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Zahraniční pracovní cesty primátora města Plzně do Green Bay (USA)

Ve dnech 9. – 17. listopadu 2013 uskutečnil Martin Baxa, primátor města Plzně, na pozvání Jima
Schmitta, starosty města Green Bay, Douga LaViolettea, předsedy Nadace Briana LaViolettea,
a Boba Nueskeho, ředitele Nueske's Applewood Smoked Meats, zahraniční pracovní cestu
do města Green Bay ve státě Wisconsin (USA). Pana primátora doprovodila na pozvání hostitelů
jeho partnerka, MUDr. Simona Klečková, tlumočník Mgr. David Fuchs a vedoucí Kanceláře
primátora, Mgr. Běla Zelenková, která pracovní cestu za českou stranu organizačně zajistila.
Pan primátor byl čestným hostem na premiéře dokumentu „Sharing an American Story“, který
americká televize Fox 11 natočila v Plzni během předcházejících Slavností svobody a který
přibližuje oslavy osvobození Plzně americkou armádou, příběhy veteránů i příběhy plzeňských
občanů americkému publiku a zároveň jej zve k návštěvě plzeňských oslav a města Plzně.
Zahájení slavnostního uvedení filmu bylo přenášeno televizí Fox 11, které pan primátor poskytl
rozhovor, a následně vystoupil jako představitel města Plzně s oficiálním projevem.
V současnosti se jedná o distribuci filmu v rámci Spojených států amerických.
Na premiéru filmu, stejně jako na program během dalších dní, byli pozváni rovněž plzeňští
veteráni z řad občanů USA. Zúčastnili se např. pan Earl Ingram a pan George Thompson, rodina
pana Charlese Noblea a na neposledním místě i pan George Patton Watters. Program zahrnoval
oslavu Dne veteránů (11. listopadu) a slavnostní recepci k jejich poctě, kde primátor udělil
pamětní medaile města Plzně a zároveň zde obdržel od starosty města Green Bay klíče od města
(jako první osobnost v roce 2013). K poctě veteránů se konal také zápas v americkém fotbalu
na stadionu Lambeau Field, kde byl primátor rovněž čestným hostem.
V průběhu týdne primátor dále navštívil některé lokality spojené s českým osídlením
ve Wisconsinu a v Iowě a setkal se s potomky českých emigrantů a zástupci místních spolků.
Celý den pak strávil prohlídkou a návštěvou ojedinělého Českého a slovenského národního
muzea a knihovny („National Czech and Slovak Museum and Library“) a „Czech Village“
v Cedar Rapids v Iowě, kde jej provázela ředitelka instituce, paní Gail Naughton. Muzeum
přibližuje moderní historii obou států, zahrnuje rozsáhlé vzdělávací i umělecké expozice
a rovněž knihovnu určenou vědecké i široké veřejnosti.
V závěru svého pobytu absolvoval primátor ještě oficiální přijetí na radnici města Green Bay
a jednal také s představiteli Nadace Briana LaViolettea o další propagaci a podpoře Stipendia
Generála Pattona, které tato nadace v Plzni každoročně uděluje a jehož vyhlášení je součástí
programu Slavností svobody.
Další informace lze nalézt na:

http://www.briansjourney.com/
http://www.fox11online.com/
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