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Po 50 letech bude Kubáncům zřejmě umožněno
koupit si vlastní dům či auto
02.07.2011 Kuba zveřejnila více detailů ohledně
plánovaných zákonů, jež by poprvé po padesáti
letech umožňovaly občanům přímou koupi
vlastního domu či auta. Soukromé vlastnictví bylo
(je) v zemi omezeno od revoluce roku 1959.
Současný systém funguje na principu výměny,
nově by tak prodejce dostal za své obydlí přímo
peníze. Kubáncům bude dovoleno vlastnit pouze
jedno obydlí a při případném prodeji se nevyhnou
zdanění. Předpokládá se, že nové zákony by
mohly být schváleny parlamentem do konce tohoto
roku.

Stávka zdravotníků v Hodurasu
02.07.2011 V pátek přestaly v Hondurasu pracovat
tisíce zdravotníků, aby tak vyjádřily svůj požadavek
na zlepšení pracovních podmínek a vládou slíbené
zvýšení platů. Prezidentka Národní asociace
zdravotních sester a asistentů Janeth Almendarez
uvedla, že navýšení platového ohodnocení bylo
schváleno již listopadu minulého roku a varovala,
že se stávka může rozšířit do dalších nemocnic a
léčebných center, dokud nebude na argumenty
zdravotníků brán zřetel.

Boj proti chudobě v Paraguayi 
02.07.2011 Paraguayský prezident Fernando Lugo
v pátek prohlásil, že chudoba v zemi je etickým
problémem, jehož řešení vyžaduje shodu a
spolupráci všech. Během výroční zprávy
parlamentu pak prezident dodal, že chudoba je
příčinou ale též důsledkem mnoha případů
porušování lidských práv. Dle Fernanda Luga se
nejedná o jev přirozený, důvodem jsou prý
rozhodnutí státu a všem obyvatelům by měly být
poskytnuty rovnocenné příležitosti.

Bílý dům vyplatí v roce 2011 za svých 454
zaměstnanců více než 37 milionů dolarů
02.07.2011 Více než 30 % zaměstnanců vydělává
mezi 100 a 200 tisíci dolary ročně, zhruba 20
zaměstnanců náleží do nejvyšší výplatní skupiny
172 tisíc dolarů ročně. Mezi ně patří např. John
Brennan, hlavní poradce prezidenta Obamy pro
boj s terorismem či James Carney, tiskový
tajemník Bílého domu. 154 zaměstnanců pak
vydělává méně než 50 000 dolarů za rok.
Průměrná mzda činí 82 tisíc dolarů ročně, což je
podle oficiálních údajů agentury Reuters o tisíc
méně než předchozí rok 2010.

Ministr financí USA Geithner uvažuje o
rezignaci
02.07.2011 Podle nejnovějších oficiálních
informací uvažuje ministr financí USA Timothy
Geithner o své rezignaci. Podle expertní analýzy
agentury Reuters a předních amerických
odborníků se americký prezident Barack Obama v
případě Geithnerova definitivního rozhodnutí o
odchodu pokusí přimět ministra setrvat, jelikož
volné křeslo ministra financí může ohrozit plynulý
rozvoj a stabilitu ekonomiky USA.

Olsen se stal novým šéfem Národního
protiteroristického střediska USA
02.07.2011 Matthew Olsen, dosavadní poradce v
Národní agentuře pro bezpečnost, což je jedna z
hlavních výzvědných agentur USA, byl jmenován
americkým prezidentem Barackem Obamou
novým šéfem Národního protiteroristického
střediska (CNTC). Ve své funkci nahradil Michaela
Leitera. Olsenovo jmenování musí být však ještě
potvrzeno Senátem USA, až poté nabyte oficiální
platnosti.

USA odmítají hrozby Muammara Kaddafiho
02.07.2011 Ministryně zahraničí Španělska T.
Jimoneyová a USA Hillary Clintonová prohlásily v
Madridu, že přes hrozby Muammara Kaddafiho o
přenesení bojů na evropskou pevninu bude mise
NATO v Libyi pokračovat. Muammar Kaddafi by
pak měl co nejrychleji odstoupit ze své funkce.
Aliance mimo jiné oznámila, že bombardování
kritických oblastí Libye v týdnu zintenzivnila.

Barack Obama: "Konec s daňovými úlevami je
nevyhnutelný."
02.07.2011 Americký prezident Barack Obama
začal tvrdě prosazovat snahu o ukončení
daňových úlev, zejména pak pro multimilionáře,
majitele velkých firem či nadnárodní korporace,
které svými ohromnými a málo daněnými zisky
ohrožují stabilitu a harmonii americké ekonomiky.
Tento návrh patří do Obamova plánu snížit dlužní
deficit USA, který se již dotkl maximální hranice.
Republikánská strana naproti tomu hlasitě s
Obamovými výroky nesouhlasí a prohlašuje, že
proces snížení státního dluhu a případné navýšení
maximální povolené hranice dluhu USA musí být
veden jinou cestou.

Ve 24 obcích voliči rozhodují o podobě svých
zastupitelstev
02.07.2011 Ve 24 obcích po České republice dnes
voliči vybírají v komunálních volbách nová
zastupitelstva. Ve většině z nich se původní
zastupitelstva rozpadla kvůli vzájemným sporům.
Výjimkou jsou například Řitonice na
Mladoboleslavsku, kde se dlouhodobě nedařilo
sestavit kandidátní listinu.

Zdravotnické odbory plánují další protestní
akci
02.07.2011 Ta se má uskutečnit 12. července ve
12:05 hodin a bude zaměřena proti reformám ve
zdravotnictví. Akce je podporována ČMKOS,
Asociací samostatných odborů a dalšími
organizacemi. Odbory nepočítají s omezováním
dopravy či jinými blokádami.

Prezident Václav Klaus bude koncem července
přednášet v Austrálii
02.07.2011 Prezident ČR Václav Klaus koncem
července zahájí sérii přednášek o svém pohledu
na teorii globálního oteplování v některých
australských městech. Navštívit by měl Perth,
Sydney, Canberru, Melbourne, Brisbane nebo
Coolum. Prezident do Austrálie odcestuje na
pozvání Institute of Public Affairs a Center for
Independent Studies.

Rusko dnes obnoví dodávky elektrické energie
Bělorusku
02.07.2011 Ruská energetická společnost
InterRAO dnes obnoví dodávky elektřiny
Bělorusku. Související pokyn vydal prezident RF
Dmitrij Medevěd poté, co Minsk uhradil Rusku
dlužnou částku. Dluh za elektřinu, který vznikl
v důsledku měnové krize v Bělorusku a
nemožnosti zakoupit valuty, byl zaplacen pomocí
půjčky poskytnuté ruskou bankou Sběrbank.

Sněmovna vypsala zakázku na zasedání
Parlamentního shromáždění NATO 
02.07.2011 Poslanecká sněmovna vypsala
zakázku za 22,5 milionu korun na pořádání 58.
výročního zasedání Parlamentního shromáždění
NATO. To by se mělo uskutečnit v listopadu 2012
v Praze. Sněmovna soutěž již jednou vypsala v
dubnu, ovšem v červnu oznámila, že zakázku ruší.
Uchazeč o zakázku musí splnit některé podmínky,
a to složit milion korun jako bankovní záruky,

musí mít zřízenou pobočku v České republice a
nesmí být současně subdodavatelem v nabídce
jiné společnosti.

Německý okres Pandeborn bude plošně
testovat přítomnost nákazy bakterií E.coli
02.07.2011 V jedné z místních základních škol se
tři chlapci nakazili nejhorší formou infekce, v
důsledku toho byla uzavřena základní škola i
školka. Místní lékaři o víkendu otestují zhruba tisíc
obyvatel, kteří mohli přijít do styku s infekcí. V
současné době už v celém Německu počet
nakažených nijak výrazně neroste. Za hlavní zdroj
nákazy jsou nyní považována semínka pískavice
dovezená z Egypta. 

Bývalý šéf MMF Dominique Strauss-Kahnn byl
propuštěn z vězení, stále však čelí obvinění 
02.07.2011 D.Strauss-Kahnn již nemusí čekat na
rozhodnutí soudu v domácím vězení, v pátek mu
byla dokonce vrácena kauce 6 milionů dolarů. Poté
co údajně znásilněná pokojská opakovaně změnila
svou výpověď a zatajila před porotou důležité
okolnosti případu, pokračuje proces za změněných
podmínek. Přestože uzávěrka přihlášek pro
prezidentské kandidáty byla stanovena na 13.
července, bude-li D.Strausse-Kahnn během stání
18.července prohlášen za nevinného, dostane
pravděpodobně možnost rozhodnout se, zda se
pokusí získat nominaci. 

Rusko hrozí NATO ochlazením vztahů a
vytvořením vlastní protiraketové obrany
02.07.2011 Pokud se Rusku a Severoatlantické
alianci nepodaří do konce roku 2011 dosáhnout
shody v otázce protiraketové obrany, začne Rusko
pracovat na vlastním protiraketovém systému.
Uvedl to ruský velvyslanec v NATO Dmitrij Rogozin
v rozhovoru pro agenturu Interfax. Moskva
požaduje od NATO právní záruky toho, že
budovaná protiraketová obrana nebude namířena
proti Rusku. Aliance však nechce dopustit, aby
Rusko, které není jejím členem, mělo právo veta.
Odmítnutí je v Moskvě chápáno jako nedostatek
důvěry a důkaz toho, že NATO stále pokládá
Rusko za potenciálního nepřítele.

Francie a Rusko mohou do konce roku přejít na
dlouhodobá víza
01.07.2011 Francie a Rusko mohou do konce roku
2011 zrušit krátkodobá a přejít na dlouhodobá
víza. Oznámil to dnes francouzský ministr
zahraničí Alain Juppé po jednání se svým ruským
protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. Francie
je podle slov A. Juppé rovněž připravena podílet
se na reorganizaci cestovního ruchu na Kavkazu.
Dalšími tématy setkání obou ministrů zahraničí
byla situace v Sýrii a v Libyi.

Rusko, Bělorusko a Kazachstán od dnešního
dne ruší celní kontroly na hranicích
01.07.2011 Jedná se o další krok v rámci budování
celní unie mezi Ruskem, Běloruskem a
Kazachstánem, který má usnadnit pohyb zboží
mezi těmito státy a přispět k jejich ekonomickému
růstu. Celní unie, na jejímž území žije přibližně 60
% všech obyvatel bývalého SSSR, je budována od
ledna 2010. Všechny tři státy plánují pokračovat v
ekonomické integraci.

Ázerbájdžán zakázal ruskému novináři vstup
do země
01.07.2011 Ministerstvo zahraničí Ázerbájdžánu
zapsalo na „černou listinu“ novináře ruského
deníku Izvestija, v němž 29. a 30. června vyšly dva
články o pobytu žurnalisty na území Náhorního
Karabachu. Jak uvedl tiskový mluvčí MZV
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Ázerbájdžánu Elkhan Polukhov, ruský novinář má
zakázaný vstup do země v souvislosti s „nelegální
návštěvou Náhorního Karabachu“, který Baku
považuje za své území.

Bělorusko zaplatilo Rusku dluh za elektřinu
01.07.2011 Bělorusko dnes ruské energetické
společnosti InterRAO plně uhradilo dluh za
elektrickou energii ve výši 1,5 miliardy rublů
(přibližně 900 milionů Kč). Důsledkem toho, že
Minsk neuhradil dluh za elektřinu za tři měsíce,
přerušilo Rusko o půlnoci na 29. června dodávky
elektrické energie do Běloruska. Příčinou vzniku
dlužné částky se stala měnová krize a s ní
související nedostatek devizových zdrojů, jimiž by
Bělorusko dovoz energie uhradilo.

Rusko vytvoří dvě vojenské jednotky na obranu
svých zájmů v Arktidě
01.07.2011 Ministerstvo obrany Ruské federace
plánuje umístit dvě zvláštní vojenské jednotky
v Arktidě za účelem ochrany zájmů země v této
oblasti. Oznámil to ruský ministr obrany Anatolij
Serďukov. Informace přišla poté, co včera ruský
premiér Vladimir Putin oznámil záměr Ruska
rozšiřovat svou přítomnost a prosazovat své zájmy
v oblasti Arktidy. Tato oblast je zřejmě bohatá na
ropu a zemní plyn, podle odhadů expertů se zde
může skrývat až čtvrtina světových
zdrojů. Jako možné lokality umístění jednotek byly
jmenovány Murmansk a Archangelsk na severu
země.

Volkswagen si zajišťuje většinový podíl ve
společnosti Man
01.07.2011 Automobilka Volkswagen si zajistila
většinový podíl v německém výrobci nákladních
automobilů Man. Doufá tak, že tímto krokem
usnadní spolupráci firmy Man se švédskou
společností Scania vlasněnou z velké části právě
automobilovým výrobcem Volkswagen. Podle
expertů jde o snahu německé automobilky VW
získat prominentní postavení v evropském sektoru
výroby nákladních vozidel.

Řetězce Fast-food začínají v USA prodávat
alkohol
01.07.2011 Mezi nejznámější Fast-food řetězce,
které se rozhodly pro tento podle expertů odvážný
krok, patří např. Burger King či Sonic. Odborníci
přiznávají, že prodej alkoholu je jasnou snahou o
posílení prodejů řetězců především ve večerních a
nočních hodinách, kdy výdělky těchto společností
rapidně klesají. V americkém státě Florida byl tento
pokus již zahájen.

Polsko se ujímá předsednictví v EU
01.07.2011 Od 1. července 2011 se Polsko
oficiálně ujímá předsednictví v EU. Varšava

převzala předsednickou štafetu od Maďarska.
Polsko již dalo najevo, že se chce ukázat před
evropskou sedmadvacítkou jako silný a stabilní
stát.

Prodeje GM stoupají
01.07.2011 V červnu tohoto roku stouply prodeje
společnosti GM o 10,2 %. Jedná se o výrazný
nárůst, který podpořil  celkový nárůst prodejů firmy
v první půlce tohoto roku o 16,8 %. Jedinou
společností zastřešovanou GM, která prokázala
pokles prodejů v uplynulém měsíci, je společnost
Cadillac, jejíž prodeje klesly o 7,9 %.

Vlna kriminality v Puerto Ricu
01.07.2011 Puerto Rico zaznamenává zvýšenou
míru kriminality, během tohoto roku bylo
registrováno na 555 násilných úmrtí, téměř o 100
více než za stejné období loňského roku. Každý
víkend tak zřejmě z důvodu odplaty mezi
jednotlivými drogovými gangy, které usilují o
kontrolu svých teritorií, zemře 10 lidí.

Honduras zaznamenává zvýšenou emigraci
01.07.2011 Momentální ekonomická situace,
nedostatek pracovních míst a zvýšená míra násilí v
Hondurasu dle expertů zapříčinily zvýšení počtu
emigrantů. Honduraští občané cestují především
do Spojených států amerických. Výrazný počet
emigrantů tak zřejmě bude znamenat změny v
postupech vlády.

Chorvatsko uzavřelo přístupové rozhovory s
EU
01.07.2011 Dohoda o vstupu do EU by mohla být
podepsána v listopadu. Členství Chorvatska v EU
má v zemi podporu napříč politickým spektrem.
Vláda doufá, že se stane impulzem k novým
reformám.

Zadržovaní francouzští novináři se vrátili z
Afghánistánu
01.07.2011 Hervé Ghesquiére a Stéphane
Taponier byli rok a půl rukojmími neznámých
ozbrojenců. Oba novináře na letišti osobně přivítal
prezident Nicolas Sarkozy. Ministr zahraničí Alain
Juppé rezolutně popřel, že by Francie za své
občany zaplatila výkupné.

Venezuela posiluje spolupráci s Ekvádorem a
Sýrií
01.07.2011 Venezuelská a ekvádorská vláda se
shodly na podpisu dohod, jejichž podstatou je
spolupráce  zemí za účelem podpory turismu mezi
oběma národy. Obsahem dokumentů je pak dále
sdílení zkušeností v oblasti marketingu. Venezuela
dle všeho též jedná o dohodě se Sýrií, a to
ohledně námořní dopravy.

Monako žije knížecí svatbou
01.07.2011 Monacký kníže Albert II. dnes pojal za
svou choť bývalou jihoafrickou reprezentantku v
plavání Charlene Wittstock. Ani Albertova matka
nebyla urozeného původu, neboť kníže Rainier III.
se roku 1956 oženil s holywoodskou hvězdou
Grace Kelly. Městský stát dnes večer čekají
pompézní oslavy. Albertovým nástupcem je nyní
jeho sestra, a tak se pár pokusí co nejdříve zplodit
potomka.

Německo poskytne NATO zbraně pro zásah v
Libyi
01.07.2011 Prohlášení ministra obrany Thomase
de Maiziériho, který hodlá dát NATO k dispozici
laserem naváděné pumy a rakety, zvedlo v
Německu vlnu nevole. Opozice požaduje po vládě
vysvětlení, neboť podle slov německého ministra
zahraničí se Německo války v Libyi neúčastní. 

Německá armáda je od 1.7. složená pouze z
profesionálních vojáků
01.07.2011 Německo pozastavilo půlroční
povinnou vojenskou službu jako jeden z
posledních států NATO. Limit dobrovolníků, které
armáda láká smlouvou na 23 měsíců a průměrným
měsíčním platem 1000 eur, je již pro tento rok
naplněn. S nedostatkem pracovních sil se nyní
potýkají sociální zařízení, do nichž každým rokem
proudilo 90 tisíc mladíků, kteří upřednostnili civilní
službu před vojnou.

Britské odbory ztrácí podporu opozice
01.07.2011 Čtvrteční stávky učitelů a státních
zaměstnanců se zúčastnila téměř polovina škol z
Anglie a Walesu. Celkově však státních
zaměstnanců stávkovala pouze pětina. Odborům
se nepodařilo vyvinout dostatečný tlak na vládu,
který by zapříčinil požadované změny penzijní
reformy. Se stávkou nesouhlasí ani opoziční
labouristé, neboť podle nich nemá dostatečnou
podporu veřejnosti. 

Růst zpracovatelského průmyslu v USA zrychlil
01.07.2011 Institut nákupních manažerů zveřejnil
čerstvé výsledky, podle kterých stoupl index
průmyslové aktivity amerického zpracovatelského
průmyslu na 55,3 bodu z květnových 53,5 bodu. Je
to první zlepšení v sektoru za poslední 4 měsíce,
ve kterých zpracovatelský průmysl stagnoval.
Výsledky tak nenaplnily očekávání analytiků, kteří
čekali další výrazný pokles k hodnotě 50 bodů.

Bývalý taiwanský prezident obviněn ze
zpronevěry státních fondů
30.06.2011 Bývalý prezident 
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