
Zápis ze schůze katedry Severoamerických studií 16. 1. 
2019, 15:00-16:30, J3093, Jinonice 
 

Přítomní: Kozák, Hornát, Pondělíček, Klvaňa, Kýrová, Fiřtová, Perutka, Kleňha, Mertová 

 

Konference 
 

Konference k 30. letům Česko-amerických vztahů 

 Do konce bžezna podat grant na Ambasádu USA 

 Návrh konferenci udělat na NYU 

 Návrh udělat to v říjnu 2019 

 Zajišťuje: Klvaňa, organizační spolupráce Kozák 

Formát: 

 Keynote speach a dva panely 

 Guests např. Cameron Manter (deputy chief of mission, East-West Institute), Adrian Basora, 

 Druhý panel bude hodnotit dnešní situaci transatl. prostoru 

 Konec obědem formou recepce 

Další poznámky: 

 Nezbytné je zaplatit cestu guest speakerů  

 Jiří Pehe by se mohl podílet 

 KK: i odpoledne by mohl být panel. Protinázory: Dala by se odpoledne udělat minivýstava 

 Na NYU to vždycky musí být pátek 

 Šla by udělat večeře Čt nebo pátek večer 

Jak formulovat téma: 

 Role USA v 89tým a v podpoře disentu 

 S Jakubem Klepalem se domluvit na propojení s Forem 2000 (přijíždí Karl Gerschmann atd.) 

 Grant se bude podávat na konci března 

 Steering commitee se má sejít  

 Je potřeba kontaktovat  

 Ideální by bylo těsně před Forem v pátek 

 Prostory: 

o Další možnosti prostor: Americké centrum, Kampus Hybernská 

o Nejcennější je čas studentů, kteří tam přijdou 

o Am. Ambasáda vyhodnocuje  

o NYU má velký mailling-list, chodí tam hodně lidí i např. i z ambasád 

Co dělat, čím začít? (to do): 

 T. Klvaňa upraví koncept a pošle  



 Zeptat se Igora Lukeše na reálný americký dokument z archivu  

 KK se podívá na svoje dokumenty z National Archives 

 Udělat steering comittees na každou konferenci (Jakub Klepal bude ve steering comitee) 

 Vytvoří se steering comittee na tuto konrefenci: Klvaňa, Pehe, Žilenec, Hornát, Kozák 

 Datum setkání pošle T. Klvaňa 

Konference Disent v transatlantické perspektivě 

 Na jaře 2020 – nehoří tolik 

 řeší se s Forum 2000, Jakubovi Klepalovi se to líbí 

 pomůžou s mailinglistem a  

 chceme se zviditelnit už na středních školách 

 Ralph Young (keynote) zajištěn, potvrdí KK 

 Klvaňa pozve Michnika 

Formát: 3 denní konference 

 3 části – akademická část, studentská konference, neformální 

 Pá – PKC nebo Kampus Hybernská 

 So – akce na periferii, např. Prokopské údolí (Penzion Kohout) 

 Udělat poster session pro studenty 

 Pozvat disidenty 

Další poznámky (obsahové): 

 Chceme rehabilitovat transatl. vztahy formou „USA se disentu chovají lépe než  

 Možné pracovat s citací Bushe „připadám si jako disident ve své vlatní administrativě“ 

 Fungujícíc demokratická společnsot je schopná pracovat a do určité míry reflektovat disent 

 V USA je kultura disentu v tom smyslu, že se vyrovnává s tím, že ne všichni souhlasí 

 Disent nemá jen destruktivní formy (nejen rozvrací a škodí) ale je prospěšný  

 Pro fungování demokratické společnosti je disent potřebný 

Další zdroje peněz: 

 FNF, Fridrich Ebert, Norské fondy? 

 Open Society Fund? 

 Friends for the Czech republic? 

 Hledat další alternativní zdroje financování 

Státnice 
 

 Kozák a Hornát zrevidují okruhy a podotázky  

 Temín: čtvrtek 24.1. v 9:30, J3093 

 

Další body: 

 Promýšlet Letní školu severoamerických studií (léto 2020) 



 Placený program North-american studies v rámci Master in Area Studies 

 Public relations: Fact/intelligents/analytics studies? Praha jako centrum pro intelligence 

gathering, bavit se o tom třeba s s Karlem Gerschmannem 

 

Zapsal: Kleňha 

Vidi: Kozák 


