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Praha 8 má nového starostu
24.02.2011 Josef Nosek, náměstek pražského
primátora, dnes odstoupil ze své funkce starosty
obvodu Praha 8. Nahradil ho radní Jiří Janků
(ODS), kterého podpořily svými hlasy 3/4
zastupitelů.

Rusko završilo evakuaci svých občanů z Libye
24.02.2011 Ve večerních hodinách dorazilo do
Moskvy poslední, čtvrté letadlo, přepravující ruské
občany z Libye. Celkem se podle údajů
Ministerstva pro mimořádné situace jednalo o 339
evakuovaných osob.

V ruské Kabardsko-Balkarské republice byl
odhalen úkryt teroristů
24.02.2011 Během protiteroristické operace v
Kabardsko-Balkarské autonomní republice na
severním okraji Kavkazu objevili příslušníci
ruských speciálních jednotek teroristický tábor, v
němž byly ukryté zbraně a výbušniny. Nyní je
prohledáváno okolí. Protiteroristické operace jsou
reakcí na páteční incident v podhůří hory Elbrus,
kde skupina ozbrojenců napadla autobus
převážející ruské turisty. Tři z nich, včetně jedné
ženy, zabila a dva postřelila. Útok vyvolal panický
odchod turistů. Včera došlo v oblasti Elbrusu k
přestřelce, při níž speciální jednotky zabily pět
extremistů, kteří podle úřadů pravděpodobně byli
za tento incident odpovědní.

Německo plánuje zdravotní reformu, bojuje
proti nedostatku lékařů
23.02.2011 Německá vládní koalice je připravena
prosadit nová opatření a reformy, které se týkají
nedostatku lékařů v zemi. Cílem je vytvořit síť
lékařů ve všech regionech státu a zajistit tak
přístup ke kvalitní zdravotní péči ve všech
oblastech Německa. Lékaře prý čeká podle
Ministerstva zdravotnictví při spolupráci na této
reformě vysoká finanční motivace a výhodné
podmínky do budoucna.

Američtí občané budou z Libye evakuováni
přepravní lodí
23.02.2011 Plavidlo bude obsahovat pokoje pro
zhruba 600 amerických občanů. Evakuace
proběhne z hlavního města Libye Tripolis, kam se
mají všichni američtí občané usilující o převoz
urychleně stáhnout. V Libyi žije podle odhadů
několik tisích Američanů, 600 z nich však vlastní
pouze americký pas.

Francouzský prezident vyzval k ekonomické
blokaci Libye
23.02.2011 Francouzský prezident Nicolas
Sarkozy navrhl evropským státům přerušit
ekonomické vztahy s Libyií a reagovat tak na
násilné potlačování protestů v této zemi, které
označil za „masivní porušování lidských práv“.

USA se shodly na nutnosti sankcí proti Libyi a
vyhoví tak mezinárodnímu tlaku
23.02.2011 Spojené státy americké uznaly nutnost
použití sankcí proti Libyi a reagovaly tak pozitivně
na mezinárodní tlak mnoha zemí volající po
tvrdých opatřeních proti tomuto severoafrickému
státu. Prezident Barack Obama je rozhořčen
brutálním jednáním vůči demonstrantům, všechny
uvažovatelné kroky a sankce jsou momentálně
prodiskutovávány. Prioritou však zůstává dostat ze
země v bezpečí zhruba 600 amerických občanů.

Bývalý generál srbské policie odsouzen k 27
letům vězení
23.02.2011 Mezinárodní trestní tribunál pro
bývalou Jugoslávii v Haagu odsoudil k 27 letům

vězení bývalého šéfa srbských bezpečnostních sil
Vlastimira Djordjeviće za spáchání válečných
zločinů v roce 1999 v Kosovu. Obvinění spočívalo
v tom, že V. Djordjević byl zodpovědný za teror
zacílený na vyhnání kosovských Albánců, během
nějž byly stovky lidí zabity a více než 800 tisíc bylo
vyhnáno či ze strachu uprchlo.

Zákon o zákazu uzavření manželského svazku
mezi homosexuály je podle prezidenta USA
Obamy protikonstituční
23.02.2011 Rozhodnutí amerického prezidenta
Baracka Obamy o protiústavnosti zákona o zákazu
uzavření manželského svazku mezi homosexuály
vyvolalo okamžitou chválu a radost ve skupinách
bojujících za práva homosexuálů. Prezident nařídil
vládním právníkům, aby tento zákon před
federálním soudem již více nepodporovali. Tento
krok prezidenta vyvolal ve Spojených státech
mnohé negativní ohlasy především ze strany
konzervativních voličů.

Řečtí občané masivně demonstrují proti
snižování státních výdajů
23.02.2011 Privátní i státní pracovníci řeckých
společností dnes vyšli do ulic protestovat proti
neustálému snižování státních výdajů. Tyto škrty
ve vyplácení penzí, platů pracovníků či neustálé
zvyšování daní ničí podle demonstrujících řeckou
ekonomiku a přivádí řecké občany do existenčních
problémů. Snaha Řecka splatit Evropské unii a
Mezinárodnímu měnovému fondu finanční pomoc
150 miliard dolarů před nedávno hrozícím
bankrotem státu tak naráží na mohutný odpor.
Počet demonstrantů v hlavním městě Atény se
odhaduje na 100 tisíc.

Prezident Václav Klaus vetoval zákon o
úřadech práce
23.02.2011 Prezident ČR Václav Klaus vetoval
návrh zákona o reorganizaci úřadů práce.
Předloha je prý nedomyšlená a nesystémová.
Zákon se nyní vrací do sněmovny, která může
prezidentovo veto přehlasovat.

Guvernér státu Wisconsin hovoří v proslovu o
svém kontroverzním návrhu rozpočtu
23.02.2011 Před jednou z největších státních
obchodních společností Wisconsin Manufacturing
and Commerce trade group hovořil dnes guvernér
státu Wisconsin Scott Walker. Zdůraznil nutnost
prosazení svého rozpočtu, jelikož návrh podle
guvernéra koresponduje se státní politikou a
snahou snížit dlužní schodek USA. Walker také
hovořil o výhodách rozpočtu pro demonstrující
státní pracovníky, do kterých náleží i kompenzace
požadovaných vyšších odvodů z platu na zdravotní
a důchodové pojištění.

Cena použitých nemovitostí v USA nabírá
sestupnou tendenci
23.02.2011 Obchodní organizace realitních
makléřů (National Association of Realtors)
oznámila, že ceny použitých nemovitostí ve
Spojených státech amerických klesají na nejnižší
ceny za posledních 9 let. Prodeje nemovitostí za
těchto podmínek pak paradoxně rapidně stoupají,
jelikož lidé jsou ve většině případů nuceni z
existenčních či jiných důvodů svůj dům či byt
prodat.

Litvínovskou rafinérii navštívil polský
prezident, nyní čelí technickým problémům
23.02.2011 Společnost Unipetrol dnes oznámila,
že závod Česká rafinérská v Litvínově bude
v příštích dvou týdnech z technických důvodů
kapacitně omezen. Ještě včera, při příležitosti

návštěvy polského prezidenta Bronislawa
Komorovského, se konala přímo v litvínovských
petrochemických závodech společná chůze
s firemními zástupci společnosti a vrcholnými
představiteli rafinérského koncernu PKN Orlen.
Polský koncern PKN Orlen, majoritní vlastník
Unipetrolu, má s českou rafinérskou společností
dlouhodobé záměry a chce v ní dál investovat, jak
se po schůzi vyjádřil předseda PKN Orlen Jacek
Krawiec.

Cena ropy opět prudce stoupla
23.02.2011 V důsledku násilí a nejisté situace v
Libyi dochází k neustálému nárůstu cen ropy po
celém světě. Ropa Brent zdražila o 4,46 dolaru na
nynějších 110,22 dolaru za barel. Je to nejvyšší
číslo od 2. září 2008. Cena americké lehké ropy
West Texas Intermediate (WTI) stoupla o 2,48
dolaru na 97,90 dolaru za barel, tedy nejvýše od
října 2008. Organizace zemí vyvážejících ropu
(OPEC) na tyto události reagovala povzbudivě,
nevyloučila však ani fakt, že při pokračování či
zhoršení už tak krizové situace v severní Africe a
na Blízkém východě se může cena ropy
vyhoupnout až na 150 dolarů za barel.

ČR v loňském roce obsadila 4.místo ve využití
solární energie v EU
23.02.2011 Vyplývá to ze statistiky Evropské
asociace fotovoltaického průmyslu (EPIA).
Instalací nových solárních elektráren se tak ČR
dostala na čtvrtou pozici a stala se po Německu,
Itálii a Španělsku evropskou mocností ve využití
solární energie. Výkon českých fotovoltaických
elektráren překročil  podle EPIA 1000 megawattů.
Finanční podpory investorům elektráren ale byly
pro další léta seškrtány a zamítnuty - v ČR tak byly
nastartovanému růstu fotovoltaiky zavřeny dveře.

K 15. březnu odstoupí šéf protikorupční policie
23.02.2011 Libor Vrba, ředitel Útvaru pro
odhalování korupce a finanční kriminality, dnes
požádal o uvolnění ze služebního poměru.
Policejní prezident Petr Lessy tuto žádost přijal.
Současný šéf protikorupční policie Libor Vrba svůj
post opustí k 15. březnu.

Súdán obvinil rebely z Dárfúru, že pomáhají
libyjskému vůdci Muammaru Kaddafimu
potlačit lidové povstání
23.02.2011 Súdánský ministr obvinil rebely, kteří
působí v Dárfúru, že se účastní násilí na nevinných
Libyjcích jako žoldáci libyjské vlády. Súdán má s
Libyí velmi špatné vztahy, neboť Muammar
Kaddafi vždy podporoval dárfúrské povstalce,
přičemž současný vůdce
nejvýznamnější povstalecké skupiny JEM Khalil
Ibrahim se nachází v exilu v Libyi.

Itálie tvrdí, že jednotky vůdce M. Kaddafiho
zabili v oblasti Benghazi přes 1000 lidí
23.02.2011 Podle italského ministra zahraničí
libyjská armáda, která zůstala věrna plukovníku
Muammaru Kaddafimu, zabila ve východní Libyi v
oblasti druhého největšího města Benghází na
1000 lidí. V současné době se situace v Benghází
již uklidňuje a město je zcela pod kontrolou
povstalců, kteří nyní oslavují konec krveprolití.

Somálské vládní jednotky podporované
mírovými silami AMISOM zahájili ofenzivu proti
povstalcům v hlavním městě
23.02.2011 Somálská armáda, kterou disponuje
centrální prozatimní vláda, započala rozsáhlé
operace na území města Mogadišo proti
islamistickým milicím. Vládní vojáci již obsadili 3
povstalecké základny v částech města ovládaných
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rebely. Přímé vojenské podpory se účastní vojáci
Burundi v rámci mírové mise Africké
unie AMISOM, kteří postupují spolu s vládním
vojskem s cílem zatlačit rebely, kteří ve městě
zabili za 4 roky již 21 000 lidí.

Po Turecké evakuaci, která je největší v historii
této země, bude z Libye evakuovat celkem 21
států
23.02.2011 Turecko, které má v Libyi 25 000
občanů vyslalo na jejich záchranu loďstvo, nyní
však bylo požádáno zástupci dalších vláda o
spolupráci v rozsáhlých evakuačních operacích.
Celkem se do evakuace svých občanů hodlá
zapojit 21 států z celého světa, přičemž jen
Evropská unie bude ze země evakuovat svých 10
000. Spojené státy americké již řeší odvoz svých
600 občanů.

Plán na vytvoření nových pracovních míst v
Salvadoru
23.02.2011 Salvadorská vláda oznámila, že
během letošního roku plánuje použít až 770,5
milionu dolarů na vytvoření 143 000 nových
pracovních pozic. Během roku 2009, ekonomika
Salvadoru zaznamenala pokles, ale po částečném
zotavení během loňského roku, odhady počítají
s 2,5% ekonomickým růstem v roce 2011.

Nigérie zahájila jednání o své důležité
energetické reformě- 2 měsíce před
prezidentskými volbami
23.02.2011 Dle slibů nigerijského prezidenta dnes
vláda skutečně přistoupila k dlouho očekávanému
řešení energetické reformy, kterou velmi napjatě
sledují zahraniční těžařské koncerny. Cílem
reformy totiž bude modernizovat celou
energetickou strukturu země a stejně tak zrušit
dosavadní téměř monopolní postavení státního
ropného podniku NNPC, který by se měl otevřít
široké spolupráci právě se zahraničními investory.

V největším městě Pobřeží slonoviny se začíná
střílet, již bylo zabito 15 četníků loajálních
prezidentu Gbagbovi
23.02.2011 Armáda Pobřeží slonoviny ohlásila, že
při přestřelkách a střetech ve městě Abidjan, které
se rozhořívají mezi příznivci prezidenta Allassane
Ouattary a armádou věrnou prezidentu Gbagbovi,
již zemřelo 15 příslušníků vojenské policie a 2
důstojníci. Četnictvo ve městě povolalo zálohy o
síle 1800 mužů.

Brazilský ministr zahraničí pojede do
Washingtonu
23.02.2011 Brazilský ministr zahraničních věcí
Antonio Patriota na dva dny navštíví Washington,
kde se setká s předními představiteli Spojených
států. Budou probíhat jednání týkající se obchodu,

investic, využívání energie, vědy, kultury a
vzdělání. Dotyční budou též diskutovat o
globálních problémech.

JAR se dostává do nečekaně velkého shodku
státního rozpočtu
23.02.2011 Ekonomika Jihoafrické republiky se jen
těžko dostává ze silné recese a příjmy státu jsou
na historickém minimu. I přesto vláda strany
Národního kongresu tlačí na ministerstvo financí,
aby uvolňovalo stále větší částky ve stále větší
míře na podporu zaměstanosti a tvorbu nových
pracovních míst. Důsledkem je shodek
odpovídající 5,3 % HDP ačkoliv ještě v říjnu 2010
nejpesimističtější odhady hovořili o 4,6 %.

Nicaragua součástí dohody o volném obchodu
mezi Chile a Centrální Amerikou
23.02.2011 V úterý se Nicaragua připojila
k existující dohodě o volném obchodu mezi Chile a
státy Centrální Ameriky, a to především za účelem
nalezení nových odbytišť pro své výrobky.
Vzájemný dovoz výrobků mezi těmito zeměmi tak
nebude zatížen cly.

Venezuelská letadla budou pravidelně létat na
Kubu
23.02.2011 Venezuelská státní letecká společnost
Conviasa začne pravidelně nabízet lety na Kubu, a
to až šestkrát do týdne. Podle pondělního
prohlášení zástupců Conviasy, jedná se o krok
vedoucí k upevnění vzájemných vztahů mezi
oběma zeměmi. Společnost rovněž rozšiřuje lety
do Karibiku a do států Latinské Ameriky.

Prezident Evropské unie Herman Van Rompuy
v Praze
23.02.2011 Prezident EU se má v Praze setkat s
prezidentem Václavem Klausem i s premiérem
Petrem Nečasem (ODS). Na programu jednání je
řešení evropských otázek a reforem.

Německé železnice dnes ráno ochromila
dvouhodinová stávka 
23.02.2011 K zaměstnancům státních Deutsche
Bahn se v protestu za jednotné pracovní podmínky
a mzdy v místní, dálkové i nákladní dopravě
připojilo šest největších německých soukromých
přepravců. Ušetřen nezůstal ani Berlín, protože se
do stávky zapojili i řidiči místní nadzemní dráhy
S-Bahn.

Italský ministr zahraničí vyzval k finanční
podpoře zemí severní Afriky, obává se přílivu
Libyjců
23.02.2011 Na setkání ministrů zahraničí EU šéf
italské diplomacie Franco Frattini naznačil, že EU
nesmí připustit kolaps hospodářství zemí
severoafrického regionu. Nejraději by vyslyšel

prosby Lybie, která si pod hrozbou ukončení
spolupráce v migrační politice chtěla již několikrát
vynutit finanční prostředky z evropských fondů.
F.Fattini ale zdůraznil, že by bylo nemístné vzbudit
dojem, že se EU snaží v severní Africe zavést svůj
model demokracie.

Velká Británie ve velkém tlaku- v Libyi a
Bahrajnu se střetávají ekonomické zájmy s
morálními zásadami země
23.02.2011 Velká Británie nyní rozpačitě zvažuje
své další kroky, neboť Bahrajn a Libye ( od roku
2004, kdy se země vzdala nároků na chemické,
biologické a atomové zbraně) jsou významnými
obchodními partnery ve zbrojní oblasti. V Británii
se ozývají hlasy kritizující skutečnost, že britské
kulky zabíjejí pro-demokratické
demonstranty. Vláda od vypuknutí nepokojů v Libyi
již zrušila 50 licencí na vývoz zbraní do Bahrajnu i
Libye, avšak otázkou je, za jakou politickou cenu.

Súdánská vláda slibuje vyjít vstříc reformním
požadavkům- prezident potvrdil, že nebude
kandidovat
23.02.2011 Súdán, jehož stabilita je velmi silně
ohrožena nepokoji u svých sousedů, otočil od
potlačování demonstrací. Vláda slibuje, že se
pokusí vyhovět rozumným požadavkům. Důvodem
je pravděpodobně fakt, že súdánský prezident
Omar Hassan al-Bashir je jako jediný úřadující
hlavou státu, na kterou je vydán zatykač
Mezinárodním trestním soudem za válečné zločiny
a genocidu v Dárfúru. V případě, že by
prezidentova vládní strana ztratila moc, prezident
by prakticky neměl úniku před stíháním, ústupky
proto pravděpodobně mají za cíl udržet
prezidentovu stranu u moci, aby prezidenta al-
Bashira v čele Súdánu nevydala Mezinárodnímu
trestnímu soudu.

Turecký premiér naléhá na Libyi, turečtí
civilisté ze země evakuováni trajekty   
23.02.2011 Na příkaz tureckého premiéra Recepa
Tayyipa Erdo

Společnost Gazprom Něfť zahájila
seismologické práce v Iráku
22.02.2011 Ruská společnost Gazprom Něfť
provádí odminování ložiska Badra v Iráku a na
očištěných místech zahajuje seismologické
průzkumné práce. Projekt těžby v tomto ložisku je
plánovaný na dobu 20 let s možností prolongace o
5 let. Podle předběžných odhadů činí zásoby
ložiska přes 2 miliardy barelů ropy.
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