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Libyjští povstalci včera na několik hodin
zadrželi 8 příslušníků britských zvláštních
jednotek
08.03.2011 Cílem Britů, kteří měli podle
neoficiálních informací bez ohlášení přistát na
území Libye s vrtulníkem naloženým zbraněmi,
bylo navázat kontakt s libyjskou opozicí. O
plánování nezdařené mise speciálních jednotek byl
předem informován premiér Gordon Brown a
osobně ji schválil ministr zahraničí William Hague,
který má vystoupit se zvláštním prohlášením
v parlamentu.

Ekonomické propojení mezi Afghánistánem a
Íránem
08.03.2011 Afghánská vláda zdůraznila důležitost
ekonomického a obchodního propojení s Íránem.
Írán má podle ní technické a inženýrské
schopnosti, které by mohl s Afghánistánem sdílet
především na poli energetiky, zemědělství a těžby.
V investicích do těchto sektorů by mohl hrát Írán
významnou roli i díky speciálně upraveným
obchodním podmínkám.

USA pomůže posílit bezpečnostní opatření v
Kyrgyzstánu
08.03.2011 Stabilita a bezpečí je nyní podle
kyrgyzských vládních představitelů hlavní prioritou.
Spojené státy by měly pomoci i při reformách
týkajících se vymahatelnosti právních předpisů.

Australská premiérka Julia Gillard se setkala s
prezidentem USA B. Obamou
08.03.2011 Oba státní představitelé diskutovali na
téma klimatických změn, války v Afghánistánu a
obchodu. Dalším z témat byly i nepokoje na severu
Afriky a Blízkém východě. Austrálie i USA se v této
otázce shodly na jasném postupu proti násilí v
tamních regionech a zároveň odsouhlasily
společný postup při uvalování sankcí na libyjskou
vládu.

Francouzské ministerstvo financí přiznává, že
se ocitlo pod útokem hackerů
08.03.2011 Francouzské ministerstvo zahraničí
přiznalo nedávné útoky hackerů na přísně tajné a
velice důležité dokumentace G20. Napadeno bylo
při kyberataku až sto počítačů ministerstva.
Situace však byla podle oficiální zprávy uvedena
zpět do pořádku.

Japonský premiér odmítl volání po jeho
rezignaci
07.03.2011 Naoto Kan neodstoupí ze svého úřadu
po nedávné rezignaci ministra zahraničí Seiji
Maehary. Premiér hodlá dovést zemi k řádným
volbám na konci roku 2013, i když opozice
kontrolující horní komoru parlamentu hrozí
blokováním jednání o státním rozpočtu.

Americký prezident Obama prozatím nehodlá
uzavřít základnu a vězení Guantanamo
07.03.2011 Spojené státy obnoví vojenské soudy s
lidmi podezřelými z terorismu na základně
Guantánamo. Toto nařízení vyšlo z úst amerického
prezidenta Baracka Obamy, který procesy sám
před 2 lety zablokoval. Ještě v roce 2009 chtěl
prezident Obama věznici zrušit a všechny
podezřelé z ní postavit před civilní soudy.

Schůze ministra obrany USA s afgánským
prezidentem
07.03.2011 Ministr obrany USA Robert Gates se
setkal na neohlášené cestě do Afganistánu s
afgánským prezidentem Hamidem Karzaim.
Hlavním bodem diskuze mělo být zhodnocení
vývoje bezpečnosti v zemi, avšak s ohledem na

uplynulé události byl projednáván z nejvyšší části
nedávný vojenský incident, který zapříčinil smrt
devíti afgánských chlapců. Ministr obrany sám
uvedl, že takovéto nešťastné činy jsou a vždy
budou "velkou překážkou" v americko-afgánských
vztazích.

Fondy EU poskytly od r.2007 českým městům a
obcím 33 mld Kč
07.03.2011 Tuto informaci dnes zveřejnilo
ministerstvo pro místní rozvoj. Peníze dostaly
především obce s více jak 5-ti tisíci obyvateli. Dle
zveřejněných výsledků nejvíce žádal o finanční
dotace Plzeňský a Jihočeský kraj.

Zdravotně postižení budou protestovat proti
reformě
07.03.2011 22. března budou před budovou
ministerstva práce a sociálních věcí protestovat
zdravotně postižení proti navrhované reformě,
která by mimo jiné měnila způsob posuzování
zdravotního stavu kvůli příspěvkům na péči,
některé příspěvky by dokonce rušila úplně.

Cena ropy, zlata a stříbra na svém maximu
07.03.2011 Ceny ropy, zlata a stříbra prudce
stoupají s ohledem na neklid probíhající v Libyi.
Cena ropy v USA dosáhla nejvyšších hodnot za 2
a půl roku, zlato je na svém historickém maximu a
stříbro zaznamenává nejvyšší ceny za posledních
31 let.

ČR je ochotna poskytnout Lotyšsku bezúročný
úvěr
07.03.2011 Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg
(TOP 09) dnes ujistil veřejnost, že ČR je
připravena poskytnout Lotyšsku bezúročný úvěr.
Český ministr zahraničí jednal s lotyšským šéfem
diplomacie Kristovskim i lotyšským premiérem
Dombrovskim - společně řešili krizi, v níž se
Lotyšsko nachází. Lotyšský premiér Dombrovski
ale prohlásil, že země zatím s půjčkou nespěchá.

Americký prezident Obama: NATO reálně
uvažuje o vojenské intervenci do Libye
07.03.2011 Americký prezident Barack Obama
uvedl v oficiálním prohlášení, že Severoatlantická
aliance (NATO) intenzivně zvažuje možnost
vojenské intervence do Libye. Podle výroku
prezidenta je naprosto nepřípustné a nepřijatelné,
jakým násilím zachází vláda Libye s tamějšími
obyvateli, a proto začíná býti otázka intervence
stále více aktuální a reálná.

Maďarsko zaznamenalo vysoký nárůst
rozpočtového deficitu
07.03.2011 Maďarské ministerstvo hospodářství
dnes zveřejnilo, že státní rozpočtový deficit vzrostl
v únoru na 81% celoročního cíle, což odpovídá
přibližně sumě 440 mld forintů. Ministerstvo má za
cíl snížit schodek v letošním roce na 2,94% HDP -
tento cíl označilo za dosažitelný. Podle odborných
analytiků je ale deficit státu příliš enormní.

Daimler a Rolls-Royce převezmou Tognum
07.03.2011 Německá automobilka Daimler a
britský výrobce motorů Rolls-Royce plánují
převzetí společnosti Tognum, která se specializuje
na výrobu dieselových motorů. Tognum bude
podle časopisu Manager-Magazin rozdělen na
polovinu mezi oba giganty. Automobilka Daimler
dosud vlastní čtvrtinu společnosti.

V Rize byly zakázány všechny akce plánované
na Den legionáře SS
07.03.2011 Úřady hlavního města Lotyšska
zakázaly konání veškerých akcí při příležitosti „Dne

legionáře“, který si každoročně 16. března
připomíná řada radikálních organizací. Rozhodnutí
bylo přijato po zvážení závěrů předložených státní
a bezpečnostní policí, podle nichž představují
plánované akce ohrožení veřejného pořádku a
bezpečnosti. V „Den legionáře“ se každoročně
koná pochod bývalých příslušníků lotyšských
složek Waffen SS a jejich příznivců. Své akce
pořádají i antifašistické organizace.

V ruské Soči proběhl rozsáhlý protiteroristický
výcvik
07.03.2011 V místě konání zimních olympijských
her 2014 proběhla rozsáhlá výuková operace, jíž
se zúčastnilo více něž 6000 příslušníků ruských
bezpečnostních sil, zapojena byla i obrněná
technika a letectvo. Cílem cvičení bylo odhalení
diverzně-teroristických skupin ve složité operativní
situaci a jejich zneškodnění. Národní
protiteroristický výbor zhodnotil výsledky výcviku
pozitivně.

Francouzský holding LVHM koupí italskou
společnost Bulgari
07.03.2011 Francouzský výrobce luxusního zboží
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton se dohodl na
připojení menšího italského konkurenta Bulgari.
Transakce má podle výpočtu agentury Reuters
hodnotu 3,7 miliardy eur (zhruba 90 miliard korun).
LVMH vydá 16,5 milionu svých akcií výměnou za
152,5 milionu akcií Bulgari, a stane se tak
majoritním akcionářem italského podniku, v němž
získá podíl ve výši 50,4%. Firma rovněž spustí
nabídku na koupi zbývajících akcií Bulgari za
12,25 eura za kus. Tato nabídka zahrnuje téměř
60procentní prémii k průměrné ceně akcií v
uplynulém měsíci.

Rusko je proti vojenské intervenci v Libyi
07.03.2011 O této pozici informoval ruský ministr
zahraničí Sergej Lavrov. Cizí zásah, natož
ozbrojený, nevidí jako prostředek k vyřešení krize
v Libyi, se kterou by se země měla podle slov
ministra vypořádat samostatně. Zároveň S. Lavrov
zdůraznil, že násilí proti civilnímu obyvatelstvu
nesmí zůstat nepotrestáno.

Obyvatelé Chile proti stavbě nové tepelné
elektrárny
07.03.2011 Poslanci, sociální organizace a též
obyvatelé Atacamy se shromáždili, aby vyjádřili
svůj nesouhlas se stavbou tepelné elektrárny
v této severní části Chile. Dle jejich slov by životní
prostředí v regionu bylo negativně ovlivněno.
Místní ekologické organizace upozorňují, že
biodiverzita a například mořské želvy a tučňáci by
byli v ohrožení.

Peru a EU podepíší dohodu o volném obchodu
07.03.2011 V polovině března by mělo dojít
k podpisu dohody mezi Peru a Evropskou unií o
volném obchodu mezi těmito subjekty. Peruánská
ministr obchodu a turismu Eduardo Ferreyos
poznamenal, že EU se stala velmi důležitým
obchodním partnerem země.  Je pravděpodobné,
že se k dohodě připojí také Kolumbie.

Paraguayský prezident na návštěvě Vietnamu
07.03.2011 Prezident Paraguaje Fernando Lugo
odcestoval do Vietnamu, první země, kterou
navštíví během své cesty po Asii. V hlavním městě
Hanoi se Lugo setká s vietnamskou hlavou státu
Nguyen Minh Triet. Během návštěvy by mělo dojít
k podpisu dohody o ekonomické spolupráci mezi
oběma zeměmi. Dalším cílem paraguayského
prezidenta je Taiwan.
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Brazílie a Srí Lanka posilují spolupráci
07.03.2011 Mezi představiteli obou zemí probíhají
diskuze na téma zvýšené spolupráce v oblasti
technologie v zemědělství, používání biopaliv a
turismu. Podle zdrojů z ministerstva zahraničí
Brazílie, ministr Antonio Patriota oficiálně navštíví
hlavní město Srí Lanky Colombo, aby zde se
zástupci tohoto asijského státu jednal také o
možnosti společných sociálních programů.

Čína varuje Spojené státy před prodáváním
zbraní Taiwanu- chtějí-li USA udržet dobré
vztahy, musejí přestat
07.03.2011 Čínský ministr zahraničí Yang Jiechi
varoval Spojené státy americké před dalším
dodáváním zbraní pro Taiwan, neboť by tak dle
Číny mohlo dojít k podstatnému zhoršení pracně
budovaného otevřeného vztahu. Ministr Jiechi
upozornil, že i přes současné dobré vztahy mají
obě země body, ve kterých se neshodují, či
dokonce místa, kde vznikají třecí plochy, a
požádal, aby USA zastavily vyzbrojování Taiwanu
a podnikly konkrétní mírové kroky v řešení situace.

V Pákistánu vybuchly bomby u mešity, ve které
jednali členové parlamentu
07.03.2011 Poslanci pákistánského parlamentu se
sešli v mešitě Eidga v Jalabadu, kde
prodiskutovávali svůj záměr odvolat guvernéra této
provincie Nanagarhara Gulagha Sherzaiho,
kterého zákonodárci obvinili z korupce. Kancelář
guvernéra se k výbuchům odmítla vyjádřit.

Somálská armáda postupuje- obsadila již třetí
město
07.03.2011 Vládním jednotkám, které o víkendu
získali město Beledhawo, se dnes podařilo vyrvat
rebelům z al Shabaab hlásícím se k Al-kaidě
města LuQ ( 50 km od etiopskýchhranic) a  Elwaq (
na hranicích s Keňou). Po celém jižním a středním
Somálsku propukají bitvy a armáda získává stále
větší území pod kontrolu centrální vlády.

Armáda Pobřeží slonoviny přiznala, že rebelové
dobyli třetí město
07.03.2011 Ačkoliv ještě ráno vojenské zdroje
prezidenta Gbagba odmítali, že rebelové obsadili
město Toulepleu, nyní přiznali ztrátu ještě jednoho
města. Velitel povstalecké Fronty za osvobození
velkého západu ( FLGO) Jao Yao oznámil, že jeho
síly získaly nové posily a připravuje se velká
ofenziva. Boje probíhají i v největším městě
Abidjanu mezi příznici obou prezidentů.

V Egyptě se demonstruje za reformy policie, do
centra Káhiry se vrátilo násilí
07.03.2011 V neděli v noci začali demonstrace v
Káhiře, které požadují reformu policie. Na náměstí
Tahrir, které je centrem protestů se ale objevili

muži se zápalnými bombami a
šavlemi,pravděpodobně se jedná o policisty v
civilu, kteří napadli demonstranty. Opět se tak
spustila vlna násilí a vzájemné boje. Vláda, která
protestujícím slíbila rozsáhlou reformu
bezpečnostních složek po incidentu v Alexandrii,
kde dav napadl sídlo státní bezpečnosti, se k
situaci zatím nevyjádřila.

Prezident republiky Václav Klaus je proti
vojenskému zásahu Západu v Libyi- odmítá
opačný názor Václava Havla
07.03.2011 Václav Havel v rozhovoru pro
Hospodářské noviny prohlásil, že by se západní
státy měly chopit vojenské iniciativy a intervenovat
v Libyi proti Muammarovi Kaddafimu. Podle V.
Havla by Západ neměl otálet se zásahem tak, jako
tomu bylo v Jugoslávské válce proti Srbsku.
Prezident Václa Klaus v reakci tento názor odmítl a
zdůraznil, že právě v otázce útoku na Srbsko
taktéž nesouhlasil a byl proti bombardování
srbských pozic.

Libyjská armáda zatlačuje rebely- jejich postup
na Sirtu se zhroutil
07.03.2011 Libyjské armádě věrné plukovníku
Kaddafimu se podařilo zastavit postup rebelů a
zahájila postup na  důležitý ropný přístav Ras
Lanuf, který rebelové dobyli teprve nedávno. Útok
je veden z dobytého města Bin Jawad, odkud se
rebelové stáhli v noci přakvapivě rychle. Podle
zahraničních reportérů je u rebelů zjevná rostoucí
nervozita.

Boje mezi jihosúdánskou armádou a milicí
pokračují
07.03.2011 Obě strany- jihosúdánská
osvobozenecká armáda SPLA a milice Renegade
pod vedením George Athora- se navzájem obviňují
z útoků. George Athor, který zdůvodňuje boje tím,
že byl vládou podveden a že chrání obyvatelstvo,
sdělil, že by rád uzavřel příměří do konce tohoto
týdne. V posledním střetu zahynulo 47 milicionářů
a 7 vojáků.

Povstalci v Pobřeží slonoviny údajně obsadili
další město
07.03.2011 Povstalci, kteří zahájili boje se silami
prezidenta Laurenta Gbagba, oznámili, že
obsadili západní město Toulepleu. Vojenské zdroje
loajální prezidentu Gbagbovi to popírají- o město
se prý stále bojuje. Hranice s Libérií zatím
překračují další zranění povstalci hledající
ošetření.

Dnes bude zahájen proces s francouzským
exprezidentem Jacquesem Chiracem
07.03.2011 Bývalý francouzký prezident je obviněn
ze zneužití veřejných financí při přípravě své

prezidentské kampaně a ze zaměstnávání 21
fiktivních osob na pařížské radnici, v době kdy zde
působil jako starosta. Tito lidé měli ve skutečnosti
pracovat pro jeho stranu Sdružení pro republiku.
Právníci J.Chiraca volají po přezkoumání, zda je
proces v souladu s ústavou.

V Polsku je nyní stalking trestným činem 
07.03.2011 Trestní sazba za úmyslné
pronásledování nebo obtěžování jiné osoby se
pohybuje od tří do deseti let. Systematické
terorizování osob prostřednictvím emailů nebo
krátkých textových zpráv je v ČR trestným činem
již od loňského roku.

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.

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.
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