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Gruzie požaduje propuštění svých občanů
zadržených v Jižní Osetii
20.06.2011 Ministerstvo zahraničí Gruzie požaduje
po Rusku okamžité propuštění 10 gruzínských
občanů, kteří byli podle údajů gruzínské strany
zadrženi 18. června poblíž administrativní hranice
se separatistickou Jižní Osetií. Vyzvalo Rusko
rovněž k připuštění mezinárodních pozorovatelů na
území Abcházie a Jižní Osetie, kde jsou podle
Tbilisi neustále hrubě porušována lidská práva a
zásady mezinárodního práva. Dle vyjádření
jihoosetské strany překročili gruzínští občané
nezákonně hranici a v souvislosti s incidentem
probíhá vyšetřování.

MMF varuje před zvýšeným rizikem, kterému
čelí světová ekonomika
20.06.2011 Hlavními hrozbami jsou podle vedení
Mezinárodního měnového fondu pokračování a
prohlubování řecké krize, dále neschody nad
shodkem rozpočtu USA a čím dál tím akutnější
nutnost "zkrocení" zběsile rostoucích asijských
ekonomik. Řecké problémy se podle odborníků
mohou rycle rozšířit eurozónou a napadnout
především její oslabené členy, jako například
Španělsko, Portugalsko a Irsko. Vedení MMF
vyzvalo k urychlenému řešení jak problémů
euozóny, tak situace kolem rozpočtu USA.

Somálsko je opět bez životaschopné centrální
vlády
20.06.2011 Dosavadní premiér Mohamed
Abdullahi Farmajo nejprve rezignaci odmítal, nyní
ovšem nátlaku ze stray prezidenta a parlamentu
ustoupil. Učinil tak, jak sám řekl "v zájmu
lidu". Jeho rezignace byla součástí dohody
podporované OSN, která zároveň prodlužuje
mandát nejvyšších státních činitelů do roku 2012.

V ulicích Casablancy protestovalo 10 000 lidí
proti návrhům krále Mohammeda VI.
20.06.2011 Král Mohammed VI. představil několik
reforem, v nichž posiluje pravomoci vlády a
palamentu a i nadále si v nich zachovává kontrolu
nad klíčovými složkami- obranou, armádou a
náboženstvím. Podle protestujících však tyto
změny nezacházejí dostatečně daleko. V hlavním
městě Rabat naopak několik set lidí vyjádřilo
podporu panovníkovým návrhům.

Jednotky Severního a Jižního Súdánu se
stáhnou z hraničního města Abyei
20.06.2011 Vojáci obou částí budou nahrazeni
etiopskými jednotkami. Přítomnost ozbrojených sil
poblíž tohoto hraničního města výrazně zvyšovala
riziko vypuknutí nového konfliktu. Výsledky
klíčového jednání dnesk potvrdil zprostředkovatel
rozhovorů 

Nálet NATO zabil podle libyjské vlády 15
civilistů
20.06.2011 Není to přitom ojedinělý případ, kdy
byli při náletu na Tripolis zabiti civilisté. Již dříve
prý došlo ke ztrátám na životech civilistů vlivem
selhání zbraňového systému, jak potvrdilo samo
NATO. Nálety letadel Severoatlantické aliance na
libyjské hlavní město trvají již tři měsíce.

Šanghaj zavádí opatření proti nedostatku
elektrické energie
20.06.2011 Elektrická síť zásobující čínskou
finanční metropoli prý nemá dostatečnou kapacitu
pro pokrytí největší poptávky po elektrické energii v
době léta. Proto budou muset jak průmyslové
podniky, tak firmy soustřeďující se na služby
omezit a případně naprosto přerušit odběr
elektřiny. Za toto ochromení mohou především

dlouhá sucha a nedostatky v zásobování
elektráren uhlím. Čína se potáká s energetickou
krizí od března tohoto roku.

Singapur naléhá na Čínu, aby objasnila své
nároky v Jihočínském moři
20.06.2011 Podle singapurské vlády může za
napětí v regionu právě dvojznačnost čínského
jednání. Singapur samotný si nečiní žádné územní
nároky na sporné vody Jihočínského moře, ale jde
mu především o bezpečný a volný pohyb v tomto
prostoru s četnými obchodními trasami. Konflikty
prozatím vznikaly hlavně mezi vietnamskými a
čínskými loděmi, na což čínská vláda reagovala
vysláním jednoho z největších hlídkových plavidel.

MAAE znovu projednává otázku bezpečnosti
jaderné energetiky
20.06.2011 Představitelé celkem 150 států se sešli
v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii
ve Vídni, aby diskutovali nad tématem
bezpečnostních parametrů jaderných elektráren.
Dalším bodem jednání má být i shrnutí současné
situace v JE Fukušima Daiichi. Názory jednotlivých
představtelů se ovšem liší především v otázce, zda
může mezinárodní akce odvrátit podobný incident.

Rada EU bude jednat o zpřísnění sankcí vůči
Bělorusku
20.06.2011 Ministři zahraničí členských států EU
projednají na dnešním zasedání v Lucemburku
situaci v Bělorusku a případné přijetí dalších
opatření vůči Minsku. V poslední době se jedná
především o dalším zpřísnění sankcí, které by bylo
zaměřené proti běloruským podnikům spjatým s
režimem. Tématem setkání bude rovněž vývoj v
Sýrii, Libyi a v Jemenu.

Tripartita bude jednat o daňových a
zdravotnických reformách
20.06.2011 Na schůzi tripartity budou dnes
zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů
projednávat podobu reforem daňových a
zdravotnických zákonů. Podle všeho odbory budou
i nadále požadovat jejich přepracování. Dále by na
programu schůze mělo být také jednání o novele
zákoníku práce a strategie konkurenceschopnosti.

Hackeři se zmocnili osobních dat klientů
společnosti Sega
19.06.2011 Japonský výrobce videoher Sega se
tak stal další firmou po Sony, které byly odcizeny
osobní informace o svých klientech. Podle
veřejného prohlášení firmy se jedná o zhruba 1,3
milionu lidí. K odcizeným údajům patří jména, data
narození, e-mailové adresy či hesla členské sítě
Sega. Informace a údaje o platbách kreditními
kartami však zůstaly neporušeny.

V Izraeli započalo cvičení civilní obrany
19.06.2011 Toto cvičení má rozsáhlý charakter a
má za úkol obyvatele a všechny složky
záchranného systému na raketové útoky ze
sousedních zemí, jako je Sýrie, Libanon, Irán či
pásmo Gazi. Délka cvičení se odhaduje na 5 dní.

Střevní bakterie byla objevena v německém
potoce
19.06.2011 V jednou z frankfurtských potoků v
západním Německu byla odborníky objevena
nebezpečná střevní bakterie EHEC. Podle úřadů
zatím neexistuje žádné spojení mezi potokem a
veřejnou vodovodní sítí, lidé by však měli i přesto
být opatrní. Do potoka se bakterie dostaly s
největší pravděpodobností z nedaleké čističky
vody.

USA potvrzuje zapojení do mírových jednání s
Talibanem
19.06.2011 Americký ministr obrany Robert Gates
potvrdil výrok afgánského prezidenta Hamida
Karzáího o údajném zapojení USA do mírových
jednání s Talibanem. Dialogy jsou však podle
ministra obrany teprve v počátku a v současné
době se ověřuje, zda druhá strana u stolu
skutečně zastupuje Taliban.

V Mexiku končí operace namířené proti zločinu
19.06.2011 Sedmidenní národní operace proti
zločinu končí v Mexiku, při níž bylo policií zatčeno
až 3305 osob, a to za různé zločiny. Objeveno bylo
též 1122 kradených automobilů. Představitelé
Mexika chtějí podobné akce uskutečňovat
pravidelně za účelem redukce míry kriminality v
zemi.

Bolivijská vláda a dopravní podniky dospěly k
dohodě
19.06.2011 Po několika hodinovém jednání
dosáhla bolivijská vláda dohody se zástupci
zaměstnanců dopravních podniků, jimi plánovaná
zítřejší národní stávka se tedy konat nebude.
Prezident Evo Morales slíbil zrušit zákon, jenž by
stahoval z provozu vozidla starší 12 let, bude
pouze docházet k pravidelných kontrolám, a to z
bezpečnostních důvodů.

Do armády bude se bude od příštího roku
nabírat i více jak 600 rekrutů
19.06.2011 Ministr obrany Alexandr Vondra (ODS)
prohlásil, že už letos česká armáda přijme 150-300
rekrutů, v příštích letech by se jejich počet měl
zvýšit na víc jak 600. Všichni přijatí projdou
přípravou na profesionální vojenskou službu.
Nábor byl pozastaven r.2009 kvůli úsporám v
resortu, ale podle slov ministra je už třeba doplnit
nové vojáky, aby armáda nestárla.

Výkonný sbor ČSSD zvolil další členy
předsednictva strany
19.06.2011 Výkonný sbor ČSSD zvolil další 4
členy: místopředsedkyni Senátu Alenu
Gajdůškovou, poslankyni Vlastu Bohdalovou,
ředitelku nemocnice v Kladně Kateřinu Pancovou a
pražského radního Petra Dolinka. K tomu, aby
strana naplnila počet členů širšího vedení je třeba
zvolit ještě 2 další členy. Výkonný sbor mimo
nových členů předsednictva schválil i podrobná
pravidla pro uspořádání celostranického interního
referenda.

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.
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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.
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