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V Estonských parlamentních volbách zvítězila
vládnoucí koalice
07.03.2011 Podle prvních výsledů dnešních voleb
získala Reformní strana premiéra Andruse Ansipa
34,3% a její koaliční partner, stranový svaz IRL,
24% hlasů. Středopravá koalice byla jasným
favoritem voleb, neboť se dokázala efektivně
vypořádat s následky hospodářské krize. Estonsko
má díky politice pevného dohledu nad financemi
nejnižší státní dluh ze zemí EU.

Německý ministr vnitra Hans-Peter Friedrich
vybízí německé muslimy k dialogu
06.03.2011 Po svých nedávných výrocích, kterými
německý ministr vnitra Hans-Peter Friedrich
zdůraznil, že islám nikdy nebyl základní součástí
německého způsobu života, a tudíž do Německa
primárně nepatří, ustoupil ministr o krok zpět. Za
svými názory si trvá, avšak vyzval čtyřmilionovou
muslimskou populaci žijící v Německu k navázání
konstruktivního dialogu, který přispěje ke
vzájemnému sžití a lepšímu pochopení mezi
oběma stranami.

Starosta mexického Ciudad Juárez: "Vítězíme v
boji nad drogovými kartely."
06.03.2011 Starosta mexického hraničního města
Ciudad Juárez Hector Murguia přiznal, že řídící
orgány vítězí s postupem času nad mocnými
drogovými kartely ovládajícími celé město. Ciudad
Juárez, podle statistik jedno z nejnebezpečnějších
měst světa, se tak podle starosty mění k lepšímu.
Jen minulý rok bylo ve městě zabito kvůli bojům
mezi drogovými kartely více než 3000 lidí. Starosta
města však zdůrazňuje, že hlavním problém nevidí
v drogách, nýbrž v nedostatku jídla a příležitostech
jak pracovních, tak vzdělávacích.

USA zvažuje využití svých strategických
ropných rezerv
06.03.2011 Tato varianta je jednou z nejvíce
diskutovaných možností, jak hodlají Spojené státy
americké reagovat na stále se zvyšující cenu ropy.
Ta přesáhla na amerických benzínových stanicích
hodnotu 3 dolarů za galon a v nejbližších dnech
může podle expertů ještě znovu vystoupat. Podle
oficiálního prohlášení Bílého domu přichází však v
úvahu mnohem více alternativních řešení.

Demonstrace ve Wisconsinu (USA) se stupňují
06.03.2011 Tisíce demonstrantů se shromáždily v
hlavním městě Wisconsinu Madison na protest
proti výrokům republikánského guvernéra Scotta
Walkera, který pohrozil státním pracovníkům
dočasným zvyšováním nezaměstnanosti. Guvernér
stále trvá na nutnosti vyšších odvodů státních
pracovníků na penzijní a zdravotní pojištění a také
vyžaduje omezení mnoha jejich kolektivních výhod.

Afganistán nepřijal omluvu USA za smrt 9
afgánských chlapců při vojenské akci
06.03.2011 Omluva zazněla z úst generála Davida
Petraeuse, vrchního velitele vojenských sil USA a
NATO v Afganistánu. Afgánský prezident Hamid
Karzai označil omluvu jako nedostatečnou a
přiznal, že neustálé oběti na civilistech způsobené
špatnou koordinací amerických vojenských sil jsou
jednou z hlavních příčin stále se zvyšující
nepopularity a odporu k přítomnosti vojáků NATO
a Spojených států v zemi.

Nezaměstnanost v USA se nejvíce podepisuje
na Hispáncích a Afroameričanech
06.03.2011 Tyto dvě skupiny obyvatel mají na
celkové nezaměstnanosti v USA dohromady podíl
26,9% a podle tamního ministerstva práce jsou
nezaměstnaností nejvíce ovlivněny.

Prezidenti Ruska, Arménie a Ázerbájdžánu
přijali společné prohlášení
06.03.2011 Na závěr jednání v ruské Soči přijali
Dmitrij Medveděv, Ilcham Alijev a Serž Sargsjan
společné prohlášení týkající se
náhorno-karabašského vyrovnání. Prohlášení
zahrnuje domluvu o výměně válečných zajatců
během co nejkratší doby, dále zdůrazňuje záměr
vyřešit spor výhradně mírovými prostředky.

Zemětřesení na Novém Zélandu přijde stát na
11 miliard dolarů
06.03.2011 Zároveň dojde v tomto roce ke snížení
hodnoty HDP o 1,5%. Negativní vliv na
novozélandskou ekonomiku má ale pominout v
roce následujícím. Díky investicím na
znovuvybudování infrastruktury a poničených
budov se očekává opětovné nastartování
ekonomického růstu.

Svědci z Libérie hovoří o otevřené občanské
válce v Pobřeží slonoviny
06.03.2011 Podle zaměstnanců Červeného kříže,
kteří pracují na hranicích mezi Libérií a Pobřežím
slonoviny, je slyšet neustálých těžkých bojů.
Někteří svědkové uvádějí, že obě strany- povstalci
a příznivci prezidenta Ouattary a vojáci prezidenta
Gbagba- spustili rektrutování vyzbrojování mladých
lidí. Do Libérie už také uprchlo několik desítek
zraněných z Pobřeží slonoviny.

Irsko sníží svůj deficit do roku 2015
06.03.2011 Rozpočtový deficit země by se měl
dostat do roku 2015 na úroveň určenou regulemi
EU. Zároveň dojde k rozdělení ministerstva financí
mezi dva ministry. Jeden bude mít na starosti
veřejné výdaje a druhý ekonomické plánování a
bankovnictví.

Bosňané vyzývají k propuštění bosenského
generála, zatčeného v Rakousku
06.03.2011 Tisíce lidí se v sobotu zúčastnily
protestů proti zatčení bosenského generála před
rakouským velvyslanectvím v Sarajevu. Generál
Jovan Divjak, podezřelý ze spáchání válečných
zločinů v letech 1992-5, byl zatčen ve čtvrtek na
vídeňském letišti na základě mezinárodního
zatykače vydaného Srbskem.

Angolu postihly těžké deště
06.03.2011 Kvůli dešťům, které postihli jižní oblast
Angoly Namibe ( 400 km od hlavního města
Luanda), zemřelo již 25 lidí. Angolské vládě se
zatím nepodařilo udělat jakékoliv odhady
očekávaných škod.

Velká Británie souhlasí s obavami OSN- z Libye
byl skoro zastaven tok uprchlíků
06.03.2011 Velká Británie požaduje po
Muammarovi Kaddafim, aby vysvětlil, co se děje s
uprchlíky a aby vyšel vstříc humanitárním akcím.
Podle Britů bylo běžné, že na hranice denně
dorazilo 10- 11 000 lidí, dnes uteklo pouze 1863
lidí.

HSBC se do Hong Kongu přesouvat nebude
06.03.2011 Tyto spekulace, které se objevily v
deníku The Sunday Telegraph, vyvrátili oba hlavní
představitelé největší evropské banky. Debata o
možném přesunu zpět do Hong Kongu, odkud se
HSBC před devatenácti lety přemístila do Londýna,
prý byla pouze spekulativní a nikoliv směrodatná.

Byl odvolán signál upozornění na smog
06.03.2011 Meteorologové dnes odvolali signál
upozornění na možnost vzniku smogové situace
na Třinecku, Ostravsku a Karvinsku. Průměrná

denní koncentrace prašného aerosolu je podle
měřících stanic s výjimkou stanice Třinec-Kosmos
v normě.

Čína preventivně zasahuje proti dalším
protestům
06.03.2011 Ohromná bezpečnostní opatření se
rozběhla v centru Pekingu poté, co byly obnoveny
internetové výzvy k dalším protestům. Byly vypnuty
mobilní sítě a zastaven provoz částí metra. Podle
expertů má Komunistická strana Číny strach z
propuknutí podobných nepokojů jaké nyní
probíhají na severu Afriky a Blízkém východě.
Premiér Wen Jiabao a jeho vláda se již delší dobu
snaží zlepšit životní úroveň a podmínky obyvatel,
aby předešli takovýmto situacím.

Japonský ministr zahraničí rezignoval
06.03.2011 Seiji Maehara odstoupil ze své funkce
po kritice za přijetí finančního daru od
jihokorejského občana, který činil 50 000 yenů
(610 dolarů). Přijetí i takto malé částky japonský
zákoník zakazuje. Seiji Maehara byl velmi
pravděpodobným následníkem nynějšího premiéra
Naoto Kana

Průtok zbraní do Mexika se zdá být
nezastavitelným
06.03.2011 Statistiky ukazují, že každý den se
přes běžnou státní hranici z USA do Mexika
každodenně ilegálně dopraví až 2000 zbraní.
Podle místních novin je velmi obtížné tento jev
zastavit, přestože úřady obou zemí vyvíjejí snahy
zvýšit kontrolu či přijít s novým programem, jenž by
takové jednání pomohl eliminovat. Tento problém
se netýká pouze zbraní, ale též munice a
nezákonné přepravy peněz.

Americký prezident Barack Obama se staví
skepticky k plánovaným škrtům ve státním
rozpočtu
06.03.2011 Americký prezident uvedl, že pokud
plánované škrty budou příliš radikální, dojde k
vážnému ohrožení nejvyšších priorit USA, jako
jsou např. investice do technologického rozvoje,
vzdělání či infrastruktura. Takto radikální cestu za
snížením dlužního schodku státu pak prezident
považuje za neadekvátní, jelikož ohrozí stabilitu
americké ekonomiky a ovlivní životy mnohých
občanů.

Stát Nevada diskutuje o případném zákazu
prostituce
06.03.2011 Harry Reid, demokratický senátor
většinové senátní strany v Nevadě, rozpoutal
diskuzi o případném zákazu prostituce ve státě. Ta
prý podle Reidových slov vrhá špatnou pověst
nejen na samotný stát, dokonce i hrubě škodí
rozvoji obchodu a odrazuje investory od aktivní
činnosti ve státě. Jeho cílem je proto, jak sám
uvedl, přispět k odstranění tohoto negativního
vlivu.

Čína: "Nebudeme opakovat chyby z minulosti a
snížíme produkci emisí."
06.03.2011 Podle oficiální zprávy Čínské lidové
republiky nenaváže Čína v následujících pěti
letech na vážné chyby, kterých se doposud
dopustila ohledně nenaplnění dlouhodobých plánů
o snižování emisních a energetických hodnot.
Nový plán 2011-2015 počítá s drastickou redukcí
současných škodlivých emisních hodnot o více než
16%.

Spojené státy vyzvaly své občany k opuštění
Jemenu
06.03.2011 V oficiálním prohlášení vyzvaly
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Spojené státy americké své občany ke zvažování
rychlého a vynuceného návratu z Jemenu zpět do
USA. Desetitisíce demonstrantů se shromáždily ve
velkých jemenských městech a stále hlasitěji a
rázněji usilují o odstoupení současného prezidenta
Ali Abdullaha Saleha.

V Brazílii roste produkce automobilů
06.03.2011 Ve srovnání s lednem v únoru vzrostla
výroba automobilů v Brazíliio 18,7% v důsledku
zvýšeného exportu na základě vyšší poptávky.
Brazílie je v tomto oboru klíčovým obchodním
partnerem firem Fiat, Volkswagen nebo General
Motors.

 

Guatemala předsedá SICA 
06.03.2011 Guatemalský prezident Alvaro Colom
je nyní předsedou organizace Systém
středoamerické integrace (SICA), která sdružuje
státy Centrální Ameriky. Ve své funkci setrvá po
dobu šesti měsíců a chce se zaměřit především na
zintenzivnění boje proti obchodování s drogami a
organizovanému zločinu. Další sférou, které se
Colom během svého předsednictví bude věnovat
je problematika chudoby v regionu a zvýšení
bezpečnosti a spravedlnosti.

 

Vítězové irských voleb vytvořili vládní koalici
06.03.2011 Irsku bude vládnou dosavadní opozice.
Vítězná strana Fine Gael se i přes některé
programové rozdíly dohodla na koalici s labouristy.
V parlamentu budou mít pohodlnou většinu 106
křesel ze 166. Sestavením vlády byl pověřen šéf
Fine Gael Enda Kenny, který za svůj první úkol
v nové funkci považuje vyjednání lepších
podmínek 85miliardové půjčky od MMF a EU.

V prvním kole francouzských prezidentských
voleb by zvítězila Marine Le Pen
06.03.2011 Podle nejnovějšího průzkumu by dcera
Jeana Marie Le Pena, která je od poloviny ledna
předsedkyní francouzské ultrapravicové Národní
fronty, získala 23% hlasů, zatímco současný
prezident Nicolas Sazkozy a jeho socialistická
rivalka Marie Aubry by obdrželi po 21%.
Předpokládá se, že podpora Národní fronty bude
dále stoupat.

Představen plán rozvoje Prahy pro rok
2011-2014
06.03.2011 Pražský primátor Bohuslav Svoboda
(ODS) představil plán pro rozvoj Prahy v letošním
roce a příštích třech letech. Plán obsahuje zajištění
konkurenceschopnosti, podpory pracovních
příležitostí a dobudování dopravní infrastruktury.

Dále je v plánu renovace ústřední čistírny
odpadních vod a kanalizační sítě a udržování
kultivovaného prostředí v centru města.

EU poskytne 30 milionů eur na vyřešení
uprchlické krize v Libyi
06.03.2011 Oznámila to Komisařka pro
humanitární pomoc Kristalina Georgievová. Ta
spolu s maďarským státním tajemníkem pro EU
Eniko Gyorim navštívila libyjské a tuniské hranice,
kde jsou tisíce utečenců. EU se tedy rozhodla
původní zamýšlenou částku 10-ti milionů na řešení
uprchlické krize ztrojnásobit.

Brazilský ministr zahraničí na návštěvě v Indii
06.03.2011 V sobotu byla zahájena čtyřdenní
návštěva Indie, kde proběhnou jednání mezi
brazilským ministrem zahraničí Antoniem Patriotou
s jeho indickým protějškem S. M. Krishnou. Ministři
budou diskutovat a téma zintenzivnění spolupráce
mezi oběma zeměmi v oblasti energetiky,
zemědělství, vědy, techniky a kultury. Ze států
Latinské Ameriky je Brazílie největším obchodním
partnerem Indie.

 

Saudská Arábie vyhlásila totální zákaz
shromážďování
06.03.2011 Saudskoarabská státní televize
odvysílala nařízení ministerstva vnitra, které
zakazuje jakékoliv demonstrace, protesty a
narušování porádku s tím, že bezpečnostní složky
zakročí proti jakémukoliv protestu všemi
prostředky. Podle ministerstva vnitra by se také
jednaloo porušení islámského práva Sharia. Jedná
se o reakci na protesty v jihovýchodní na ropu
bohaté provincii, kde šíítští muslimové protestovali
proti uvěznění svého duchovního.

Sporná oblast mezi jižním a severním
Súdánem- milice vypalují vesnice
06.03.2011 Na ropu bohatá oblast Abyei, která
doposud byla předmětem diplomatických tahanic,
se nyní ocitá v bojích. Zatímco se armáda severní
centrální vlády snaží vytlačit jihosúdánské
obyvatelstvo a obsadit region, jihosúdánské milice
spouštějí odvetné akce a napadají obyvatele.
Většina lidí je již na hektické útěku, protože
prakticky nemá kam jít. Milice dnes vypálili
opuštěnou vesnici Tajalei. Rada bezpečnosti OSN
již vyjádřila hluboké znepokojení nad vývojem v
Súdánu.

OSN upozorňuje na ohrožení stovek tisíc životů
Afričanů uvězněných v Libyi
06.03.2011 Vysoký komisař OSN pro uprchlíky (
UNHCR)  Antonio Guterres upozornil svět, že v
rozporu s předpoklady se zatím na libyjských

hranicích s ostatními zeměmi stále
neobjevili stovky tisíc Afričanů, kteří jsou napadáni
Libyjci.  Podle něj hrozí jejich smrt, neboť jsou v
Libyi obklíčeni a nemohou se dostat ze země. OSN
obdružuje denně vyděšené telefonáty Afričanů,
kteří jsou uvězněni ve svých domech a mají strach
vyjít ven.

Somálští povstalci jsou zatlačováni- vláda i
Africká unie slaví úspěchy
06.03.2011 Islamističtí rebelové ze skupiny
al Shabaab ztratili své klíčové pozice v hlavním
městě Mogadišu. Vládním vojákům a vojákům
mise Africé unie AMISOM, kterých je v zemi přes
8000, se podařilo dobýt většinu částí města a
stejně tak vedou od 19. února úspěšné ofenzivy i v
jiných částech Somálska. Mise AMISOM však
přiznává, že dochází k poměrně velkým ztrátám,
přičemž mírová mise se proměnila v
plnohodnotného vojenského spojence centrální
vlády.

OSN pošle do Pobřeží slonoviny další 2000
vojáků- situace v zemi se stále zhoršuje
06.03.2011 Zástupce OSN Choi Young-jin v
Pobřeží slonoviny uvedl, že se jedná o zjevnou
eskalaci násilí mezi silami prezidenta Gbagba a
prezidenta Ouattary. Počet obětí, které si tento
politický střet už není znám, neboť nelze
kontrolovat vývoj po celé zemi. V Pobřeží
slonoviny se již nachází 8000 mužů, kteří se ale
snaží nezasahovat mezi oba prezidenty- OSN
poprvé přizanaly, že země je vháněna do
občanské války.

Egyptští demonstranté zapálili alexandrijskou
policejní centrálu
06.03.2011 Budova, kde sídlí vnitřní egyptské
bezpečnostní složky, byla zapálena demostrujícími
v Alexandrii. Přes 200 Egypťanů zaútočilo na
budovu a snažilo se ji obsadit- obviňují státní
bezpečnost, že se snaží zničit kompromitující
dokumenty- podle ministerstva vnitra bylo zraněno
27 policistů. Egyptská bezpečnost je policejní
složkou, která měla za protestů proti Husnímu
Mubarakovi na starost infiltraci davu. Ministerstvo
vnitra uvedlo, že připravuje urychlenou
restrukturializaci policie.

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.
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