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Panamští farmáři protestují
28.06.2011 Farmáři v Panamě zablokovali vjezd
přes jednu z řek, aby vyjádřili svoji nespokojenost s
údajně nedostačujícím financováním. Protestující
okupují úrodné území podél břehů a dožadují se
jednání s autoritami, jelikož při předchozích
diskuzích nebylo dosaženo žádné dohody.

Německo má v úmyslu rozvíjet své vztahy s
Čínou
28.06.2011 Německý ministr zahraničí Guido
Westerwelle při příležitosti návštěvy čínského
premiéra Wen Ťia-pao v Berlíně oznámil o úmyslu
Německa rozvíjet i nadále bilaterální vztahy
s Čínou. Podle slov ministra se není třeba obávat
rostoucího významu Číny ve světě.

Gruzie předala Rusku nótu o připravenosti k
dialogu
28.06.2011 Tbilisi předal Rusku prostřednictvím
švýcarské strany nótu o připravenosti k zahájení
dialogu v souladu s doporučením Mezinárodního
soudního dvora OSN v Haagu, uvedlo gruzínské
ministerstvo zahraničí. Tbilisi obviňuje Rusko ze
zbavení Gruzínců práva k návratu do svých
domovů v Abcházii a regionu Cchinvali a
diskriminace osob na základě etnické příslušnosti,
která podle Gruzie „pokračuje na okupovaných
územích dodnes“. Diplomatické styky mezi Gruzií a
Ruskem byly přerušeny po ozbrojeném konfliktu v
srpnu roku 2008.

Rusko podpoří kandidaturu Christine Lagarde
do čela MMF
28.06.2011 Rusko podpoří kandidaturu
francouzské ministryně hospodářství Christine
Lagarde na post prezidenta Mezinárodního
měnového fondu (MMF). Uvedl to ruský ministr
financí Alexej Kudrin. Podle jeho slov bude Ch.
Lagarde „schopna dodat dynamiku práci této
klíčové mezinárodní organizace a zajistit její
budoucí reformovaní, mimo jiné v oblasti systému
kvót s ohledem na zájmy rozvojových trhů“.

V Moskvě byli zadrženi demonstrující občané
Sýrie
28.06.2011 Moskevské policie zadržela 40 občanů
Sýrie, kteří stáli s portréty syrského prezidenta
Bašára Asada a provolávali provládní hesla u
budovy ruské zpravodajské agentury RIA-Novosti,
kde probíhala tisková konference představitele
syrské opozice Radwana Ziadeha. I přes zadržení
zůstává na místě stále mnoho syrských občanů,
vyjadřujících svůj nesouhlas s opozicí.

Syrská opozice vyzvala Rusko k podpoře
rezoluce RB OSN
28.06.2011 Syrská opozice vyzývá Rusko, aby
podpořilo případnou rezoluci Rady bezpečnosti
OSN vůči Sýrii. Oznámil to představitel syrské
opozice Radwan Ziadeh, pobývající na návštěvě
v Moskvě. Podle jeho slov má Rusko v Radě
bezpečnosti zaujmout pozitivnější pozici a nejen
podpořit rezoluci, ale stát také u vzniku změn,
které opozice požaduje.

Rusko od středy přeruší dodávky elektřiny
Bělorusku
28.06.2011 Vzhledem k nezaplacení dluhu za
elektřinu za březen a duben letošního roku Rusko
od středy 29. června zcela přeruší dodávky energie
Bělorusku. Oznámila to dnes ráno ruská
energetická společnost InterRAO, která včera
večer stanovila Bělorusku lhůtu pro uhrazení dluhu
na 28. června v 8:30 hodin. Jak zdůraznil ruský
vicepremiér Igor Sečin, rozhodnutí nemá politický
podtext. Podle agentury Reuters dodává Rusko

Bělorusku přibližně 12 % jeho spotřeby elektrické
energie.

Bývalý guvernér státu Illinois obviněn z
korupce
28.06.2011 Rod Blagojevich byl obviněn a
následně shledán vinným ze sedmnácti z dvaceti
případů korupce. Rod Blagojevich, člen
Demokratické strany, byl zatčen již v roce 2008 a
dále byl usvědčen z pokusu o zneužití
nemocničních fondů a ze lhaní vyšetřovatelům.

Republikáni představili nového kandidáta do
prezidentských voleb v USA v roce 2012
28.06.2011 Svoji kandidaturu oznámila
pětapadesátiletá členka Kongresu Michele
Bachmann při svém projevu ve státě Iowa. Michele
Bachmannová je známá především svými
ekonomicky konzervativními názory.

Společné námořní cvičení Filipín a USA
uprostřed dohadů o Jihočínské moře
28.06.2011 Filipínský prezident Benigno Aquino
učinil tento krok z důvodu obav ze zasahování
čínského námořnictva do filipínských vod.
Jedenáctidenní námořní cvičení, do kterého se
zapojí i plavidla USA, proběhne jihozápadně o
Filipín. Tyto manévry probíhají každoročně,
nicméně nyní se budou odehrávat ve velmi napjaté
době.

Tokyo Electric Power Co. čelí hněvu svých
akcionářů
28.06.2011 Ti vyjádřili nespokojenost se zvládáním
situace kolem JE Fukušima Daiichi na prvním
výročním zasedání od březnového incidentu.
Zároveň apelují na vedení společnosti, aby úplně
upustilo od jaderné energetiky. Akcie Tokyo
Electric Power Co. stále klesají a firma bude navíc
muset vyplatit odškodnění ve výši 100 miliard
dolarů.

Guvernér afghánské centrální banky rezignoval
na svoji funkci a opustil zemi
28.06.2011 Abdul Qadeer Fitrat uprchl do USA prý
kvůli obavám o svůj život, které jsou spojeny s
vyšetřováním údajné korupce v soukromé
Kábulské bance. Ta kvůli četným finančním
únikům minulý rok téměř vyhlásila bankrot. Abdul
Qadeer Fitrat se podle svých slov do země vrátit
nehodlá.

Australský think tank varuje před válkou v Asii
28.06.2011 Lowy institut ve své zprávě oznámil, že
považuje za velmi pravděpodobné vypuknutí války
kvůli posledním sporům v Jihočínském moři. Podle
odborníků čínská armáda zvyšuje ve sporné
oblasti velmi rizikové aktivity v době, kdy
jsou  námořní trasy v Indo-pacifické Asii stále
přeplněné, jsou zde obrovské nečerpané zdroje
ropy a zemního plynu a zvyšuje se tření mezi
Čínou a USA. Dalšími silnými aktéry jsou Indie a
Japonsko spolu s menšími státy regionu (např.
Vietnam). Čína ovšem v poslední době získává
významnou vojenskou převahu v celé oblasti a
začátkem tohoto měsíce vyslala do oblasti své
největší vojenské lodě, které způsobili několik
incidentů s vietnamským i filipínským
námořnictvem. Dále se Čína tento měsíc chystá
odhalit svou první letadlovou loď, což podle Lowy
institutu významě narušuje rovnováhu regionu.
Podle autorů zprávy Roryho Medcalfa a Raoula
Heinrichse nevyhnutelně hrozí diplomatická krize,
která může přerůst v ozbrojený konflikt. Americký
senát včera v reakci na rozsáhlé napětí schváli
rezoluci, která odsuzuje čínské použití síly ve
sporných oblastech.

Šéf mírových misí OSN Alain Le Roy opouští
svou funkci
28.06.2011 Hlava mírových misí jednotek OSN,
francouz  Alain Le Roy, oznámil, že v srpnu,
kdy vyprší jeho dosavadní mandát, ukončí kvůli
osobním důvodům působení v OSN. Generální
tajemník OSN Ban Ki-moon vyjádřil politování nad
naplánovaným odchodem Le Roye, ovšem plně
respektuje jeho rozhodnutí.

V Senegalu vypukly nepokoje
28.06.2011 V hlavním městě země Dakaru vypukly
v noci velké protesty a nepokoje způsobené dalším
velkým výpadkem elektřiny. Obyvatelstvo
Senegalu si dlouhodobě stěžuje na vysoké ceny
potravin a naprosto katastrofální služby. V hlavním
městě demonstranti pálí pneumatiky a vyrabovali
kanceláře státní energetické společnosti Senelec.
Senegalská armáda již byla rozmístěna okolo
strategických bodů v hlavním městě. Prezident
Abdoulaye Wade způsobil drobné protesty již
minulý týden při pokusu o prosazení změny ústavy
v jeho prospěch. Opozice prezidenta vyzývá k
odstoupení a předání moci svému synovi.

Rada bezpečnosti OSN schválila nasazení
etiopských vojáků v Súdánu
27.06.2011 Původní plány, které počítaly s
iniciativou Africké unie, se přelily pod OSN. Rada
bezpečnosti dnes schválila rezoluci navrženou
Spojenými státy, která vytváří mírovou misi
UNISFA na sporném území Súdánu Abyei po dobu
šesti měsíců. V misi má sloužit 4 200 vojáků z
Etiopie.

Podle OSN získali povstalci v Libyi převahu
27.06.2011 Lynn Pascoe, podtajemník OSN pro
politické záležitosti oznámil Radě bezpečnosti
OSN, že povstalci získali za podpory NATO
převahu v boji proti vládním jednotkám loajálním
Muammaru Kaddafimu. Ovšem stejně tak přiznal,
že OSN nemá žádné podrobné informace o situaci
na bojištích v Libyi.

Minsk musí do rána zaplatit dluh za elektřinu
27.06.2011 Oficiální zástupce ruské energetické
společnosti InterRAO dnes večer oznámil, že
Minsku  bude ponechán čas pouze do 08:30 hodin
příštího dne. Pokud Bělorusko do té doby neuhradí
dlužnou částku za elektřinu, přistoupí společnost
podle jeho slov k úplnému přerušení dodávek
energie.

EU podpořila zatykač na Muammara Kaddáfího,
Moskva je proti
27.06.2011 Vysoká představitelka EU Catherine
Ashton jménem Evropské unie uvítala rozhodnutí
Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC)
vydat zatykač na Muammara Kaddáfího, jeho syna
Sajfa Isláma a šéfa libyjské tajné služby Abdalláha
Sanúsího, podezřelých ze zločinů proti lidskosti, a
vyzvala k plné spolupráci se soudem. Moskva
naproti tomu zpochybnila možnost toho, že
rozhodnutí, které není pro Libyi právně závazné,
donutí libyjského vůdce vzdát se moci. Zatykač
označila že předvídatelný postup, odpovídající
jednostranné pozici USA a jejích spojenců, a
přirovnala vývoj v Libyi k situaci v Iráku, Kosovu a
Afghánistánu.

Ministerstvo spravedlnosti se začalo zabývat
případy zneužití odposlechů
27.06.2011 Tuto informaci dnes ministr Jiří Pospíšil
(ODS) sdělil Radiožurnálu. Výsledky zkoumání
těchto případů mají být experty zajištěny do
čtvrtka. Poté se bude rozhodovat, zda bude na
soudce podána kárná žaloba.
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Raul Castro vyzývá k řešení ekonomických
problémů
27.06.2011 Kubánský prezident Raul Castro dle
pondělního zpravodajství vyzval k urgentnímu
hledání řešení ekonomických problémů země.
Castro se zúčastnil třídenního jednání s ministry,
při kterém upozornil na komplexní potíže národní
ekonomiky.

Chilští studenti odmítají vládní návrh
27.06.2011 Chilská studentská federace v pondělí
odmítla návrhy vlády s tím, že neodpovídají jejímu
požadavku radikální změny ve školství. Dle jejího
vyjádření studenti nežádají o vyšší příspěvky na
vyšší vzdělávání, ale hlubší a systematickou
reformu.

Sdružení ekologů se staví proti novele
stavebního zákona
27.06.2011 Na Staroměstském náměstí dnes
uspořádalo sdužení Arnika demostraci proti
chystané novele stavebního zákona, kterou
připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Hlavním
zdrojem nespokojenosti má být to, že občané
podle novely nemají mít možnost jakkoli zasahovat
do procesu stavebního povolování. Úřady novelu
hájí s tím, že má dojít pouze k urychlení realizací
jednolitvých staveb a že práva ekologů nebudou
omezována.

Libyjská vláda nadále trvá na demokratických
volbách
27.06.2011 Podle mluvčího libyjské vlády Ibrahima
Moussi je vůdce Libye Muammar Kaddafi
historicky spjat s Libyí a jeho působení je čistě
politické. Libyjská vláda tak odmítla nabídku
povstalců, kteří nabídli možnost zůstání Kaddafiho
v Libyi, ovšem bez jakékoliv politické aktivity.
Libyjská vláda trvá na tom, že ozbrojení povstalci
ani NATO nejsou oprávněni rozhodnout o nové
Libyi - budoucnost země i libyjského vůdce mají
podle Moussi rozhodnout libyjští občané.

Libyjští povstalci postoupili k Tripolisu
27.06.2011 Podle posledních zpráv se podařilo
libyjských rebelům postoupit až k městu Bir
al-Ghanam, které leží 80 km od hlavního města
Tripolisu. Nyní zde probíhají boje s libyjskými
vládními jednotkami, oznámil to mluvčí libyjských
povstalců.

Pákistán vykazuje britské protiteroristické
instruktory - vztahy se Západem jsou čím dál
více napjaté
27.06.2011 Pákistánské úřady oznámily, že kvůli
pákistánským bezpečnostním zájmům, které blíže
nespecifikovaly, je nutné vyloučit ze země několik
britských týmů, které trénují pákistánské jednotky
zaměřené na boj s terorismem. Od zabití vůdce

Al-Kaidy Usámy bin Ládina byla ze země vykázána
většina amerických poradců a nyní se vláda
soustředí na ostatní ve snaze dokázat svou
nezávislost na svých západních spojencích.

Kambodža soudí nejvyšší představitele Rudých
Khmerů
27.06.2011 Před soudem za válečné zločiny
stanuli čtyři nejvyšší přeživší představitelé Rudých
Khmerů, kteří v zemi pod vedením ultra-maoisty
Pol Pota v letech 1975 - 79 rozpoutali teror vůči
domácímu obyvatelstvu. Rudí Khmerové mají na
svědomí přes 1,7 milionu obětí. Soudní proces
probíhá pod patronací OSN a jsou zde souzeni
bývalý prezident Kambodži Khieu Samphan,
ministr zahraničí, ministr sociálních věcí a muž č. 2
tehdejšího režimu Nuon Chea.

Súdánský prezident Čínu ujišťuje o
nedotknutelnosti dluhopisů Pekingu
27.06.2011 Prezident Súdánu Omar Hassan
al-Bashir před svou oficiální návštěvou Číny ujistil
své spojence, že dění v Súdánu v žádném případě
neohrozí vládní dluhopisy, jejichž je Čína
držitelem. Toto ujištění pronesl v návaznosti na
velmi napjatou atmosféru, která v Súdánu panuje.
Stejně tak prohlásil, že snaha o odtržení jižního
Súdánu a vyhlášení nezávislosti je časovanou
bombou, která může způsobit nové boje - jedná se
tak svým způsobem o potvrzení obratu postoje
severního Súdánu, který na začátku roku
deklaroval, že odtržení jižního Súdánu plně
respektuje. Boje v této největší africké zemi však i
nadále pokračují.

Mauretánská armáda napadla na území Mali
teroristické centrum
27.06.2011 Ministerstvo obrany Mali oznámilo, že
vojáci Mauretánie překročili hranice s Mali za
účelem likvidace organizačního a výcvikového
tábora teroristické organizace AQIM, napojené v
současnosti na Al-Kaidu. AQIM má kořeny v
alžírském hnutí Salafist, které v minulosti stálo za
vzpourami proti francouzské nadvládě, a kontroluje
značnou část obchodu s drogami v Západní Africe.
Státy afrického sahelu jsou od zabití vůdce
Al-Kaidy Usámy bin Ládina v Pákistánu ve
zvýšené pohotovosti.

Tanzánie bude mít novou ústavu
27.06.2011 Druhá největší ekonomika afrického
kontinentu, Tanzánie, bude mít do roku 2014
novou ústavu. Oznámil to tanzanský
premiér Mizengo Pinda, jehož vládní stranu čekají
příští rok prezidentské i parlamentní volby.
Důvodem tvoření nové ústavy je rostoucí chudoba,
nezaměstnanost, vysoké ceny potravin a paliv a
také stále častější podezření z korupce. Cílem je
nastavení nových principů ve státní správě.

Plynovod mezi Bolívií a Argentinou ve finální
fázi
26.06.2011 Finální detaily jsou nyní v řešení mezi
zeměmi Bolívií a Argentinou, a to v rámci příprav
na zprovoznění nového plynovodu, jenž by
umožňoval zvýšený export plynu do Argentiny. Po
uskutečnění testů (např. vzduchotěsnosti) jsou
koordinovány administrativní a technické aspekty
projektu.

Indie a Pákistán přislíbili jednání o jaderné
bezpečnosti
26.06.2011 Tento krok je výsledkem dvoudenních
jednání, která probíhala v pákistánském hlavním
městě Islámabádu. Vztahy obou zemí se ocitly na
bodu mrazu po teroristických útocích v Bombaji z
roku 2008. Budování vzájemné důvěry mezi
oběma zeměmi vlastnícími jaderné zbraně je
klíčové jak podle okolních stárů v regionu, tak
podle světového společenství.

Čínský premiér na návštěvě Velké Británie kvůli
obchodním jednáním
26.06.2011 Čínský premiér Wen Jiabao je na
návštěvě Spojeného království, aby se zde
zúčastnil Čínsko-britského Strategického summitu.
Kromě jednání o obchodních otázkách navštíví
premiér Jiabao i továrnu automobilky MG Rover,
která je vlstněna Šanghajskou
automobilově-průmyslovou korporací (Shanghai
Automotive Industry Corporation). V současné
době se navíc mnoho evropských společností
vyrábějících luxusní, ale technoogické zboží
začíná orientovat na čínský trh z důvodu
posilování tamní poptávky. Čína tak tvoří
významné odbytiště firem z EU.

V Hondurasu stoupají náklady na živobytí
25.06.2011 Honduraské úřady oznámili, že se
snaží zavést opatření, jež by snížily stoupající
náklady na živobytí, které se za poslední měsíce
až zdvojnásobily. Náměstek ministra průmyslu a
obchodu Juan Jose Cruz prohlásil, že vláda se
musí postarat o blaho obyvatel a počítá též s
možností stanovení cenové kontroly.  Proti jsou
honduraští podnikatelé.

Kolumbie a Brazílie jednají o bezpečnosti
hranic
25.06.2011 Ministři obrany zemí Kolumbie a
Brazílie jednají o společném postupu v
problematice zajištění bezpečnosti na společných
hranicích. Projekt by měl zesílit vzájemnou
spolupráci v oblastech ochrany přírodních zdrojů,
biodiverzity a v neposlední řadě bezpečí tamějších
komunit.
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