunity to meet representatives of 12 American universities from all corners of the country and attend 
presentations on studying in the U.S. The fair is taking place on the premises of Anglo-American University, Lázeňská 4, Prague 1 - Malá 
Strana, on April 18, 2012 from 3:00 PM to 6:00 PM. More here. 
On March 7, the Embassy employees participated in the blood drive held annually at the Embassy in partnership with Central Military 
Hospital in Prague. Twenty five American and Czech employees donated 11 liters of blood. Through this donation, the U.S. Embassy 
community responds to the need for blood at Czech hospitals.  
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Česko-americká konference o inovacích nabízí nové možnosti pro společné projekty 
Česko-americká konference o inovacích věnovaná spolupráci při rozvoji inovativní ekonomiky v obou zemích a posilování jejich 
konkurenceschopnosti se konala v pražském Lichtenštejnském paláci 5. a 6. března. Setkalo se na ní na 140 představitelů vlády, vědecké 
obce a firem z obou států. „Očekáváme, že nám toto setkání pomůže zintenzivnit vědeckou spolupráci, která už mezi oběma zeměmi 
existuje a která povede ke vzniku nových technologií, aplikací ke komerčnímu využití a nakonec i k novým pracovním místům v obou 
zemích,“ řekl na začátku konference americký velvyslanec v České republice Norman Eisen. Dalšími významnými účastníky akce byli 
vědecký poradce ministryně zahraničí USA William Colglazier a náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub. Konference se konala pod 
záštitou ministerského předsedy Petra Nečase a mezi spolupořadateli byla ministerstva zahraničí a průmyslu, CzechInvest, 
Velvyslanectví USA v Praze a další instituce. Úvodní projev amerického velvyslance Eisena najdete zde.  
 

                    

Vysoký úředník amerického ministerstva zahraničí Gordon zahájil v Praze 4. strategický dialog  
Dne 28. března 2012 se na českém ministerstvu zahraničí uskutečnilo čtvrté kolo Strategického dialogu ČR – USA. Dialog vedl za českou 
stranu první náměstek ministra zahraničí Jiří Schneider a za americkou stranu vrchní ředitel evropské a euroasijské sekce ministerstva 
zahraničních věcí Philip Gordon.  Čtvrté kolo se věnovalo především politicko-bezpečnostním tématům, zejména přípravě summitu 
NATO v Chicagu a spolupráci v Afghánistánu. Dalšími tématy diskuse byla situace v nestabilních regionech, vědecká a hospodářská 
spolupráce a společné česko-americké transformační projekty ve vztahu k dalším zemím. Strategický dialog byl zahájen v roce 2008 
s cílem posílit bilaterální spolupráci v oblastech politiky, bezpečnosti, hospodářství a lidských práv. Koná se každý rok. Video z tiskové 
konference na ministerstvu zahraničí je k dispozici zde.   
 

              

 

V AC vyhlášena nejlepší učitelka angličtiny.  Veletrh nabídne informace o amerických univerzitách 
Ocenění pro nejlepší vyučující angličtiny za rok 2011 byly Nadačním fondem Prague Post předány 27. března v Americkém centru. 
Odborná porota ocenila ve čtvrtém ročníku soutěže Helenu Pálenskou a Soňu Morávkovou z Prahy a Petru Plíhalovou z České Lípy.  
Učitelé, které do soutěže nominovali studenti, kolegové či ředitelé školy, prošli náročným výběrem. Jedním z nových požadavků v letošní 
soutěži byla videonahrávka hodiny jako součást registrace do soutěže. Více informací zde.  
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost k setkání se zástupci 12 amerických univerzit doprovázenými prezentacemi o studiu v USA.  
Veletrh, který organizuje Velvyslanectví USA ve spolupráci s Komisí J.W. Fulbrighta, se koná ve středu 18. dubna od 15 do 18 hodin v 
prostorách Anglo-americké vysoké školy, Lázeňská 4, Praha 1 - Malá Strana. Více informací zde.   
Dobrovolní dárci z řad zaměstnanců Velvyslanectví USA v Praze opět darovali krev Ústřední vojenské nemocnici. Odběru se 7. března 
zúčastnilo 25 Čechů a Američanů, kterým zdravotníci z oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze odebrali celkem 11 litrů 
krve. Velvyslanectví organizuje odběry krve ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí pravidelně každý rok. 
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