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Embassy and Czech Senate Organize Conference on Minorities in Czech Republic  
The conference “For Diversity, Against Stereotypes” was organized in cooperation of the U.S. Embassy and the Czech Senate on May 10 
in the Senate’s historic ceremonial hall.  Over a dozen of panelists from government institutions, non-governmental organizations and 
the media addressed issues such as the integration of foreigners in Czech society; government assistance programs for the Roma 
minority; challenges young Czech Vietnamese face in the CR; and the life of Czech Muslim community.  The conference presented four 
documentaries of the “Nationality In Adolescence” series on young Czech Roma, Muslim, Vietnamese and Ukrainian communities, 
which were produced by Czech Television and supported by the U.S. International Visitor Leadership Alumni program.  The short 
documentaries focused on the ordinary life of young people, because they are considered the key to future coexistence of different 
nationalities in the Czech Republic, said Tereza Engelova, producer of the documentary series and director of the documentary on 
Muslim community.  After being broadcast on the Czech Television, the films will be screened and discussed at a series of high schools, 
promoting dialog among Czech students and minorities. More here 
 

                   

Ambassador Eisen Pays Tribute to Victims of Roma Holocaust in Lety u Pisku, Visits Varnsdorf District 
On May 13, Ambassador Eisen attended the annual memorial for Romani victims of the Holocaust at the site of the Lety concentration 
camp. A crowd of around 100 was in attendance for the wreath laying; religious ceremony; and remarks given by members of the 
Romani community, several Ambassadors, and Czech government officials. In his remarks, Ambassador Eisen commented on the 
tragedy at Lety and World War II era Roma camps as well as the need to fight racial hatred. He also stressed the importance of 
“ensuring the Roma community has the same rights, freedoms, and opportunities as the rest of society.” In an interview following the 
ceremony, the Ambassador said, “we still have very serious problems in the Czech Republic and in Europe of intolerance.”  On June 7, 
Eisen visited Varnsdorf District in Northern Bohemia where he was interested in observing some of the positive developments in the 
region, particularly in inclusive education and social services, as well as learning more about existing challenges.  More here 
 

               

Federal Judge Burns Attends Judicial Colloquium on Strategic Trade Controls in Prague 
Larry Alan Burns, a U.S. federal judge on the United States District Court for the Southern District of California, and William O. Cole, 
Assistant United States Attorney, participated in the Judicial Colloquium on Strategic Trade Controls in Prague on June, 12.  The goal of 
the workshop, that took place at CEELI Institute, was to have a U.S. judge and prosecutor meet Czech counterparts to discuss their 
experiences investigating and prosecuting export-related offenses.  Judge Burns also talked to the Czech media about corruption cases 
and immunity rules in U.S. politics.  Judge Burns has presided over a diversified docket of other federal cases, such as the prosecution of 
Javier Arellano-Felix, head of the notorious Arellano-Felix drug cartel, and, by special assignment, the Tucson, Arizona shooting case in 
which United States Congresswoman Gabrielle Giffords was seriously wounded and six others, including a United States District Judge, 
were killed. 
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11 |2010 Velvyslanectví a Senát ČR pořádaly konferenci o menšinách v Česku 
Konference „Rozmanitostí proti předsudkům“ se ve spolupráci Velvyslanectví USA a Senátu ČR konala 10. května v historických 
prostorách horní komory českého parlamentu. Více než desítka expertů z vládních úřadů, neziskových organizací a médií se zabývala 
tématy, jakými jsou integrace cizinců do české společnosti, vládní podpůrné programy pro romskou menšinu, výzvy, s kterými se v Česku 
musí vypořádat mladí Vietnamci a život místní muslimské komunity. Konference také představila čtyřdílný dokumentární cyklus 
„Národnost v pubertě“, který vznikl za finanční podpory grantu amerického vládního programu IVLP (International Visitors Leadership 
Program) a v koprodukci s Českou televizí. Dokumenty zachycují běžný život a starosti teenagerů ve vietnamské, muslimské, romské a 
ukrajinské komunitě. Podle producentky cyklu a režisérky jednoho z filmů Terezy Engelové jsou právě mladí lidé klíčem k soužití mezi 
menšinovou a většinovou populací v České republice. Dokumenty budou po odvysílání v České televizi promítány v několika městech 
středoškolákům, kteří o nich budou mít příležitost diskutovat s tvůrci, zástupci menšin či odborníky.  Více zde 
 

                     

Velvyslanec Eisen uctil památku obětí romského holocaustu, navštívil Šluknovsko 
Dne 13. května se velvyslanec Norman Eisen zúčastnil každoroční vzpomínkové akce u památníku obětí romského holocaustu v 
koncentračním táboře v Letech u Písku. S dalšími přibližně sty hosty položil u pomníku věnec, zúčastnil se mše a společně s velvyslanci 
několika dalších zemí, členy romské komunity a politiky přednesl projev, v kterém upozornil, že dlouho po konci druhé světové války je 
nutné s rasovou nenávistí nadále bojovat. Také zdůraznil, že je třeba zajistit, aby romská komunita měla stejná práva, svobody a 
příležitosti jako zbytek společnosti. V rozhovoru pro Českou televizi po skončení ceremonie velvyslanec uvedl, že „nedostatek tolerance 
je v České republice a celé Evropě stále velkým problémem.“  Dne 7. června Eisen navštívil Šluknovský výběžek, kde se zajímal o 
současnou situaci a pozitivní opatření k začlenění všech obyvatel, zejména ve vzdělávání a sociálních službách, a dozvědět se více o 
problémech, s nimiž se místní obyvatelé dosud potýkají. Více zde  
 

               

 

Federální soudce Burns v Praze na kolokviu o kontrole obchodů se strategickým materiálem 
Americký federální soudce a soudce amerického oblastního soudu státu Kalifornie Larry Alan Burns a státní zástupce ze San Diega 
William P. Cole se 12. června v Praze zúčastnili soudcovského kolokvia o kontrole obchodování se strategickým materiálem. Cílem 
konference, která se konala v sídle institutu CEELI, byla výměna zkušeností Američanů s jejich českými protějšky z vyšetřování trestných 
činů týkajících se vývozu strategického zboží. Soudce Burns také hovořil s českými médii o imunitě, vyšetřování a vynášení rozsudků nad 
korupčními kauzami ve vysokých patrech americké politiky, zejména o případu odsouzení bývalého kongresmana ze San Diega Randyho 
Duke Cuninghama. Soudce Burns v minulosti vedl řadu dalších případů na federální úrovni, například stíhání Javiera Arellano-Felixe, 
který stál v čele nechvalně známého drogového kartelu Arellano-Felix, či případ postřelené kongresmanky Gabrielle Giffordsové z 
arizonského Tusconu. 
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