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OSN odsoudila zabití 116 civilistů ve vesnici
Houla v Sýrii
Rada bezpečnosti OSN odsoudila zabití 108
(původní odhad byl 116) civilistů, včetně 49 dětí ve
vesnici Houla v Sýrii. Svůj odsudek připojili i
generální tajemník OSN Ban Ki-moon a zvláštní
vyslanec OSN a Ligy arabských států Kofi Annan.
Rada bezpečnosti se ovšem neshodla v
interpretaci těchto útoků. Generální tajemník OSN
vyzval všechny strany konfliktu v Sýrii, aby složily
zbraně.

Vrcholný představitel amerických ozbrojených
sil oznámil možnost vojenské intervence v Sýrii
Podle vrcholného představitele amerických
ozbrojených sil generála Martina Dempseyho
může eskalující násilí v Sýrii vést až k vojenské
intervenci. Upozornil ovšem je válka v Sýrii by byla
náročnější než byla operace v Libyi. Spojené státy
americké podle generála Dempseyho zvýší
diplomatický a ekonomický nátlak na syrského
prezidenta Bashara Al-Assada. Nedávné vraždění
ve vesnici Houla ovšem dle Dempseyho ve
Spojených státech značně zvýšilo volání po
vojenské intervenci.

NATO zakázalo pořizování fotografií v místech
bojů
NATO zakázalo nahrávání videa či pořizování
fotografií v místech, kde dochází k bojům, kterých
se účastní vojenské jednotky Severoatlantické
aliance. Zákaz se vztahuje na 36 000 vojáků
NATO v Afghánistánu. Tento krok je reakcí na
skandál, který vyvolalo zveřejnění fotografií na
kterých pózují američtí vojáci s těly mrtvých
povstalců. Tento incident poškodil vztahy NATO a
Afghánistánu. Vojáci NATO budou nyní smět
pořizovat snímky jen na vojenských základnách ve
svém volném čase.

Španělský premiér odmítá zahraniční pomoc
pro své banky 
Španělský premiér Mariano Rajoy ubezpečil, že
Španělsko nehodlá žádat o zahraniční pomoc pro
své banky. Zároveň vyzval, aby ohrožené banky v
eurozóně podporoval Evropský stabilizační
mechanismus (ESM). Dodal, že konečné
rozhodnutí ve věci Bankie v Madridu ještě nepadlo.
V pátek totiž tento bankovní ústav zažádal vládu o
finanční pomoc ve výši 19 miliard EUR. Podle
zdrojů z vlády Španělsko neustále o vývoji situace
svého bankovního systému informuje Evropskou
centrální banku (ECB).

Evropské akcie kvůli obavám o Španělsko
klesly
Především západoevropské akcie dnes utrpěly
mírné ztráty vůči počátečnímu růstu. Investoři mají
totiž obavy o Španělsko, které by kvůli bankovním
problémům mohlo spadnout do dluhové krize.
Největší propad zaznamenala burza v Madridu a to
pod tlakem propadu akcií bank Santander a
BBVSA. Index madridské burzy se propadl o 2,2%.
Akcie problémové Bankie se propadly o 12%.

Rusko provedlo úspěšný test nové
mezikontinentální balistické rakety
Rusko minulý týden provedlo první úspěšný test
nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM),
která je schopna proniknout do obranného
systému vyvíjeného v současnosti
Severoatlantickou aliancí. Informovala o tom
agentura Interfax s odkazem na slova mluvčího
Strategických jaderných sil Ruské federace
Vadima Kovala. K úspěšnému vypuštění fiktivní
hlavice došlo jen několik dní poté, co NATO
oficiálně aktivovalo první etapu evropského

protiraketového štítu, proti jehož nasazení se
Moskva ostře staví z obavy, že může být zaměřen
proti jadernému arzenálu Ruska (podle
předpokladů Severoatlantické aliance dojde k
plnému zprovoznění systému evropské
protiraketové obrany v roce 2018). Jednalo se o
druhý test nové rakety, první proběhl loni v září a
dopadl neúspěšně. Nová raketa zatím nemá
oficiální jméno, nejsou známy ani její parametry
kromě údajné vylepšené manévrovací schopnosti,
kterou disponuje díky využití nového typu paliva, a
obtížnější možnosti detekce.

V Petrohradu proběhne summit Rusko - EU
V ruském Petrohradu se bude ve dnech 3. a 4.
června konat 29. summit Rusko - Evropská unie.
Oznámilo o tom v pondělí tiskového oddělení
Kremlu. V čele ruské delegace se summitu
zúčastní prezident Ruské federace Vladimir Putin,
s delegací Evropské unie do Petrohradu zavítají
předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a
předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

V tibetském hlavním městě Lhasa se během
demonstrací proti čínské nadvládě zapálili dva
mniši
Přestože od května roku 2011 spáchalo podobný
čin více než 30 osob,  jedná se o první takový
incident, ke kterému došlo v hlavním tibetském
městě Lhasa. Prozatím se většina z nich udála
mimo území Tibetu, zejména v jihozápadní čínské
provincii Sichuan. K události došlo během
manifestace proti čínské nadvládě nedaleko
posvátného chrámu Jokhang. Jedna z osob
zraněním podlehla. Čína za iniciátora těchto akcí
 a podněcování separatistických tendencí uvnitř
Tibetu označuje tibetského duchovního vůdce
Dalai Lamu.

Čína plně zpřístupní bankovní sektor
soukromému kapitálu
Jedná se o součást programu na podporu
soukromého sektoru v Číně, který byl vytvořen v
souvislosti s obavami ze zpomalení ekonomického
růstu země a je jedním z nejrozsáhlejších souborů
opatření tohoto druhu od vstupu do Světové
obchodní organizace (WTO) v roce 2001. Čínská
komise pro regulaci cenných papírů oznámila plán
na podporu podílu soukromého kapitálu na
akciových trzích a vláda přislíbila podporu
soukromým investorům v oborech železniční
dopravy, energetiky a telekomunikací.

Hodnota thajského exportu meziročně poklesla
V dubnu zaznamenal vývoz meziroční pokles 3,7%
a to i přes původní odhady analytiků, které
předpokládaly 3% růst. Navzdory poklesu objemu
exportu vykázala thajská ekonomika mezičtvrtletí
růst přes 11%. Ke zveřejnění této informace došlo
jen několik dní poté, co Světová banka varovala
před hrozbou negativních dopadů dluhové krize
eurozóny na vývozní ekonomiky. Export se podílí
na více než 50% tvorby thajského HDP a jeho
pokles je přičítán zejména poklesu poptávky na
světových trzích a důsledkům loňských povodní,
které ochromily výrobu.

Austrálie obvinila z incidentu v syrském městě
Houla prezidenta země Bashara al-Assada a
požaduje navýšení sankcí
Australský ministr zahraničních věcí Bob Carr
oznámil, že Austrálie bude usilovat o zvýšení
sankcí uvalených na Sýrii a o projednání případu
Mezinárodním trestním soudem. Při tomto
incidentu bylo ve městě Houla zabito 32 dětí a 60
dospělých. Syrské noviny informovaly o tom, že
k dělostřeleckému útoku došlo za podpory vládních

sil prezidenta Bashara al-Assada. Syrská vláda
však odpovědnost za tento čin popírá.

Austrálie a Jihoafrická republika postaví
nejsilnější radioteleskop světa
Po ukončení shromáždění organizace The Square
Kilometre Array (SKA) v Amsterdamu to na tiskové
konferenci oznámil předseda představenstva John
Womersley. Radioteleskop bude fungovat na
principu 3 tisíc přijímačů na celkové ploše jednoho
kilometru čtverečného. Na financování tohoto
projektu v hodnotě 1,5 miliardy eur  se podílí
celkem 70 organizací z 20 států světa. Výstavba
projektu SKA by měla začít v roce 2019 a trvat pět
let. Vědci věří, že tento radioteleskop, který má být
50krát citlivější a 10 000krát rychlejší než dnešní
nejsilnější radioteleskopy světa, pomůže odhalit
neobjasněné otázky týkající se vesmíru.

Zvolený srbský prezident Tomislav Nikolic:
"Spolupráce s Ruskem bude progresivní"
Nově zvolený srbský prezident Tomislav Nikolic ze
Srbské pokrokové strany (SNS) v sobotu ujistil
nového ruského prezidenta Vladimíra Putina, že
spolupráce mezi oběma státy bude "progresivní".
Putin výrok komentoval slovy, že "srbský prezident
může počítat s podporou Moskvy ve věci
implementace politických reforem". Nikolic dále
uvedl, že Srbsko nevstoupí do NATO.

Bulharsko, Turecko a Katar budou
spolupracovat na stavbě nové dálnice
Mezi Bulharskem, Tureckem a Katarem došlo k
dohodě o vytvoření společné firmy, která postaví
nový třistakilometrový úsek dálnice mezi Bukurešti
a Istanbulem, jenž vznikne na bulharském území.
Náklady na stavbu se mají vyšplhat na 760 milionů
eur, dálnice by mohla být uvedená do provozu již v
roce 2016. Zájem na projektu potvrdili premiéři
všech zmíněných států během setkání ve Varně.
Bulharský premiér Boiko Borisov dodal, že projekt
není finančně podporován Evropskou unii.

Ratingová agentura Standard &amp; Poor's
potvrdila rating Rumunska se stabilním
výhledem
Dlouhodobý emisní rating země v cizí a domácí
měně tak zůstal na úrovni BB+,
krátkodobé emisní ratingy na úrovni B. S&P mimo
jiné uvedla, že očekává růst rumunské ekonomiky
v střednědobém horizontu průměrným ročním
tempem 3,5%. Dále oznámila, že
na úvěrový profil země má negativní vliv
zejména dominantní pozice
rakouských a řeckých bank na domácím trhu.

V Gruzii se konala demonstrace odpůrců
prezidenta Michaila Saakašviliho
Ten stojí v čele země od roku 2004 a byl v
minulosti kritizován zejména za vojenský konflikt s
Ruskem v létě 2008. Protestující vešli do ulic Tbilisi
v neděli, mj. se vyjádřili pro opozičního
kandidáta Bidzina Ivanišviliho, jenž byl v minulém
roce zbaven gruzínského občanství pro údajné
porušování zákonů. Ivanišvili se tak již nemůže
ucházet o post prezidenta země, v říjnu však může
díky legislativní změně získat podporu obyvatel v
parlamentních volbách.

Maďarská vláda řeší nízkou porodnost, chce
finančně podporovat mladé rodiny 
Početnější rodiny by dle premiéra Viktora Orbána
měly dostávat vyšší důchod, mladé rodiny by měly
získat finanční příspěvky na byty a auto. Vláda se
řídí heslem: "Každé nově narozené dítě je příštím
daňovým poplatníkem". Pracovní skupina
ministerstva hospodářství přišla v květnu s
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několika možnostmi, jak Maďary motivovat k
zakládání rodin. Jedním z nich byla navrhovaná
změna důchodů, na který by měl počet potomků
velký vliv. Skupina navrhla i flexibilní pracovní
dobu nebo možnost práce z domu pro rodičky.
Každý pátý pár v zemi nyní sužuje neplodnost. Za
posledních třicet let klesl počet maďarských
obyvatel o zhruba 750 tisíc.

Venezuelský podmořský kabel přivádějící
internet na Kubu by měl být v provozu
Tak to uvedly kubánské autority, především
ministerstvo vědy. Kabel z optické příze by měl
zrychlit internet na ostrově, kde má jen malé
procento obyvatel povolení k jeho přístupu.
Internet je zde ale velice pomalý a ceny za jeho
poskytnutí závratné. Podle ministra vědy Jorgeho
Arreazy je nyní na vládě, aby se rozhodla, jak s
rychlejším internetem z Venezuely naloží. Vláda se
k věci zatím nevyjádřila. Za pomalým internetem
kubánské autority vždy vinily americké embargo.

Bolívie hodlá bránit svůj nárok na přístup k
moři a žvýkání listů koky
Bolivijská vláda plánuje bránit svůj přístup k moři, o
který vede dlouholetý spor s Chile, před
generálním shromážděním Organizace amerických
států (OAS). O požádání o intervenci OAS do věci
sporu o přístup k Tichému oceánu zvažuje i chilská
strana. Zároveň chce bránit legalizaci žvýkání listů
koky. Právě toto téma prezident Evo Moráles
obhajoval již několikrát. Podle bolivijské vlády se
totiž jedná o tradiční zvyklost obyvatel země.
Summit generálního shromáždění OAS se bude
konat 5.- 7. června ve na místě blízkém městu
Chocabamba ve střední Bolívii.

Srbská Demokratická strana stále jedná o
možné vládní koalici se Socialistickou stranou
Srbska
Srbská Demokratická strana (DS) Borise Tadice,
jenž v 2. kole prezidentských voleb neobhájil post
prezidenta země, stále rokuje se Socialistickou
stranou Srbska (SPS) o možné vládní koalici.
Vítězem voleb se stala Srbská pokroková strana
(SNS) , jejíž předseda Tomislav Nikolic se stane
novým prezidentem země. Proevropský politik
Boris Tadic se tak nyní uchází o post premiéra.

Velká Británie se obává přílivu imigrantů v
případě odchodu Řecka z eurozóny 
Britská ministryně vnitra Theresa May uvedla, že
Velká Británie usiluje o omezení přistěhovalectví z
členských států EU. Reaguje tak na možnost
přílivu řeckých imigrantů v případě, že by Řecko
opustilo eurozónu, což by mohlo vést ke kolapsu
bloku jednotné měny. Potvrdila tak obavy, že v
případě devalvace eura bude Velké Británie pro
mnohé atraktivní destinací.

Ve Francii byl zatčen vojenský velitel
separatistické organizace ETA Oroitz
Gurruchaga Gogorza
Potvrdila to agentura AFP. Zatčení vojenského
velitele a jeho zástupce Xaviera
Arambura proběhlo ve spolupráci francouzských a
španělských policistů ve vesnici Cauna na
jihozápadě Francie. Druhý zmíněný je dle
španělské policie zodpovědný za bombové útoky v
Baskicku z roku 2008. Organizace Baskicko a
svoboda (ETA) je v USA a Evropě řazená mezi
teroristické organizace. V říjnu loňského roku se
organizace vzdala násilí, v únoru 2012 se oficiálně
omluvila. 

Austrálie zpřísní pravidla pro balení
tabákových výrobků  
Australská ministryně zdravotnictví Jane Halton to
potvrdila na shromáždění Světové zdravotnické
organizace (WHO) v Ženevě. Zároveň také vyzvala
ostatní členy Světové obchodní organizace (WTO)
k přijetí těchto opatření. Austrálie se chystá od 1.
října letošního roku zavést přísné předpisy pro
nové balení cigaret, které bude výrobce nutit
k výrobě jednotvárných balení bez barevného
zdobení. Jedná se o další krok vedoucí k omezení
prodeje tabákových výrobků v zemi.

Rada bezpečnosti OSN jednala o otázce Sýrie
po incidentu ve vesnici Houla
Rada bezpečnosti OSN se sešla, aby projednala
situaci v Sýrii. Velitel pozorovatelské mise OSN v
Sýrii generál Robert Mood oznámil OSN, že při
nedávném incidentu ve vesnici Houla zahynulo
116 civilistů, včetně mnoha dětí. Členové Rady
bezpečnosti se ovšem v názorech na tuto událost
liší. Podle vyslance Ruské federace při OSN
Alexandra Pankina nešlo o vládní útok, protože
většina obětí byla zabita jednoduchými zbraněmi.
S tímto závěrem nesouhlasil britský velvyslanec
Mark Lyall Grant, podle kterého byly vraždy
spáchány pomocí těžkého bombardování a
dělostřelecké palby, kterou v oblasti disponuje
pouze syrská vláda. Rusko odmítlo návrh Velké
Británie a Francie na odsouzení tohoto útoku ze
strany OSN.

Podle amerického ministra obrany čekají
vojáky NATO v Afghánistánu další boje
Americký ministr obrany Leon Panetta upozornil,
že vojáky NATO čekají další boje, předtím než
dojde k jejich stažení v roce 2014, jak bylo
dohodnuto na summitu Severoatlantické aliance v
Chicagu. Hnutí Taliban, které dlouhodobě bojuje
proti silám NATO v Afghánistánu, zatím
nepřistoupilo na další mírové rozhovory a podle
ministra Panetty je stále aktivní. Vědomí brzkého
odchodu vojsk Severoatlantické aliance může dle
Panetty aktivitu Talibanu ještě zvýšit. Taliban

operuje z prostor v Pákistánu, kde je pro vojáky
NATO obtížné zasáhnout, především kvůli
špatným vztahům Pákistánu a USA.

Tisíce Maročanů protestovaly proti
nezaměstnanosti a korupci
Více než 50 000 obyvatel vyšlo do ulic největšího
marockého města Casablanca na protest proti
stále se zvyšující nezaměstnanosti a korupci.
Nedělní protest byl organizován odbory, které
obviňují současného premiéra Abdelilah Benkirane
a vládnoucí stranu Justice and Development Party
z nedostatečného plnění předvolebních slibů.
 Země v posledních letech čelí vážným
ekonomickým problémům, vysoké
nezaměstnanosti a zvyšuje se procento lidí žijících
v chudobě.

 Islamističtí poslanci na protest odešli z
alžírského parlamentu 
Na sobotní schůzi parlamentu islamističtí poslanci
vztyčili transparenty s nápisem „Proti podvodu““ a
na protest parlament opustili. Důvodem jsou
údajně zmanipulované parlamentní volby, v nichž
většinu obhájila vládnoucí Národní osvobozenecká
fronta (FLN). Není jasné, zdali se poslanci na příští
zasedání vrátí. Jejich nepřítomnost by mohla
zkomplikovat přijetí nové ústavy, kterou slíbil
prezident Abdelaziz Bouteflik. Ke změně ústavy je
potřeba souhlas 

 Islamisté na severu Mali se dohodli na
společném státu 
Tuaregové, kteří v dubnu vyhlásili na severu Mali
nezávislý stát Azawad, se dohodli
s islamistickou skupinou Ansar Dine na vytvoření
společného státu. Podle agentury AP obě skupiny
podepsaly dohodu ve městě Gao. Ansar Dine je
spojována s teroristickou skupinou Al-Kaida a na
severu Mali požaduje zavedení islámského práva
šaría.

Ratingová agentura Moody's snížila rating 4
skandinávských bank
Mezi těmito bankami jsou tři švédské- Nordea,
Handelsbanken a Landshypote a norská DNB. Do
nynějška se agentura soustředila především na
banky eurozóny, tento krok je tedy nyní odebírán
jako signál toho, že nynější situace v bloku
jednotné měny může negativně ovlivnit i regiony,
které byly dosud vnímány jako bezpečné.
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