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Soudní slyšení s italským premiérem a jeho
synem bylo odloženo
05.03.2011 Silvio Berlusconi a jeho syn Piersilvio
jsou ještě s dalšími 12 osobami obžalováni z
daňových úniků a zpronevěry v kauze mediální
společnosti Mediatrade. Soudkyně ale musela
dnešní první stání obnoveného procesu odložit,
neboť milánský soud zapomněl jeho datum
oznámit obhájci Piersilvia Berlusconiho. Příští
slyšení bude 28. března.

V Praze proběhla demonstrace proti vládním
reformám
05.03.2011 V centu Prahy dnes od 14 hodin
probíhala demonstrace proti plánovaným vládním
reformám. Stovky lidí tak daly najevo svůj
nesouhlas se změnami penzijního i zdravotnického
systému. Dále demonstranti kritizovali koaliční
kabinet Petra Nečase, který označovali
za nespravedlivý a asociální. Akce skončila zhruba
po dvou hodinách u Úřadu vlády.

Japonsko přehodnotí finanční podporu Číny
05.03.2011 Vzhledem ke stále se zvyšujícímu tlaku
na japonskou vládu ohledně státního dluhu dojde k
přehodnocení a následnému snížení finanční
podpory Číně. Pomoc již takto rozvinuté zemi je
podle kritiků zbytečná. Jen za rok 2008 půjčilo
Tokyo Pekingu 40,5 miliardy dolarů. Japonsko
podporovalo Čínu od roku 1979, nyní je ovšem
čínská ekonomika na světovém žebříčku výše než
japonská.

Čína má v následujících pěti letech za cíl 7%
růst
05.03.2011 Tato otázka je nyní projednávána
Čínským lidovým kongresem v souvislosti s již
dvanáctým hospodářským plánem (tzv. pětiletkou).
V posledních letech dosáhl růst čínské ekonomiky i
hranice 11%.

Nový Zéland zasáhla vlna doznívajících
vedlejších otřesů
05.03.2011 Ani jeden z nich však neměl nějaký
zničující charakter. Nejvyšší naměřená hodnota
byla 4,5 stupně Richterovy stupnice, ale veškeré
otřesy proběhly v dostatečné vzdálenosti od
nedávno zasažené oblasti Christchurch a hloubce
několika kilometrů. V přístavu Lyttelton, který
donedávna fungoval jen ze 40% a sloužil jako
hlavní tepna pro příjem nezbytné pomoci, se opět
rozbíhá standardní provoz a začínají být přijímány i
nákladní lodě.

Twitter je podle odhadu ceněn na 7,7 miliardy
dolarů
05.03.2011 Podle odhadu nejnovějších
mimoburzovních dražeb je poskytovatel sociální
sítě a mikroblogu Twitter odhadován na zhruba 7,7
miliardy dolarů. Poslední průzkumy hovořily o
zhruba 175 milionech aktivních uživatelů této sítě.
Sociální síť Facebook je naproti tomu ceněna na
více než 50 miliard dolarů.

USA vysílají do Libye dvě humanitární letadla
05.03.2011 Dva vojenské přepravní letouny C-130
byly poslány Spojenými státy do Libye jako
součást plánované humanitární pomoci zemi.
Letouny obsahovaly zhruba 2000 dek a přikrývek,
ložní prádlo a také 9600 desetilitrových nádob s
vodou.

USA prozatím nesleví ze svých sankcí proti
Zimbabwe
05.03.2011 Podle oficiálního prohlášení Spojených
států amerických nedojde ke zmírnění sankcí proti
prezidentovi Zimbabwe Robertu Mugabemu a jeho

vnitřnímu kruhu do té doby, než stát ukáže větší
respekt k lidským právům. USA však pozitivně
hodnotí stanovisko prezidenta Mugabeho z
minulého týdne, kdy prezident prohlásil, že je
připraven v co nejkratší době potlačit politické
násilí v zemi a situaci ve státě uklidnit.

Čína pozvala na státní návštěvu Kim Čong-una
05.03.2011 Budoucí následník nynější hlavy KLDR
Kim Čong-un byl jmenován loni v září
čtyřhvězdičkovým generálem a vzhledem k
diskutovnému zdravotnímu stavu Kim Čong-ila
není jisté, kdy přesně nastoupí na jeho místo.
Informace o návštěvě Číny, jediného
severokorjského spojence, se objevila v
jihokorejských médiích a zatím nebyla Pekingem
potvrzena. Plánovanou agendou této návštěvy by
mělo být posílení severokorejské obrany.

Paraguayská vláda poskytne studentům
počítače
05.03.2011 Ministerstvo školství a kultury
v Paraguaji plánuje během letošního roku
poskytnout celkem 20 000 počítačů v rámci
programu, jehož cílem je snížit rozdíl mezi
množstvím počítačů a  počtem studentů a
pedagogických pracovníků na školách.

 

Stoupá cena ropy, investoři se strachují o
bezpečí ropných terminálů
05.03.2011 Cena Brent ropy se přehoupla přes
116 dolarů za barel a v USA se ropa prodává
nejdráže od září 2008. Tato zvyšující se čísla byla
podpořena obavami ivestorů o bezpečí ropných
terminálů, konkrétně se jedná o strategicky
významný ropný terminál Ras Lanuf v severní
Libyi, kde se střetli v bojích rebelové s veřejnými
bezpečnostními složkami státu.

Mexičtí vojáci obviněni z přepravování drog
05.03.2011 Třináct mexických vojáků bylo
obviněno z obchodování s drogami poté, co u nich
byla údajně nalezena tuna syntetické drogy
metanfetaminu a 30 kg kokainu. Dle slov
vojenského velitele, dotyční měli v plánu přepravit
tyto omamné látky do města Tijuany, které se
nachází na hranicích s USA. Obvinění se nyní
budou zpovídat před vojenským soudem.

 

Prezident Jemenu chce zůstat u moci do roku
2013
05.03.2011 Prezident Ali Abdullah Saleh nechce
podle prohlášení odstoupit dříve než po žádném
ukončení svého prezidentského období v roce
2013. Až v tu chvíli prý nastane podle prezidenta
ta správná chvíle, aby lid skrz regulérní volby
vyjádřil svůj názor na případnou změnu. Prezident
však přijal návrh náboženských duchovních, kteří
žádají nezbytné změny v soudním a parlamentním
systému země.

V Egyptě odstartoval proces s bývalým
ministrem vnitra
05.03.2011 Habib el-Adly byl obviněn z korupce v
podobě půjčování a nezákonného získávání
veřejných financí. Dále byl obviněn z podporování
násilných zakročení proti demonstrantům v
nedávné době. Všechna obvinění ovšem odmítá.
Habib el-Adly byl zatčen v polovině února, několik
dní po resignaci egyptského prezidenta Hosni
Mubaraka. Jednání s ním bylo odložena na 2.
dubna na přání obhajoby.

Na Kubě se zvyšuje používání obnovitelných
zdrojů energie
05.03.2011 Počet zařízení, v nichž jsou využívány
obnovitelné zdroje energie, roste, konkrétní číslo
se pohybuje kolem 26 814. V roce 2010 znásobila
Kuba svoji schopnost v oblasti generování energie
využíváním síly větru.  Dalšími používanými zdroji
jsou voda a biomasa.

 

Saudská Arábie: " Žádné demonstrace
nebudeme tolerovat."
05.03.2011 Ministr vnitra Saudské Arábie prohlásil,
že jakékoli protesty na způsob demonstrací v
jiných státech Blízkého východu či severní Afriky
nebudou za žádnou cenu tolerovány. Toto
stanovisko bylo vyhlášeno jako reakce na drobné
protesty šíjitů na východě země. Umírnění
islamisté, liberálové a šíjité již podali petici
saudskému králi Abdullahovi, ve které krále žádají
o uspořádání řádných parlamentních voleb. Volený
parlament totiž v současné chvíli v Saudské Arábii
neexistuje.

CARICOM pro poklidné řešení konfliktu v Libyi
05.03.2011 Přední představitelé Karibské komunity
CARICOM zastávají názor, že libyjský konflikt by
měl být vyřešen a ukončen klidnou cestou. Během
poslední schůzky členských států v Granadě
vzniklo komuniké, v němž CARICOM vyzývá
k míru na Středním východě a v severní Africe.

 

V USA viditelně stoupá cena paliv
05.03.2011 Cena paliv v USA stoupla podle
dostupných informací o 28 centů za posleních 10
dní na současných 3,47 dolarů za galon. V jiném
měřítku ušetří člověk, který dojíždí do práce či
školy autobusem či veřejnou dopravou místo
používání vlastního vozidla, v průměru 825 dolarů
za měsíc.

Honduraští rybáři mění zaměstnání  
05.03.2011 Obyvatelé Hondurasu zabývající se
tradičním rybářstvím čelí potížím způsobeným
poškozením životního prostředí v důsledku
klimatické změny a též lhostejností vlády. Počet
pracovníků v tomto odvětví tak postupně klesá.
Předseda Regionálního ředitelství pro tradiční
rybolov Ronald Moncada prohlásil, že je nezbytná
podpora vládních či jiných organizací, jež by
financovaly například pořízení kvalitnějších lodí,
s nimiž by bylo možné doplout dále do otevřených
vod.

 

USA vyznamenají prezidentku Kyrgyzstánu za
odvahu
05.03.2011 Kyrgyzská prezidentka Roza
Otunbayeva byla nominována na mezinárodní
ženskou prémii Ministerstva zahraničí USA
udělovanou každoročně těm, kteří prokázali
mimořádnou odvahu v boji pro lidská práva. Stane
se tak první z řady hlav států, kdo získá toto
ocenění. Prémii převezme prezidentka z rukou
americké ministryně zahraniční Hillary Clinton 8.
března ve Washingtonu. Uzbecká aktivistka za
lidská práva Mutabar Tadžibajeva, jež získala
ocenění v roce 2009, se vyjádřila proti
vyznamenání Rozy Otunbayevy, která podle jejích
slov „vedla Kyrgyzstán během krvavých nepokojů
na jihu země v červnu minulého roku a neučinila
nic pro to, aby konfliktu předešla.“
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Ruské MMS poskytne humanitární pomoc
libyjským uprchlíkům
05.03.2011 V souladu s požadavkem ruského
prezidenta D. Medvěděva organizuje Ministerstvo
pro mimořádné situace poskytnutí humanitární
pomoci uprchlíkům z Libye, oznámil dnes zástupce
ministerstva. V sobotu bude vysláno ruské letadlo
IL-76 do Tuniska, které dopraví potraviny a
základní potřeby.

V Záhřebu proběhla velká protivládní
demonstrace
05.03.2011 V pátek večer proběhla v hlavním
městě Chorvatska velká protivládní demonstrace,
které se zúčastnilo až 10.000 lidí, nejméně pět
účastníků bylo zatčeno. Informují o tom noviny
Jutarnij List s odvoláním na údaje policie.
Demonstranti požadovali odstoupení vlády a
obviňovali členy Kabinetu ministrů a jiné
představitele vládnoucí strany „Chorvatská
demokratická unie“ z korupce a zrady národních
zájmů kvůli členství v Evropské unii. Akce byla
organizována přes sociální síť Facebook a stala se
nejmasovější ze série několika podobných
demonstrací, které proběhly v chorvatských
městech v posledních deseti dnech. Nejostřejší
střety s policí proběhly 26. února v Záhřebu, kdy
bylo zatčeno 65 lidí a 50 utrpělo zranění.

Zvolen prezident Čečenska
05.03.2011 V sobotu byl
na mimořádném zasedání parlamentu Čečenské
republiky jednohlasně zvolen kandidát na post
prezidenta republiky Ramzan Kadyrov. Jedná se o
jeho druhé funkční období. Zasedání se
zúčastnilo všech
41 členů Národního shromáždění autonomní
republiky Ruské federace.

V ruské Soči se setkají prezidenti Ruska,
Arménie a Ázerbájdžánu
05.03.2011 Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev
a jeho arménský protějšek Serž Sargasjan se
setkají z iniciativy ruského prezidenta Dmitrije
Medvěděva, aby projednali dění v Náhorním
Karabachu a možnosti řešení tzv. zamrzlého
konfliktu. Ruské ministerstvo zahraničí vyjádřilo
naději, že jednání umožní zhodnotit dosavadní
pokroky a navrhnout kroky přijatelné pro všechny
strany. Spor o Náhorní Karabach trvá již 20 let,
Ázerbájdžán požaduje jeho navrácení, Arménie
zase jeho nezávislost. Devadesát procent obyvatel
enklávy, jež disponuje vlastní ústavou, má
prezidenta i vládu, ale chybí jí mezinárodní uznání,
je arménského původu.

Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová
vyzvána k opuštění všech veřejných funkcí
05.03.2011 Bývalou ministryni obrany a současnou

místopředsedkyni dolní komory Vlastu Parkanovou
vyzval Výbor pro obranu a bezpečnost, aby
odstoupila ze všech veřejných funkcí. Rozhodl se
tak na základě výpovědi Miroslava Krejčíka,
bývalého šéfa Vojenského zpravodajství. Ten před
výborem mluvil hlavně o armádních zakázkách a
okolnostech, které vedly k jeho odchodu z funkce
ze doby jejího ministrování. Místopředsedkyně
sněmovny rezignaci odmítá a vyžaduje další
prošetření případu.

Ministr školství se vyjádřil ohledně kauzy
Bátora
05.03.2011 Ministr školství Josef Dobeš (VV) se
dnes nechal slyšet, že bývalý kandidát
nacionalistické Národní strany Ladislav Bátora,
jehož možné zaměstnání na ministerstvu školství
se rychle stalo středem pozornosti, mu byl
doporučen státními zaměstnanci pohybujícími se v
blízkosti prezidenta republiky Klause. Ministr
Dobeš má ještě vše jasněji objasnit - kauza Bátora
mu totiž politicky neprospěla. Po minulých kauzách
a ve spojitosti s Bátorou se prý začalo spekulovat o
ministrově výměně.

Bavorsko plánuje stavbu trati pro rychlovlaky
mezi Prahou a Mnichovem
05.03.2011 Bavorský ministr hospodářství a
dopravy Martin Zeil během návštěvy Prahy
prohlásil, že stavbu rychlotrati si přejí obě země,
neboť jejich železniční spojení je nedostatečné.
Realizace projektu, který zatím nezískal povolení
německých úřadů, by mohla proběhnout nejdříve v
druhé polovině tohoto desetiletí.

V neděli proběhnou v Estonsku parlamentní
volby
05.03.2011 Podle průzkumů volby nemají přinést
výraznou změnu na politické scéně. Vítězem by se
měla se ziskem 20-30% hlasů stát vládnoucí
Reformní strana premiéra Andruse Ansipa.
Estonská ekonomika je v posledních měsících na
vzestupu a díky přijetí eura vzrostl i export. Ač se
Estonsku daří nejlépe z pobaltských zemí, stále se
potýká s více než 10% nezaměstnaností.

Brazilská ekonomika se ocitla na sedmém
místě, předhonila Francii a Británii
05.03.2011 Informoval o tom brazilský ministr
financí Guido Mantega ve svém vyjádření k
hospodářským výsledkům loňského roku a
předběžným odhadům, provedeným brazilskými
specialisty na základě parity kupní síly. V roce
2010 se HDP Brazílie podle oficiálních údajů
brazilského Institutu geografie a statistiky zvýšil o
7,5 procenta a dosáhl 3,6 bilionu realů (2,18
miliardy dolarů). Ze zemí „Velké dvacítky“ vzrostly
rychleji něž Brazílie pouze Čína, Indie, Turecko a
Argentina. Podle ministra nejeví brazilská

ekonomika stále žádné známky přehřátí a je
schopna trvalého růstu o pět procent ročně.
Brazilská vláda letos snížila rozpočtové výdaje o
50 miliard realů ve snaze potlačit inflaci a zabránit
narušení hospodářství v důsledku jejího rychlého
růstu.

Pákistánská vláda pod tlakem kvůli cenám
pohonných hmot
05.03.2011 Vládnoucí koalice musela pod
nátlakem lidu a strany MQM zredukovat plánované
zvýšení cen pohonných hmot z 9,9% na pouhých
5%. Tento bod byl klíčový v nedávném sporu o
setrvání strany MQM ve vládní koalici. Plánovaný
krok se ale nelíbí Mezinárodnímu měnovému
fondu, který propagoval zvýšení o 9,9% z důvodu
omezení deficitu státního rozpočtu. Bez MQM by
ale vládnoucí koalice neudržela potřebnou většinu.

Jižní Korea zasažena útoky hackerů
05.03.2011 Napadeny byly stránky předních
státních organizací. Jednalo se o stránky
ministerstev, Národního shromáždění, armádního
velení, jednotek USA na území Jižní Korei a
několika významných bank. Jihokorejská
bezpečnostní služba očekává další vlnu útoků v
nejbližších dnech. Neoficiálně byla z internetového
napadání obviněna severokorejská strana.

Čína zvyšuje rozpočet na obranu země
05.03.2011 Celkové výdaje na obranu státu by se
měly zvýšit o 12,7%. Nový obranný rozpočet bude
tudíž činit 91,5 miliardy dolarů. Analytici ovšem
tvrdí, že skutečné výdaje čínské vlády v tomto
sektoru jsou mnohem vyšší.

Východní Timor oficiálně zažádal o členství ve
sdružení ASEAN
05.03.2011 Tato země získala nezávislost před
dvanácti lety právě na Indonésii, která nyní
předsedá celému sdružení. Indonéská vláda si je
vědoma propojení Východního Timoru se zbytkem
regionu a je jeho členství otevřená, ale zaznívají i
hlasy, že by další chudá země pouze přibrzdila
celé sdružení, které má nyní už tak dost starostí s
chudšími členy jako Barma, Kambodža a Laos.

Společný podnik Běloruska a Venezuely
05.03.2011 Společnost „Bělgazstroj“ vytvořila s
Venezuelou společný podnik, který se bude
zabývat výstavbou distribučních plynovodů k
obytným objektům. Venezuelská státní
plynárenská společnost je rovněž připravena
předat Bělorusku dvě plynová pole, která budou
zahrnuta do aktiv bělorusko-venezuelské ropné
společnosti Petrolera BeloVenezolana, jež bude
těžbu plynu zajišťovat.
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