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Šéf německé CDU vyzval EU k zastavení
přístupových jednání s Tureckem
01.03.2011 V jednáních o vstupu Turecka do EU
chce pokračovat, až Turecko poskytne svým
občanům úplnou náboženskou svobodu. Opoziční
SPD a Zelení se od tohoto výroku distancují.
Většina německých politiků včetně kancléřky
Angely Merkel však kritizuje tureckého premiéra
Recepa Tayyipa Erdogana, který během
probíhající návštěvy Německa prohlásil, že děti z
rodin tureckých přistěhovalců se musí nejprve
naučit mateřský jazyk a teprve potom němčinu.

Britský dodavatel Daniel Fitzsimons odsouzen
v Iráku k doživotnímu trestu
28.02.2011 Odsouzený Fitzsimons byl nejprve za
vraždu dvou svých kolegů v hlavním městě Iráku
Bagdádu odsouzen k smrti oběšením, nakonec
však byl verdikt zmírněn na doživotí. Britská
ambasáda v Bagdádu podle oficiální zprávy plně
respektuje rozhodnutí nezávislého iráckého soudu
a zdůrazňuje, že verdikt nijak neovlivní
britsko-irácké diplomatické vztahy.

Americký velvyslanec v Číně: "Čína
neoprávněně zadržuje zahraniční reportéry."
28.02.2011 Americký velvyslanec pro Čínu Jon
Huntsman Jr. prohlásil, že Čína "ilegálně" zadržuje
zahraniční reportéry a žurnalisty, kteří se v zemi
snaží dělat jen svou práci. Ambasador dokonce
popisuje případ nejmenovaného reportéra, který
byl po dlouhé hodiny mlácen a zadržován v
nelidských podmínkách. Velvyslanec proto vznesl
oficiální požadavek na čínskou vládu, aby
dodržovala práva reportérů ze zahraničí a úmyslně
neztěžovala jejich práci v zemi.

Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
volá po celosvětové redukci štěpného
jaderného materiálu
28.02.2011 Ministryně zahraničí zdůraznila na
jednání v Ženevě důležitost celosvětové redukce
jaderného materiálu, jako je plutonium či uran.
Ministryně vyjádřila obavu, že nekontrolované
nakládání s těmito materiály může v blízké
budoucnosti znamenat hrozbu zneužití
teroristickými organizacemi. Na závěr svého
proslovu odhadla, že na světě se v současné době
nachází něco kolem 20 000 nukleárních zbraní.

Tanzánský prezident obviňuje opozici z pokusu
o svržení- v zemi začaly protesty
28.02.2011 Prezident Jakaya Kikwete, který byl
zvolen v říjnu minulého roku tvrdí, že opozice
záměrně vyvolává protesty, aby se dostala k moci
a využívá při tom velmi těžké situace, která se v
Africe děje. V druhém největším městě země zatím
od 24. února pochodují tisíce lidí, kteří požadují
demokracii a boj s korupcí- opozice tvrdí, že napětí
je po letech relativního klidu neúnosné a
prezidentské volby prohlašuje za zmanipulované.

Guvernér státu Wisconsin (USA) Scott Walker
apeluje na okamžitý návrat nepřítomných
senátních demokratů
28.02.2011 Guvernér opětovně zdůraznil důležitost
úspěšného proběhnutí senátního hlasování o
návrhu snížit kolektivní výhody státních
zaměstnanců a k tomu uzákonit vyšší odvody na
penzijní a zdravotní pojištění. Při absenci
senátních demokratů však toto hlasování nemůže
proběhnout. Guvernér Walker oznámil, že pokud
se nepřítomní demokraté nevrátí do 24 hodin zpět
do státu, Wisconsin přijde o možnost
přefinancování svého dluhu a uvrhne stát do
vážných problémů.

Prezident Pobřeží slonoviny Laurent Gbagbo
odmítl obvinění OSN z porušování embarga na
dovoz zbraní
28.02.2011 Prezident Gbagbo označil prohlášení
OSN za lživé s tím, že OSN nedisponuje žádnými
důkazy o dovozu bojových vrtulníků z Běloruska.
Generální tejmník OSN Ban Ki-moon má své
prohlášení zakládat na zprávách pozorovatelů
Spojených národů v Pobřeží slonoviny- Rada
bezpečnosti OSN přesto prohlásila, že teprve
provšřuje, zda se jedná o pravdivé tvrzení, neboť
siutace je v této zemi silně nepřehledná.

Rusko poskytne 5 milionů dolarů na pomoc
Tádžikistánu
28.02.2011 Světový potravinový program OSN
(WFP) uvítal rozhodnutí Ruska vyčlenit 5 milionů
dolarů na zmírnění dopadu růstu cen a nedostatku
potravin v Tádžikistánu. Prostředky budou použity
na potravinovou pomoc postiženým v živelných
pohromách, lidem v nouzi a žákům základních
škol. Rusko je v současnosti největším dárcem
WFP v Tádžikistánu.

USA rozmisťují námořní a letecké síly do okolí
Libye
28.02.2011 Spojené státy začaly systematicky
rozmisťovat letecké a námořní síly v okolí Libye.
Zatím neohlásily žádnou konkrétní plánovanou
akci, avšak podle oficiální zprávy USA
předpokládají, že vojenské námořní síly mohou být
využity v případě nouze na záchranné či
humanitární zásahy. Americký prezident Barack
Obama nevyloučil ani možnost vojenského
zakročení.

Patriarcha Gruzie vyzval gruzínskou a ruskou
vládu k dialogu
28.02.2011 V prohlášení pro média zdůrazňuje
patriarcha gruzínské pravoslavné církve Ilja II.
„důležitost projednání a překonání problémů, jež
se nahromadily ve vztazích těchto zemí.“
Patriarcha je přesvědčen o tom, že přerušení styků
mezi Gruzií a Ruskem na státní úrovni prohlubuje
obtížnou situaci na Kavkaze a znemožňuje hledání
cest k její normalizaci. Podle jeho slov si strany
mají vzít ponaučení z minulosti a dívat se do
budoucnosti s ohledem pouze na národní zájmy.

Přes posílení produkce ropy Saudskou Arábií
neustále stoupá cena Brent
28.02.2011 Cena Brent ropy opět vzrostla na více
než 112 dolarů za barel. Protiopatření Saudské
Arábie, která posílila produkci o 700 000 barelů
denně, tak nezpomalila růst cen a nezmenšila
obavy ohledně budoucnosti ropného průmyslu.

Ministr zahraničí RF vyjádřil postoj Ruska k
problémům v oblasti lidských práv
28.02.2011 Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
zformuloval ve svém dnešním projevu na 16.
ženevském zasedání Rady OSN pro lidská práva
postoj Ruska k nejzávažnějším problémům v této
oblasti. Označil zejména za nepřípustné použití
vojenské síly proti civilnímu obyvatelstvu, ke
kterému nyní dochází v Libyi. Události v Severní
Africe a na Blízkém Východě jsou podle slov
ministra výsledkem po desetiletí nahromaděných
problémů, především bídy a nerespektování
sociálně-ekonomických práv lidí. Zdůraznil, že se
jedná o vnitřní problémy těchto zemí a není třeba
donucování a zásahu zvenčí. Ministrův projev se
dotkl rovněž otázky zajištění práv národních
menšin, zejména tzv. „neobčanů“ v Lotyšsku a
Estonsku.

Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
se prezentovala v Ženevě rázným projevem
proti dění v Libyi
28.02.2011 Ministryně tvrdě zkritizovala jednání
libyjského vůdce Muammara Kaddafiho, který
podle jejích slov využil žoldáky a lupiče k
brutálnímu zacházení s demonstranty. Vyjádřila
přesvědčení, že čas dlouholetého libyjského vůdce
se již naplnil a je jen otázkou času, kdy bude
přinucen odstoupit.

Roskosmos nesplnil plány na výstavbu
kosmických dopravních zařízení
28.02.2011 Ruský vicepremiér Sergej Ivanov
podrobil kritice činnost Federální kosmické
agentury (Roskosmos), která podle jeho slov
v roce 2010 nesplnila ani z poloviny plán na
výstavbu kosmických dopravních zařízení.
Vicepremiér rovněž připomněl opakované odklady
startu raketoplánů, k nimž docházelo v důsledku
nepřipravenosti zařízení, a zřícení tří satelitů
Glonass v důsledku havárie rakety Proton-M, které
přineslo Rusku ztráty ve výši 2,5 miliard rublů (1,6
miliard Kč).

HSBC zaznamenala prudký nárůst zisku
28.02.2011 Největší evropská banka HSBC
zaznamenala za rok 2010 zisk 19 miliard dolarů,
což je téměř trojnásobek zisku za rok předešlý.
HSBC dokázala přežít období krize bez přímé
státní podpory.

Groupon vstoupil na čínský internetový trh
28.02.2011 Americký internetový slevový gigant s
více než padesáti miliony uživatelů vstoupil na
čínský internetový trh. Spolu s tamním partnerem
firmou Tencent zřizuje novou stránku pod
názvem GaoPeng, která se má stát významným
hráčem na největším internetovém trhu na světě.

Taiwan se více otevře čínským investicím do
sektoru technologií
28.02.2011 Tamní vláda doposud bránila svůj
technologický sektor před čínskou konkurencí,
avšak nyní se více otevře čínským investorům,
kteří tak budou moci vlastnit až 10% jednotlivých
taiwanských technologických společností. Tento
krok má být proveden v nejbližších dnech, jak
oznámil taiwanský ministr financí.

IKEM ustoupil, dva lékaře vezme zpět
28.02.2011 Institut klinické a experimentální
medicíny změnil názor a dva lékaře, kteří se
připojili k protestům lékařů, vezme podmínečně
zpět. Vedení IKEM se vyjádřilo, že lékaře přijalo
zpět z důvodu uklidnění vypjaté situace a zájmu
pacientů.

Indie odhalila rozpočet pro rok 2011
28.02.2011 Posílena bude především sekce
vzdělání a zdravotnictví, která dostane navíc o 5,9
miliardy dolarů. Deficit rozpočtu by se měl snížit z
6% na 5,1% HDP. Růst ekonomiky by měl činit 9%
a stávající míra inflace 8,4% by měla během roku
klesnout.

Rusko počítá s navýšením objemu financí
Rezervního fondu
28.02.2011 Ruská vláda v souvislosti s růstem
ceny ropy počítá až s dvojnásobným navýšením
finančních rezerv, uvedl ruský ministr financí Alexej
Kudrin. Objem finančních prostředků, jimiž
disponuje tzv. Rezervní fond, sloužící k záchraně
ekonomiky státu v případě prudkého poklesu ceny
ropy, by se do konce roku 2011 měl zvýšit na 1,5
bilionů rublů (přibližně 1 bilion Kč).
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Prudký nárůst ceny železné rudy
28.02.2011 Podle analytiků se má cena navýšit o
23-25% v prvním čtvrtletí, což se projeví na
nárůstu cen téměř všech produktů a spolu se stále
rostoucími cenami jídla a ropy nastalá situace ještě
více podpoří inflaci. Zvyšování ceny železa jde
ruku v ruce se zvyšováním ceny uhlí, na čemž se
podepsaly i zaplavené doly na území Austrálie. I
přesto hlásí ocelárny nárůst poptávky.

Inflace na Slovensku se oproti prosinci téměř
ztrojnásobila
28.02.2011 Statistický úřad SR informoval o
prudkém nárůstu meziroční míry inflace.
Prosincový údaj 1,3% se vyšplhal na hodnotu
3,2%, která připadá k lednu letošního roku. Tzv.
harmonizovaná inflace, která je měřena podle
metodiky EU, by hodnotu nad 3% měla udržet po
celý tento rok.

&nbsp;

Společnost JPMorgan má zájem o podíl na
Twitteru
28.02.2011 Konkrétně se jedná o 10% akcií
společnosti a sociální sítě Twitter, které plánuje
JPMorgan nakoupit za 450 milionů dolarů. Tato
operace fakticky ocení celou společnost na 4,5
miliardy dolarů. Twitter zaznamenává v poslední
době značný vzestup, avšak prvenství mezi
sociálními sítěmi na akciovém trhu stále drží
Facebook s celkovou momentální hodnotou přes
70 miliard dolarů.

Další vojenské cvičení USA a Jižní Korei
28.02.2011 Podle amerického velení má mít první
ze dvou plánovaných cvičení čistě obranný
charakter a nemělo by se vůbec přiblížit k
severokorejskému území. Den před zahájením
cvičných akcí pohrozila KLDR, že v případě
jakéhokoliv náznaku invaze zaplaví Seoul "mořem
plamenů". Napětí na Korejském poloostrově tak
stále trvá.

Renata Vesecká rezignovala na funkci státní
zástupkyně
28.02.2011 Renata Vesecká, bývalá nejvyšší
státní zástupkyně, se vzdala funkce
řadové pracovnice Nejvyššího státního
zastupitelství. Důvodem její rezignace je působení
Jiřího Pospíšila na pozici ministra spravedlnosti.

Volvo plánuje investovat přes 10 miliard dolarů
na čínském uzemí
28.02.2011 Investice by měla probíhat po dobu
pěti let a měla by zahrnovat i vybudování nové
továrny na jihozápadě země ve městě Chengdu a
s největší pravděpodobností i na severovýchodě
ve městě Daqing. Čínou vlastněné Volvo hodlá do

roku 2015  prodat v regionu okolo 200 000 vozidel.

Křesťansko- židovská konference vyzývá k
přátelství s islámem
28.02.2011 Na mezináboženské konferenci mezi
židy a křesťany pořádané pravidelně od Druhého
vatikánského koncilu by se podle rabína Richarda
Markera měl stát modelem pro transformaci vztahů
s islámem. Rabín Market prohlásil, že situace je
dnes není specificky křeťansko- židovská a je tedy
z mnoha důvodů nutné zahájit smířlivý dialog i s
muslimy. Křesťanští i židovští představitelé údajně
pořádají stále více neoficiálních setkání s
islámskými představiteli.

Demonstranté v Bahrainu požadují odstoupení
všech členů parlamentu
28.02.2011 Protesty, které v Bahrainu nadále
pokračují, se nyní přesunuly i k bahrainskému
parlamentu, kde demonstranté požadují rezignaci
všech poslanců. Důvodem proto mají být oběti
protestů a také šikana šíítů ze strany sunnitské
vládnoucí dynastie a elity, jak šííté prohlašují.
Členové šíítské politické strany Wefaq na protest
již odstoupili. Šííté si stěžují, že zatímco v policii a
jinde slouží Jemenci a Pákistánci, oni nemohou
sehnat práci, z čehož viní právě vládu a krále.

Ministr spravedlnosti navrhne vládě zpřísnění
postihů za korupci
28.02.2011 Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil ve
středu přednese vládě návrh na zpřísnění postihů
úředních osob za přijetí úplatků nebo za zneužití
pravomoci úřední osoby. Zároveň by tato novela
měla umožnit například  využití odposlechů pro
odhalování závažné korupce.

Chilská letecká společnost LAN zvyšuje ceny
mezinárodních letenek
28.02.2011 Hlavní letecká společnost v Chile LAN
v pátek oznámila, že je nucena zvýšit sazby
mezinárodních letů, a to o 8 až 12%. Důvodem je
zvýšená cena paliva, jež byla mimo jiné ovlivněna
situací v Libyi. Pod skupinu LAN patří též místní
společnosti v Kolumbii, Ekvádoru, Peru a
Argentině.  LAN plánuje znásobit počet letů jak
v domácím, tak zahraničním měřítku, konkrétně
například v podobě přímého leteckého spojení
Londýna a Limy.

&nbsp;

Omán čelí protestům- policie střílela do
demonstrantů
28.02.2011 Nepokoje již zasáhly i Omána, sultanát
sousedící s rozbouřeným Jemenem. Stovky
demonstrantů v hlavním městě Maskat zablokovaly
průmyslové centrum s rafinériemi a hliníkovými
továrnami, stejně jako přístav. Sultán nařídil

demonstrace potlačit, přičemž při přímé střelbě do
davu zahynulo 6 lidí. Nepokoje se šíří do všech
měst a nyní se týkají i oblasti Sohar, která je
průmyslovým centrem Ománu. Sultán Qaboos bin
Said, který v zemi vládne přes 40 let již slíbil, že se
požadavky demonstrantů bude zabývat. Ty jsou
obdobné jako v jiných arabských státech-
demokracie, sociální jistoty, práce, bydlení a v
Ománu i touha po rozdělování příjmů z ropy všem.

Brazilská prezidentka obhajuje zákon o
minimální mzdě
28.02.2011 Brazilská hlava státu Dilma Rousseff
prohlásila, že zákon určující minimální mzdu
zajišťuje pracovníkům stabilitu a bezpečnost.
Prezidentka dále dodala, že účelem je též
stimulovat ekonomiku, což v důsledku povede
k vytvoření nových pracovních pozic.

&nbsp;

Bývalý argentinští diktátoři souzeni za krádeže
dětí
28.02.2011 Dnes bylo zahájeno soudní líčení
s bývalými argentinskými diktátory Jorgem
Rafaelem Videlou a Reynaldem Bignonem , jež
jsou obvinění ze systematických krádeží dětí
během období poslední vojenské diktatury. Jedná
se o případ celkem 34 unesených novorozenců,
v případu bude svědčit 370 osob.

&nbsp;

Bělorusko bylo obviněno OSN z porušování
vojenského embarga proti Pobřeží slonoviny
28.02.2011 Podle komisařů OSN dnes do země
dorazila zásilka s třemi bitevními vrtulníky z
Běloruska, které převzala armáda loajální
prezidentovi Gbagbovi. OSN dále tvrdí, že jiná
zásilka je již na cestě a má dorazit ke konci týdne.
Generální tejamník OSN již vyjádřil své
zenpokojení nad hrubým proušením zbrojního
embarga. V zemi mezitím pokračují stále silnější
vojenské střety mezi příznivci obou prezidentů a
přibývá mrtvých.

V Demokratické republice Kongo začalo
zatýkání po nevydařeném puči
28.02.2011 Policie a armáda už zatkal více než 30
lidí podazřelých z účasti na útoku na prezidentský
palác v hlavním městě Kinshasa, kde se ozbrojenci
snažili svrhnout prezidenta Josepha Kabilu. Ministr
informací Lambert Mende uvedl, že při boji v paláci
bylo zabito 7 ozbrojenců, ostatní byli chyceni.
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