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Slovenský parlament má po půl roce
generálního prokurátora, vláda pokračuje
18.06.2011 Na volbě šéfa prokuratury záviselo
pokračování současné vlády. Premiérka Iveta
Radičová prohlásila, že pokud bude do čela
prokuratury zvolen dosavadní šéf prokurátorů
Dobroslav Trnka, podá demisi. Jozefa Čentéš,
který byl zvolen 79 hlasy z 80, ale musí ve funkci
potvrdit prezident, který vyčká na posouzení
stížnosti k průběhu minulých prokurátorských voleb
Ústavním soudem. 

Ve Francii bylo hospitalizováno osmé dítě s
příznaky nákazy E.coli
18.06.2011 Původem infekce jsou s největší
pravděpodobností mražené hovězí karbanátky.
Stav dříve nakažených dětí se mírně zlepšuje. V
Německu již nákaza, která si vyžádala 38 mrtvých,
ustupuje. Odborníci ale varují, že se infekce pouze
přenesla z lidí na potraviny a patogen se může
nyní nacházet téměř všude.

Estonská opozice navrhla kandidáta na
prezidentský úřad
18.06.2011 Opoziční Estonská strana středu
navrhla do prezidentských voleb naplánovaných
na srpen letošního roku poslance Evropského
parlamentu a nestraníka Indreka Taranda.
Současný estonský prezident Toomas Hendrik
Ilves, vykonávající tuto funkci od roku 2006, na
konci loňského roku potvrdil, že bude usilovat o
znovuzvolení pro druhé funkční období.

Přípravy na volby v Guatemale provází násilí
18.06.2011 V Guatemale pokračují přípravy na
zářijové všeobecné volby, jsou však provázeny
kriminalitou a násilím, došlo dokonce i k úmrtím.
Předvolební průzkumy ukazují, že favority na
vítězství jsou opoziční kandidáti.

Bolivijská vláda jedná se zaměstnanci
dopravních podniků
18.06.2011 Bolivijská vláda oznámila, že na
sobotu svolala schůzi se zástupci zaměstnanců
dopravních podniků, a to aby se pokud možno
vyhnula národní stávce vyhlášené na pondělí.
Účelem jednání by mělo být ujasnění názorů obou
stran například o zákoně, podle nějž by do roku
2018 měla být stažena z provozu veškerá vozidla
veřejné dopravy starší 12 let, s čímž zaměstnanci
nesouhlasí, jelikož by téměř většina z nich přišla o
práci.

USA se zapojilo do mírových rozhovorů s
Talibanem
18.06.2011 To dnes potvrdil afghánský prezident
Hamid Karzáí. Americký ministr obrany Robert
Gates přitom ve svém posledním prohlášení uvedl,
že by takovýto krok měl přijít až na konci tohoto
roku.

Rada bezpečnosti OSN podpořila Ban
Ki-moona v kandidatuře na druhé období ve
své funkci
18.06.2011 První pětileté volební období
dosavadního generálního tajemníka OSN skončí
na konci roku 2011. Ban Ki-moon, bývalý
jihokorejský ministr zahraničí, nemá v další volbě
protikandidáta, a tudíž se očekává jeho
bezproblémové zvolení při setkání Valného
shromáždění na začátku následujícího týdne.

Jihokorejská armáda omylem střílela po
civilním letadle
18.06.2011 Podle vyjádření armádních
představitelů se jednotky domnívaly, že se jedná o
bojový letoun KLDR. Letadlo se však pohybovalo

mimo dostřel a později přistálo nepoškozené. Celý
incident se odehrál v těsné blízkosti hranice mezi
oběma Koreami.

Inženýři v JE Fukušima Daiichi museli zastavit
proces čištění radioaktivní vody
18.06.2011 Stalo se tak poté, co prudce stoupla
hodnota radiace ve stroji sloužícím k zachycování
césia z kapaliny. Do odhalení příčiny tak nebude
možné v procesu pokračovat. Zhruba 110 000 tun
vysoce radioaktivní vody vzniklo při snaze ochladit
výbuchem poškozené reaktorové nádoby a
palivové tyče.

Marocký král navrhuje novou formu konstituční
vlády
18.06.2011 Obyvatelé by o ní měli hlasovat v
referendu 1. července tohoto roku.
Král Mohammed v ní slibuje přenesení určitých
pravomocí na vládu a parlament. Král si ovšem
hodlá ponechat dohled a rozhodování nad
bezpečností, armádou a otázkami náboženství. I
tak ale podle svých slov doufá, že lid jeho
"demokratické reformy" přijme.

OSN potřebuje 200 milionů dolarů na
vypořádání se s humanitární krizí v Jižním
Súdánu
18.06.2011 Celá částka je prý potřeba na nákup
nezbytných komodit a jejich transport přímo na
místo určení. Tato potřeba je prý natolik urgentní,
že nebude-li urychleně naplněna, bude ohroženo
fungování tohoto nedávno vzniklého státu.
Jihosúdánská lidově osvobozenecká armáda navíc
bojuje celkem proti sedmi povstaleckým hnutím a
musí se denně potýkat s nepokoji mezi
jednotlivými kmeny, což situaci obyvatel ještě více
zhoršuje.

Syrské jednotky se přiblížily k turecké hranici
18.06.2011 Následkem toho se opět zvýšil počet
uprchlíků, kteří zemi kvůli vojenským střetům
opouštějí. Velká Británie varuje před jakýmkoliv
vstupem do Sýrie a zároveň vybízí tamní obyvatele
k urychlenému opuštění země. Situace v Sýrii je
podle slov expertů těžko posouditelná, čemuž
nahrává i fakt, že byl zamezen vstup novinářů do
země. Vládní média hovoří o krvavých nepokojích
ohrožujících obyvatelstvo, zatímco rebelové o
příležitosti k získání svobody.

Libyjský premiér obvinil NATO ze zločinů proti
lidskosti
18.06.2011 Těch se měly jednotky této organizace
dopustit při útoku na hlavní město Tripolis.
Předseda libyjské vlády proto vyzývá OSN, aby
zasedlo a vyšetřilo celou událost.
Premiér Al-Baghdadi al-Mahmudi dále tvrdí, že
vláda je ochotná jednat s povstalci, aby dospěla k
co nejrychlejšímu vyřešení konfliktu. Zároveň prý
již proběhlo několik jednání mezi zástupci rebelů a
představiteli Kaddáfího vlády, což ovšem popírá
tzv. Přechodná národní rada, hlavní orgán
povstalců.

Rusko a Čína odložily podpis smlouvy o
dodávkách plynu
18.06.2011 Prezidenti Ruska a Číny během
mezinárodního investičního fóra v Petrohradu
navzdory očekávání nepodepsali dohodu o
dodávkách ruského plynu do Číny na příštích 30
let. O dohodě jednají strany již pět let, stále se jim
však nepodařilo shodnout se na závěrečné podobě
smlouvy, především na ceně. Smlouva by podle
tiskové agentury Interfax mohla mít hodnotu až
jeden bilion dolarů (17,1 bilionu Kč). Na základě
předběžné dohody podepsané ruskou společností

Gazprom a čínskou CNPC na podzim roku 2009
by mělo Rusko od roku 2015 dodávat Číně 68
miliard krychlových metrů plynu ročně, což je více
než třetina současného objemu vývozu společnosti
Gazprom a 60% celkového objemu spotřeby
zemního plynu v Číně v loňském roce.

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
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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
stejně tak, že by do sporných území měli být
vysláni etiopští vojáci pod hlavičkou mírové mise
Africké unie.

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.
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