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Dle informací z černých skříněk pád Airbusu v
červnu 2009 nezpůsobila chyba pilotů
27.05.2011 Dosavadní průběh vyšetřování
nasvědčuje tomu, že příčinou pádu letadla do
Atlantiku zřejmě byla vadná čidla na měření
rychlosti. Stroj padal téměř tři a půl minuty a piloti
se podle všeho celou dobu snažili katastrofě
zabránit. Konečná analýza letecké havárie bude k
dispozici za měsíc. 

Srbský soud pro válečné zločiny rozhodl o
vydání Ratka Mladiče do Haagu
27.05.2011 Podle soudců je stav nedávno
zadrženého bývalého bosenskosrbského generála,
který se podílel na masakru 8000 lidí v Srebrenici, i
přes řadu chronických onemocnění dostatečně
dobrý na to, aby mohl vypovídat před haagským
tribunálem. Ratko Mladič u bělehradského soudu
prohlásil, že se necítí vinen. Obhajoba žádá
nezávislý lékařský posudek.

MZV RF: Zákaz ruských médií v Bělorusku
může poškodit vztahy mezi oběma zeměmi  
27.05.2011 Ruské ministerstvo zahraničí
reagovalo na prohlášení běloruského prezidenta
Alexandra Lukašenka, který na pátečním jednání
vlády pohrozil vykázáním některých zahraničních
médií a zejména ruských novinářů, upozorněním,
že podobné kroky mohou vztahy Ruska a
Běloruska pouze poškodit. Běloruský prezident
obvinil ruské novináře z vměšování se do
záležitostí jeho země a šíření paniky o
hospodářské situaci v Bělorusku během měnové
krize.

Prezident Barack Obama odsoudil věznění
běloruské opozice, USA i EU prodloužily
sankce
27.05.2011 Bílý dům reagoval na včerejší rozsudky
nad dalšími dvěma představiteli běloruské opozice
uvalením dalších sankcí ze strany USA. Ve svém
prohlášení Spojené státy rovněž přislíbily intenzivní
podporu bojovníkům za demokracii v Bělorusku.
Mikalaj Statkevič a Dzmitryj Usse, protikandidáti
současného prezidenta Alexandra Lukašenka v
prezidentských volbách v prosinci roku 2010, byli
odsouzeni k 6 respektive 5,5 rokům vězení se
zvláštní ostrahou za organizaci demonstrace proti
výsledku těchto voleb. V souvislosti s prosincovými
událostmi bylo k trestu odnětí svobody odsouzeno
již 30 lidí. Prodloužení sankcí kvůli zesílení represí
v Bělorusku oznámila v pondělí rovněž Evropská
unie. Ministerstvo zahraničí ČR vydalo prohlášení,
v němž vyzývá Alexandra Lukašenka a běloruské
úřady, aby ukončily sérii procesů s odpůrci režimu,
zastavily represe proti opozici a občanské
společnosti a začaly respektovat a dodržovat
základní práva a svobody běloruských občanů.

Německo odstaví sedm nejstarších jaderných
elektráren
27.05.2011 Takové řešení přijali podle agentury
DPA jednomyslně zemští ministři životního
prostředí na jednání s celoněmeckým šéfem tohoto
resortu Norbertem Röttgenem ve Wernigerode. Do
provozu by se nemělo vrátit sedm nejstarších
jaderných elektráren, které německá vláda nechala
na tři měsíce odstavit po březnové havárii v
japonské jaderné elektrárně Fukušima, avšak na
termínu úplného vyřazení zbývajících zařízení se
ministři neshodli. Podle informací poskytnutých
ministerstvem životního prostředí by Německo
mohlo úplně opustit jadernou energetiku do roku
2017, aniž by to způsobilo destabilizaci sítě nebo
výrazné zvýšení cen za elektřinu. Oficiálně však
toto tvrzení ministři neokomentovali, vyslovili se jen
pro „co nejrychlejší možný odklon od jaderné

energie“.

Jemen pohlcuje občanská válka
27.05.2011 Vůdci jednotlivých jemenských kmenů
postupně oznamují, že zahajují boje s vojenskými
jednotkami věrnými jemenskému prezidentovi
Salehovi. Boje vzrůstají především mimo hlavní
město Sanaa, ačkoliv se v dnešních odpoledních
hodinách podařilo vyjednat dočasné příměří pro
obě strany. Podle svědků jsou v pohotovosti i
jemenské vojenské letouny, které přelétávají nad
Sanaa. Do čela kmenové opozice se proti
prezidentovi Salehovi postavil kmenový
vůdce Sadeq al-Ahmar, který prohlásil, že jakýkoliv
pokus prezidenta o návrat k boji povede k válce.

Pobřeží slonoviny bude potřebovat 15 - 20
miliard euro na zotavení z občanské války
27.05.2011 Prezident Pobřeží slonoviny Alassane
Ouattara oznámil, že jeho země bude potřebovat
15 až 20 miliard euro na zotavení se z
ozbrojeného konfliktu a ekonomických ztrát.
Pobřeží slonoviny s touto informací přišlo poté, co
se skupina G8 v Deauville shodla na pomoci
Egyptu a Tunisku částkou 20 miliard dolarů.
Prezident Alassane Ouattara prohlásil, že země
G8 musí Pobřeží slonoviny pomoci, aby bylo
schopné vzpamatovat se. Francie již slíbila
odpuštění všech dluhů a pomoc v hodnotě 2
miliard euro, přičemž Pobřeží slonoviny se hodlá
obrátit i na USA.

Tunisko očekává 40 miliard dolarů od států G8
27.05.2011 Tuniský ministr financí Jalloul Ayed
prohlásil, že francouzský prezident Nicolas
Sarkozy navrhuje, aby se státy skupiny G8 složily
na podporu nové tuniské demokracie. Má se
jednat o 40 miliardový balíček, který je údajně již
připraven ke schvalování. Ovšem tato informace je
zcela nová, neboť v posledním oficiálním
prohlášení G8 se státy shodly na 20 miliardové
podpoře pro Egypt a Tunisko. Tuniský ministr
financí dále neuvedl, jak by tato částka měla být
dělena mezi jednotlivými případnými dárci.

V Egyptě dochází k novým protestům za
svobodné informace a rychlé reformy
27.05.2011 Tisíce lidí v hlavním městě Káhira
protestují na revolučním náměstí Tahrir proti
vojenské vládě. Podle organizátorů demonstrací
vláda nepostupuje dostatečně tvrdě proti lidem
bývalého prezidenta a jeho rodině, přičemž nejsou
vidět žádné reformy, které by zlepšovali situaci
země. Úřady obvinili bývalého prezidenta
Mubaraka za plánování zabíjení demonstrantů a
za to mu nyní hrozí trest smrti, ovšem soudní
řízení se neustále protahuje a odkládá.

Etiopští rebelové vybojovali město od vládních
jednotek, měli přitom údajně osvobodit
pohřešované zaměstnance OSN
27.05.2011 Ogadenská národní osvobozenecká
fronta (ONLF), která bojuje od roku 1984 za
nezávislost etiopské provincie Ogaden, kde žije
převážně somálské etnikum, oznámila, že obsadila
město na severovýchodě země. Kromě obsazení
vojenských skladů a značných ztrát na straně
vládního vojska dále uvedla, že mimo stovky
mučených vězňů se jí podařilo osvobodit i dva
zaměstnance Světového potravinového
programu OSN, kteří byli v oblasti pohřešováni od
půlky května. Informace je nepotvrzená a OSN ji
hodlá prověřit. Etiopská vláda se k situaci zatím
odmítla vyjádřit.

Ze sporné oblasti Abyei v Súdánu uprchlo již
přes 80 000 lidí - údajně dochází i k leteckým
útokům
27.05.2011 Oblast mezi severním a jižním
Súdánem, která byla od začátku rozdělovacího
procesu spornou otázkou kvůli velkým zásobám
ropy, je nadále obsazována armádou severního
Súdánu. Podle úřadů jižního Súdánu, který se
chystal vyhlásit nezávislost již za 7 týdnů v
červenci, z oblasti uprchlo přes 80 000 lidí. Někteří
svědci hovoří o útocích súdánského letectva.

Rusko je ochotno převzít úlohu
zprostředkovatele, Muammar Kaddafi podle
Rusů ztratil legitimitu
27.05.2011 Po jednáních partnerů G8 se Ruská
federace nechala slyšet, že se hodlá angažovat v
otázce libyjské krize. Cílem má být
zprostředkování odchodu libyjského vůdce
Muammara Kaddafiho, který již podle Ruska ztratil
svými činy veškerou legitimitu. Oznámil to ruský 1.
náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov.
Podle západních diplomatů je jednání Rusů
poněkud překvapivé, neboť prý zcela jistě
udržovali čilý diplomatický kontakt s libyjskou
vládou.

Česká republika na 23. místě indexu "lepšího
života"
26.05.2011 Pracovní místo, bezpečnost, bydlení,
vzdělání, zdraví, spokojenost se životem, životní
prostředí, vláda, příjem či rovnováha mezi prací a
soukromým životem jsou hodnocené faktory v
žebříčku OECD "Index lepšího života", kde se
Česká republika z 34 zemí umístila na 23. místě.
Nejvyššího hodnocení dosahujeme v bezpečnosti
a kvalitě životnního prostředí, na chvostu jsme
kvůli nejnižšímu ukazateli přijmu.

Vládní reformy začne sněmovna projednávat 7.
června
26.05.2011 Poslanecká sněmovna začne
projednávat návrhy na zvýšení DPH, sociální
reformu, novelu zákona o veřejných zakázkách a
nový občanský zákoník na mimořádné schůzi,
která začne 7. června. V tuto chvíli je schůze
naplánovaná na dva týdny, je ovšem možné, že se
ještě o týden protáhne.

Ve stínové vládě ČSSD by měl být bývalý
eurokomisař V. Špidla
26.05.2011 V nové stínové vládě ČSSD, kterou
Bohuslav Sobotka, předseda strany, představí v
pátek, by neměl být ani bývalý předseda ČSSD Jiří
Paroubek, ani místopředseda ČSSD Zdeněk
Škromach. Jako stínový ministr práce a sociálních
věcí by se v ní měl naopak objevit bývalý
eurokomisař Vladimír Špidla nebo středočeský
hejtman David Rath jako stínový ministr
zdravotnictví. Informují o tom dnešní Lidové
noviny.

Petr Zatloukal je novým generálním ředitelem
České pošty
26.05.2011 Ministr vnitra Jan Kubice ve středu
večer jmenoval do funkce generálního ředitele
České pošty Petra Zatloukala.

Prezidentská kandidátka republikánské strany
USA ještě není uzavřena
23.05.2011 Republikánská strana Spojených států
amerických ještě zcela neuzavřela nominace pro
nadcházející prezidentské volby 2012. Posledním
přijatým kandidátem je guvernér státu Indiana
Mitch Daniels. Konečná podoba kandidátské listiny
však bude schválena v nejbližších měsících.
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Čínské pirátství ničí americkou ekonomiku
19.05.2011 Podle údajů americké International
Trade Commission stálo čínské pirátství a padělání
softwaru Spojené státy americké zhruba 48 miliard
dolarů. 28 miliard z částky se týkalo informačního
sektoru, asi 18 miliard poté oblasti high-tech. Podle
názoru expetů mohlo být v USA bez těchto ztrát
vytvořeno přibližně 2,1 milionu nových pracovních
pozic.

Prezident USA Barack Obama měl proslov na
téma změny v arabském světě
19.05.2011 Americký prezident Obama vyslovil
myšlenku, že revoluce a protesty vedoucí ke
svrhnutí autoritativních režimů představují v
arabském světě historický mezník. Prezident
prohlásil, že změny usilující o zavedení
demokracie budou plně podporovány Spojenými
státy a přinesou všem státům jen cestu k novému
blahobytu. Kromě toho vyjádřil naději v otázce
vyřešení izraelsko-palestinských vztahů a tvrdě
vyzval syrského prezidenta Assada k dialogům s
demonstranty.

Češi nesplácejí svoje hypotéky
19.05.2011 Objem nesplácených hypoték
zaznamenal čtyřnásobný nárůst oproti roku 2008 a
blíží se 20 miliardám korun, což tvoří 3,17% z
celkového objemu dlužné částky u hypoték, který
činí 613 miliard korun. Pro kondici bank tak nadále
nepředstavují zásadní komplikaci.

Dopravní podnik Praha vykázal provozní zisk
18.05.2011 Zisk z provozu ve výši 2 712 milionů
korun vykázal za loňský rok DPP. Oproti loňskému
ztrátovému roku dokázal snížit provozní náklady a
vybrat o 1,3% více na jízdném.

Podle MDI konkurenceschopnost Česka
neklesá
18.05.2011 Institute for Management Development
zveřejnil každoroční žebříček
konkurenceschopnosti, kde si Česká republika
oproti minulému pohoršila o jedno místo mezi 59
hodnocenými zeměmi. Zdánlivý pád je způsoben
započtením Spojených arabských emirátů, které
nebyly dříve hodnoceny. Díky infrastruktuře a
otevřenosti ekonomiky zůstává ČR v čele mezi
postkomunistickými zeměmi.

Vláda se dnes bude zabývat reformními zákony
18.05.2011 Na dnešním vládním jednání by mělo
dojít je schválení nového občanského zákoníku a
sociálních zákonů navržených ministrem práce
Jaromírem Drábkem (TOP 09). Dále by se měl
opětovně projednávat zákon měnící podmínky
stavebního spoření.

K9 dnes čeká jednání o vládní spolupráci 
18.05.2011 Zástupci stran vládní koalice se dnes
ve formátu K9 sejdou k projednávání situace ve
vládě a k diskuzi o nedůvěře a skandálech strany
VV. Veškeré otázky spojené s financováním strany
VV by měly být vyřešeny, stejně tak případné
personální změny v koaliční vládě.

ČSSD požaduje odvolání zbylých ministrů VV z
vlády
18.05.2011 Předseda ČSSD Bohumil Sobotka
dnes za celou stranu vystoupil s požadavkem na
premiéra Petra Nečase (ODS), aby odvolal zbylé
ministry VV z vlády z toho důvodu, že jsou podle
předsedových slov zkorumpováni,
zkompromitováni, ztratili důvěru a není tedy
možné, aby se nadále podíleli na řízení země.
Vláda by také měla posoudit, zda je působení VV
vůbec v souladu se zákonem.

Ministr školství: Od r.2015 se budou maturity
skládat v elektronické podobě
18.05.2011 Ministr školství Josef Dobeš (VV) se
dnes vyjádřil, že od r.2015 by studenti měli skládat
maturity elektronicky, protože by to nejen
usnadnilo mnoho administrativní práce, ale navíc
by zkoušky vyšly levněji. Dříve ke zjednodušení
systému ale dojít nelze, protože smlouvy s
dodavateli jsou uzavřeny na 4 roky.

Železniční odboráři připravují stávku
17.05.2011 Důvodem k přípravám stávky je
nesouhlas železničních odborářů s rozhodnutím
vlády o omezení dotací na regionální osobní
dopravu. Podle předsedy Odborového sdružení
železničářů (OSŽ) Jaroslava Pejši je velmi těžké
najít s vládou společnou cestu, stávka by tedy
měla být uspořádána do 3 týdnů.

Ministr zdravotnictví začal představovat
reformy v nemocnicích
16.05.2011 Dneškem začal ministr zdravotnictví
Leoš Heger (TOP 09) ve Fakultní nemocnici v
Hradci Králové představovat plánované reformy
ministerstva. Ministr takto hodlá osobně informovat
ještě dalších 6 nemocnic, a to především o
příplatcích za nadstandardní služby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo
novou strategii na zvýšení
konkurenceschopnosti ČR
16.05.2011 Ministerstvo dnes představilo plán a
strategii na zvýšení konkurenceschopnosti země
mezi roky 2012 až 2020. Tato strategie by měla
zařadit ČR mezi 20 nejvíce konkurenceschopných
zemí světa. Podle ministra průmyslu Martina
Kocourka je třeba se zaměřit na infrastrukturu,
makroekonomiku, zdravotnictví, podnikání,
finanční trhy a trhy práce a na inovace.

Emanuel Rahm se stává starostou Chicaga
16.05.2011 Bývalý šéf štábu Bílého domu
Emanuel Rahm se stal oficiálně novým primátorem
města Chicaga. Rahm pracoval dříve mimo jiné
jako poradce bývalého prezidenta Billa Clintona.
Podle expertů však stojí dnes Rahm před těžkým
úkolem zkonsolidovat zpět kritický finanční stav
města, které je citelně zasaženo hospodářským
poklesem.

Katolická církev na Slovensku spustila kampaň
před sčítáním lidu
15.05.2011 Slovenští katolíci podle svých slov
chtějí zjistit, kolik jich doopravdy je. Z toho důvodu
církev zaplatila billboardovou kampaň, která
Slováky nabádá, aby se na sčítacím formuláři
přihlásili ke katolickému vyznání. Podle mnohých
chce církev pouze získat větší příspěvky od státu. 

Švýcarsko v referendu rozhoduje o zákazu
euthanasie pro cizince
15.05.2011 Podle průzkumů má referendum
vyvolané švýcarskými konzervativci pouze malou
šanci na úspěch. Během loňského roku přijelo do
Švýcarska zemřít více než 800 cizinců. 

KLDR údajně vyměňovala raketovou techniku s
Íránem
15.05.2011 Podle OSN měla Severní Korea i
navzdory zákazu jakéhokoliv obchodu s jadernou a
raketovou technologií sdílet a vyměňovat určité
technologické poznatky s Íránem. KLDR provedla
minulý rok dva jaderné testy a na konci roku
údajně vstoupila do poslední fáze obohacování
uranu. Tamní armáda však zatím ještě
nedisponuje dostatečně výkonným nosičem, který
by mohl donést těžší jaderné hlavice na větší
vzdálenost.

Poslanec Babák stáhl svoji kandidaturu na
předsedu VV
15.05.2011 Jako důvod uvedl M. Babák to, že
neustálé mediální útoky na něj poškozují i stranu.  
        O křeslo předsedy VV tak nyní zabojují 3
zbývající kandidáti: současný předseda strany
Radek John, předsedkyně poslaneckého klubu
Karolína Peake a poslankyně Dagmar Navrátilová.

TOP 09 bude dnes jednat o situaci VV
15.05.2011 Předsednictvo TOP 09 se dnes sejde k
jednání o situaci ve vládě a straně VV.
Místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek se vyjádřil,
že je přes veškeré aféry strany VV důležité udržet
koalici, protože předčasné volby by pozdržely
plánované reformy, a to nejméně o rok.
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