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Marie Kousalíková zvolena starostkou Prahy 6
25.02.2011 Marie Kousalíková byla dnes na
jednání zastupitelstva městské části Praha 6
zvolena starostkou počtem 30 z 33 přítomných
členů zsatupitelstva. Marie Kousalíková tak
nahradila Tomáše Chalupu, který byl Prezidentem
republiky jmenován ministrem životního prostředí.

Gambie ostře kritizuje Africkou unii
25.02.2011 Gambijský prezident Yahya
Jammeh dnes vystoupil s projevem, kterým tvrdě
odsoudil jednání Africké unie- podle prezidenta
Jammeha je naprosto nepřípustné, aby unijní
organizace, jejíž členové se hroutí a jejíž obyvatelé
jsou zabíjeni, mlčela. Gambie odsoudila fakt, že se
představitelé afrických států nebyli schopni
dohodnout a stejně tak, že hlavy Unie neučinili ani
jediné prohlášení k situaci. Podle gambijského
prezidenta nemá taková organizace právo
očekávat respekt od svých členských států, jestliže
není schopna zastavit zabíjení, ke kterému nyní
dochází.

V americkém státě Rhode Island propuštěno
více než 2000 učitelů veřejných škol
25.02.2011 Tento krok byl učiněn v rámci snah
americké vlády o snížení státního dlužního
schodku. Je však doprovázen mohutnými protesty
jak z řad propuštěných učitelů, tak mnoha
studentů.

Čínská vláda se obává vlivu microblogů,
zvyšuje kontrolu nad internetem
25.02.2011 Čínská vláda reagovala na stále více
populární systém microblogů, díky kterému mohou
vaše názory a komentáře sdílet větší počty na
sobě nezávislých lidí. Práce s microblogy například
ulehčuje komunikaci mezi týmy, což je podle
čínské vlády zásadní hrozba, která musí být v
zárodku potlačena. Vláda proto zvyšuje aktivitu
cenzorů, kteří například odstranili z internetu
čínské jméno amerického konzula Jona
Huntsmana jen proto, že byl viděn na
prodemokratickém shromáždění pekinkské
Wangfujing shopping street.

USA zvažuje uzavření ambasády v hlavním
městě Libye Tripolis
25.02.2011 Tyto zprávy zveřejnil pod záštitou
anonymity vysoký americký úředník . Plné
diplomatické vztahy mezi Libyií a USA byly
obnoveny v roce 2006 a případné uzavření
velvyslanectví by mohlo mít podle zdroje trvale
negativní vliv na budoucnost americko-libyjských
vztahů. Konečné rozhodnutí však ještě nepadlo.

Potravinářská komora odmítá plánované
zvýšení sazby DPH 
25.02.2011 Potravinářská komora se negativně
vyjádřila k rozhodnutí ekonomických ministrů, kteří
schválili zvýšení sazeb DPH na 20% u většiny
potravin. Výsledné rozhodnutí může podle PK
dlouhodobě narušit trh v ČR, dojde na další
propouštění a konkurenceschopnost českého
potravinářského průmyslu a zemědělství bude
poškozena. Mluvčí komory Dana Večeřová
vyjádřila údiv nad tím, jak ministři rozhodli – ve
všech evropských zemích se totiž  kromě Dánska
a Slovenska na potraviny vztahuje snížená nebo
dokonce nulová DPH. Mluvčí komory Večeřová
také prohlásila, že po zvýšení daně lze očekávat
narůst dovozu potravin - dokonce snad až 50%
mléčných a masných výrobků, dále také drůbeže a
vajec bude z dovozu.

Američtí občané evakuováni z Libye
25.02.2011 Přepravní loď evakuovala zhruba 600

amerických občanů z hlavního města Libye
Tripolis. Tento krok považuje americký prezident
Barack Obama za naprosto zásadní, jelikož se až
do této chvíle zdráhal s ohledem na bezpečnost
Američanů v Libyi tvrdé kritiky a případných sankcí
státu a libyjského vůdce Muammara Kaddafiho.

Státní shromáždění státu Wisconsin (USA)
schvaluje kontroverzní rozpočet
25.02.2011 Převaha republikánů ve státním
shromáždění státu Wisconsin (The Wisconsin state
Assembly) schválilo kontroverzní návrh rozpočtu
guvernéra státu Scotta Walkera. Ten rapidní
měrou snižuje platy a finanční výhody státních
pracovníků se snahou vyrovnat dlužní schodek
USA. Návrh by měl v nejbližší době přejít na senát,
avšak hlasování nemůže proběhnout bez
přítomnosti senátorů demokratické strany, kteří se
v současné době nacházejí mimo stát Wisconsin.

Mozambik hledá investory a firmy pro těžbu
ropy a zemního plynu 
25.02.2011 Vláda hodlá do dvou let získat
kompletní portfolio firem, které by rozjely ropný
průmysl Mozambiku. Již od roku 1962 je známo,
že jsou v Mozambiku významná naleziště a dle
posledních průzkumů z roku 2009 je zvláště
centrální oblast země skutečně bohatá na ropu a
především zemní plyn, ale vláda nemá
dostatečnou technickou a finanční kapacitu na
jejich využití. Předchozí těžbě bránila 17 let trvající
občanská válka.

Prezident Sarkozy navštívil Ankaru, vztahy
mezi Tureckem a Francií ochladly
25.02.2011 Francouzský prezident Nicolas
Sarkozy dnes zavítal do Ankary. Nepřijel ale
zastupovat Francii, nýbrž skupinu G20.
Prezidentova návštěva trvala jen několik hodin, na
což všichni reagovali zklamaně, nejvíce pak
turecký premiér Recep Tayyip Erdo

Somálská vláda varuje před vlnou
sebevražedných útoků- vojenská ofenziva
vládních jednotek je totiž úspěšná
25.02.2011 Somálská armáda za podpory Africké
unie úspěšně pokračuje v ofenzivě proti
islamistickým rebelům v Mogadišu. Stejně tak se
vládním vojákům podařilo proniknout hluboko na
jih, kde nyní bojují o obsazení 

IAEA přináší nové informace o iránském
nukleárním programu
25.02.2011 Mezinárodní agentura pro atomovou
energii (IAEA) oznámila, že je hluboce
znepokojena informacemi, které v nedávné době
obdržela o iránském nukleárního programu.
Agentura získala zprávy o vývoji nových
nukleárních střel s vysokým doletem a apeluje na
hlavní město Iránu Teherán, aby započal s
okamžitou spoluprací a diskuzí o budoucnosti,
kterou se celý nukleání program bude ubírat.

USA se snaží dojít k mezinárodnímu sjednocení
postoje proti Libyi- nevylučují vojenský zákrok
25.02.2011 Prezident USA Barack Obama v noci
ze čtvrtka na pátek zahájil konzultace situace v
Libyi s představiteli Velké Británie, Francie a Itálie.
Cílem je dohoda na okamžitých krocích k ukončení
krize, která se v Libyi odehrává. Mluvčí Bílého
domu Jay Carney přiznal, že spolu se sankcemi
nelze vyloučit ani vojenskou akci.

Libyjští povstalci jsou již 50 km od hlavního
města, protiútok armády se nezdařil
25.02.2011 Armádě se dnes nepodařilo dobýt zpět
do rukou plukovníka Kaddafiho město Zawiyah

50km západně od Tripolisu. Město Zawiyah je
strategické pro obě strany, neboť je klíčovým
ropným uzlem, který zásobuje hlavní město. Vládní
jednotky mezitím střílely do protestního pochodu v
Tripolisu a rozehnaly ho. Podle svědků se jedná o
válku v pravém slova smyslu- ulice v bojových
zónách jsou pokryté mrtvými těly- a povstalci
žádají svět o humanitární pomoc.

Rebelové dobyli město na západě Pobřeží
slonoviny- hrozí dalším postupem
25.02.2011 Rebelové, kontrolující oblasti na
severozápadě země, dnes obsadili provinční
město Bouake na vládním území. Velitel vojska pro
osvobození severozápadu loajální prezidentovi
Gbagbovi generál Jao Yao tvrdí, že armáda situaci
drží pevně v rukou, rebelové naopak vyhrožují
postupem na hlavní město, zatím ale není jisté,
zda nějak kooperují s prezidentem Ouattarou.

Súdánská armáda zaútočila na povnost rebelů
v Dárfúru
25.02.2011 Armáda za použití leteckého
bombardování a těžkých zbraní zaútočila na
pevnost a oblasti držené dárfúrskými rebely, kteří
blokují jednu z důležitých dopravních tepen. Podle
zpráv od utečenců, kterých je dle OSN na 13 000,
došlo k úplnému vylidnění či zničení 13 vesnic.

ČR a Gruzie podporují tvrdý postup proti
libyjskému vůdci Muammarovi Kaddáfímu
25.02.2011 Ministr zahraničí ČR Karel
Schwarzenberg a ministr zahraničí Gruzie Grigol
Vašadze dnes na společné schůzi v Praze uvedli,
že jak Česká republika, tak Gruzie jsou zastánci
postupu proti autoritářskému režimu libyjského
vůdce Muammara Kaddáfího.

Chile a Ekvádor navrhují společnou základnu
na Antarktidě v rámci Unasuru 
25.02.2011 Ekvádorský ministr zahraničí Ricardo
Patino oznámil, že Ekvádor spolu s Chile navrhnou
Unasuru, tedy společenství jihoamerických států,
možnost založení společné výzkumné základny na
Antarktidě. Myšlenka dle všeho vznikla během
návštěvy této jižní polární oblasti prezidentem
Ekvádoru Rafaelem Correou na pozvání chilské
hlavy státu Sebastienem Pinerou.

&nbsp;

V Pobřeží slonoviny bylo porušeno příměří
25.02.2011 Pozorovatelé OSN hlásí střet na
západě země mezi bývalými rebely a vládními
silami. Tato skutečnost fakticky narušuje příměří,
které mezi oběma stranami trvalo šest let.
Zástupce OSN v Pobřeží slonoviny Hamadoun
Toure zdůraznil vážnost situace v případě, že se
do střetů mezi obyvateli a vládní armádou zapojí
ještě ozbrojené síly bývalých rebelů.

14% kubánské populace tvoří teenageři
25.02.2011 Více než 1,5 milionu obyvatel Kuby
patří do věkové skupiny v rozmezí 10 až 19 let, což
celkově odpovídá 14% celkové populace země.
Největší počet mladých lidí bydlí v provinciích
Havana, Santiago de Cuba, Granma a Holguin.

&nbsp;

Španělský král navštívil Rusko
25.02.2011 Král Juan Carlos I. přijel do Petrohradu
na zahájení španělského roku v Rusku a ruského
roku ve Španělsku. Podle tiskové služby Kremlu
chtějí země touto událostí poukázat nejen na
partnerských charakter vzájemných vztahů, ale
také dát další impuls všem oblastem bilaterálních
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vztahů, včetně sféry ekonomické, vědecké, kulturní
a vzdělávací.

Během desetiletí 1998-2008 bylo zavražděno
půl milionu Brazilců
25.02.2011 Podle studie sponzorované vládou,
v seznamu tvořeném sto národy patří Brazílii šesté
místo v počtu obětí vražd. Během desetiletí zde
bylo zavražděno půl milionu obyvatel, a to
především ve věku 15 až 24 let. Brazilský ministr
spravedlnosti Jose Eduardo Cardozo prohlásil, že
míra vražednosti by se dala snížit redukcí střelných
zbraní, jež jsou v oběhu.

&nbsp;

Lídři USA, Francie, Velké Británie a Itálie
projednali situaci v Libyi
25.02.2011 Prezident USA Barack Obama v
telefonickém rozhovoru s francouzskými
prezidentem Nicolasem Sarkozym a premiéry
Velké Británie a Itálie Davidem Cameronem a
Silvio Berlusconim projednal situaci v Libyi. Lídři
zemí se shodli na tom, že musí být respektováno
právo Libyjců na určení svého vlastního osudu.
Hovořili rovněž o řadě možností, jak pohnat k
odpovědnosti libyjskou vládu, a také o otázkách
spojených s humanitární pomocí.

OSN varuje před nebezpečnou eskalací střetů v
Libyi
25.02.2011 Představitelka OSN pro lidská
práva Navi Pillay varuje před alarmujícím počtem
zabitých a raněných při střetech vládních vojsk a
protivládní povstalců v Libyi. Celkem by podle ní
mohlo být zraněno a usmrceno až několik tisíc lidí.

Švýcarské úřady nařídily zmražení všech kont
Muhammara Kadáfího
25.02.2011 Spolková rada po zablokování přístupu
ke kontům patřícím libyjskému vůdci a jeho
spolupracovníkům uvedla, že odsuzuje násilí
konané na libyjském lidu. Švýcarská vláda chce
rovněž zabránit zneužití libyjského majetku, který
se nachází na území Švýcarska.

Rusko postaví v Bangladéši první jadernou
elektrárnu
25.02.2011 Na základě dohody podepsané mezi
Ruskem a Bangladéšem postaví Rusko do roku
2018 první jadernou elektrárnu v této zemi.
Náklady se odhadují na 1,5 miliardy dolarů.
Bangladéš doufá, že se s pomocí jaderné
elektrárny vyrovná s nedostatkem elektrické
energie.

V Irsku dnes probíhají předčasné volby
25.02.2011 Podle průzkumů by voliči měli svou
důvěru vložit v dosavadní opozici - stranu Fine

Gael. Její šéf Enda Kenny slibuje, že vyjedná lepší
podmínky pomoci od MMF a EU a že napraví
pověst Irska ve světě. První výsledky budou známy
zítra, už teď je ale jisté, že vládní strana Fianna
Fáil ve volbách propadne, její šéf a premiér Brian
Cowen, který na začátku února rozpustil
parlament, již nyní vůbec nekandiduje.

Brazílie je pro jednání o globálním obchodě, ale
nehodlá dělat další ústupky
25.02.2011 Brazilský ministr zahraničí Antonio
Patriota při své návštěvě ve Washingtonu oznámil
představitelům Spojených států, že by bylo
žádoucí, aby se pohnula jednání o obchodě
v globálním měřítku v rámci Světové obchodní
organizace. Zároveň dodal, že Brazílie si nemůže
dovolit dělat další ústupky jako například zvýšit
liberalizaci.

&nbsp;

Těžební společnosti zvyšují investice v Chile
25.02.2011 I přes vysokou inflaci a zvýšení
produkčních nákladů plánují významné těžební
společnosti Barrick Gold a Collahuasi dále
investovat v oblastech severního Chile. Jedná se
především o těžbu zlata a mědi.

&nbsp;

Boeing dostal zakázku pro americké vojenské
letectvo
25.02.2011 Výrobce letadel Boeing dodá 179
tankovacích letounů pro americké vojenské
letectvo v hodnotě 35 miliard dolarů. O tuto
zakázku dlouho soupeřil se svým evropským
konkurentem firmou EADS.

Japonská deflace se pomalu snižuje
25.02.2011 Velký vliv na to má globální nárůst cen
především jídla a paliv. Celkové zlepšení japonské
deflace se očekává v průběhu tohoto roku.
Japonská centrální banka stále drží diskontní
sazbu téměř na nule.

Francie má zájem o navýšení obchodu s
Indonésií
25.02.2011 Francouzská ministryně
financí Christine Lagarde prohlásila, že má zájem
o zdvojnásobení obchodního růstu mezi oběma
zeměmi. Podle ní je dosavadní 5% růst
nedostačující. Hodnota vzájemného obchodu činila
v roce 2010 2,5 miliardy dolarů. Francie je
nejvýznamnějším obchodním partnerem Indonésie
v EU a hodlá se podílet na rozvoji indonéské
energetiky, infrastruktury a letectví. Z firem má
zájem o expanzi do indonéského
regionu Carrefour, EADS, Nestle a Eurocopter.

Japonsko uzavřelo pakt "otevřeného nebe" s
Malajsií
25.02.2011 Díky modernizaci hlavních letišť
Haneda a Narita, nebude od léta roku 2013 letecká
přeprava mezi Japonskem a Malajsií nijak
omezena. Japonsko již dříve uzavřelo takovéto
dohody s deseti státy, jako jsou například Jižní
Korea, Singapur, USA, ale nedostatečná kapacita
hlavních letišť neumožňovalo uzavírat další.

Jižní Korea evakuuje zaměstnance svých firem
z Libye
25.02.2011 Jihokorejské společnosti se pohybují v
regionu Blízkého východu a části severní Afriky již
tři desetiletí a v současnosti zde mají rozběhnuté
projekty v hodnotě 257 miliard dolarů (jen v Libyi
za 36 miliard). S ohledem na nastalou situaci je
zde však potřeba evakuovat z libyjského území
okolo 1400 dělníků i s rodinami.

Němečtí žurnalisté uvěznění v Iránu propuštěni
díky práci německé diplomacie
25.02.2011 Dva němečtí žurnalisté, Marcus
Hellwig a Jens Koch, kteří byli uvězněni od října
2010 v Iránu za nepovolenou špionáž, byli
propuštěni pouze s vysokou pokutou zpět do vlasti.
Důvodem zadržení byl pokus o rozhovor se synem
a právníkem Sakineha Mohammadi Ashtianiho,
který byl odsouzen podle systému islámského
náboženského práva šaría k trestu smrti
ukamenováním.

Afghanistán bude potřebovat pomoc USA i po
roce 2014
25.02.2011 To prohlásil afghanský ministr
obrany Abdul Rahim Wardak. Došlo tak na slova
amerického viceprezidenta Joea Bidena, který řekl,
že některé jednotky i přes plánované stažení v
roce 2014 mohou zůstat, bude-li to afghanská
vláda potřebovat.

Google čelí stížnosti za zneužití svého
dominantního postavení na trhu
25.02.2011 Francouzská společnost 1plusV a další
dvě konkurenční společnosti obvinily Google ze
zneužívání svého dominantního postavení na trhu
a bránění ve vývoji svých konkurentů. Ve
výsledcích hledání prý Google nepostupoval podle
přesně zavedených a definovaných pravidel
vyhledávání, jelikož stránky spravované
společností 1plusV byly viditelně poškozeny
zaujatostí vyhledavače. Celá stížnost bude řádně
prošetřena.
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