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Rusko vyzývá k zachování stability na Blízkém
Východě
19.02.2011 Ruský ministr zahraničních věcí Sergej
Lavrov se vyjádřil kriticky o probíhajících
„revolucích“ na Blízkém Východě, které podle jeho
slov mohou vést ke ztrátě kontroly nad situací
a dalšímu násilí. Reagoval tak na vyjádření
americké ministryně zahraničí Hillary Clinton, jež
vyzvala obyvatele Iránu k následování příkladu
Tuniska a Egypta. S. Lavrov varoval před opozicí
nynějšího prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda,
která je ještě radikálnější. Navrhl naopak zmírnit
sankce proti Íránu, související s jeho jaderným
programem - podle slov ministra povedou ke
zhoršení životní úrovně místních obyvatel, a tedy
zvýšení rizika destabilizace.

Rusko a Jižní Osetie plánují společný
geologický průzkum
19.02.2011 Ruský ministr přírodních zdrojů Jurij
Trutnev včera navštívil jihoosetské město
Cchinvali, aby zde podepsal dohodu o společném
geologickém průzkumu a odkrytí ložisek. Na
základě této smlouvy poskytne Rusko Jižní Osetii
všechny dostupné informace o geologickém
charakteru jejího území. Pro realizaci dohody chtějí
strany sestavit společnou pracovní skupinu.

Investice na výzkum a vzdělávání jsou
minimální, evropské univerzity zažívají krizi
19.02.2011 Podle vyjádření Evropské univerzitní
asociace se příspěvkové sumy z finančních zdrojů
pro vysoké školy značně zmenšily. Za poslední
dva roky došlo k redukci mnoha vzdělávacích míst
a vysokoškolských oborů. Podle expertů EUA to
má na svědomí hospodářská krize, se kterou je
všeobecně spjata restrukturalizace a snižování
státních rozpočtů. Nejvíce na vzdělávání šetří
Lotyšsko, které vyškrtlo pro školství 48%
plánovaných výdajů, za ním následuje Řecko a
Itálie. Evropa, která klade důraz na vzdělání, tak
paradoxně zaostává např. za Čínou, která
v posledních letech naopak příspěvky na školství
rapidně zvýšila a ztrojnásobila počet
vysokoškolských studentů.

Z centra protestů v Bahrajnu utekla policie
19.02.2011 Při znovuobsazování centrálního
Perlového náměstí v hlavním městě Manama, kam
opět proudí tisíce demonstrantů, policie opustila
své pozice, ačkoliv náměstí převzala na rozkaz
korunního prince teprve před několika desítkami
hodin. Protestující oslavují.

Zdevastovaná zemědělská úroda na Srí Lance
19.02.2011 Podle představitelů OSN bylo místy
zničeno monzunovými záplavami až 40% úrody
především rýže, ale i ostatních plodin. Tento fakt
může mít v době potravinové krize, kdy ceny
základních potravin strmě rostou, dalekosáhlé
následky pro hospodářskou situaci v zemi. Experti
se navíc shodují, že může dojít i k dalším
nepřízním počasí.

 EU očekává od Portugalska žádost o finanční
výpomoc 
19.02.2011 Portugalsko se stále nevyrovnalo se
svým vysokým rozpočtovým deficitem. I když vláda
již od listopadu loňského roku omezuje rozpočtové
výdaje, zvýšila daně a naopak snížila platy
zaměstnanců ve státní správě, členské státy EU
předpokládají, že nejdéle v dubnu bude muset
požádat o finanční pomoc. EU s takovouto
možností kalkuluje a je na ni připravena,
podmínkou je však žádost Lisabonu o pomoc jak
EU, tak i Mezinárodní měnový fond (MFF).

Mexiko zesílí vojenskou přítomnost na
hranicích s USA
19.02.2011 Mexický prezident Felipe Calderon
oznámil při projevu na vojenské základně u
příležitosti Dne armády, že osobně převelel další 4
armádní prapory na severní hranici země, kde se
nyní odehrává prakticky otevřený boj mezi státními
silami a drogovými kartely, které se snaží
kontrolovat důležité pašerácké stezky. Od prosince
2006, kdy zde začala operovat armáda, zahynulo v
oblasti kvůli bojům 34 000 lidí.

Bangkok posiluje bezpečnostní opatření
19.02.2011 Vláda tak činí z důvodu plánovaného
týdenního shromáždění příslušníků protivládní
skupiny "červené košile". Přes čtyři tisíce policistů
bylo povoláno do služby, aby zamezili případným
nepokojům na klíčových místech, jakými jsou
například budova parlamentu, nejvyšší soud, úřad
vlády a důležité dopravní tepny.

Indická vláda představí nový způsob jak zlepšit
situaci ohledně cen základních potravin
19.02.2011 Indický ministr pro potraviny K. V.
Thomas plánuje uvést do provozu opatření, které
zaručí dostupnější cenovou hladinu rýže a pšenice
pro 70% obyvatelstva. Mělo by se jednat o formu
směnky, která chudým rodinám zaručí nižší cenu
těchto dvou základních potravinových komodit.

Americký prezident Obama urguje na krále
Bahrajnu, odsuzuje střelbu do demonstrantů
19.02.2011 Prezident Spojených států amerických
vyzval krále Bahrajnu k ukončení střelby do
demonstrantů, neboť tímto jednáním jen
vyprovokovává další a další protestující k
nepokojům. Americký prezident je znepokojen
situací na Blízkém východě a útoky na
demonstranty považuje ve všech státech za
nepřijatelné.

USA vstupuje do přímých diskuzí s Talibanem
19.02.2011 Podle oficiální zprávy zahájily Spojené
státy americké přímé diskuze s Talibanem, při
kterých se pokusí zjistit podmínky, podle kterých
by byl Taliban ochoten vyjednávat či dokonce
uzavřít mír. Výsledky jsou však zatím sporadické.

Kambodža zažádá Thajsko o uzavření míru
19.02.2011 To prohlásil kambodžský premiér Hun
Sen po debatě tamní vlády nad současným
stavem. Svůj návrh hodlá přednést při zasedání
sdružení ASEAN 22. února v hlavním indonéském
městě Jakartě. Po uzavření několika dočasných
příměří, by se mělo jednat o trvalý mír.

Arabská liga si je vědoma závažnosti situace a
trvá na summitu
19.02.2011 Liga arabských států si je vědoma
závažnosti situace a vyjádřila nutnost uspořádání
summitu, který se pokusí řešit politický i
ekonomický stav států ovládaných demonstracemi
a nepřestávajícími protesty. Zasedání je
naplánováno na 29. březen 2011 a jakékoli
odložení může mít podle vyjádření Arabské ligy
fatální následky.

Ukrajina plánuje podepsat smlouvu se SNS o
vytvoření zóny volného obchodu
19.02.2011 Text dokumentu je podle slov
ukrajinského premiéra Nikolaje Azarova
vypracován a z větší části odsouhlasen. Smlouva
by měla být podepsána na zasedání předsedů vlád
Společenství nezávislých států (SNS)
v běloruském Minsku v květnu tohoto roku.
Premiér od ní očekává zlepšení obchodních

vztahů mezi členskými zeměmi SNS.

Nákupy investorů na Wall Street stále rostou
19.02.2011 Na Wall Street pokračuje trend "kupuj
vše, co můžeš" a nákupy investorů neustále
stoupají. Jedná se o nejvyšší čísla od dob Velké
hospodářské krize ( the Great Depression) v
desetiletí před druhou světovou válkou. Za
posledních 6 měsíců stoupl prodej podle indexu
S&amp;P 500 o více než 20%.

Běloruský prezident Lukašenko: nepokoje v
arabském světě nesou ponaučení pro
Bělorusko
19.02.2011 Podle vyjádření běloruského
prezidenta nese situace v Severní Africe a na
Blízkém Východě ponaučení pro Bělorusko, že
země „nemá nikomu důvěřovat a má si jít svou
cestou, spoléhat na vlastní síly“. Alexandr
Lukašenko je přesvědčen, že Evropská unie a
USA nepodpořily arabské státy v jejich boji se
vzniklými nepokoji a islamizací, což bude mít
vážené následky.

Republikáni Sněmovny reprezentantů USA
odsouhlasili drastické škrty ve federálních
výdajích
19.02.2011 Republikáni tvořící většinu ve
Sněmovně reprezentantů USA odsouhlasili návrh
masivních šedesátimiliardových škrtů ve
federálních výdajích na dobu 7 měsíců. Tento
důkaz vzdoru republikánů vůči návrhu rozpočtu
amerického prezidenta Baracka Obamy bude v
Senátu ovládaném demokraty s největší
pravděpodobností nepřijat jako přehnaný. Je to
však jen další úkaz nekonečného boje o konečné
podobě redukce státních výdajů na nutné
minimum.

V Džibutsku odstoupil prezident, kvůli
protestům byli zadrženi tři nejdůležitější
představitelé opozice
19.02.2011 V této pro USA důležité zemi u
Somálska probíhají již druhý den ostré protivládní
demonstrace inspirované děním v severní Africe a
na Blízkém východě. Hlavní státní prokurátor
nechal zatknout šéfy opozice, aby ochromil sílící
protesty. Prezident Džibutska Ismail Omar Guelleh
odstoupil, aby předešel podobnému dění jako v
Egyptě a Tunisku, ale protesty a střety s policií
pokračují. USA zde mají svou jedinou stálou
základnu v Africe.

Shell prodává svůj podíl v Africe
19.02.2011 Společnost Shell se rozhodla prodat
většinu podílu (80%) ve svých afrických podnicích
společnostem Vitol a Helios za celkovou hodnotu 1
miliardy dolarů. Shell si však udrží podle dohody
20% podílu, a tak bude dostupnost paliv ve 14
afrických zemích stále viditelná pod značkou Shell.
Dohodu vítá vedení Shell jako úspěšný krok
kupředu.

Alžírští demonstranté se snaží vpochodovat do
centra hlavního města
19.02.2011 Policie zatarasila cestu protestujícím,
kteří chtějí projít městem. Demonstrace v Alžírsku
se po drobném uklidnění opět vracejí ve větším
rozsahu. Protesuje se za demokratické a svobodné
Alžírsko a po celém městě už jsou v pohotovosti
pořádkové síly.

Tunis upadá do nových protestů- 18 000 lidí
protestuje v hlavním městě proti islamistům
19.02.2011 Hlavní třída města Tunis je zcela
ucpána davem demonstrantů, kteří reagují na
zveřejnění vraždy polského kněze ministerstvem
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vnitra. Protesty volají po náboženské smířlivosti a
odmítají jakoukoliv vinu Tuniska na světovém
terorismu.

V Maroku dav napadl policejní stanici, protesty
proti sazbám za vodu
19.02.2011 Ve městě Tanger na severu Maroka
napadl dav policejní stanici. Poté byli
demonstranté rozehnáni pořádkovými silami.
Protest byl namířen proti francouzské společnosti
Veolia, která záskala podíl na akciích v místní
vodárenské společnosti. Obyvatelé si stěžují na
přílišné vysávání ze strany zahraničních
společností.

V Pobřeží slonoviny se spustili protesty proti
prezidentu Laurentu Gbagbovi
19.02.2011 Vojáci v Abidjanu stříleli gumové
projektily a slzný plyn. Protesty se začaly spouštět
po výzvách Západem uznaného prezidenta
Allassane Ouattary, který volá po protestech, jaké
proběhly v Egyptě. Armáda vydala zákaz nočního
vycházení.

Lékařský odborový klub požádal lékaře, aby
prozatím nestahovali výpovědi
19.02.2011 Člen předsednictva Lékařského
odborového klubu Miloš Voleman požádal lékaře,
aby prozatím nestahovali své výpovědi, a vyjádřili
tak solidaritu s Martinem Engelem, předsedou
Lékařského odborového klubu, který nebyl přijat
zpět na své pracovní místo v pražské vinohradské
nemocnici - a to údajně z toho důvodu, že je již
obsazeno. Stínový ministr zdravotnictví David Rath
dnes požádal ministra zdravotnictví Leoše Hegera,
aby zasáhl, a dohoda odborů a ministerstva tak
nebyla zpochybněna.

Omezení importu v Argentině by mohlo
znamenat konec Mercosuru
19.02.2011 Předseda uruguayské průmyslové
komory Washington Burghi varoval, že rozhodnutí
Argentiny omezit import může znamenat začátek
konce Mercosuru, tedy sdružení volného obchodu
jihoamerických států. Washington Burghi prohlásil,
že rozumí snahám ochránit domácí trh a výrobce,
ale zároveň dodal, že argentinská vláda by měla
dodržovat povinnosti, ke kterým se zavázala
podpisem dohody.

Panamští domorodí obyvatelé nesouhlasí s
těžbou mědi
19.02.2011 Policie v Panamě se střetla s davem
domorodých obyvatel kmene Guaymi, kteří za
účelem vyjádření nesouhlasu s povolením těžby
mědi na území jejich předků zablokovali most
jedné z hlavních dálnic na okraji města. Při snaze
uvolnění průjezdu dopravní cesty byli policisté
napadeni kameny, a tak došlo na použití slzného

plynu.

Kubánský ministr zahraničí navštěvuje
Ukrajinu
19.02.2011 V pátek byla zahájena oficiální
návštěva Ukrajiny kubánským ministrem zahraničí
Brunem Rodriguezem. Se svým ukrajinským
protějškem Konstantinem Grischenkem a dalšími
představiteli státu jednal o vzájemných vztazích
obou zemí, setkal se i prezidentem Viktorem
Yanukovichem.

Jamajka vyzdvihuje pozitiva podmořského
kabelu
19.02.2011 Jamajský premiér Bruce Holding
kladně hodnotí budoucí užitek zavedení optického
podmořského kabelu, jenž spojuje zemi s Kubou a
Venezuelou. Zmiňuje například benefity plynoucí
z efektivnější výměny informací a znalostí,
předpokládaný vznik nových pracovních pozic a
zejména potenciální intenzifikaci ve vzájemných
nejen obchodních stycích. Kabel by měl být
uveden do plného provozu v červenci letošního
roku.

Učitelé v Dominikánské republice požadují
lepší podmínky
19.02.2011 Protestním pochodem vyjadřují učitelé
své požadavky jak na zvýšení kvality školských
zařízení, tak též zlepšení své ekonomické situace.
Pod vedením Asociace dominikánských učitelů
vyjadřují své představy o změně, konkrétně
například rezignaci ministra vzdělání Melania
Paredese, třicetiprocentní zvýšení platů a řešení
komplikací se zdravotním pojištěním.

Afghánistán se staví zdrženlivě k dlouhodobým
vojenským základnám USA na svém území
19.02.2011 Afghánský prezident Hamid Karzai
prohlásil, že dlouhodobá přítomnost Američanů je
otázkou dohody se sousedními státy. Prezident
Karzai uvedl znepokojení Ruska, které se v zemi
stále více angažuje, na americkými plány. Také
zdůraznil, že by tento plán musel důsledně
projednat parlament i tradiční afghánská Rada
starších a jeho realizace by pak připadala v úvahu
až po dosažení úplného míru v Afghanistánu.

Volkswagen a GAZ Group chtějí vytvořit
společný podnik
19.02.2011 Německá automobilka Volkswagen a
ruský GAZ Group plánují založit společný závod
v ruském městě Kaluga, který by měl ročně
produkovat až 300 000 automobilů řady značek
jako je Jetta, Škoda Oktavia či Škoda Yeti.
Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na
dva nejmenované zdroje. Obě společnosti
prozatím odmítly danou záležitost komentovat.

Střelba do studentů univerzity v Sanaa v
Jemenu
19.02.2011 Provládní gang spustil náhodnout
střelbu do stovek demonstrujících anti-vládních
studentů na univerzitě v hlavním městě Sanaa.
Podle svědků byl zabit jeden student a 4 další
težce zraněni. V Jemenu demonstrace trvají již 9
dní a mají zesilující se tendenci.

Turecko se obává dalších reforem, nechce
ztratit voliče
19.02.2011 Ačkoliv Turecko stále tvrdí, že je vstup
do EU jeho nejvyšším cílem zahraniční politiky a
uznává, že politické reformy s ním spjaté jsou pro
zemi přínosem a posílením demokracie bez ohledu
na konečné dosažené členství, začíná být značně
netrpělivé. EU po Turecku neustále vyžaduje další
politické, hospodářské a sociální změny, které jsou
pro kandidátskou zemi velmi náročné – s vysokou
finanční nákladností reforem je spjata nevole
voličů, jejichž ztráty přízně se obává vláda
s blížícími se parlamentními volbami, které mají
proběhnout v červnu.

ČR navštíví polský prezident Bronislaw
Komorowski
19.02.2011 V rámci prezidentova dvoudenního
programu je naplánováno nejen setkání s českým
premiérem a prezidentem, se kterými má
projednávat světové aktuality, summit Visegrádské
čtyřky a blížící se polské předsednictví EU, ale
také s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou.
Polský prezident Komorowski přijede už toto
pondělí.

Čína na zasedání summitu G20 ve Francii
odmítla reálné kurzy vůči své měně
19.02.2011 Německo, které se nejvíce snaží
prosadit použití reálných směnných kurzů a
měnové rezervy k vybalancování současné
ekonomiské nerovnováhy ale stále tvrdí, že je na
dobré cestě k prolomení ledů. Summit zatím
provází neschopnost jakékoliv dohody až na jednu,
kdy se Čína zavázala uspořádat seminář v
Shenzhen o reformě mezinárodního měnového
systému.

Protesty v Kuvajtu- dav se střetl s policií
19.02.2011 Přes 1000 lidí bylo rozehnáno vodními
děly v Kuvajtu v severní provincii  Al Jahra, vláda
tvrdí, že šlo o obranu proti kamenům, které dav
házel. Mluvčí Ministerstva vnitra uvedl, že policisté
s protestujícími hovoří civilizovaným způsobem o
jejich požadavcích. Kuvajt pálí především otázka
občanství, neboť v zemi se nachází přes 100 000
lidí, kteří prakticky nemají žádná práva, protože
nejsou občany
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