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Cena zlata je na rekordní výši
03.03.2011 Kvůli protestům a problémům, které
zasáhly arabský svět, a kvůli vývoji situace v Libyi
se dnes cena zlata vyšplhala na historické
maximum- na Londýnské burze cenných kovů (
London bullion market) se zlato obchoduje v ceně
1.434,50 amerických dolarů za unci.

V Pákistánu byl spáchán atentát na vládního
ministra
03.03.2011 Ministr Shahbaz Bhatti byl zastřelen v
ranních hodinách za radikální opoziční názory a
výstupy proti pákistánským rouhačským zákonům,
podle kterých může být kterýkoli člověk odsouzen
k smrti za urážku islámu či proroka Mohammeda.
Jako jediný křesťanský člen kabinetu byl Bhatti
zastřelen podle zdrojů radikální
nábožensko-politickou skupinou Taliban, která ve
svém prohlášení po atentátu dala jasně najevo,
jaký osud čeká všechny odpůrce kontroverzních
rouhačských zákonů.

Německá kancléřka Angela Merkel jmenuje
nového ministra obrany
03.03.2011 Stane se jím dosavadní ministr vnitra
Thomas de Maiziere. Jeho post obsadí nynější
CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich.
Mnozí politici se staví k tomuto rozhodnutí
kancléřky se smíšenými pocity.

Ve státě Ohio (USA) se hlasuje o zrušení práva
státních pracovníků na stávky
03.03.2011 V americkém státě Ohio dnes došlo k
hlasování ohledně zrušení práva státních
pracovníků na stávky a také snižování kolektivních
výhod této skupiny. Senátní Labor Committee
hlasovala v poměru 7:5 pro zrušení těchto výhod.
Volba se proto přesouvá do státního senátu
kontrolovaného republikány, který může o návrhu
zákona definitivně rozhodnout.

Bernanke: "Radikální škrty ve státních výdajích
USA zničí zhruba 200 tisíc pracovních pozic."
02.03.2011 Předseda výboru guvernérů
Federálního rezervního systému Spojených států
amerických Ben Bernanke vidí v plánovaných
výdajových škrtech, prosazovaných především
republikánskou stranou, značné hrozby. V prvé
řadě prohlásil, že tyto až šedesátimiliardové škrty
ve státním rozpočtu přinesou systematické
odbourávání pracovních míst, dále dodal, že
redukce výdajů uškodí americké ekonomice, která
se stále ještě vzpamatovává z finanční krize.

Ropa opět zdražuje, převládá strach nad
bezpečností ropných terminálů
02.03.2011 Cena ropy Brent se dnes vyšplhala na
116.35 dolarů za barel. Toto neustálé zdražování
je způsobeno především obavami investorů nad
bezpečností ropných terminálů, které by se podle
slov expertů mohly stát terčem případného válčení
a snah libyjského vůdce Muammara Kaddafiho
udržet se za každou cenu u moci.

Nejvyšší soud Spojených států uznal právo
fundamentalistické církve demonstrovat na
vojenských pohřbech
02.03.2011 Nejvyšší soud Spojených států
amerických (The Supreme Court) uznal právo
příslušníků fundamentalistické církve protestovat
přímo na vojenských pohřbech padlých vojáků z
Iráku či Afganistánu jako nesouhlas s tolerancí
homosexuality v USA. Mrtví ve válce jsou totiž
podle oficiálního stanoviska církve jen důsledkem
špatného a nemorálního jednání, s čímž souvisí i
tolerance gayů a lesbiček v USA. Toto rozhodnutí
Nejvyššího soudu je odůvodněno právem na

svobodu projevu, která je garantována všem
americkým občanům podle prvního dodatku
americké Ústavy.

Výkonný ředitel firmy Apple Steve Jobs je po
vážných zdravotních problémech zpět
02.03.2011 Zakladatel a výkonný ředitel Apple
Steve Jobs se znovu objevil na veřejnosti při
odhalení nového iPad 2. Jobs strávil několik týdnů
intenzivní léčbou vzácné pankreatické rakoviny,
která bránila řediteli plně vykonávat svou funkci. K
velkému potěšení investorů tak byly smeteny ze
stolu všechny spekulace o vážném a nevratném
zdravotním stavu této významné osobnosti.

Jižní Osetie znovu žádá uznat Gruzii za
agresora
02.03.2011 Jihoosetská generální prokuratura opět
podala k Evropskému soudu pro lidská práva
žaloby osob postižených v průběhu konfliktu
v srpnu 2008, jež žádají uznat Gruzii vinnou
v agresi proti Jižní Osetii. Štrasburskému soudu již
bylo podáno 3000 žalob, z nichž polovina byla
soudem zamítnuta s vysvětlením, že se nemohl
spojit se stranou obhajoby.

Otázky spojené se vstupem Ruska do WTO
budou vyřešeny do konce roku
02.03.2011 Prozatím nevyřešené otázky spojené
se vstupem Ruska do Světové obchodní
organizace (WTO) budou podle slov prvního
místopředsedy vlády Igora Šuvalova urovnány do
konce roku 2011. Za nejzávažnější problém
označil zkoordinování vstupu do WTO s Celní unií
Rusko–Bělorusko–Kazachstán. Parametry Celní
unie budou podle I. Šuvalova upravené tak, aby
odpovídaly požadavkům WTO, a každá země bude
do organizace vstupovat zvlášť.

Premiér odmítá návrh na možné jmenování
Ladislava Bátory náměstkem ministra školství
02.03.2011 Premiér Petr Nečas (ODS) rázně
odmítl návrh ministra školství Josefa Dobeše (VV),
který před týdnem navrhl místo svého poradce
Ladislavu Bátorovi - současně mu také nabídl
kandidaturu na post náměstka. Premiér prohlásil,
že Ladislav Bátora, který kandidoval za Národní
stranu, nemá v jeho administrativě místo.
Prezident republiky Václav Klaus překvapivě
vyjádřil porozumění s četnými Bátorovými názory.
Premiér Petr Nečas prezidentův postoj nijak zvlášť
nekomentoval, pouze se vyjádřil, že prezident má
právo na interpretaci vlastního názoru. Potvrdil
však, že s kandidaturou L. Bátory nesouhlasí. Eva
Bartoňová (ODS) tedy zůstává na svém
dosavadním postu náměstkyně ministra školství,
mládeže a tělovýchovy.

&nbsp;

Rusko ratifikovalo dohodu s USA o vzdušném
tranzitu vojenské techniky do Afghánistánu
02.03.2011 Rada Ruské federace ratifikovala
mezivládní dohodu s USA, která vytváří
mezinárodněprávní podklad pro převoz zbraní,
vojenské techniky, majetku a personálu přes území
Ruska do Afghánistánu. Dohoda byla uzavřena na
jeden rok, její platnost se prodlužuje automaticky.

Americký viceprezident navštíví v březnu
Moskvu
02.03.2011 Viceprezident USA Joe Biden
přicestuje 9. března v rámci pracovní návštěvy do
Moskvy, aby se zde setkal s ruským prezidentem
D. Medvěděvem. Jedná se o první etapu příprav
letošní návštěvy prezidenta Baracka Obamy v
Rusku. Americká strana vyslovila přání projednat v

průběhu viceprezidentovy návštěvy otázky týkající
se vstupu Ruska do WTO, protiraketové obrany, a
také událostí v Severní Africe a na Blízkém
Východě a jejich následků pro Rusko a Spojené
státy americké.

Rusko předalo Japonsku protestní nótu
02.03.2011 Protestní nóta žádá o přezkoumání
případu osob, které při protestní akci před
velvyslanectvím Ruské federace v Tokiu v rámci
„Dne severních území“ zneuctily ruskou vlajku.
Japonská vláda je odmítla trestně stíhat. Moskva
označila takový postup za příliš shovívavý a
nediplomatický. Země vedou od konce druhé
světové války spor o Jižní Kurily, jejichž
navrácením podmiňuje Japonsko podepsání
mírové smlouvy s Ruskem.

Stav smogové regulace v Moravskoslezském
kraji odvolán
02.03.2011 Během dnešního dne se množství
polétavého prachu ve vzduchu snížilo pod hodnotu
100 mikrogramů na metr krychlový, situace na
Ostravsku,Karvinsku i Třinecku se tak rapidně
zlepšila. Meteorologové proto odvolali stav
smogové regulace, který platil po několik dní.

&nbsp;

Prezident republiky bude zastupovat ČR na
summitu EU
02.03.2011 Napjatá situace v Africe, především
pak v Libyi, se bude projednávat na mimořádném
summitu EU, který se uskuteční 11. března v
Bruselu. ČR nebude nakonec zastupovat premiér
Petr Nečas, ale prezident republiky Václav Klaus,
který se k situaci již vyjádřil při návštěvě polského
prezidenta. Dle vyjádření prezidentské kanceláře
se další stanovisko prezidenta ČR dá očekávat po
summitu v Bruselu.

&nbsp;

Mezinárodní trestní tribunál bude vyšetřovat
události v Libyi
02.03.2011 Uvedl to dnes mluvčí s tím, že Rada
bezpečnosti OSN předala případ násilí v Libyi k
vyšetřování Mezinárodnímu tribunálu pro válečné
zločiny v Haagu. Zítra bude prokurátor Luis
Moreno-Ocampo, kterému byl případ svěřen,
představovat zločiny, ke kterým mělo od 15. února
v Libyi dojít. V současnosti trestní tribunál vyšetřuje
události v pěti afrických zemích.

Jižní části města Abidjanu v Pobřeží slonoviny
se ocitají v bojích s povstalci
02.03.2011 Povstalci, kteří se nyní již přímo
postavili na stranu prezidenta Allassane Ouattary,
zahájili útok na Abidjan. Jižní předměstí města se
ocitlo v bojích mezi rebely a bezpečnostními silami,
které zachovávají věrnost prezidentu Laurentu
Gbagbovi. Bezpečnostní situace v zemi se
markantně zhoršuje.

Somálská vláda představila plán blokády
rebelských pirátských přístavů- OSN je
zdrženlivé
02.03.2011 Somálská vláda uprostřed ofenzivy
proti rebelům ze skupiny al Shabaab, kteří za 4
roky zabili 21 000 lidí, představila plán na
vyhladovění přístavů Kismayu, Barawe a Marka,
které jsou centry obchodu povstalců a také
pirátských útoků. Somálská vláda ovšem oznámila,
že pro uskutečnění blokády potřebuje mezinárodní
podporu. Africká unie již minulý rok žádala Radu
bezpečnosti OSN o blokádu, avšak bez výsledku,
nyní se Rada bezpečnosti opět staví k situaci
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nejistě.

Arabské státy odmítají zahraniční intervenci v
Libyi
02.03.2011 Na konferenci včech ministrů
zahraničních věcí Arabské ligy, kde se řešila
libyjská otázka, se představitelé arabských
diplomacií shodly na odsouzení násilí v Libyi.
Irácký ministr zahraničí Hoshiyar Zebari, jenž
konferenci v Egyptě předsedal, však za všechny
arabské země zdůraznil, že libyjská krize je čistě
arabskou záležitostí a Arabové důrazně odmítají
jakoukoliv zahraniční intervenci.

OSN odsoudilo nedostatečnou distribuci léků
proti bolesti- má je jen 20% světové populace
02.03.2011 Podle INCB ( Mezinárodní úřad pro
kontrolu narkotik) má nedostatečný či žádný
přístup k omamným a psychotropním látkám pro
lékařské účely. Nejhorší je situace v Africe, poté
Asii a stejně tak jsou problémové oblasti i v Jižní a
střední Americe. Tyto léky jako morfium, fantanyl,
oxycodone a opioidní analgetika jsou často
používány v léčbě pacientů s nemocemi jako je
rakovina a AIDS, kteří trpí těžkými bolestmi.

V Zimbabwe opět hrozí znárodňování
amerických a evropských firem
02.03.2011 Prezident Zimbabwe Robert Mugabe
dnes prohlásil, že stát podporuje znárodnění a
hodlá převzít zahraniční firmy. Důvodem jsou
mezinárodní sankce a v neposlední řadě nový
zákaz vycestování pro prezidenta i členy jeho
vládní strany ZANU-PF.V Zimbabwe již existuje
zákon, který říká, že všechny zahraniční firmy s
hodnotou nad 500 000 dolarů musí být majoritně
vlastněny státem. Prezident Mugabe také vyzval k
bojkotu zahraničních dovezených produktů.

Síly Muammara Kaddafiho zahájily velkou
protiofenzivu- povstalci vyzývají k mezinárodní
intervenci
02.03.2011 Armáda věrná plukovníku Kaddafimu
vede ofenzivu i ze vzduchu a za použití raketových
útoků. Vojáků se již podařilo obsadit důležité ropné
zařízení  Marsa El Brega a pokračují v bojích.
Povstalci mezitím zažádali o pomoc svět a vyzývají
alespoň k letecké podpoře, načež Kaddafi
reagoval tím, že vstoupí-li Nato či USA na území
Libye, čeké je druhý Vietnam- ,,rozdají se zbraně
milionům lidí a zemřou tisíce Libyjců!" řekl Kaddafi.

V jižním Súdánu se opět rozhořívají střety mezi
rebely a armádou
02.03.2011 Opět se tak šíří obavy z budoucnosti v
nově vznikajícím státě Jižní Súdán, který disponuje
velkým množstvím ropy. Boje jsou vedené
bývalými milicionáři a rebely, kteří jsou věrní
Georgi Athorovi, proti armádě jižního Súdánu.

Ačkoliv rozdělení Súdánu mělo zastavit problémy,
jižní Súdán začíná mít své vlastní. George Athor
obvinil jihosúdánskou osvobozeneckou armádu (
SPLA) z porušení příměří a uvedl jen za dnešní
den 100 mrtvých ve svých řadách- SPLA popírá
tak vysoké číslo.

Posun demonstrací v Bahrajnu- protesty
požadují pád současného režimu
02.03.2011 Opozice a demonstranté v tisícových
protestech dnes poprvé jasně vyjádřili svůj postoj-
odmítají dialog a požadují konec současné vlády a
systému. Bahrajnský král již ustoupil a propustil
politické vězně, dále zvýšil investice do bydlení a
sociální podporu, přesto bez výsledku, protestující
se nyní snaží obsadit i jiné části města Manama.

Dohoda o těžbě a jaderné energetice mezi Chile
a Francií 
02.03.2011 V sobotu byla oběma státy podepsána
smlouva, jež umožňuje Francii čerpat zdroje
z chilského těžebního sektoru, a to včetně uranu,
jež je pro zemi s vedoucím postavením ve výrobě
jaderné energie zásadní. Chile se snaží nahradit
používáni fosilních paliv právě jadernou energií,
touto cestou se tak státu otevírá možnost získat
potřebné znalosti a odbornost.

&nbsp;

&nbsp;

Nález dalšího hromadného hrobu v Mexiku
02.03.2011 Mexičtí vojáci objevili na území státu
Guerrero hromadný hrob s pozůstatky nejméně
sedmnácti osob. Ještě nezakopaná těla byla
nalezena v okolí města San Miguel Totolapan, jež
je ovládáno drogovými kartely a s nimi spojenou
zločinností. Od roku 2006 zemřelo 31 000
mexických obyvatel, jejichž smrt byla následkem
násilí s drogovým podtextem.

&nbsp;

Výrazný nárůst užívání drog v Chile
02.03.2011 Dle výročního výkazu Mezinárodního
výboru pro kontrolu narkotik, v Chile bylo
zaregistrováno alarmující zvýšení užívání drog, a
to zejména kokainu. Zpráva dále upozorňuje na
znásobení počtu mladistvých závislých na
narkotikách v Chile, Argentině, Brazílii a Uruguaji.
Tyto národy dohromady představují 10 až 20%
globální spotřeby omamných látek.

&nbsp;

Schůzka ministrů zahraničí států UNASURU
02.03.2011 Ministři zahraničí dvanácti členských
států unie jihoamerických států UNASUR se 11.

března setkají v Ekvádoru, kde proběhne zvláštní
jednání týkající se realizace ustavující smlouvy
tohoto společenství.

&nbsp;

MSŽ představilo plány na změny ekologické
legislativy 
02.03.2011 Tomáš Chalupa, ministr životního
prostředí, dnes vládě představil opatření, která by
mohla uspořit až 8,7 miliard korun ročně pro
podnikatelskou sféru. Změny se týkají například
odpadového hospodářství či posuzování plánů
staveb procesem EIA. Ministerstvo životního
prostředí teď musí na základě těchto plánů na
změny sestavit novely zákonů, které poté předloží
Poslanecké sněmovně.

Koaliční kabinet schválil novelu TZ zvyšující
postihy za braní úplatků
02.03.2011 Koaličním kabinetem dnes byla
schválena novela trestního zákoníku,
která zpřísňuje postihy úředních osob za přijetí
úplatků nebo za zneužití pravomoci úřední osoby.
Úředníci by tak mohli za braní úplatků dostat až
desetiletý trest. Normu nyní bude posuzovat
Poslanecká sněmovna a Senát.

Přímá volba bude probíhat dvoukolově
02.03.2011 Přímá volba prezidenta bude probíhat
ve dvou kolech - na tomto způsobu volby se dnes
shodli vyjednavači tří vládních stran a opoziční
ČSSD. Je ovšem možné, že na příští rok se přímá
volba kvůli technickým záležitostem nestihne
připravit.

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg
představil českou kandidaturu do Rady OSN
pro lidská práva
02.03.2011 K.Schwarzengerg v Ženevě před
zástupci spojených národů přednesl svůj projev na
podporu české kandidatury, v němž vyzdvihl naši
národní historii a úsilí o budování demokracie.
Česká republika o post nestálého člena v Radě
OSN na tři roky bojuje s Gruzií a Rumunskem.
Konečné rozhodnutí padne při květnovém
zasedání v New Yorku.

Rakouská vláda zmrazí bankovní konta
libyjskému diktátorovi Muammaru Kaddáfímu
02.03.2011 Spolková vláda se rozhodla zablokovat
přístup k účtům libyjského vůdce, jeho rodiny a
nejbližších spolupracovníků. M.Kaddáfí má mít
podle posledních informací v rakouských bankách
uložneno 1,2 miliardy eur.
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