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Somálští islamisté se octli pod palbou cizích
helikoptér
24.06.2011 Dvě neznámé helikoptéry zahájily
palbu na islámské ozbrojence v Somálsku v oblasti
Kismayo. Dva členové ozbrojené hlídky byli
zraněni, zbylí ozbrojenci prý opětovali palbu na
podle jejich slov americké nebo francouzské
vrtulníky. Členové hlídkující jednotky patří dle
expertů k milicím spojeným s al-Káidou.

Bývalá ministryně rwandské vlády odsouzena
na doživotí
24.06.2011 Pětašedesátiletá Pauline
Nyiramasuhuko byla odsouzena na doživotí za
svoji roli při genocidě páchané na tutsijském
obyvatelstvu. Byla shledána vinnou společně se
svým synem a čtyřmi bývalými rwandskými
vládními činiteli. Rozsudek byl vyvrcholením
procesu trvajícího téměř deset let.

Čína prý zvládá boj s inflací a růstem cen
potravin
24.06.2011 Premiér Wen Jiabao dnes oznámil, že
čínská ekonomika je schopná udržet si stávající
růst a zároveň se vypořádat s nepříznivými vlivy,
jakými jsou růst cen potravin a vysoká inflace.
Podle slov premiéra Jiabaa budou ceny základních
komodit do příštího roku pevně pod kontrolou.

Komunistická strana Číny je největší světovou
politickou organizací
24.06.2011 Podle tvrzení čelních představitelů
partaje má nyní Komunistická strana Číny přes 80
milionů členů. V uplynulém roce zažádalo o přijetí
do strany zhruba 21 milionů lidí, avšak pouhých
14% z nich bylo přijato. Každý z uchazečů musí
mít podporu stávajícího člena a musí projít četnými
prověrkami.

K9 bude znovu jednat o dodatku ke koaliční
smlouvě v neděli
24.06.2011 V neděli večer se v v Kramářově vile
sejdou lídři koaličních stran ODS, TOP 09 a VV
-takzvaná K9, aby projednali sporné
body připravovaného dodatku ke koaliční smlouvě,
na kterých se neshodli na schůzi ve středu. Jedná
se například o otázky personálních obměn v
kabinetu či zdanění právnických osob i hazardu.

IEA uvolní ropu z rezerv
23.06.2011 Mezinárodní agentura pro energii (IEA)
oznámila, že uvolní v následujícím měsíci asi 60
milionů barelů ropy ze svých rezerv. Na trh se tedy
dostanou denně asi o 2 miliony barelů ropy více.
Agentura chce tímto krokem zabránit negativním
dopadům, které se týkají chybějící ropy z Libye
zmítané občanskou válkou.

Taliban označil americké stahování z
Afganistánu za symbolické
23.06.2011 Podle islámského radikálního hnutí
Taliban je postupné stahování amerických vojáků z
afgánské mise pouze symbolické gesto, které
nehraje významnou roli. Taliban prohlásil, že
zapotřebí jsou mnohem důležitější kroky, které v
případě nevyplnění budou mít za náskledek
posílení boje proti zahraničním jednotkám.
Afgánský prezident Hamid Karzáí však Obamův
plán na stahování 10 tisíc amerických vojáků do
konce roku přivítal s potěšením.

USA započne se stahováním vojáků z
Afganistánu
23.06.2011 Americký prezident Barack Obama
prohlásil, že v červenci tohoto roku bude zahájeno
již dlouho očekávané stahování amerických vojáků
z afgánské mise. Do konce roku jich odejde 10 000

a do konce příštího léta pak dalších 23 000. Status
bojové mise se tak postupně změní z bojové na
podpůrnou a bude omezena i činnost tzv.
rekonstrukčních týmů.

Chile a Vietnam připravují dohodu o volném
obchodu
23.06.2011 Vietnamská vláda ve středu potvrdila,
že se v listopadu chystá podepsat dohodu o
volném obchodu se státem Chile. Osmé a zároveň
poslední jednání obou zemí bylo ukončeno v
sobotu v Hanoi. Dohoda by měla zesílit spolupráci
Vietnamu a Chile ve všech sektorech
hospodářství.

Syrská armáda se přesouvá k turecké hranici
23.06.2011 Syrská armáda dnes za podpory tanků
pronikla podle oficiálních zdrojů do vesnice Chirbat
al-Džúz, která se nachází v blízkosti turecké
hranice. Podle vládních zdrojů je právě toto místo
útočištěm pro tisíce syrských uprchlíků
pokoušejících se utéct ze svých domovů před
ofenzivou vládních sil. Podle agentury AFP mnoho
Syřanů tuto hranici již překročilo.

Absence jemenského prezidenta Saleha se
protáhne
23.06.2011 Agentury Reuters a AFP uvedly, že
jemenský prezident Alí Abdalláh Saleh, který byl
zraněn výbuchem nálože umístěné v mešitě, se
pravděpodobně do Jemenu nevrátí v nejbližší
době. V současnosti se prezident Saleh léčí v
Saudské Arábii. Opozice doufá, že jeho
nepřítomnost pomůže uzavřít dohodu o předání
moci.

EU zostřila sankce vůči Bělorusku, prezident
hrozí žalobou u mezinárodních soudních
institucí
23.06.2011 Prezident Běloruska Alexandr
Lukašenko oznámil svůj úmysl podat u
mezinárodních soudních institucí žalobu na
neplatnost sankcí uvalených na zemi evropskou
sedmadvacítkou. Ministři zahraničí členských zemí
Evropské unie se v pondělí dohodli na zavedení
dalších sankcí vůči Bělorusku, které jsou poprvé
zaměřené na běloruský obchodní sektor a mají
zvýšit finanční tlak na běloruskou vládu. Konkrétně
zmrazí EU majetek tří společností blízkých
prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. Rusko
označilo další sankce sedmadvacítky vůči
Bělorusku za kontraproduktivní.

Řecká vláda premiéra Jorgose Papandrea
získala důvěru parlamentu
23.06.2011 Pro vládu současného premiéra
hlasovalo 155 zákonodárců, 143 bylo proti.
J.Papandros nyní musí prosadit další tvrdá
úsporná opatření, bez nichž jeho země nezíská
finanční pomoc od EU a MMF a brzy zbankrotuje.
Řeky, kteří každý den neúnavně protestují na
athénském náměstí Syntagma čeká další zvýšení
daní a rozsáhlá privatizace. 

Začíná summit EU, Chorvatsko ale přístupové
rozhovory ještě neukončí
23.06.2011 Chorvatsko je již velmi blízko ukončení
přístupových rozhovorů, ale stále mu zbývá uzavřít
2 vyjednávací kapitoly, což jednání protáhne na
samotný konec června. Chorvatský prezident Ivo
Josipović přitom doufal, že by Chorvatsko
současně s oslavami výročí 20 let od vyhlášení
nezávislosti na Jugoslávii oslavilo i ukončení
vstupních rozhovorů. 

Šéf nizozemské krajní pravice Geert Wilders byl
zproštěn obvinění
23.06.2011 Předseda Strany za svobodu byl
obviněn z podněcování nenávisti vůči muslimům,
poté co například přirovnal Korán ke knize Mein
Kampf nebo označil islám za fašistickou ideologii
teroristů. G.Wilders se obhajoval svobodou projevu
a na konci května získal na svou stranu
prokuraturu, podle níž sice kritizoval islám, ale
nikoli muslimy. Strany pro svobodu je třetí
nejsilnější nizozemskou stranou, bez jejíž podpory
by nemohla fungovat menšinová vláda.

Dopravní odbory se sejdou kvůli dalším
případným protestům
23.06.2011 Předáci odborových svazů uvažují o
dalších protestních krocích proti vládním
reformám. Prozatím neuspěli - změny vládních
reforem se i přes konanou celorepublikovou stávku
neuskutečnily.

Britský premiér na oficiálním jednání v Praze
23.06.2011 Do Prahy dnes na oficiální jednání o
ekonomických a hospodářských problémech EU
přiletěl britský premiér David Cameron. S českým
premiérem Petrem Nečasem bude navíc hovořit o
spolupráci ve vědě mezi ČR a Británií. Britský
premiér Cameron se s českými politiky setká těsně
před summitem EU, na kterém se bude řešit
otázka zadluženého Řecka. Británie podle
premiérových slov žádnou finanční pomoc Řecku
neposkytne.

Podle předsedy vlády by mělo být zadlužené
Řecko financováno bez české účasti
23.06.2011 Český premiér Petr Nečas (ODS)
preferuje pomoc Řecku poskytnout z fondu
eurozóny, tzn. bez účasti ČR. Podle premiéra jsou
ve fondu eurozóny rezervy, které na pomoc Řecku
zatím postačí, a není tedy třeba další pomocí
ovlivňovat i nečlenské země.

Ekvádor očekává mnohamilionové investice
22.06.2011 Během tohoto roku by v Ekvádoru
mohlo být investováno až 542 milionů dolarů, a to
ze strany soukromých společností především v
oblasti telekomunikace a výrobního sektoru.
Investoři údajně vidí v Ekvádoru možnosti dalšího
růstu.

Bývalý tuniský prezident odsouzen
22.06.2011 Exprezident Zine al-Abidine Ben Ali a
jeho manželka Leila byli odsouzeni ke 35 letů
vězení za zpronevěru a zneužívání veřejných
fondů. Páru byla navíc udělena pokuta 66 milionu
dolarů. Tento proces se soustředil především na
objasnění původu hotovosti a šperků v hodnotě 27
milionu dolarů objevených v jednom z
prezidentových paláců.

Severní Súdán zablokuje ropovody z jihu,
jestliže se obě části nedohodnou na rozdělení
příjmů z ropy
22.06.2011 S touto hrozbou vystoupil v televizním
projevu súdánský prezident Omar al-Bashir.
Prezident řekl, že nebude-li podepsána smlouva,
která zaručí severní části polovinu ze zisku z
vytěžené ropy, budou veškeré ropovody vedoucí z
jihu přes severní část uzavřeny. Tři čtvrtiny
ropných nalezišť se nachází na jihu země, ale
naprostá většina ropovodů a rafinérií je na severu.
Obě části budou oficiálně rozděleny 9. července.
Do té doby prý musí být podmínky vyřešeny.

Ministři zemědělství států G20 jednají o
vysokých cenách potravin
22.06.2011 Zvyšování cen základních potravin
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negativně ovlivňuje především obyvatele
rozvojových zemí. Setkání ministrů zemědělství
dvaceti nejvyspělejších ekonomik světa začalo den
poté, co prezident Světové banky Robert
Zoellick vystoupil s prohlášením, v němž tvrdil, že
zvyšování cen potravin je tou nejvyšší a jedinou
hrozbou, které nerozvinuté a rozvojové země musí
čelit.

Ban Ki-moon obhájil svoji pozici generálního
tajemníka OSN
22.06.2011 Do svého druhého pětiletého
funkčního období byl zvolen na zasedání Valného
shromáždění v New Yorku. Bývalý jihokorejský
ministr zahraničí se poprvé ujal této funkce v roce
2007. Podle svých slov chce pokračovat na této
vysoké diplomatické pozici jako "stavitel mostů".

Jižní Korea vybuduje nové uprchlické centrum
pro Severokorejce
22.06.2011 Ročně opustí KLDR až 3000 uprchlíků.
Nyní jsou všichni zadržováni ve vládním komplexu
Hanawon po dobu tří měsíců, kde jsou učeni
základním činnostem nutným pro život v
kapitalistické společnosti- jak obsluhovat
bankomat, jak si najít práci, atd. Jihokorejská vláda
je však nucena postavit nové zařízení, aby ulehčila
náporu uprchlíků na doposud jediné centrum.

Lety australských aerolinií byly obnoveny
22.06.2011 Veškeré lety na všechna letiště na
australském území musely být zrušeny z důvodu
nepříznivého pohybu mraku sopečného popela,
který chrlila v nedávné době chilská
sopka Puyehue-Cordon Caulle. Společnost Qantas
uvedla, že toto přerušení ovlivnilo na 50 000
cestujících.

Syrský ministr zahraničí kritizuje postoj EU k
tamnímu konfliktu
22.06.2011 Ministr zahraničí Walid Muallem se ve
svém televizním rozhovoru kriticky opřel do
Evropské unie, jejích sankcí a celkového postoje k
problematice v Sýrii. Ministr Walid Muallem tvrdí,
že EU nevidí do tamních problémů, nemá v zemi
žádné pozorovatele a to, co o problému ví, získává
pouze pozorováním zvenčí. Zároveň pohrozil, že
Sýrie je schopná zapomenout na existenci Evropy
a vystoupit ze sdružení Euromed, které obchodně
a politicky spojuje EU a 16 zemí Blízkého východu
a severní Afriky.

Čína jednala se zástupci libyjských rebelů
22.06.2011 Vůdce libyjských povstalců a
představitel tzv. přechodné Národní rady (TNC) se
v Pekingu setkal s čínským ministrem
zahraničí Yangem Jiechim. Ten po schůzce
prohlásil, že TNC má v zemi nezpochybnitelnou a
důležitou úlohu a je nutné ji brát jako

plnohodnotného "partnera k jednacímu stolu".

Itálie žádá o zastavení bojů v Libyi
22.06.2011 Důvodem je podle italského ministra
zahraničí Franca Frattiniho potřeba distribuce
humanitární pomoci do všech oblastí válkou
zasažené země. Ministr Frattini zároveň vyzval
NATO, aby zveřejnilo fakta a závěrečnou zprávu o
chybách, které vedly k usmrcení několika desítek
civilistů při náletech na Libyjské hlavní město
Tripolis.

Sněmovna dnes schválila část zdravotnické
reformy
21.06.2011 I přes nesouhlas opozice dnes
v Poslanecké sněmovně koalice prosadila reformní
zákony ve zdravotnictví. Schválený zákon zvyšuje
poplatek za den strávený v nemocnici z 60 na 100
korun, za recept zaplatíme 30 korun. Zároveň
umožňuje stanovení základní péče a
nadstandardu, za který by si pacienti připláceli.

Sněmovna schválila zvyšování důchodového
věku
21.06.2011 Poslaneckou sněmovnou dnes prošla
takzvaná malá důchodová reforma, která byla do
sněmovny vrácená Senátem. Penzijní reforma
přináší postupné zvyšování hranice věku odchodu
do důchodu či změny výpočtů penzí ve prospěch
lidí s vyššími příjmy.

Rusko nezastaví dodávky elektřiny Bělorusku,
společnosti se dohodly na odkladu platby
21.06.2011 Ruská energetická společnost
InterRAO a běloruská Belenergo se dohodly na
odkladu platby dlužné částky za energii na pondělí.
O něco dříve oznámil mluvčí InterRAO Anton
Nazarov, že vzhledem k neschopnosti běloruských
partnerů plnit své závazky přikročí společnost 22.
června k úplnému zastavení dodávek do
Běloruska. Země v současnosti zažívá nejhorší
finanční krizi od roku 1991. Rusko již minulý týden
snížilo Bělorusku kvůli nesplaceným dluhům ve
výši přibližně 50 milionů dolarů (843 milionů Kč)
dodávky elektrické energie na polovinu.

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.
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