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Test ochrany armádního dopravního letounu
Casa C-295M byl ukončen
30.07.2011 Test, jenž měl ověřit pasivní systém
ochrany armádního dopravního letounu Casa
C-295M, byl ukončen a nyní se čeká na
vyhodnocení výsledků, které by měly být známy
přibližně za týden. Pokud by funkčnost systému
nebyla vyhovující, ministerstvo obrany údajně
zvažuje v extrémním případě i odstoupení od
smlouvy na dodávku systému.

18. srpna se bude konat schůze tripartity
29.07.2011 18. srpna se sejde tripartita k
projednávání daňové reformy či možnosti
předčasného důchodu pro zaměstnance v těžkých
profesích, takzvaných předdůchodů. Podle všeho
by se mělo diskutovat například také o případném
zavedení takzvaného kurzarbeitu, tedy situace,
kdy stát proplácí část mzdy zaměstnancům
podniků, které mají potíže.

Somálská armáda a jednotky Africké unie bojují
tvrdě v Mogadišu o dodávky potravin
29.07.2011 Somálské vládní síly a vojáci mise
AMISOM Africké unie zahájili těžké boje v hlavním
městě Somálska o zajištění potravinových dodávek
pro obyvatele. Podle OSN se již celé jižní
Somálsko dostalo do stavu hladomoru a pouze v
hlavním městě hrozí smrt hladem tisícům lidí. Na
mimořádné konferenci OSN kvůli potravinové krizi
v Římě byla schválena částka 1 miliardy dolarů
(696 milionů euro) na boj se suchem v Africe.
Stejně tak Světová banka přislíbila 500 milionů
dolarů.

MF kvůli stávce plánované na 13. červen
podalo určovací žalobu také na OSŽ
29.07.2011 Kvůli stávce v dopravě, která byla
plánovaná na 13. června, podalo ministerstvo
financí určovací žalobu mimo Českomoravské
konfederace odborových svazů (ČMKOS) také
na Odborové sdružení železničářů (OSŽ).
Informoval o tom mluvčí ministerstva Ondřej
Jakob. OSŽ ovšem podle svého předsedy
Jaroslava Pejši o žalobě žádné informace nemá.

V České republice bude nový velvyslanec
Vatikánu
29.07.2011 Do Prahy zamíří nový apoštolský
nuncius Giuseppe Leanzo, který byl odvolán z
Irska kvůli přístupu katolické církve k možným
případům pedofilie. České ministerstvo zahraničí
již údajně schválilo jeho diplomatickou činnost.
Apoštolská nunciatura v Praze je uvolněná od
května, kdy byl nuncius Diego Causero povolán do
Švýcarska a Lichtenštejnska.

Egyptští islamisté přitvrzují, chtějí zavedení
islámského práva Šaría a islámský stát
29.07.2011 Tisíce přívrženců ortodoxního islámu,
kteří dorazili do Káhiry, nyní ústy svých politických
vůdců promluvily. Mluvčí salafistů Abdel Moneim
Al-Shahat prohlásil, že Nejvyšší vojenská rada
nemůže ignorovat vůli lidu, který si přeje boží vůli.
Zástupci Muslimského bratrstva i hnutí Salafi se
shodli na společných požadavcích rychlých
procesů s lidmi z vlády prezidenta Mubaraka, na
zavedení maximální a minimální mzdy a také na
tom, že "boží zákony" by měly být nadřazeny
ústavním principům. Dále demonstranti požadují
vznik islámského státu a odmítají další fungování
světské moci.

Vrchní velitelé turecké armády rezignovali na
své funkce
29.07.2011 Důvody odstoupení vrchního velitele
turecké armády Isika Kosanera, který podal

rezignaci spolu s nejvyšším admirálem a velitelem
letectva jsou stále nejasné. Podle tureckého tisku
se jedná především o neshody mezi nimi a vládou,
které prý trvali několik let. Vláda údajně již dříve
obvinila několik členů generálního štábu z příprav
převratu a protivládní činnosti. Kvůli této situaci
bude muset v zemi příští týden zasednout nejvyšší
vojenská rada.

Polský ministr obrany rezignoval kvůli havárii u
Smolensku
29.07.2011 Polský ministr obrany Bogdan Klich
rezignoval v souvislosti s uveřejněnou vládní
zprávou o havárii vládního letadla ve Smolensku,
kde zahynul tehdejší polský prezident Lech
Kaczyński a dalších 95 důležitých vládních činitelů.
Ve zprávě se kromě chyb ruského pozemního
personálu a špatného počasí hovoří především o
velmi špatně vycvičené posádce letadla TU-154
Tupolev, která ignorovala mnohá bezpečnostní
opatření. Polský premiér Donald Tusk již jmenoval
nového ministra, bývalého náměstka ministra
vnitra Tomasze Siemoniaka. Ministr Klich, který
rezignoval, vedl jednání o raketové spolupráci s
USA a také o plánech rozmístění amerického
letectva v Polsku, stejně tak je významným
spojencem NATO v zahraniční politice Polska.

Přívalové deště v Jižní Korei vyplavily muniční
sklady
29.07.2011 Silné srážky způsobující záplavy a
sesuvy půdy zasáhly severní část Jižní Korei. V
oblasti došlo k poškození vojenských zařízení a
především muničních skladů. Vyplavené zbraně a
munici se podařilo rychle zabezpečit, nicméně i
přesto se stále nepodařilo nalézt zhruba desítku
nášlapných min. Záplavy si již vyžádaly 50 lidských
životů.

Srbové v Kosovu zablokovali přístup
jednotkám NATO, dochází k násilí
29.07.2011 Poté, co před necelým týdnem Kosovo
zakázalo dovoz veškerého srbského zboží a
severní část země, obydlená Srby, odmítla
nařízení přijmout, došlo již k zastřelení kosovského
policisty i k zapálení jednoho hraničního přechodu.
Kosovští Srbové odmítají Kosovo uznat za
samostatné a stále vnímají jako své hlavní město
srbský Bělehrad. Srbové také zablokovali hranice a
stejně tak příchozí elitní kosovské policejní
jednotky. Vojáci NATO byli nyní posláni na
srbsko-kosovské hranice, aby potlačili již tři dny
trvající násilí, ovčem Srbové je odmítají pustit do
země a zablokovali hraniční přechody i jim.

Islamisté v Egyptě vyšli do ulic
29.07.2011 Káhiru, hlavní město Egypta, zaplnili
zástupy tisíců ortodoxních muslimů pod vedením
Muslimského bratrstva. Dav požaduje islámský
Egypt, jak mimo jiné hlásají i transparenty. Mluvčí
egyptského Muslimského bratrstva prohlásil
událost za sjednocení všech politických stran,
neboť se pochodů skutečně všechny zúčastnily.
Důvodem je stále rostoucí nespokojenost s
nedostatečným vyšetřováním členů bývalé státní
správy.

Mezi libyjskými povstalci dochází ke štěpení -
vrchní vojenský velitel zabit
29.07.2011 Podle mluvčího povstalecké Národní
rady byl v zatím neobjasněném incidentu zastřelen
vrchní velitel vojenských sil rebelů, ovšem
okolnosti vraždy jsou zahaleny velkými
otazníky. Abdel Fattah Younes byl dlouhou dobu
členem úzkého vnitřního kruhu vlády Muammara
Kadddafiho, ovšem po zahájení občanské války
vstoupil do řad povstalců. Rebelové tvrdí, že šlo o

akci tajných služeb libyjské vlády, ovšem odborníci
se shodují na tom, že i kdyby nešlo o vyřizování
účtů mezi stále viditelněji se štěpícím
povstaleckým vedením, muselo jít o zradu některé
z povstaleckých buněk, vzhledem k jeho silné
ostraze. Dalším důležitým faktem je i to, že Abdel
Fattah Younes byl zabit poté, co byl povolán z
fronty, aby vystoupil před soudní výbor pro
vyšetřování vojenských záležitostí povstalců.

Česká republika odmítla uznat libyjské rebely
jako legitimní vládu Libye
29.07.2011 Český ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg oznámil, že česká vláda
nemůže a nebude považovat povstaleckou
Libyjskou národní radu za vládu Libye, neboť
neovládá celé území státu. Ministr Schwarzenberg
také zdůraznil, že Česká republika povstalce uzná
až v případě, že se tato situace změní. Přesto Češi
s povstalci diplomatické styky naváží skrze
speciálního neoficiálního vyslance v rebely
drženém městě Benghazi. Libyjskou národní radu
doposud uznalo za vládu Libye již 30 států,
nechybí mezi nimi Francie, Velká Británie ani USA.

Šetření týkající se předsedy VV Radka Johna
bylo zastaveno
29.07.2011 Státní zastupitelství v Praze 7
pozastavilo šetření R. Johna, které vzniklo
podáním trestního oznámení na jeho osobu
Tomášem Moláčkem. Celé šetření se tak týkalo
prověřování statisícových odměn, které R. John
jako ministr vnitra vyplatil. Podle zastupitelství však
šlo pouze o nemorální počínání.

V Praze se konal happening proti působení
Ladislava Bátory na MŠMT
28.07.2011 Aktivisté z iniciativy ProAlt dnes
prostřednictvím happeningu v centru Prahy
protestovali proti nedávnému jmenování Ladislava
Bátory šéfem personálního odboru ministerstva
školství.

HSBC bude pravděpodobně propouštět ve
velkém
28.07.2011 Jedna z největších bankovních
organizací na světě HSBC bude podle interních
informací propouštět kolem zhruba 10 tisíc
zaměstnanců z celkových 300 tisíc po celém světě.
Podle odborníků plánuje firma odstanění
přebytečných a nepříliš výnosných oblastí zájmu, v
rámci masivní restrukturalizace zaměří tak svou
pozornost především na hlavní sektory zisku.

Nezaměstnanost v USA klesá
28.07.2011 Podle nejnovějších oficiálních údajů
klesla nezaměstnanost ve Spojených státech
amerických pod 400 000 nových žádostí o
příspěvky v nezaměstnanosti za poslední měsíc.
Podle expertů se jedná o pozitivní ukazatel
posilování americké ekonomiky. Odborníci však
varují, že případná neschopnost amerického
Kongresu uzavřít dohodu o redukci dlužního
deficitu státu se silně projeví i ve ztrátách v
pracovním sektoru.

Ford plánuje expanzi na indický trh
28.07.2011 Zvýšení produkce a prodejů značky
Ford v Indii má zaručit investice v hodnotě 1
miliardy dolarů na výstavbu nové továrny na
západě země ve státě Gujarat. Automobilka tak
bude mít v Indii již druhou výrobnu. Ford Motor
Company si klade za cíl navýšit prodeje svých
vozů v Indii o 50% v průběhu příštích 4 let.
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Sony se za poslední čtvrtletí ocitlo v červených
číslech
28.07.2011 Japonská společnost na výrobu
elektroniky zaznamenala za poslední kvartál ztrátu
téměř 200 milionů dolarů. Důvodem tohoto
propadu je především výpadek v zásobování a ve
výrobě, který byl způsoben nedávnou přírodní
katastrofou. Celkový roční zisk Sony se nyní
odhaduje o čtvrtinu menší než tomu bylo v
předpovědích ze začátku roku.

Jihokorejské sociální sítě napadeny čínskými
hackery
28.07.2011 Ze 35 milionů uživatelských účtů na
sociálních sítích Cyworld a Nate byly odcizeny
osobní a kontaktní údaje uživatelů. Na základě
vystopování čínské IP adresy byli z tohoto útoku
obviněni čínští hackeři. Experti varují před
využíváním sociálních sítí a sdílením osobních
údajů kvůli podobným událostem, které se
odehrávají stále častěji.

Obama: "Snaha o konec prodeje zbraní USA
mexickým drogovým kartelům zatím bez
výsledku."
27.07.2011 Americký prezident Barack Obama
přiznal, že systematický boj proti prodeji zbraní
mexickým drogovým kartelům zatím nepřinesl
žádné pozitivní výsledky. Dnes bylo objeveno na
místě řádění kartelů v Mexiku 122 amerických
zbraní, které byly údajně použity americkou vládou
jako návnada a také součást tajné operace v
listopadu 2009 a které měly pomoci k vypátrání
viníků těchto nelegálních prodejů. Zbraně se však
krátce po svém prodeji ztratily a až do dnešního
dne po nich nebylo ani stopy. Jelikož se zjevně i
přes bezpečnostní opatření vlády USA dostaly do
rukou mexickým kartelům, operace tak byla
označena jako "propadák". Tento výsledek
nepřispěl ani k posílení americko-mexických
diplomatických vztahů, jelikož mexická vláda bojuje
proti kartelům již dlouhé roky a ztráty na obětech
jdou do řádu desetitisíců.

Boeing zveřejňuje vysoké profity
27.07.2011 Největší letecká společnost Boeing
dnes zveřejnila podle oficiálních informací svůj zisk
za druhé čtvrtletí tohoto roku. Činí 941 milionů
dolarů. Jedná se o zřetelné navýšení v porovnání s
uplynulým rokem, kdy zisk společnosti činil 787
milionů dolarů. Tržní cena společnosti stoupla o 6
% na současných 16,5 miliard dolarů.

John Boehner předkládá návrh dlužního
deficitu USA před Kongres
27.07.2011 Předseda americké Sněmovny
reprezentantů John Boehner předložil Kongresu
svůj plán na regulaci dlužního defcitu státu. Tento
návrh bude projednán zítra, tedy již jen několik

posledních dní před deadline 2.srpna, což je
datum, do jehož vypršení musí být uzavřena platná
dohoda. Boehnerův plán je však podle interních
informací střídmější než prvotní předpoklady.
Počítá s redukcí dluhu USA o zhruba 850 miliard
dolarů během následujících 10 let.

Zahraniční investice v ČR za rok 2010 dosáhly
předkrizové hodnoty
27.07.2011 Zpráva OSN potvrdila, že objem
přímých zahraničních investic v loňském roce
zaznamenal 56% navýšení oproti roku 2009 na
113 miliard korun a překonal i předkrizový rok 2008
o necelých 5 miliard. Zpráva do dalších let
předpovídá růst investic, ale také varuje Českou
republiku před rizikem fiskální nerovnováhy a
vysoké inflace.

Gruzínský prezident vyzval EU k tomu, aby
ochránila Bělorusko před Ruskem
26.07.2011 Izolační politika Evropy vůči Bělorusku
je kontraproduktivní a zvyšuje pravděpodobnost
toho, že se země dostane pod kontrolu Ruska.
Uvedl to gruzínský prezident Michail Saakašvili na
tiskové konferenci po setkání s polským
prezidentem Bronislawem Komorowskim v Batumi.
Podle slov gruzínského prezidenta "neokupuje
Bělorusko na rozdíl od Ruska sousední země a
prohlašovat, že Rusko je demokratičtější než
Bělorusko, je absurdní". Prezident vyzval evropské
a mezinárodní společenství k tomu,
aby s Minskem zahájilo dialog.

Automobilka Ford zveřejňuje rekordní profity
26.07.2011 Ford, jediná americká automobilka,
která nepřijala v roce 2009 finanční balíčky od
americké vlády, dnes zveřejnila rekordní tržby za
poslední čtvrtletí. Hlavním důvodem těchto profitů
je nečekaně vysoké číslo prodaných automobilů,
především Focus a Fiesta, v Severní Americe.
Mezi lety 2006 a 2008 prošla společnost masivní
restrukturalizací, která již nahradila ztráty
automobilky z roku 2006, které činily 30 miliard
dolarů.

Řešení v otázce redukce státního dluhu USA v
nedohlednu
26.07.2011 Už jen týden zbývá americkým
zákonodárcům Demokratické a Republikánské
strany USA k uzavření dohody o redukci dluhu
státu a snížení dlužního schodku amerického
rozpočtu. Dnes při dalším pokusu uzavřít dohodu
došlo k rozporům a rozepřím. Pokud do 2. srpna
nebude výsledek předložen prezidentu Obamovi
na stůl, hrozí insolvence státu a prudké oslabení
dolaru, což podle expertů v každém případě ovlivní
mínění investorů po celém světě.

Guvernér státu Ohio podepisuje zákon o
zákazu potratů
26.07.2011 Guvernér amerického státu Ohio John
Kasich dnes oficiálně podepsal zákon o zákazu
potratů po 20. týdnu těhotenství. Zákon však
obsahuje dovětek, že plod musí být podle
lékařského posudku životaschopný i po porodu.
Guvernér nakonec zdůraznil, že jeho největší
prioritou zůstává život rodící matky, který nesmí
být za žádných okolností ohrožen. Toto nové
nařízení si však podle odborníků vyžádá mnohé
negativní ohlasy ze strany veřejnosti.

Prez
26.07.2011 Prezident USA Barack Obama přiznal
ve svém proslovu, ze s největší pravděpodobností
podepíše dohodu o krátkodobém navýšen

Taťána Pešková se stala novou policejní
ombudsmankou
26.07.2011 Ministr vnitra Jan Kubice jmenoval
novou policejní ombudsmanku. Stala se
jí právnička Taťána Pešková z odboru
bezpečnostní politiky ministerstva vnitra a
nahradila tak na tomto postu bývalého náměstka
pro mezinárodní vztahy Viktora Čecha.

Jižní Súdán považuje kroky Súdánu v otázce
cen ropy za ekonomickou válku
26.07.2011 Jižní Súdán prohlásil, že severní
soused, Súdán, zahájil ekonomickou válku, když
oznámil, že požaduje 23 dolarů za každý barel
ropy, který projde přes jeho území. Poplatek za
tranzit ropy do přístavů v Súdánu, který má na
rozdíl od Jižního Súdánu vybudovanou ropnou
infrastrukturu, bude tak činit více než 20% z
celkových příjmů z ropy Jižního Súdánu. Tato
situace může ohrozit dodávky ropy především do
Číny a Japonska, kteří jsou hlavními příjemci
Súdánské ropy.

Norská policie snížila odhadovaný počet obětí
pátečního masakru z 93 na 68
26.07.2011 Masový vrah Anders Behring Brevik,
jenž se přiznal k bombovým útokům v Oslu i ke
střelbě na ostrově Utöya je nyní v osmitýdenní
vyšetřovací vazbě. Útočník svého činu nelituje a
necítí se vinen. Pondělní soudní líčení se odehrálo
za zavřenými dveřmi, aby tak nedošlo k šíření
Brevikových názorů. Na vzpomínkovém
shromáždění k uctění obětí pátečního masakru se
v Oslu sešlo 100 000 lidí.
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