
středa

01
červen

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

Novým náměstkem pro vysoké školy se stal
Ivan Wilhelm
31.05.2011 Ministr školství Josef Dobeš (VV)
nahradil svého náměstka pro vysoké školy Jana
Kouckého bývalým rektorem Univerzity Karlovy
Ivanem Wilhelmem. Ten bude nyní pracovat na
přípravě reformy vysokých škol.

Obchodní síť IKEA čelila nastraženým
výbušninám
31.05.2011 Ve třech obchodech IKEA v Belgii,
Francii a Nizozemsku byly nastraženy výbušniny.
Podle výroku odborníků se jednalo o podobné typy
náloží, které však ve výsledku způsobily jen
drobné škody.

Akcie společnosti Nokia prudce klesají
31.05.2011 Jen několik týdnů po vyhlášení a
schválení cílů pro letošní fiskální rok muselo
vedení společnosti upustit od svých plánů. Akcie
firmy klesly na světových trzích o 18 % a v
současnosti se nacházejí na svém minimu za
posledních 13 let. Expeti již pochybují o tom, že by
se společnost dokázala zotavit z tak masivních
propadů a navrátit zisky do původních hodnot.
Cena společnosti na trhu klesla zhruba o 5,5
miliardy dolarů.

Byl vytvořen test pro rychlé odhalení
nebezpečné střevní nákazy u člověka
31.05.2011 Tento test vytvořili specialisté na
univerzitní klinice v Münsteru. Pomocí této novinky
tak mohou lékaři včasně a rychle identifikovat
osoby s podezřením na nakažení, a nemusí tak
čekat, než se nemoc u napadeného projeví. Podle
expertů se jedná o první dílčí úspěch v boji proti
šířící se nebezpečné střevní nákaze.

Irán odmítl přelet letounu s německou
kancléřkou Merkelovou
31.05.2011 Letoun s německou kancléřkou
Angelou Merkel musel kroužit nad Tureckem,
jelikož Teherán zamítl přelet letadla nad svým
územím. Celý incident trval asi dvě hodiny, poté
přišlo z hlavního města Iránu nové povolení.
Kancléřka Merkelová cestovala z Berlína do Dillí,
kde měla naplánovanou státnickou návštěvu.
Německé Ministerstvo zahraničí okamžitě
předvolalo iránského velvyslance v Berlíně a
požaduje vysvětlení celé záležitosti, která může
podle expertů přerůst až v diplomatickou rozepři.

Premiér Silvio Berlusconi utrpěl porážku v
italských komunálních volbách
31.05.2011 Předseda vlády prohrál i ve městech,
které bylo dříve možné nazvat baštami pravice, v
Miláně, Neapoli, Novaře a Cagliari. Silvio
Berlusconi, který se dnes v Miláně nedostavil na
slyšení v aféře ohledně sexuálního zneužívání
marocké dívky, přesto všechny ujišťuje, že propad
preferencí nebude mít dopady na jeho vládu a že
nehodlá odstoupit. 

Maďarští policisté hodlají protestovat proti
důchodové reformě
31.05.2011 Kabinet premiéra Viktora Orbána chce
změnit pravidla pro odchod do předčasného
důchodu a odebrat tuto výsadu lidem, kteří již v
předčasném důchodu jsou, přestože jim ještě
nebylo 57 let. Představitelé všech odborů se mají s
premiérem sejít ve čtvrtek. 

Rakousko zavede od 4. do 9. června dočasné
kontroly na hranicích
31.05.2011 Rakouská vláda přistoupila k tomuto
opatření z důvodu pořádání Světového
ekonomického fóra ve vídeňském Hofburgu. Lidé

by v tomto období měli hranice překračovat pouze
na bývalých hraničních přechodech a turistických
stezkách a mít s sebou platný pas nebo občanský
průkaz, jinak jim hrozí vrácení zpět a další sankce. 

Německé testy vyvrátily, že by zdroj nákazy byl
ze Španělska
31.05.2011 Na okurkách ze Španělska se sice
vyskytovala bakterie EHEC, ne však její toxická
verze, která má již v Německu na svědomí 15
mrtvých. V Švédsku a Španělsku nemoci podlehl
jeden člověk. Hospitalizované pacienty s
podezřením na infekci hlásí i Švýcarsko, Dánsko,
Velká Británie, Nizozemsko a ČR - jedná se o lidi,
kteří se nedávno vrátili z Německa. Ve Španělsku
prodej zeleniny nijak neklesl. Odborníci stále
častěji označují za zdroj nákazy hamburský
přístav.

Německo opustí jadernou energetiku do roku
2022
30.05.2011 Koaliční vláda Spolkové republiky
Německo se rozhodla, že uzavře všech svých 17
jaderných elektráren nejpozději do roku 2022. Toto
rozhodnutí souvisí s nedávnými událostmi v
Japonsku a s pocitem, že jaderná energetika stále
není zcela pod kontrolou. Daň z jaderného paliva,
která přinese do státní kasy každoročně zhruba
2,3 miliardy eur, však zůstane zachována.

Americký prezident Obama jmenoval předsedu
sboru náčelníků štábu amerických ozbrojených
sil
30.05.2011 Stane se jím generál Martin Dempsey,
dosavadní velitel pozemního vojska, který mimo
jiné dříve velel americkým vojákům v Iráku. Toto
jmenování nabere definitivní platnost v případě, že
s rozhodnutím prezidenta bude souhlasit i Senát
USA.

Nové průběžné výsledky řádění bakterie
Escherichia coli v Německu: 14 obětí
30.05.2011 Počet obětí vzrostl za jeden den o
další 4 mrtvé. Německá vláda se však obává, že
šíření nákazy bude pokračovat. Tuto domněnku
vyslovil německý ministr zdravotnictví Daniel Bahr.
Kromě 14 obětí se však v Německu nachází
dalších zhruba 30 obyvatel v kritickém stavu.

Čínská Průmyslová a obchodní banka (ICBC)
poskytne Zambii úvěr na 285 milionů dolarů
30.05.2011 Banka ICBC úvěr poskytne na
propojení elektrické sítě mezi jižní a východní
Afrikou. Důvodem čínských investic v Africe má být
snaha o zajištění obrovské surovinové poptávky
Číny, přičemž nový 365 km úsek elektrických sítí
má zajistit nové průzkumy ložisek nerostných
surovin v těžko přístupných místech a spojit Zambii
s Tanzánií a Keňou. Dalším důvodem má být i
nová rozsáhlá výstavba elektráren na "zelené
louce", kterou zatím brzdí nedostatečné napojení
do rozvodné sítě a v níž se mají angažovat právě
čínské firmy.

Prezident JAR navštívil Libyi - chce
zprostředkovat dohodu
30.05.2011 Prezident Jihoafrické republiky Jacob
Zuma dorazil do lybijského Tripolisu, kde se setkal
s několika vysokými vládními představiteli. S
Muammarem Kaddafim se však zatím nesetkal.
Jedná se již o druhou návštěvu - při té první bylo
jednání jen krátké a v podstatě bezvýsledné,
zatímco nyní prezident Zuma dorazil do Tripolisu
jen několik hodin poté, co generální tajemník
NATO oznámil, že vláda Kaddafiho se chýlí ke
konci a v Římě se představilo na 120 vysokých
armádních důstojníků, kteří tvrdí, že přeběhly od

Muammara Kaddafiho. Letecké útoky sil NATO se
zatím podle pozorovatelů nadále stupňují.

ÚOHS udělil Liberci pokutu 6,55 milionu korun
30.05.2011 Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS) udělil městu Liberec sankci 66,5
milionu korun za porušení zákona o veřejných
zakázkách při zadávání 72 zakázek, které
souvisely s Mistrovstvím světa v lyžování z roku
2009. Město se může proti rozhodnutí odvolat k
předsedovi ÚOHS.

Ministr životního prostředí dnes jednal se svým
polským protějškem Andrzejem Kraszewským
30.05.2011 Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa dnes v Polsku jednal s tamním ministrem
životního prostředí Andrzejem Kraszewským.
Tématem diskuse byla mimo jiné kvalita ovzduší
na česko - polském pohraničí. Ministr Tomáš
Chalupa také Andrzeji
Kraszewskému představil Akční plán pro
Moravskoslezský kraj.

Maďarsko testuje svou jedinou jadernou
elektrárnu
30.05.2011 Odborníci již po havárii v JE Fukušima
tvrdili, že maďarská elektrárna ve městě Paks
vydrží i silnější zemětřesení, než které kdy v
Maďarsku bylo. JE Paks má být v prvozu do roku
2017.

Demonstraci srbských radikálů proti vydání
Ratka Mladiče rozehnala policie
30.05.2011 Po několika projevech předáků Srbské
radikální strany, kteří vesměs označovali Ratka
Maldiče za hrdinu, začaly směrem ke kordónu
bělehradských policistů létat kameny a petardy.
Policie proto včerejší demonstraci rozehnala.
Bývalý generál bosenskosrbské armády
zodpovědný za řadu válečných zločinů by měl být
převezen do Haagu nejpozději zítra.

Vietnam obvinil Čínu ze stupňování napětí v
Jihočínském moři
30.05.2011 Území v Jihočínském moři si nárokuje
celkem šest států. Naposled se strhla potyčka mezi
vietnamskými čluny provádějícími geologický
průzkum a čínskou námořní hlídkou. Ta donutila
vietnamské lodě přerušit bádání a poničila jejich
vybavení. Celý incident se měl odehrát ve
vietnamských vodách. Čínské ministerstvo
zahraničí však jakákoliv obvinění popírá.

Čínský juan na rekordní výši oproti
americkému dolaru za poslední dobu
30.05.2011 Stalo se tak po zveřejnění zprávy o
podhodnocování čínské měny, kterou vydalo
ministerstvo financí USA. Čínská centrální banka
zafixovala měnu na 6,4856 juanu za americký
dolar. Tato problematika je častým předmětem
sporu mezi Čínou a ostatními rozvinutými státy.

Odborníci z OSN prověřují předpoklady pro
vybudování dolu na vzácné nerosty v Malajsii
30.05.2011 Projekt na východě země je
přezkoumáván z bezpečnostních důvodů. V
případě, že by OSN povolilo jeho vybudování,
vznikla by další konkurence pro Čínu, která
prozatím produkuje přes 90% veškerých zásob
vzácných nerostů na světě. Největší obavy mezi
místními obyvateli vzbuzuje otázka, jak bude
továrna nakládat s toxickým odpadem vzniklým při
zpracování vytěženého materiálu.

Bouře zastavila práci na JE Fukušima Daiichi
30.05.2011 Tropická bouře udeřila na
severovýchod Japonska a zachvátila i komplex
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jaderné elektrárny Fukušima. Prozatím není
známo, že by se potvrdily některé z obav
vyřčených samotným vedením elektrárny.
Japosnký meteorologický úřad vydal varování před
záplavami a sesuvy půdy.

Karzáí se ostře pustil do počínání NATO v
Afghanistánu
29.05.2011 Po dalším náletu na jihozápadě země,
který zabil čtrnáct civilistů, se afghánský prezident
Hamid Karzáí ostře obul do operací USA a celého
NATO s prohlášením obsahujícím výrazy jako
"poslední varování", "veliké chyby" a "vraždění
civilistů". Bílý dům přislíbil, že vezme celou situaci
zcela vážně v potaz a na místo neštěstí již byl
vyslán vyšetřovací tým.

JE Fukušima Daiichi není připravena na
příchod silných dešťů
29.05.2011 Na území Japonska mají dorazit
počátkem týdne silné bouře a přívalové deště.
Podle provozovatele elektrárny není objek
dostatečně připraven na příchod takového počasí
a bouře by mohly z poničených reaktorových
budov dále šířit radioktivní látky do okolí. V pondělí
se u japonských břehů očekává příchod tajfunu
Songda.

V Kišiněvě žádají desítky tisíc demonstrantů
odstoupení vlády
29.05.2011 V hlavním městě Moldavska se koná
jeden z mnoha opozičních protestů probíhajících
v této zemi během posledních dvou týdnů. Akce s
názvem "Sociální pochod", pořádané
Komunistickou stranou Moldavska, se účastní více
než 40 000 demonstrantů, požadujících
odstoupení vlády tvořené koalicí Aliance za
evropskou integraci.

Lotyšský prezident inicioval rozpuštění
parlamentu
29.05.2011 Prezident Lotyšska Valdis Zatlers v
sobotu oznámil, že má v úmyslu rozpustit
parlament – v souladu se zákony země budou nyní
o prezidentově požadavku hlasovat občané v
referendu. Jak informovala agentura Reuters,
prezident v televizním projevu k národu obvinil
poslance ze lží a z „posluhování“ zájmům
oligarchů. Zákonodárci v pátek odmítli zrušit
imunitu jednoho z poslanců v souvislosti s
vyšetřováním podezření z korupčního jednání.

Ministr financí hodlá předložit návrh rozpočtu
se schodkem 105 miliard korun
29.05.2011 Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP
09) má v plánu předložit návrh na rozpočet pro rok
2012 se schodkem 105 miliard korun. Dodrží tak
deficit 3,5 procenta HDP podle plánu vlády. Ministr
to sdělil v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. V

případě, že by se svým návrhem neuspěl, je
údajně připraven vládu opustit.

Ratko Mladič vyzval srbské nacionalisty ke
klidu
29.05.2011 Také srbský prezident Boris Tadič
zdůraznil, aby dnešní večerní demonstrace proti
ochotě srbské vlády vydat bývalého generála
bosenskosrbské armády do Haagu, proběhla bez
násilných incidentů. Podle svého advokáta je
Ratko Mladič s procesem před trestním tribunálem
v Haagu smířený.

Nizozemská vláda chce uzavřít coffeshopy pro
zahraniční turisty
29.05.2011 Od změny coffeshopů v privátní kluby
pro registrované členy žijící výhradně v
Nizozemsku a omezení pouličního prodeje
marihuany si nizozemská vláda slibuje omezení
drogové turistiky a posílení pořádku v ulicích. Rada
města Amsterdamu se obává masivního přesunu
prodeje drog do ulic, kde lze jen těžkou kontrolovat
věk kupujících.

Bakterie Ehec se v Německu stále šíří
29.05.2011 Počet obětí infekce zatím dosáhl 10.
Nakaženo bylo již přes 1000 lidí a ministr
zdravotnictví Šlesvicka-Holštýnska tvrdí, že nemoc
vzhledem ke své desetidenní inkubační době
zatím nedosáhla svého vrcholu. Němci se obávají,
že Hamburská tržnice není jediným ohniskem
nákazy. Do Čech se infikované okurky dostaly
také, žádný případ nákazy však zatím nebyl
nahlášen.

Novelu trestního zákona navrženou KSČM
vláda nejspíš zamítne
29.05.2011 KSČM ve své novele navrhují, aby
byla osoba, která nahlásí korupci, zbavena
beztrestnosti. Koaliční kabinet ovšem tento návrh
pravděpodobně nepodpoří.

Vláda podpoří navýšení poplatků za odpad
29.05.2011 Až o 100% by měly narůst poplatky za
odpad k příštímu roku. Tento návrh poslanců TOP
09 bude v projednávání ve čtvrtek příštího týdne.
Vláda se k návrhu staví pozitivně a hodlá ho
podpořit. Poslanci TOP 09 odůvodňují svůj návrh
tím, že se už 9 let platba za odpad nezměnila.

KLDR propouští amerického vězně
28.05.2011 KLDR propustila Američana Eddie
Juna, který byl v zemi zatčen v listopadu minulého
roku za šíření křesťanství. Pchjongjang rozhodl o
propuštění poté, co byl do země vyslán americký
vyslanec pro lidská práva a vyjádřil pochopení a
lítost nad celým případem.

Hackeři zaútočili na sít Lockheed
28.05.2011 Podle nejnovějších údajů zaútočili
zatím neznámí počítačoví piráti na zabezpečenou
počítačovou síť Lockheed Martin a také na několik
jiných armádních dodavatelů USA. Agentura
Reuters uvedla, že útok byl masivní a velice
nebezpečný. Lockheed je mimo jiné dodavatelem
informačních technologií pro americkou vládu.

Prezident USA Obama varuje Evropu před
Běloruskem
28.05.2011 Prezident USA Barack Obama varoval
na své dvoudenní návštěvě v Polsku celou Evropu
před nebezpečným vývojem v Bělorusku. Zdejší
soudy posílají do vězení opoziční aktivisty a směr,
kterým se země ubírá, představuje podle
prezidenta Obamy vážné nebezpečí pro střední
Evropu.

Americký prezident Barack Obama mluvil v
Polsku o pádu komunismu
28.05.2011 Americký prezident Barack Obama
pozitivně vyzdvihl na své návštěvě Polska přechod
zemí střední a východní Evropy k demokracii. O
Polsku hovořil jako o lídrovi této dlouholeté
transformace a vyzval hlavní město Varšavu, aby
svými zkušenostmi pomohla arabským zemím, kde
v letošním roce došlo k pádu autoritářských
režimů.

V Tbilisi se koná „tichý protest“ gruzínské
opozice
28.05.2011 Akce „Tichý protest“ probíhá před
budovou gruzínského parlamentu v centru Tbilisi,
účastní se jí tisíce lidí protestujících proti rozehnání
demonstrace opozice prezidenta Michaila
Saakašviliho v noci na 26. května. Středeční
demonstrace byla jednou z řady protestních akcí
probíhajících v Gruzii od minulé soboty.

Rusko je proti jednání o Sýrii v Radě
bezpečnosti OSN
28.05.2011 Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
v telefonickém rozhovoru se svým syrským
protějškem Walidem Muallemem potvrdil,
že Rusko nepovažuje za nutné jednat o situaci v
Sýrii v Radě bezpečnosti OSN. Moskva tímto dala
opět najevo, že odmítá zvažovat návrh rezoluce
RB OSN vypracovaný Velkou Británií, Francií,
Německem a Portugalskem, který požaduje
okamžité ukončení násilí proti demonstrantům
v Sýrii. Ruský prezident Dmitrij Medvěděv již dříve
prohlásil, že není zastáncem zpřísnění
ekonomických sankcí vůči Sýrii.
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