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Rakousko je připraveno evakuovat své občany
z Lybie
21.02.2011 Vzhledem k bezpečností situaci v Lybii
vyslala spolková vláda na Maltu vojenský dopravní
letoun s jednotku zvláštního nasazení. Jedná se o
preventivní opatření. Letoun bude připraven k
evakuaci Rakušanů nebo jiných občanů EU,
kterým by v Lybii hrozilo nebezpečí.

Volby do hamburského parlamentu vyhrála
SPD
21.02.2011 Bývalý ministr práce Olaf Scholz získal
pro opoziční SPD 50% hlasů, a tak zřejmě nebude
muset hledat koaličního partnera. Dnešní volby
v Hamburku odstartovaly první ze série sedmi
německých zemských voleb. Jejich výsledky
nemají žádný dopad na složení spolkové vlády, ale
mohou změnit politickou atmosféru v zemi.

Řešení maďarsko-slovenského sporu ohledně
zákona o dvojím občanství je v nedohlednu
21.02.2011 Slovenská koaliční vláda se nemůže
dohodnout na tom, jak přesně zmírnit zákon, který
odebírá lidem slovenské občanství, pokud
požádají o občanství maďarské. Maďaři na oplátku
odmítají podepsat Slovenskem předloženou
mezinárodní smlouvu, která by měla otázku
občanství upravovat, dokud nedojde k úpravě
slovenského zákona o dvojím občanství.

Ve státě Wisconsin se protestuje proti
snižování platů vládních pracovníků
20.02.2011 Mohutné protesty se rozpoutaly ve
státě Wisconsin mezi oponenty návrhu o
radikálním snížení platů vládních pracovníků.
Kritika padá především na hlavu největšího
podporovatele těchto změn, republikánského
guvernéra státu Scotta Walkera. Celkový počet
demonstrantů byl odhadnut na 55 tisíc.

Sudán vyzval ruské firmy ke spolupráci
20.02.2011 Možnosti posílení hospodářské
spolupráce mezi Ruskem a Súdánem projednávali
v sobotu v Chartúmu súdánský prezident Omar
Al-Bashir a Michail Margelov, předseda
Zahraničního výboru ruské Rady federace. Jedná
se především o účast ruských firem na stavbě
železnice a tepelných elektráren. Podle slov M.
Margelova je Súdán rovněž připraven ke
spolupráci s ruskými společnostmi při průzkumu
ložisek ropy. Po rozdělení Súdánu na dva státy,
které má být dokončeno v červenci, chce severní
Súdán restrukturalizovat své hospodářství.
Prezident al-Bašír očekává, že všechny spory
budou včas vyřešeny a oba nově vzniklé státy
budou mít dobré sousedské vztahy.

Podle ministra financí nelze jednat o
memorandu, pokud lékaři nezačnou stahovat
výpovědi
20.02.2011 Ministr financí Miroslav Kalousek
uvedl, že vláda je připravena dodržet dohodu s
lékaři, schválit tarify a uvolnit slíbené peníze,
ovšem za předpokladu, že lékaři začnou stahovat
své výpovědi. V opačném případě není podle
ministra financí možné o memorandu v tuto chvíli
hlasovat.

Další posun ve vyjednávání o prezidentské
volbě
20.02.2011 Vyjednavači vládní koalice a ČSSD se
včera ráno shodli na základních bodech týkajících
se přímé volby prezidenta. Přímá volba tedy
proběhne začátkem roku 2013. Přímo zvolenému
prezidentovi zůstanou všechny současné
pravomoci, ty nejdůležitější ale budou podléhat
spolupodpisu premiéra. O systému volby ještě

nepanuje shoda (možná je většinou dvoukolová
volba a australský model).

ČR odmítne žádost KLDR o potravinovou
pomoc
20.02.2011 Podle prvního náměstka ministra
zahraničí Jiřího Schneidera Česká republika
nebude v dané situaci poskytovat potravinovou
pomoc KLDR, která o ni dříve požádala.

V Egyptě se otevřou banky i památky
20.02.2011 Po celém týdnu, kdy byly banky
uzavřeny a Egypt zažíval největší ekonomický šok,
se opět zprovozní. Stejně tak budou opět
zpřístupněny památky a především pyramidy, které
jsou velmi důkežitým zdrojem egyptských příjmů.
Egyptská vojenská vláda se nyní snaží vrátit zemi
do fungujícího chodu a na pondělí plánuje
přeskupit starý vládní kabinet.

Bývalý kandidát na prezidenta Běloruska
propuštěn z vazby
20.02.2011 Alexej Michaljevič, zatčený v prosinci
2010 při masových demonstracích po
prezidentských volbách, v nichž počtvrté zvítězil A.
Lukašenko, byl včera propuštěn z vazby KGB
domů. A. Michljevič i jeho manželka mají zakázané
opustit zemi. Celkem bylo během demonstrací
zatčeno více než 600 lidí, 42 z nich, včetně dvou
občanů Ruské federace, nyní čelí obvinění z účasti
na masových nepokojích. 17. února byl jeden
z ex-kandidátů na post prezidenta odsouzen ke 4
letům vězení.

Německý ministr zahraničí navštívil Írán
20.02.2011 Ministr zahraničí Guido Westerwelle
přiletěl v sobotu večer do Iránu pro dva německé
novináře propuštěné z íránského vězení, kde
strávili 132 dní. Reportéři byli zadrženi v říjnu
2010, když se pokusili natočit rozhovor se synem a
právníkem Sakíne Aštíaníové, ženy, která je
odsouzená k smrti ukamenováním kvůli nevěře.
Podle agentury AFP se ministr během své krátké
návštěvy setkal s íránským prezidentem
Mahmúdem Ahmadínedžáem a ministrem
zahraničí Alim Akbarem Salehím. Osvobození
novináři se dosud nacházeli pod dohledem
německého konzulátu ve městě Tabríz.

Palestinská samospráva podala žádost Radě
bezpečnosti OSN o rezoluci proti izraelské
kolonizaci
20.02.2011 Spolu s představiteli arabských zemí
Palestinci požadují, aby Rada bezpečnosti
označila stavbu židovských domů v oblastech
Judei a Samaří, které Arabové vnímají jako území
budoucího státu Palestina, za nelegální z důvodu
narušování míru a kladení překážek budoucímu
vyjednávání. Dále požadují, aby OSN vyslalo své
vyslance k prověření situace. USA již prohlásily, že
rezoluci nepodpoří, přesto jsou proti nové
výstavbě. Podle americké ministryně zahraničí
Hillary Clinton Rada bezpečnosti není správným
orgánem k řešení tohoto problému.

V roce 2011 se v Afghánistánu očekává více
bojů
20.02.2011 To řekl mluvčí afghánského
ministerstva obrany generál Zahir Azimi. Možné
přiostření konfliktů by mělo souviset s
vytlačováním vlivu Talibanu z klíčových území,
jako jsou Jalai, Panjwai a Kandahár. Zároveň by
mělo dojít ke zvýšení tlaku bezpečnostních sil v
zemi na příslušníky Talibanu v několika
následujících měsících.

Čínská policie rozehnala protest svolaný po
internetu
20.02.2011 Protest neoficiálně nazvaný
"jasmínová revoluce" byl svolán na čínských
webových stránkách poskytovaných serverem z
USA. Demonstrace se konala ve větších městech
a kromě několika málo zatčených nedošlo k
žádným větším komplikacím. Protestující se
dožadovali zlepšení sociálních podmínek a
potravinové situace v zemi, avšak výzvy ke
shromáždění nebyly plně vyslyšeny. Čínská vláda
jako opatření zablokovala vyhledávání slova
"jasmín" na internetu.

Summit G20 dospěl k závěru
20.02.2011 Cílem bylo sjednotit hospodářskou
politiku států tak, aby se zamezilo opakování
nedávné krize. Byla přijata opatření ohledně
monitorování státních dluhů, schodků a rezerv,
avšak hlavní dozor nad příjmem a výdejem
hotovosti u jednotlivých států byl námitkami Číny
oslaben. Čínská ekonomika byla hlavním
předmětem většiny diskusí, ale i přesto bylo
mnoho návrhů na omezení čínského
"merkantilismu" zamítnuto, případně byla Číně
udělena výjimka. Na závěr agendy se dostaly i
vysoké ceny základních potravin.

Kuba propouští dalšího politického vězně 
20.02.2011 Iván Hernández Carrillo uvězněný
v roce 2003 na dobu 25 let byl propuštěn jako další
ze skupiny 52 vězňů, jež prezident Raúl Castro
slíbil osvobodit. Kubánská hlava státu prohlásila,
že z věznic postupně zmizí všichni političtí vězni,
čímž vyjadřuje snahu ukončit napětí mezi Kubou a
ostatními státy způsobené právě držením těchto
vězňů za mřížemi. Přestože Raúl Castro
požadoval, aby propuštění odcestovali do
Španělska, Hernández odmítl a bude mu povoleno
zůstat v zemi.

Uruguayská delegace v Indii
20.02.2011 Šedesátičlenná delegace zahrnující
například ministra průmyslu, energie a těžby,
vládní úředníky či předsedy podnikatelských komor
dorazila do Indie. Podle slov uruguayského
velvyslance v Indii Cesara Ferrera, během
návštěvy by mohly být podepsány dohody týkající
se spolupráce v oblasti využívání obnovitelných
zdrojů energie. Indické společnosti investovaly
v Uruguay významné částky, nyní také uruguayští
podnikatelé vyjadřují svůj zájem a vláda též hledá
nové obchodní příležitosti právě v Indii.

Oblastní sněm ODS vybere nového starostu
Prahy 6
20.02.2011 Oblastní sněm ODS dnes bude vybírat
nového starostu Prahy 6, který na tomto postu
nahradí Tomáše Chalupu, současného ministra
životního prostředí. Kandidáta poté ještě musí
potvrdit zastupitelstvo Prahy 6, které se sejde tento
pátek. 

Argentina : ekonomický růst v roce 2010
20.02.2011 Prezidentka Cristina Fernandez de
Kirchner oznámila, že v roce 2010 Argentina
zaznamenala 9,1% ekonomický růst a zároveň
pokles míry nezaměstnanosti na rekordních 7,3%.
Během tiskové konference argentinská hlava státu
dodala, že se též podařilo rapidně snížit počet
neregistrovaných pracovníků, a tedy 9 z 10
pracovních míst je nyní legálních.

Komise monitorující obchod mezi Argentinou a
Brazílií
20.02.2011 V pátek došlo k dohodě mezi
Argentinou a Brazílií o vzniku komise, jejímž
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úkolem by bylo monitorovat vzájemné obchodní
styky obou zemí tak, aby brazilské výrobky nebyly
zahrnuty do omezení importu, které bylo
v Argentině během týdne schváleno. Argentinská
ministryně průmyslu Débora Giorgi prohlásila, že
účelem restrikcí je zabránit nepoctivé konkurenci, a
že tedy obchod s Brazílií by neměl být nijak
ovlivněn.

Paraguayský prezident na návštěvě Kuby
20.02.2011 Vůdce Kubánské revoluce Fidel Castro
a současný prezident Raul Castro přivítali
paraguayského prezidenta Fernanda Luga na jeho
soukromé návštěvě Kuby. Představitelé obou zemí
diskutovali nejen o vzájemných vztazích, ale též
mezinárodních otázkách.

Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová by
byla ochotna kandidovat na prezidentku ČR
20.02.2011 Miroslava Němcová, první
místopředsedkyně ODS a předsedkyně sněmovny,
v sobotu v rozhovoru pro ČT uvedla, že pokud by
tuto nabídku obdržela, byla by ochotna kandidovat
na funkci prezidentky České republiky.

Dominikánská republika zdvojnásobila vývoz
do Haiti
20.02.2011 Podle dat za rok 2010, Haiti se stalo
hlavním odběratelem produktů Dominikánské
republiky, vystřídalo tak Puerto Rico a Spojené
státy americké. Ve srovnání s rokem 2009
zaznamenala Dominikánská republika zvýšení
příjmů z prodeje právě Haiti o 103,1%, což celkem
odpovídá částce 462 milionů dolarů za loňský rok.

Izrael bude zvyšovat náklady na obranu kvůli
íránským lodím v Suezu
20.02.2011 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
ve svém projevu uvedl, že Izrael bude muset
investovat mnohem více do své obrany, neboť Írán
se nyní snaží využít nastalé krize v severní Africe a
na Blízkém východě, aby rozšířil svůj vliv. Izrael je
poslední týdny diplomaticky zcela ochromen,
neboť vývoj ho silně zaskočil. Egyptské povolení
průjezdu íránských lodí je velkým šokem, protože
Egypt byl od uzavření mírových smluv v roce 1979
považován za klíčového spojence v arabském
světě.

Maroko upadá do tisícových protestů- požadují
omezení královské moci
20.02.2011 Dnes bylo vytvořeno tzv. Hnutí za
změnu, které má na Facebooku již 19 000 členů.
Vyzývá k celostátním protestům a požaduje
omezení královských pravomocí s tím, aby některé
byly převedeny na vládu. Král Mohammed VI. je
první, který v zemi povolil volenou vládu, ale přesto
si zachovává většinu výkonné i zákonodárné moci.
Od roku 2003 po sebevražedných útocích je v

zemi poměrně tuhý bezpečnostní režim, přesto se
demonstranté začínají objevovat ve všech větších
městech.

Bahrajn tvrdí, že zahájil dialog s opozicí, USA a
Saudská Arábie jsou nervózní
20.02.2011 Bahrajnská sunnitská královská rodina
Al-Khalifů je pro Saudskou Arábii důležitým
psychologickým spojencem proti šíítskému Íránu a
stejně tak pro USA znamená Bahrajn mateřskou
základnu pro celou americkou 5. flotilu. Bahrajnská
vláda oznámila, že povede rozhovory s opozicí, ale
přesto v noci byli zabiti další 3 lidé a protesty
pokračují.

Svědci hovoří o libyjském masakru-
bezpečnostní síly nadále střílí do lidí
20.02.2011 Přes noc bylo zabito v druhém
největším městě Libye Benghazi dalších několik
desítek lidí. Policie údajně obsadila a opevnila
centrum města, odkud vede palbu na
demonstranty, kteří pořádají pohřební průvody
zabitým z předešlých dnů. Organizace Human
Rights Watch tvrdí, že číslo obětí již překročilo 170
mrtvých.

Podle předběžných výsledků volby v Ugandě
vyhrál dosavadní prezident, opozice hovoří o
podvodu
20.02.2011 Ugandský prezident Yoweri Museveni
vyhrál s 68% hlasů, zatímco jeho nejsilnější
protikandidát Kizza Besigye získal 26%. Opozice
obvinila vládu ze zmanipulování voleb a hodlá
dnes večer uskutečnit krizové setkání- podle k.
Besigye je země zralá na revoluci jako v Egyptě.
Opoziční politici si stěžují na korupci, špatné
investice a nefunkční infrastrukturu. Příznivci
prezidenta naopak tvrdí, že po dlouhé době nikdo
v zemi neuzurpuje moc a nevládne autoritářsky
jako např. bývalý prezident Idi Amin.

Bezpečnostní síly v Pobřeží slonoviny opět
rozháněly masové demonstrace
20.02.2011 Policie a armáda byla v Abidjanu
nucena použít slzný plyn a gumové projektily, které
střílela do davu. V největším městě země se zatím
stále více a silněji projevuje nespokojenost s
politickým a ekonomickým stavem země.
Problematické jsou však dva protichůdné názory
příznivců prezidenta A. Ouattary a L. Gbagba.

V Tunisku byla udělena amnestie politickým
vězňům
20.02.2011 Prozatimní prezident Fouad
Mebazza podepsal všeobecnou amnestii pro
politické vězně z vlády předešlého prezidenta
al-Zine Abidine Ben Aliho. Jde asi o 1000 lidí,
ačkoliv stát již pod tlakem veřejnosti propustil na
3000 vězňů, kteří skutečně byli drobnými zloději a

zločinci.

Íránské vojenské lodě poplují Suezským
průplavem zítra
20.02.2011 Egypt a Írán se dohodly na konečném
datu plavby dvou íránských lodí, proti které ostře
protestuje Izrael. Stane se tak zítra 21. 2. 2011 a
bude to poprvé od roku 1979, kdy v Íránu propukla
islámská revoluce.

Australská vláda žádá, aby byl J.Assange po
případném vydání do Švédska souzen
spravedlivě 
20.02.2011 V dopise švédské ministryni
spravedlnosti Beatrice Ask australský velvyslanec
uvedl, že v případu obvinění australského
počítačového experta ze znásilnění očekává řádný
proces. Reagoval tak mimo jiné na to, že švédští
žalobci požadovali Assangovo vyjádření k případu,
přestože zakladatel WikiLeaks zatím nebyl
oficiálně z ničeho obviněn. Rozhodnutí britského
soudu o vydání J.Assange se očekává příští týden.

Němečtí novináři zadržovaní od října 2010 v
Íránu budou propuštěni
20.02.2011 Marcusu Hellwigovi a Jensi Kochovi,
kteří pořídili rozhovor se synem ženy odsouzené
k trestu smrti za údajnou nevěru a spoluúčast na
vraždě svého manžela, změnil soud trest z 20
měsíců vězení na pokutu ve výši 50 000 dolarů.
Oba novináři obvinění ze špionáže přijeli do Íránu
na turistické vízum a podle místních zákonů zde
nesměli vykonávat své povolání.

V centru Drážďan se střetli neonacisté a jejich
odpůrci
20.02.2011 Ačkoliv byla radnice proti, soud sobotní
pochod u příležitosti výročí náletu na Drážďany
neonacistům povolil. Proti 4000 příznivcům
extrémní pravice se sešlo asi 15 000 jejich
odpůrců. Policie k oddělení obou skupin musel
použít vodní děla a slzný plyn, demonstranti zatím
vytvářeli na ulicích ohnivé barikády. Večer policie
uvedla, že zabezpečí neonacistům novou
vzpomínkovou akci v Lipsku.

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.
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