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Arménie je připravena navázat diplomatické
styky s Tureckem
18.06.2011 Arménský premiér Tigran Sargsyan
vyjádřil naději, že Turecko naváže na dohody
z roku 2009, které předpokládají normalizaci
vzájemných vztahů a otevření hranic mezi oběma
státy. Turecko-arménské hranice zůstávají zavřené
od roku 1993, kdy vypukla válka o Náhorní
Karabach a Ankara na znamení solidarity s
Ázerbájdžánem přerušila s Arménií kontakty.
Dalším sporným bodem v turecko-arménské
dohodě je uznání arménské genocidy.

Bělorusko chce reagovat na krizi uzavřením
hranic
17.06.2011 Běloruský prezident Alexandr
Lukašenko dnes na tiskové konferenci v Minsku
uvedl, že v případě prohlubování finanční krize
může Bělorusko zastavit veškerý import a uzavřít
hranice. Za původce hospodářských problémů, s
nimiž se země potýká, označil internet a média,
které se dle prezidentových slov „snaží přivést
zemi ke kolapsu“. Podle odborníků byla současná
platební krize vyvolána zvýšením mezd veřejných
zaměstnanců o 50 procent, ke kterému prezident
A. Lukašenko přistoupil před prosincovými volbami
hlavy státu. Minsk nyní očekává finanční pomoc od
Mezinárodního měnového fondu, který poskytnutí
úvěru podmiňuje úspornými kroky a zpřísněním
měnové politiky, a od fondu pro země bývalého
Sovětského svazu, který po Bělorusku žádá
rozsáhlou privatizaci státních podniků.

Ústavní novela o rozšíření pravomocí NKÚ
podpořena poslanci
17.06.2011 Poslanci dnes podpořili novelu o
rozšiřování pravomocí Nejvyššího kontrolního
úřadu (NKÚ), a to i na kraje, obce a veřejnoprávní
subjekty. NKÚ tedy bude kontrolovat pouze
hospodaření státu a plnění státního rozpočtu.
Novela by měla platit od příštího roku.

EU poskytne středním školám dotace, budou
moci čerpat 1,5 mld korun
17.06.2011 Střední školy ČR budou moci od srpna
tohoto roku využít dotace EU ve výši 1,5 mld
korun. Tato finanční částka je určena na stáže ve
firmách a podporu výuky jazyků. Tyto dotace se
netýkají pražských škol, protože Praha je finančně
dobře zajištěná a na evropské dotace nedosáhne.
Dotace jsou součástí operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Moravskoslezský kraj požaduje od dopravců
téměř 3 mil korun
17.06.2011 Jako náhradu za finanční škody
způsobené čtvrteční stávkou požaduje
Moravskoslezský kraj od Českých drah a
oblastního ČSAD částku rovnou téměř 3 milionům
korun. Údaje o nevypravených spojích se stále
shromažďují a kompletují.

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy je na
návštěvě Německa
17.06.2011 Jeho dnešní setkání s kancléřkou
Angelou Merkel má pomoci vzájemným vztahům
mezi oběma zeměmi, které se rozcházejí v
názorech na záchranu Řecka, jadernou energetiku
i zásah v Libyi. Berlín již připustil, že by zapojení
soukromých investorů do záchrany Řecky mohlo
být dobrovolné, čímž dal za pravdu francouzskému
prezidentovi. 

Řecký premiér chce výměnou ministrů
zachránit zemi před bankrotem
17.06.2011 George Papandreu nahradil
nepopulárního ministra financí Georgiose

Papaconstantina ministrem obrany Evangelosem
Venizelosem. Od tohoto kroku si slibuje větší
podporu opozice pro své reformy, které jsou
životně nutné pro to, aby Řecko získalo další část
půjčky od EU a MMF. Pokud úsporný balíček
neprojde parlamentem, hrozí Řecku bankrot. 

Rebelové i USA odmítají nabídku Muammara
Kaddafiho na svobodné volby
17.06.2011 Podle libyjských rebelů nejsou volby
přípustné, neboť jejich síly se již blíží k předměstím
Tripolisu, kde se očekává připojení dalších
povstalců. Rebelové prohlásili, že cílem je svrhnutí
zkorumpované tyranie a žádné volby proto
nebudou. Podobně se vyjádřily i Spojené státy,
když oznámily, že nabídka přichází trochu pozdě
na to, aby mohla být přijata. Postup rebelů je ve
skutečnosti nadále velmi pomalý a často
neúspěšný, i přes 13 týdnů trvající vojenskou
kampaň NATO, která se dostává do vlastní krize
kvůli nejednotnosti jednotlivých členů.

Předáci ČMKOS se dnes budou radit o dalším
postupu v jednání s vládou
17.06.2011 Předáci Českomoravské konfederace
odborových svazů (ČMKOS) se dnes sejdou, aby
se poradili o tom, jakým způsobem budou nadále
postupovat v jednání s vládou o podobě
plánovaných vládních reforem. Zároveň budou
hodnotit včerejší stávku dopravních odborů, která
byla ukončena o půlnoci a která zastavila provoz
české železniční dopravy, pražského metra a v
některých městech omezila MHD.

Sněmovna bude projednávat novelu o obchodu
s vojenským materiálem
17.06.2011 Poslanecká sněmovna bude dnes v
druhém čtení jednat o novele zákona o obchodu s
vojenským materiálem, podle které by bylo možné
nakupovat vojenský materiál ze zahraničí bez
prostředníků. Zároveň by poslanci na zasedání
měli projednávat návrhy na státní vyznamenání
občanů, které uděluje či propůjčuje prezident ČR.

Poslanecká sněmovna vyzvala premiéra k
odvolání ministra obrany Alexandra Vondry
16.06.2011 Poslanecká sněmovna dnes hlasy
opozice vyzvala předsedu vlády Petra Nečase
(ODS), aby odvolal současného ministra obrany
Alexandra Vondru (ODS), a to v souvislosti s jeho
údajným pochybením souvisejícím s předraženou
zakázkou pro firmu ProMoPro v době českého
předsednictví Evropské unii. Pro premiéra tato
výzva není ovšem nijak závazná, a nemusí se jí
tedy řídit.

Okolo 2000 lidí protestovalo v Praze proti
vládním reformám 
16.06.2011 Okolo dvou tisíc lidí se dnes zúčastnilo
protestního pochodu z Tyršovy ulice v Praze, aby
tak vyjádřili podporu stávce v dopravě a dali najevo
svůj nesouhlas s připravovanými vládními
reformami. Konflikt se vyhrotil před budovou
ministerstva financí, kde zasahoval policejní
antikonfliktní tým. Konec pochodu potom probíhal
v poklidu.

Kongres USA: Máme pravomoc ukončit
americké působení v libyjském konfliktu
16.06.2011 Předseda Sněmovny reprezentantů
USA John Boehner dnes prohlásil, že Kongres
USA má pravomoc ukončit působení amerických
sil v libyjském konfliktu. Přiznal, že válka stojí
Spojené státy zhruba 10 milionů dolarů denně, což
tvrdě zatěžuje státní pokladnu. Boehner také
pohrozil prezidentu Obamovi, že Kongres je
připraven říct své rozhodující slovo a zasáhnout do

diskuzí již během příštího týdne.

Prezident USA Obama jedná s generálem
Petraeusem o stažení amerických vojáků z
Afganistánu 
16.06.2011 Dnešním dnem započal americký
prezident Barack Obama vyjednávat s vrchním
velitelem afgánské mise generálem Petraeusem o
postupném stažení amerických sil ze země, které
započne v červenci tohoto roku. Přesné detaily
této akce ještě nebyly oznámeny ani dohodnuty,
prezident však přiznal, že generál bude v této
otázce jeho vrchním poradcem. V současné době
se v Afganistánu nachází zhruba 150 tisích
amerických vojáků.

Weiner odstupuje z Kongresu USA
16.06.2011 Dlouholetý člen Sněmovny
reprezentantů USA Anthony Weiner se rozhodl
podat rezignaci a odstoupit z Kongresu USA.
Důvodem je sexuální skandál, podle kterého
Weiner poslal několika ženám své obscénní
fotografie přes internet. Weiner dlouhou dobu
zvažoval svůj odchod a dnes přiznal, že tento krok
považuje za jediný správný. Mnozí experti
považovali právě tohoto politika ještě před
propuknutím skandálu za největšího kandidáta na
post nového primátora New Yorku.

Salvadorský prezident navštíví Mexiko
16.06.2011 Setkání salvadorského prezidenta
Mauricia Funese s jeho mexickým protějškem
Felipem Calderonem proběhne koncem měsíce
června během Funesovy návštěvy Mexika.
Hlavními tématy diskuze by měly být otázky
týkající se spolupráce obou zemí v různých
oblastech. Salvadorský prezident bude též jednat s
mexickými podnikateli, a to za účelem upevnění
vzájemných obchodních vztahů a investic.

Byla zahájena jednání o velké africké zóně
volného obchodu FTA
16.06.2011 Plánovaná africká zóna volného
obchodu Cape - Cairo  (FTA - Grand Free Trade
Area), která má zahrnovat 26 zemí a 525 milionů
lidí od Libye až po Jihoafrickou republiku by mohla
začít existovat již za 3 roky. Tento týden byla
zahájena jednání menších afrických regionálních
bloků, které by se měli v rámci zefektivnění sloučit
v jeden. Jednání se týká tří organizací
- Společného trhu pro východní a jižní
Afriku (COMESA), Východoafrického společenství
(EAC) a Jihoafrického rozvojového společenství
(SADC). Tento krok by měl pomoci přilákat
zahraniční investice a především pomoci kriticky
nízké bilanci regionálního obchodu. Jednání
představitelů v rámci zmíněných organizací i v
rámci společných rozhovorů se budou nyní
zabývat především otázkou nastavením poměru
ochrany domácích výrobků a ochranných známek
ku liberalizaci trhu pro velké nadnárodní firmy.

OSN vyzývá k ukončení bojů v Súdánu -
situace se zhoršuje a do země se chystají
jednotky Africké unie
16.06.2011 Generální tajemník OSN Ban Ki-moon
vydal prohlášení, v němž vyjadřuje své
znepokojení nad boji v Jižním Kardofanu a
střetech v Abyei. Stejně tak je OSN znepokojeno
boji mezi jižním a severním Súdánem. Napětí dnes
opět zesílilo, když jižní Súdán prohlásil, že jeho
armáda je připravena na válku se severním
Súdánem. Jižní Súdán totiž opět obvinil severní
Súdán z útoků na své území. Přitom obě strany se
na nedávném mírovém setkání v etiopském
hlavním městě Adis Abeba shodly na nutnosti
demilitarizace na ropu bohatého regionu Abyei a
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stejně tak, že by do sporných území měli být
vysláni etiopští vojáci pod hlavičkou mírové mise
Africké unie.

Libyjský vůdce Muammar Kaddafi chce
uspořádat svobodné volby
16.06.2011 Syn libyjského vůdce Saif al-Islam
prohlásil, že jeho otec Muammar Kaddafi chce do
tří měsíců uspořádat svobodné volby, jejichž
výsledek bude respektovat a v případě prohry
odstoupí. S touto zprávou přišla Kaddafiho strana
ve chvíli, kdy do Tripolisu přiletěl ruský velvyslanec
pro řešení libyjské krize Michail Margelov. Libyjská
vláda chce podle Saifa al-Islama garantovat
transparentnost voleb mezinárodními pozorovateli,
přičemž je přesvědčena, že lidé rozhodně nedají
své hlasy rebelům, kteří jsou prý vnímáni jako
radikální islamisté s napojením na teroristy.

Al-Kaida má nového vůdce
16.06.2011 Tím se dnes oficiálně stal Ayman
al-Zawahiri, který byl po mnoho let mužem číslo
dvě této organizace. Zawahiri zároveň upozornil,
že al-Kaida i nadále povede svatou válku proti
USA a Izraeli pod jeho vedením.

Čína vysílá do oblasti Jihočínského moře jedno
z největších hlídkových plavidel
16.06.2011 Hlídková loď Haixun-31 o výtlaku 3000
tun má dohlížet na dodržování námořní
bezpečnosti v oblasti nárokované celkem šesti
okolními státy. Čínská vláda nedávno vystoupila s
prohlášením, že nepoužije sílu při řešení tohoto
problému a podle slov ministra zahraničí by Čína
dala přednost individuálním jednáním s každým z
nárokujících států.

Agustin Carstens hledá podporu v Číně
16.06.2011 Guvernér mexické centrální banky a
jeden ze dvou kandidátů na post prezidenta
Mezinárodního měnového fondu se snaží získat
podporu rychle rostoucích asijských ekonomik.
Bankéř Agustin Carstens má na své straně již
většinu států Latinské Ameriky. Ty právě spolu s
asijskými státy zvažují obsazení této klíčové pozice
ne-evropským zástupcem.

Výroba v eurozóně stoupá
15.06.2011 Podle Evropského statistického úřadu
stoupla průmyslová výroba v eurozóně v dubnu
tohoto roku o 0,2 %, v EU poté o 0,1 %. Jedná se
o změnu v porovnání s měsícem předchozím
(březen 2011), kdy průmyslová výroba stagnovala.
Kromě těchto údajů bylo také zjištěno, že
průměrná cena spotřebitelského zboží stoupla v
dubnu v eurozóně o zhruba 1,3 %.

Čína se přidává ke kritice budování jaderného
štítu USA
15.06.2011 Čína podpoří Rusko v kritice plánů
USA na vybudování protiraketového štítu. Na
výročním summitu v kazašské metropoli Astaně
prohlásila Čína jako člen Organizace zemí
šanghajské spolupráce (SCO)  toto stanovisko za
platné a vyjádřila názor, že protiraketový štít by
mohl podkopat a zničit strategickou stabilitu a
globální bezpečnost.

Ministr obrany USA Gates znepokojen
plánovanými škrty dotací pro modernizaci
jaderných zbraní
15.06.2011 Americký ministr obrany Robert Gates
prohlásil, že silně nesouhlasí s plánovanými škrty
dotací pro modernizaci státní nukleární
infrastruktury. Sněmovna reprezentantů USA již
odsouhlasila redukci výdajů do tohoto sektoru o 1
miliardu dolarů v roce 2012. Z těchto peněz mělo
dojít k vystavění nových komplexů a k zvýšení
bezpečnosti jaderného materiálu. Ministr Gates je
přesvědčen o tom, že takovéto škrty jsou jasným
znakem nezodpovědného chování a silně ohrožují
budoucnost státní bezpečnosti.

Arizona (USA) zasažena ničivým požárem
15.06.2011 V americkém státě Arizona propukl
dosud nejničivější požár v historii státu. Doposud
sežehl území o rozloze 1898 km2. Hasiči pomalu
získávají plameny zpět pod kontrolu, již pětina
požáru je uhašena. Ekonomické ztráty způsobené
tímto přírodním živlem však budou sahat do
mnohamiliardových položek.

Česká republika by neměla na euro spěchat
15.06.2011 Podle Conseq investement
management není správný čas na přijetí eura, ČR
by tak mohla riskovat nestabilitu vlastního
hospodářství způsobenou výkyvy ve měně, které
mají na svědomí státy eurozóny s finančními
problémy. Odpovědná monetární politika ČNB s
korunou navíc dokáže tlumit nepříznivé
ekonomické vlivy zvenčí a je oproti Bruselem
ovládanému euru výhodou pro české
hospodářství.

Portugalským premiérem se stal Pedro Passos
Coelho
15.06.2011 Šéf Sociálnědemokratické strany, která
před týdnem zvítězila ve volbách, byl dnes
jmenován předsedou vlády. Středopravicová
Sociální demokracie zítra podepíše koaliční
smlouvu s lidovci. Nová vláda bude muset hledat
prostředky ke splácení 78miliardového dluhu EU a
MMF a také se pokusí nastartovat hospodářský
růst. 

Řečtí odboráři během generální stávky obklíčili
parlament
15.06.2011 Asi 1500 lidí chtělo zabránit
projednávání nového úsporného balíčku. Vláda
chystá propustit 20% státních zaměstnanců a
zvýšit daně na nápoje, auta a nemovitosti. K
šetření tlačí Řeky především EU a MMF. Stávka
zastavila veškerou dopravu v zemi, pouze letiště
zůstávají v provozu.

Chilští studenti protestují před ministerstvem
školství
15.06.2011 Přibližně 30 studentů protestujících
před budovou chilského ministerstva školství bylo
zadrženo policií. Mladí Chilané vyjadřovali svůj
nesouhlas se zavedením ziskového školství a
obhajovali volný přístup ke vzdělání. Dříve během
tohoto týdne se též konaly protestní pochody.

Peru a Guatemala:dohoda o volném obchodu
15.06.2011 Dle guatemalské tiskové agentury je
dohoda o volném obchodu mezi Peru a
Guatemalou z 99% připravena k realizaci. Oba
státy jednají ještě o posledních detailech,
konkrétně například o položce kávy. Guatemala
údajně plánuje dosáhnout podobných smluv též s
Brazílií, Chile, Ekvádorem a Mexikem.

Poslanecká sněmovna přijala zákon o
protikomunistickém odboji
15.06.2011 Poslanecká sněmovna dnes schválila
zákon o protikomunistickém odboji. Podle něj
by účastníci odboje měli dostat odškodnění ve výši
100 tisíc korun, jejich pozůstalí by měli mít nárok
na  poloviční částku. Pro návrh hlasovalo 132 ze
175 přítomných poslanců, norma nyní míří k
posouzení do Senátu.

Příští týden dojde k vytvoření nové palestinské
vlády, dohodly se na tom Fatah s Hamasem
15.06.2011 Po několikahodinovém jednání v
Káhiře se prezident palestinské samosprávy a
vůdce Fatahu Mahmoud Abbas dohodl s
představitelem Hamasu Khaledem Meshaalem na
tom, že nová vláda bude lidem představena příští
týden v úterý při dalším jednání Hamasu a Fatahu
v egyptské Káhiře. Obě strany se již dohodly na
vzájemném předání svých vězňů a na předběžně i
na nové vládě. Hlavním cílem je nyní shodnout se
na jménu premiéra nové vlády. Jména premiéra i
jeho ministrů budou oznámeny právě v úterý,
přičemž mají být bez politické orientace - cílem je
vytvořit úřednickou vládu, která má do roka dovést
území Palestinské samosprávy ke společným
volbám.
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