
   
idé v Bushov administrativ  

 
Paul Dundes Wolfowitz  zástupce ministra, ministerstvo obrany  

Richard Perle 

 

tajemník ministra obrany pro mezinárodní bezpe nostní politiku  

Ari Fleischer 

 

tiskový mluv í Bílého domu  

Josh Bolten 

 

zástupce ná elníka tábu  

Ken Melman 

 

editel pro politiku Bílého domu  

Jay Lefkowitz 

 

zastupující prezident v asistent a editel zastupitelstva pro domácí politiku  

David Frum 

 

skute ný pisatel projev

  

Brad Blakeman 

 

editel programu Bílého domu  

Dov Zakheim 

 

nám stek ministra obrany (dozor í)  

I. Lewis Libby 

 

ná elník viceprezidentova tábu  

Adam Goldman 

 

zástupce Bílého domu pro styk se idovskou komunitou  

Chris Gersten 

 

hlavní zástupce tajemníka ministra pro d ti a rodinu v HHS  

Elliott Abrams 

 

editel kancelá e Rady národní bezpe nosti pro demokracii, lidská práva (!!!) a 
mezinárodní operace  

Mark D. Weinberg 

 

tajemník ministra pr myslu a rozvoje pro ve ejné zále itosti  

Douglas Feith 

 

tajemník ministra obrany pro politické zále itosti  

Michael Chertoff 

 

editel trestního odd lení ministerstva spravedlnosti  

Daniel Kurtzer  velvyslanec v Izraeli (!!!)  

Cliff Sobel  velvyslanec v Nizozemí  

Stuart Bernstein  velvyslanec v Dánsku  

Nancy Brinker 

 

velvyslankyn v Ma arsku  

Frank Lavin 

 

velvyslanec v Singapuru  

Ron Weiser  velvyslanec na Slovensku  

Mel Sembler  velvyslanec v Itálii  

Martin Silverstein  velvyslanec v Uruguaji  



   
Tajemník ministra obrany: Paul Wolfowitz, nám stek ministra obrany Bushe star ího, bývalý 
velvyslanec v Indonésii a len Rady evropského spole enství v otázce mezinárodních vztah (CFR), 
len aspenské strategické skupiny, údajn se zú astnil setkání v Bilderbergu roku 2000 a byl od roku 

2000 lenem Trilaterální komise.  

Tiskový mluv í Bílého domu: Ari Fleischer, mluv í Bushovy volební kampan v roce 2000, p edtím 
byl éfem komunikace s médii v kampani Elizabeth Dole z roku 2000. Také byl v letech 2000-2001 
do asn prezidentovým mluv ím.  

Zástupce ná elníka tábu: Joshua B. Bolten, politický editel pro Bushovu volební kampa v roce 
2000.  

Hlavní alobce: Jay Lefkowitz, bývalý právní partner Kennetha W. Starra  

Prezident v asistent pro sch zky a plánování: Brad Blakeman, který strávil dva roky jako vedoucí 
volební kampan Bush/Cheney 2000 a tuté funkci zastával v kampani Bush/Quayle 1988 a 1992. 
Mezi lety 1980-1993 byl poradcem prezidenta a viceprezidenta.  

Nám stek ministra obrany a dozor í: Dov S. Zakheim, CEO systému plánování mezinárodního 
spole enství a len Rady evropského spole enství v otázce mezinárodních vztah (CFR)  

Ná elník tábu viceprezidenta: I. Lewis Libby, bývalý nám stek ministra obrany a právník Marka 
Riche, kterému dal Clinton milost. Libby je lenem Rady evropského spole enství v 
otázce mezinárodních vztah (CFR)  

Tajemník ministra pro ve ejné zále itosti: Mark D. Weinberg, vedoucí managementu spole nosti  The 
McGraw-Hill Companies a byl mana erem Marketing Communications and Special Events for the U.S. 
Postal Service v letech 1994-1999. P sobil jako editel ve ejných zále itostí v ú adu Bushe star ího 
v letech 1989-1991 a jako zvlá tní asistent prezidenta a asistent tiskového mluv ího prezidenta 
Reagana v letech 1981-1989.  

Tajemník ministra obrany pro politiku: Douglas Jay Feith, d íve s Zellem ve Washingtonu D.C. 
P sobil jako zástupce tajemníka ministra obrany pro vyjednávání v letech  1984-1986 a byl zvlá tním 
poradcem tajemníka ministra obrany Richarda Pealeho v letech 1982-1984. Feith je absolventem 
Harvardské univerzity a Georgetownské univerzity v oboru právo. Je lenem Rady evropského 
spole enství v otázce mezinárodních vztah (CFR)  

Asistent generálního prokurátora pro trestní kolegium: Michael Chertoff, partner Lathama a Watkinse 
v Newarku, NJ. V letech 1990-1994 byl prokurátorem státu New Jersey. Je absolventem Harvardské 
univerzity a Harvardské právní koly. Také radil senátorovi Alfonsi M. D Amato (R-NY) b hem 
vy et ování Whitewater.     


