
pondělí

04
červenec

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

Kreml bude na zasedání Rady Rusko-NATO
klást důraz na libyjskou otázku
03.07.2011 Hlavním tématem jednání Rady
Rusko-NATO na úrovni velvyslanců, které
proběhne 4. července v ruském Soči, bude situace
v Libyi. Informovala o tom tisková služba Kremlu.
Účastníky zasedání pod vedením generálního
tajemníka NATO Anderse Fogha Rasmussena
přivítá ruský prezident Dmitrij Medveděv.

S. Lavrov kritizuje přijetí gruzínského návrhu
rezoluce o jihoosetských uprchlících 
03.07.2011 Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
označil projednávaní gruzínského návrhu rezoluce
OSN bez účasti Abcházie a Jižní Osetie za
provokaci. Valné shromáždění OSN ve středu 29.
června přijalo rezoluci o uprchlících z Abcházie a
Jižní Osetie, která vyžaduje respektování jejich
vlastnických práv a umožnění jejich návratu domů.
Rusko rozhodnutí ostře kritizuje a označuje
iniciativu Gruzie za "extrémně zpolitizovanou".

Prezident JAR se účastní jednání o Libyi v
Moskvě 
03.07.2011 Prezident Jihoafrické republiky Jacob
Zuma dnes jedná v Moskvě s tzv. mezinárodní
kontaktní skupinou pro Libyi. Informovalo o tom
ministerstvo zahraničí JAR. Během jednání budou
prodiskutovány nejnovější návrhy Africké unie
související s řešením konfliktu v Libyi, které
zahrnují také vyslání mírových vojsk OSN do zóny
bojů. Podle tiskové služby Kremlu dojde rovněž
k setkání jihoafrického prezidenta s ruským
prezidentem D. Medveděvem.

Minsk: Zadrženy desítky demonstrantů
03.07.2011 Minská policie zadržela desítky
účastníků protivládního protestu, který propukl
během oslav dnešního Dne nezávislosti v
Bělorusku. Běloruské úřady zároveň zablokovaly
internetové stránky opozičních organizací, pomocí
nichž opozice demonstrace organizuje. Prezident
Alexandr Lukašenko při příležitosti oslav promluvil
k několikatisícovému shromáždění a reagoval také
na protesty, které označil za "pokusy o svržení
vlády".

Státy Africké unie nebudou akceptovat
mezinárodní zatykač vydaný na Muammara
Kaddafiho a jeho rodinu
03.07.2011 Prezident Nigeru Mahamadou Issoufou
prohlásil, že zástupci 53 afrických států, které jsou
členy Africké unie (tedy všechny africké státy
kromě Maroka), byli požádáni, aby jejich země
nejednaly dle mezinárodního práva v otázce
mezinárodního zatykače na libyjského vůdce
Muammara Kaddafiho, jeho syna a šéfa libyjské
rozvědky. Prezident Mahamadou Issoufou již
neřekl kdo a proč žádost podal. Je ovšem možné,
že důvodem je snaha zachovat nestrannost Africké
unie pro plánované mírové rozhovory, které chce
Africká unie hostit.

Africká unie opět nabízí zprostředkování
mírových rozhovorů pro Libyi
03.07.2011 Africká unie oznámila, že je připravena
hostit mírové rozhovory mezi libyjskou vládou a
libyjskými povstalci, přičemž se vyhnula otázce
přítomnosti Muammara Kaddafiho, kterou
ponechala otevřenou. Tento návrh byl předložen
zástupcům rebelů i libyjské vlády na jednání 53
národů ve středoafrické Rovníkové Guinei.
Prezident JAR Jacob Zuma prohlásil, že jednání
budou brzo zahájena v Etiopii, ačkoliv rebelové ani
libyjská vláda na předložený návrh neměli žádnou
bezprostřední reakci.

Afričané chtějí kontrolu nad svými penězi ve
fondech v OSN
03.07.2011 Afričtí státníci se shodli na spuštění
fungování vlastních tzv. "zelených fondů", které
mají být složeny z peněz ve fondu OSN pro boj se
změnami klimatu. OSN hodlá do roku 2020 právě v
tomto fondu nashromáždit více než 100 miliard
amerických dolarů, přičemž zástupci afrického
kontinentu nyní požadují, aby mohli peníze
pocházející z Afriky spravovat sami ve prospěch
Afriky.

Poradce prezidenta USA: "USA a NATO
zabránily bombardováním humanitární
katastrofě v Libyi"
03.07.2011 Poradce amerického prezidenta
Baracka Obamy pro národní bezpečnost Tom
Donilon ve svém rozhovoru pro CNN prohlásil, že
Spojené státy spolu se svými spojenci v NATO
zabránily leteckým bombardováním humanitární
katastrofě v Libyi a že se jim daří sledovat v Libyi
dlouhodobou jasnou politiku - nutnost Kaddafi
odchodu. Stejně tak Tom Donilon uvedl, že se
podařilo dát dohromady řadu komplexních
nátlakových kroků, které dle jeho slov mají úspěch
při vynucování Kaddafiho odchodu. Tom Donilon
ovšem také pronesl další důležitá oznámení -
Spojené státy prý kroky v Libyi jasně přinutili i
syrského prezidenta k vyjednávání s opozicí,
přičemž jsou nyní připraveny obnovit vztahy s
Íránem na téma jaderného programu, který
dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program nemá
vojenské žádné účely.

USA vyzývají Muammara Kaddafiho, aby ihned
opustil od výhrůžek Evropanům
03.07.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton vystoupila s výzvou pro Muammara
Kaddafiho, aby okamžitě přestal vyhrožovat
Evropanům. Muammar Kaddafi ve svém projevu
včera oznámil, že válka se "přenese i do
evropských domovů a kanceláří". Ministryně Hillary
Clinton dále vyzvala Muammara Kaddafiho, aby
raději myslel na blaho libyjského lidu a ihned
odstoupil. Rebelové i NATO zatím stále podmiňují
jakékoliv vyjednávání o příměří Kaddafiho
odchodem, což zase odmítá libyjská vláda.

Vláda se opět sejde až v týdnu po svátcích
03.07.2011 Kvůli nadcházejícím svátkům se příští
týden nebude konat pravidelná schůze vlády.
Zasednout by vláda měla až 13. července po
jednání sněmovny. Mimořádná schůze poslanců,
na které chce vládní koalice ODS, TOP 09 a VV
prosadit reformní zákony, je naplánovaná na 12. a
13. července.

Podle ministra obrany by v případě nedodržení
schodku rozpočtu mohl hrozit pád vlády
03.07.2011 Ministr obrany Alexandr Vondra (ODS)
dnes v pořadu ČT Otázky Václava Moravce
připustil, že v případě že by vláda nedokázala
udržet letošní schodek státního rozpočtu, existuje
zde hrozba jejího pádu. Rozpočet schválený
poslanci kalkuluje se schodkem 135 miliard korun,
letošní příjmy státní pokladny byly ovšem kvůli
finanční krizi nižší, než se předpokládalo.

Nový zákon o kinematografii by mohl jít do
sněmovny v září
03.07.2011 Podle ministra kultury Jiřího Bessera
(TOP09) by mohl jít nový zákon o kinematografii
do Poslanecké sněmovny toto září. Právní norma
by měla nově upravovat financování filmu či
fungování Státního fondu kinematografie. Dále by
měla například upravit označování filmových děl z
hlediska věkové přístupnosti. Ministr to dnes řekl v

České televizi.

Neznámý republikán McCotter vstupuje do
prezidentských voleb USA 2012
03.07.2011 Svou kandidaturu oznámil McCotter na
rockovém festivalu, který je součástí předprogramu
slavení amerického Dne nezávislosti. Republikán,
kteý mimo jiné pracoval jako dlouholetý
kongresman ve městě Detroit, patří mezi nepříliš
známé postavy americké politiky. Co se týče
programu a idejí, prosazuje především kompletní
restrukturalizaci celé vlády a větší podporu
automobilového průmyslu.

Ve Francii umírá žena na nákazu E.coli
03.07.2011 Ve francouzském městě Bordeaux
zemřela žena ve věku 78 let na nákazu infekcí E.
coli. Francouská vláda mimo jiné oznámila, že v
nemocnici leží dalších 7 francouzských občanů,
většina z nich je však stabilizována. K 1.7. 2011
bylo zveřejněno, že nákaza si již vyžádala 49
lidských životů.

Velká Británie stáhne do konce roku 800 voj.
jednotek z Afganistánu
03.07.2011 Britská vláda dnes oznámila, že
plánuje do konce tohoto roku stáhnout zhruba 800
vojenských jednotek z Afganistánu. Britský premiér
David Cameron kromě toho také zdůraznil, že do
roku 2015 nebude v Afganistánu již žádný britský
voják.

Texas (USA) varuje před přechodem do Mexika
03.07.2011 Vláda státu Texas oficiálně vyzvala
všechny své obyvatele, aby nepřecházeli v
následujících dnech hranice da Mexika, především
v oblasti města Nuevo Laredo. Zdejší drogový
kartel Zetas totiž plánuje podle informací americké
kontrarozvědky páchání kriminálních činů zejména
na amerických občanech přecházejících z USA
přes mexické hranice.

Pád vlády státu Minnesota (USA) způsobuje
nezaměstnanost
03.07.2011 Stát Minnesota musí řešit v současné
době mnoho problémů. Pád vlády, která se nebyla
schopna dohodnout na schválení schodku státního
rozpočtu, se začíná projevovat plošnou
nezaměstnaností po celém státě. Již 22 tisíc
vládních pracovníků dočasně nepracuje, některé
státní instituce jsou uzavřeny. Kromě toho
probíhají po celé zemi v současné době
demonstrace nespokojených obyvatel, kteří žádají
okamžitou nápravu.

Stát Rhode Island (USA) legalizuje registrované
partnerství
03.07.2011 Guvernér nejmenšího amerického
státu Rhode Island Lincoln Chafee oficiálně
podepsal zákon umožňující homosexuálním párům
registrované partnerství. Guvernér otevřeně
podporoval dokonce schválení zákona o povolení
manželství pro tyto páry, návrh však byl zamítnut
senátem. Velká část obyvatelstva s rozhodnutím
nesouhlasí a prý svou nevůli dají vládě rázně
najevo.

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
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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. 
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