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Příloha 1 

 

14 Points. Program of the American Institute in Prague. 

 

Exists to: 

1. Unite Czechoslovaks who have studied in America in an effort toward closer 

relations and better understanding between the two peoples. 

2. To give visiting Americans the opportunity to know personally Czechoslovaks who 

speak English and have interests in commons through the monthly members’ dinners of 

the Institute, luncheons and teas of selected groups and personal invitations. 

3. To conduct a catalogue of workers and institutions in all lines of non-commercial 

effort in this country in order to put visiting Americans in touch readily with those with 

whom they wish to confer. To provide introductions to such workers and institutions. 

4. To assist the American guest by every means within our power to make his stay in 

Czechoslovakia more pleasant and valuable – through letters of introduction, schedules 

and volunteer of professional guides for shopping, sightseeing or investigation in 

Prague. Information as to places of interest and means of communication and as to 

customs of the country. To advise the appropriate authorities wherever there is 

opportunity to assist the foreigner in surmounting the difficulties of language and 

divergent customs. 

5. To conduct a conference for purposes of information and acquaintance of the 

American students coming to Prague each fall, and to cooperate with these students 

through the year in meeting Czechoslovaks and studying national life. 

6. To secure scholarships for Czech and Slovak students to American universities, to 

assist in the choice of students going to America, and furnish them desired information 

on study and life there. 

7. To assist with letters of introduction and every other available means non-commercial 

visitors from this country to America. 

8. To arrange visiting lectureships of leading Czechoslovak thinkers to America and 

American lectureships in Czechoslovakia. 
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9. By means of reports on developments in America, lectures by visiting Americans, 

and the work of various sections, to assist the several professions in following American 

progress, adapting and applying American experience to local conditions. Such sections 

now working are: agricultural, commercial, engineering, journalistic, literary, medical, 

scientific, social, student.  

Other sections are still to be organized. 

10. To catalogue works on America in existence in Prague in order to provide 

information at request and also to make such sources more readily accessible to those 

interested. To advise libraries and individuals on the purchase of books and periodicals 

from America or on America. 

11. To make periodic report to friends in America, our own corresponding members, 

Czech, Slovak and American papers, on cultural developments, scientific advances, and 

social progress achieved in Czechoslovakia. 

12. To assist in conducting the Prague Summer School and other courses for foreign 

visitors on affairs in Czechoslovakia and Slavonic matters. 

13. To act as correspondent for institutions abroad pursuing similar aims.  

14. To secure – or preferably to build – an American House to serve the comfort of 

foreign visitors to Prague, provide a place of meeting for them and Czechoslovaks of 

kindred interests, and to become a general center for international contact and 

understanding. 
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Příloha 2 

 

14 bodů. Program Amerického ústavu v Praze. – překlad
1
 

 

Existuje, aby: 

1. Sdružoval Čechoslováky, kteří studovali v Americe, s cílem vybudovat bližší vztahy 

a přispět k lepšímu porozumění mezi oběma národy. 

2.  Poskytnul přijíždějícím Američanům příležitost, aby se osobně seznámili s anglicky 

mluvícími Čechoslováky, kteří mají zájem na setkávání prostřednictvím měsíčních 

členských večeří, slavnostních obědů či čajů pro vybrané skupiny, případně osobním 

pozváním. 

3. Vedl katalog pracovníků a institucí zabývajících se nekomerčními aktivitami 

v Československu, aby mohli americké návštěvníky snadno zkontaktovat s tím, s kým 

se chtějí spojit. Institut zajistí uvedení k těmto pracovníkům a institucím. 

4. Byl nápomocen americkému hostu jak je to jen možné a tím udělal jeho pobyt 

v Československu příjemnější a cennější – prostřednictvím doporučujících dopisů, 

naplánováním akcí a profesionálních průvodců, kteří na bázi dobrovolnosti provedou 

návštěvníky Prahou, ukážou jim památky a obchody. Poskytne hostům informace o 

turistických zajímavostech, způsobech komunikace a národních zvycích. Ústav také radí 

příslušným autoritám kdykoliv je to možné, jak být nápomocný cizinci v překonávání 

jazykových těžkostí a odlišných zvyklostí. 

5. Pořádal konference s účelem informovat a seznámit americké studenty přicházející 

do Prahy každý podzim, a spolupracovat s těmito studenty po celý rok prostřednictvím 

setkávání s Čechoslováky a studiem národního života. 

6. Zajistil stipendia na americké univerzity pro české a slovenské studenty, aby mohl 

být nápomocen výběru studentů hlásících se do Ameriky a aby je dostatečně vybavil 

informacemi o studiích a životě v Americe. 

7. Byl nápomocen prostřednictvím doporučujících dopisů a dalších dostupných 

prostředků nekomerčním návštěvníkům Ameriky. 

                                                 
1
 Přeložila autorka. 
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8. Zařídil přednáškové pobyty předních československých profesorů v Americe a 

amerických profesorů v Československu. 

9. Prostřednictvím zpráv o americkém směřování, přednášek přednesených hostujícími 

profesory a prací jednotlivých sekcí mohly být nápomocný těm profesím, které sledují 

americký vývoj, přejímají a aplikují americkou zkušenost pro místní podmínky. Mezi 

tyto sekce v současnosti patří: zemědělská, komerční, inženýrská, žurnalistická, 

literární, zdravotní, vědecká, sociální a studentská. 

S vytvořením dalších sekcí se stále počítá. 

10. Katalogizoval práce o Americe v české republice již publikované, což mu umožní 

poskytnout žádané informace a rovněž je zpřístupní zájemcům. Aby radil knihovnám a 

jednotlivcům ohledně nákupu knih a periodik Amerikou publikovaných či se Amerikou 

zabývajících. 

11. Podával pravidelné zprávy přátelům Ameriky, svým dopisujícím členům, českému, 

slovenskému a americkému tisku. Tyto zprávy se týkají kulturního vývoje, vědeckých 

pokroků a sociálního růstu dosaženého v Československu. 

12. Spolupracoval na organizaci Pražské letní školy a dalších podobných kurzů 

zahraniční návštěvníky, které se věnují záležitostem československým a slovanským. 

13. Působil jako korespondent zahraničních institucí s podobným zaměřením. 

14.  Zajistil – případně vybudoval – Americký dům, který bude k dispozici zahraničním 

návštěvníkům Prahy, zajistí jim místo setkávání s Čechoslováky se zájmem o podobná 

témata a stane se hlavním centrem pro mezinárodní styky a porozumění. 
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Příloha 3 

 

Seznam anglo-amerických spolků v Československu
2
 

 

 The English Club Union of Czechoslovakia (Sadová ulice 948, Praha) 

 The American Institute of Czechoslovakia (Na Poříč 12, Praha) 

 The British Society of Czechoslovakia (Riegrovo nábřeží 14, Praha) 

 The First English Club of Aussig (Kapusta-strasse 2, Ústí nad Labem) 

 Bánská Bystrice English Circle (Bánská Bystrice) 

 Benešov English Club (Benešov) 

 The Anglo-American Club of Slovakia (Bratislava) 

 YMCA English Club Bratislava (Bratislava) 

 Anglo-American Club (Brno) 

 English Club of České Budějovice (Mánesova 1013, České Budějovice) 

 English Club, Founded 1879, Gablonz (Jablonec nad Nisou) 

 Hradec Králové English Club (Hradec Králové) 

 Karlovy Vary English Club (Karlovy Vary) 

 The English Speaking Circle of Košice (Košice) 

 The YMCA English Club (Liberec) 

 The Mladá Boleslav English Club (Železná ulice, Mladá Boleslav) 

 The Anglo-Czech Club in Moravská Ostrava (Moravská Ostrava) 

 The English Speaking Circle (Olomouc) 

 Pardubice English Club (Pardubice) 

 The Plzeň English Club (Plzeň) 

                                                 
2
 NA ČR, AÚ, k. 20, folio 413-20-11, č. 1-2 - ze dne 15. března 1937. Plná adresa je uvedena pouze u 

spolků, které měly sekretářku. Dá se tedy předpokládat, že si pronajímali, či sdíleli, kancelář. 



7 

 

 The Prague English Club (Praha) 

 Prague English Conversation Club (Praha) 

 The First Junior English Club of the YMCA (Ječná ulice 26, Praha)
3
 

 Social Circle “Chichago” (Kodaňská ulice 36, Praha) 

 Prague YMCA English Club (Hopfenštokova ulice 7, Praha)  

 Prague YWCA English Club (Praha) 

 The Private English Society of Prague (Praha) 

 The English Speaking Club of Přerov (Přerov) 

 The Tábor English Club (Tábor) 

 The English Conversation Club (Teplice) 

 The English Conversation Club  of Turn (Teplice) 

 Circle for English Conversation (Tannhäuserstr.8, Trutnov) 

 The English Club of Užhorod (Užhorod) 

 

                                                 
3
 Na této adrese sídlilo i Anglické reálné gymnázium v Praze. 


