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Lékaři na Slovensku protestují po vzoru svých
českých kolegů 
10.03.2011 Slovenští lékaři dnes na hodinu zavřeli
své ordinace. Protestní akci vyhlásila Slovenská
lékařská unie specialistů, ale přidali se k ní mnozí
zubaři a zdravotní sestry, kteří nesouhlasí se
systémem financování zdravotnictví a nízkými
platy. Slovenští lékaři chtějí pokračovat za dva
týdny další hodinovou stávkou, odchodem do
zahraničí zatím nehrozí.

Daimler a Rolls-Royce zvyšují nabídku na
Tognum
10.03.2011 Německá automobilka Daimler a
britský výrobce motorů Rolls-Royce zvyšují
nabídku pro nákup společnosti Tognum, která se
specializuje na výrobu dieselových motorů.
Původní nabídka 4,4 miliardy dolarů byla
společností Tognum odmítnuta jako příliš
podhodnocená. Akcie všech tří společností na
akciovém trhu viditelně stoupají.

Na Slovensku startuje experiment se
zpoplatněním části zpravodajských webů
10.03.2011 Projekt PIANO od dubna nabídne za tři
eura měsíčně rozšířené nadstandardní
zpravodajství všech slovenských zpravodajských
portálů.V nezpoplatněné zóně však bude stále
většina zpráv. Slovensko se stane první zemí, kde
došlo po dohodě všech klíčových vydavatelů ke
zpoplatnění internetového zpravodajství na
celonárodní úrovni.

Senát USA neschvaluje návrh republikánů na
radikální škrty v rozpočtu
10.03.2011 Senát Spojených států amerických
neodsouhlasil radikální škrty v rozpočtu,
navrhované republikánskou stranou USA. Mělo se
jednat až o 60 miliard dolarů úspor. Obě strany-
republikánská i demokratická- musí najít v nejbližší
době vhodný kompromis, kterým se shodnou na
ideální podobě rozpočtu pro tento fiskální rok,
který končí 30.září 2011.

Výkonná ředitelka americké National Public
Radio Vivian Schiller odstupuje
10.03.2011 Odstoupení přichází jako reakce na
videonahrávku, kde je bývalá výkonná ředitelka
natočena při soukromém obědě s konzervativními
aktivisty. Na nahrávce nazývá bývalá ředitelka
pravicově-konzervativní politické hnutí Tea Party
jako "rasistické a hrůzostrašné", k tomu se
dotazuje a řeší nutnost, zda National Public Radio
potřebuje vládní dotace, či ne.

V Německu opět stávkují strojvedoucí
10.03.2011 Od dnešního večera do zítřejší desáté
hodiny ranní stávkují němečtí strojvedoucí
nákladní dopravy. Počítá se však i s citelným
zpožděním u vlaků osobní přepravy, neboť tratě
budou zablokovány. Jedná se již o čtvrtou
výstražnou stávku odborového svazu za rovné
platové podmínky všech německých
strojvedoucích během tří týdnů.

V USA stoupají ceny hypoték
09.03.2011 Podle nejnovějších údajů
hypotékových indexů dochází ve Spojených
státech k viditelnému zvyšování cen hypoték.
Hypotéková úroková míra zůstává pod 5%. Tento
růst cen je podle expertů způsoben především
pozitivním vývojem v oblasti pracovního trhu a
vytvářením stále nových pracovních pozic.

Guatemala bude žalovat americkou vládu za
lékařské experimenty na lidech
09.03.2011 Žaloba vznikla na podnět 700 obyvatel

Guatemaly, kteří byli mezi lety 1946 a 1948 údajně
záměrně infikováni nemocí syfilis. Právnické firmy
zastupující oběti a jejich příbuzné udaly, že
američtí vědci použili své oběti, aby na nich mohli
zkoumat důsledky a příznaky vyvíjející se nemoci.
Oběti prý o tomto pokusu nebyli zcela informováni.

Ve státě Illinois (USA) možná dojde ke zrušení
trestu smrti
09.03.2011 Demokratický guvernér státu Illinois
Pat Quinn si již vyslechl názory jak podporovatelů,
tak odpůrců trestu smrti. V nejbližších hodinách by
mělo padnout rozhodnutí, zda guvernér návrh
zákona podepíše či ne. Ve státě nedošlo k
popravě už více než 10 let.

8 nových letišť USA dostalo povolení pro
charterové lety na Kubu
09.03.2011 Tato povolení od vlády se týkají měst
Atlanta, Baltimore, Dallas/Fort Worth, New
Orleans, Chicago, Pittsburgh, Tampa a San Juan,
Puerto Rico. Americký prezident Barack Obama již
dříve oznámil, že jeho cílem je postupné zmírnění
restrikcí v dlouhotrvajícím obchodním embargu
vůči Kubě.

Šéf policejní letecké služby byl dočasně
odvolán
09.03.2011 Vladimír Panenka, ředitel policejní
letecké služby, byl policejním prezidentem
dočasně odvolán z výkonu služby z důvodu, že byl
údajně v noci na dnešek zadržen policejní
hlídkou při jízdě v opilosti. Případ momentálně
vyšetřuje policejní inspekce. Vladimír Panenka se
k celé věci odmítl vyjádřit.

Projekt Sčítání lidu, domů a bytů 2011
zaznamenal problémy
09.03.2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 provází
problémy. Do některých domácností se například
nedostavili sčítací komisaři na domluvenou
schůzku či jim nebyly doručeny správně vyplněné
letáky s informacemi. Další komplikací je
nepřetržitě přetížená informační linka, na které
operátoři nestíhají odpovídat na dotazy. Z 60.000
hovorů jich stačili vyřídit pouze 6500,
uvedl Stanislav Drápal, místopředseda Českého
statistického úřadu.

Ve státě Michigan (USA) se demonstrovalo
proti novým "šetřícím plánům" 
09.03.2011 Tisíce nespokojených státních
pracovníků vyšlo ve státě Michigan protestovat
proti novým plánům, které mají přispět k omezení
státních výdajů na minimum. Při schválení
současného návrhu by došlo v Michiganu mimo
jiné ke zvolení "státních kontrolorů", kteří budou
dohlížet na výdaje a pomáhat řešit všechny
finanční otázky státu.

Školy dostanou 3,6 miliardy korun z EU 
09.03.2011 3,6 miliardy korun z Evropské Unie v
rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dnes převzali hejtmani na
ministerstvu školství. Tyto peníze slouží
na zkvalitnění výuky, výuku znevýhodněných dětí
nebo školní pomůcky.

Na Kubě zveřejněn dokumentární film údajně
podávající důkaz o snaze USA destabilizovat
zemi
09.03.2011 V pondělí byl v kubánské televizi
odvysílán dokumentární film, jenž informuje a
podává údajný důkaz o snahách Spojených států
destabilizovat zemi, a to pomocí instalace
špionážních systémů a získávání zpráv nelegálním
způsobem. O technickou realizaci měl být

americkými agenty požádán Dalexis Gonzalez
Madruga, absolvent univerzity v telekomunikačním
inženýrství. Podle zmíněného dokumentu tyto
postupy započaly a vyvíjely se již od šedesátých
let.

Nejvyšší státní zástupce navrhuje odvolání
Vlastimila Rampuly 
09.03.2011 Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman
navrhuje Jiřímu Pospíšilovi, ministru
spravedlnosti, odvolání pražského vrchního
státního zástupce Vlastimila Rampuly. Vlastimil
Rampula podle něj závažně porušil povinnosti,
které vyplývají z jeho funkce.

Obchodní jednání Salvadoru a Kuby
09.03.2011 První kolo diskuzí mezi Salvadorem a
Kubou bylo dnes zahájeno v Havaně. Hlavním
tématem je možnost spolupráce obou zemí a
například rozšířeni kubánské technologie také do
Salvadoru. Dalším bodem jednání je též zájem
salvadorských společností exportovat své zboží na
Kubu.

Keňa oznámila, že bude klást překážky
Mezinárodnímu trestnímu tribunálu při
vyšetřování svých ministrů
09.03.2011 Keňský ministr spravedlnosti Mutula
Kilonzo prohlásil, že  Keňa chce zpochybnit
přípustnost a jurisdikci, v případě vyšetřování
svých tří ministrů obviněných z iniciace povilebních
nepokojů a násilí v r. 2008, stanovenou na základě
stanov Římského statutu. Celkem je obviněno 6
lidí, mezi nimiž je také policejní náčelník, trestní
oznámení na ně podal prokurátor Tribunálu již v
prosinci a včera proběhl jejich první výslech.

Cena ropy v USA udeřila hranici 100 dolarů za
barel, čeká se i možné zvýšení
09.03.2011 Zvyšující se cena ropy plní hlavní
stránky amerických novin, nespokojenost
obyvatelstva podle oficiálních průzkumů stoupá.
Navíc se ve Spojených státech vyskytly problémy s
logistikou ropy těžené na severu, jelikož systém
ropovodů nedovoluje transport této ropy do jižních
rafinerií jako například Houston či Port Arthur. Tyto
rafinerie pak musí platit vysoké sazby za drahou
ropu dováženou zdaleka ze zahraničí.

Vlny násilí v Mexiku zvyšují důležitost
forenzních věd
09.03.2011 Vlny násilí v Mexiku způsobené
například boji mezi drogovými kartely znásobují
nutnost znalosti forenzních věd, které se aplikují při
vyšetřování a dokazování trestných činů, například
na ověření identity osob. Je tedy nutné
profesionálně zaškolit odborníky a též umožnit
studium tohoto oboru jako pozdější plnohodnotné
zaměstnání.

Zahraničí odsoudilo vyvlastňování kakaa a
kávy, které zahájil prezident Gbagbo v Pobřeží
slonoviny- ten nyní hodlá zabavit fazole v
hodnotě 1,8 miliardy dolarů
09.03.2011 Prezident Laurent Gbagbo vzhledem k
sankcím zahájil už dříve zabavování kakaa a kávy
ve prospěch státu, to odsoudily Francie, Velká
Británie a USA, podle nichž se jedná o krádež.
Nyní Gbagbova vláda hodlá sáhnout i na majetek
zahraniční společnosti, která má v Abidjanu ve
skladech 475 000 tun fazolí v hodnotě 1,8 miliardy
dolarů. Společnosti bylo dáno ultimátum do konce
března, kdy musí zaplatit nové velmi tvrdé daně
dle nového prezidentského dekretu, nebo v
souladu s dekretem budou fazole zabaveny. Jedná
se o kroky, kterými chce prezident Gbagbo řešit
izolaci způsobenou sankcemi mezinárodního
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společenství.

Standard Bank hodlá proniknout do Angoly,
kde prakticky neexistuje bankovní sektor
09.03.2011 Standard Bank, která se snaží pronikat
na většinu afrických trhů, chce založit bankovní síť
v Angole, která je druhým největším africkým
producentem ropy. Standart Bank má dobré
zkušenosti z rychle rostoucí ekonomiky ropné
jedničky Nigérie, kdy očekává největší zisky a růst.
Podle zástupců banky je Angola novým rájem pro
investory, neboť situace v zemi je stabilní a po
občanské válce zde je otevřený hladový trh.

V Ugandě se spoštějí masové protesty, policie
střílí do vzduchu a používá slzný plyn
09.03.2011 Stovky lidí protestují v hlavním městě
Kampala proti prezidentu Yoweri Musevenim, který
v zemi vládne již 25 let. Policie protesty soustavně
rozhání a vytváří bezpečnostní barikády, policejní
mluvčí uvedl, že protesty jsou nezákonné, neboť je
iniciuje opozice, která chce vyvolat násilí.

BP bude investovat 200 milionů dolarů do
energetické infrastruktury JAR
09.03.2011 Tuto částku uvolní ropný gigant BP v
průběhu následujících dvou let na výstavbu nádrží,
potrubí, skladů atd. Jihoafrická vláda tento krok
uvítala a považuje to za pozotvní ohlas svého
plánu renovace těžebního průmyslu do r. 2017. BP
uvedla, že uvažuje o mnohem větších investicích,
zvláště do zemního plynu, ale prozatím vyčkává,
neboť potřebuje lepší regulační podmínky ze
strany vlády, aby byla zajištěna přiměřená
návratnost investic.

Dvě třetiny občanů USA hodnotí, že stát se
ubírá špatným směrem
09.03.2011 Podle výsledků průzkumu
Reuters/Ipsos shledávají dvě třetiny obyvatel USA
(64%) cestu, kterou se země ubírá, za špatnou.
Tyto negativní čísla jsou zatím nejvyšší od ledna
2009, kdy se Barack Obama stal prezidentem
USA. Hlavní příčinou je podle expertů stále se
zvyšující cena ropy, která přispívá ke zvyšující se
nespokojenosti obyvatelstva.

Ruský prezident podepsal zákon o založení
protidrogového orgánu SNS
09.03.2011 Ruský prezident Dmitrij Medveděv
podepsal federální zákon o ratifikaci Dohody mezi
Ruskou federací a řadou zemí Společenství
nezávislých států (SNS) o založení
Středoasijského regionálního
informačně-koordinačního centra pro boj proti
nezákonnému obratu narkotických a
psychotropních látek a jejich prekurzorů, který byl
počátkem března schválen Radou federace. Jak
plyne z dokumentu, centrum se stane stálým

mezivládním orgánem pro boj proti obchodu
s drogami.

Rumunsko počítá s účastí Ruska ve výstavbě
ropovodu Constanţa-Terst
09.03.2011 O možném zapojení Ruska do
výstavby ropovodu informoval generální ředitel
rumunské společnosti Oil Terminal Silvio Wagner.
Šance na účast Ruska se podle něj zvýšily poté,
co ruský ministr energetiky Sergej Šmatka oznámil
o možném výstupu Ruska z projektu
transbalkánského ropovodu
Burgas-Alexandrupolis. Dohodu o výstavbě
ropovodu Constanţa-Terst podepsaly Rumunsko,
Chorvatsko a Srbsko v roce 2008, realizace
projektu bude stát 3,5 miliardy dolarů. Ropovod má
zajistit dodávky ropy z Kaspického a
Černomořského regionu přes rumunský přístav
Constanţa do Srbska, Chorvatska, Slovinska,
Itálie, Rakouska a Německa.

Rusko je v otázce zrušení víz ochotné zajít dál,
než EU
09.03.2011 Těmito slovy okomentoval otázku
zavedení bezvízového styku mezi Evropskou unií a
Ruskem mluvčí ruského premiéra Dmitrij Peskov.
Vízová povinnost podle jeho slov výrazně
komplikuje kontakty mezi podnikateli, studenty,
představiteli kultury a jinými občany, a odporuje
snaze Ruska a EU o modernizaci spolupráce.

Aeroflot a Boeing podepsaly smlouvu o koupi
letadel
09.03.2011 Ruská letecká společnost Aeroflot
uzavřela smlouvu s korporací Boeing o koupi osmi
letadel Boeing-777 s širokým trupem. Smlouva, jež
předpokládá možnost dalších dodávek, byla
podepsána v ruském inovačním centru Skolkovo
za přítomnosti amerického viceprezidenta Josefa
Bidena a ruského prvního vicepremiéra Igora
Šuvalova. Dodávky mohou být zahájeny v roce
2012, cena jednoho letadla činí 232 až 284 milionů
dolarů.

Ruský prezident: Rusko je připraveno rozvíjet
strategické vztahy s USA
09.03.2011 Rusko je připraveno rozvíjet
strategické vztahy s USA, prohlásil ruský prezident
Dmitrij Medvěděv při příležitosti jednání s
americkým viceprezidentem Josefem Bidenem v
Moskvě. Prezident nazval rok 2010 úspěšným pro
rusko-americké vztahy. Rusko očekává ze strany
USA podporu pro vstup do Světové obchodní
organizace (WTO), čímž by měly být podle slov
prezidenta odstraněny překážky v rozvoji
rusko-amerických ekonomických styků.
Předmětem jednání byly rovněž otázky evropské
protiraketové obrany, události v Libyi a příprava
návštěvy amerického prezidenta Baracka Obamy

v Moskvě.

Tripolis doufá, že Rusko bude vetovat
rozhodnutí RB OSN
09.03.2011 Libyjský ministr zahraničí Musa Kusa v
rozhovoru pro Russia Today řekl, že přáním
Tripolisu je, aby Rusko využilo svého práva vetovat
případné rozhodnutí Rady Bezpečnosti OSN o
blokádě vzdušného prostoru Libye. Vyzdvihl
rovněž tradiční přátelské vztahy, jež země podle
slov ministra udržují.

Stavba hydroelektrárenského zařízení v
Amazonii začala
09.03.2011 Práce na výstavbě přehrady Belo
Monte sloužící jako hydroelektrárenské zařízení na
území Amazonie v Brazílii započaly. Pokud bude
projekt úspěšně dokončen, bude se jednat o třetí
nejvýkonnější zařízení tohoto typu na světě. Ještě
před dvěma týdny nebylo jisté, zda k realizaci
dojde, jelikož nebyla autorizována soudem
z ekologických důvodů. Negativní rozhodnutí bylo
ale nakonec zrušeno.

Nový irský premiér složil přísahu
09.03.2011 Předsedou irské vlády se dnes
stal Enda Kenny ze strany Fine Gael. Očekává se,
že jeho kabinet bude složen z deseti ministrů
strany Fine Gael a pěti labouristických ministrů.

Evropský parlament kriticky hodnotí
plánovanou dohodu mezi EU a Mercosurem
09.03.2011 V Evropském parlamentu byla
vytvořena zpráva, kde jsou kriticky zhodnocena
jednání mezi Evropskou unií a sdružením volného
obchodu jihoamerických států Mercosurem.
Potenciální spolupráce by totiž mohla velmi
negativně ovlivnit evropské zemědělské
producenty, jelikož agrikultura v jihoamerických
zemích vykazuje větší efektivitu. Další meeting
obou subjektů se uskuteční za týden v Bruselu.

Jan Zahradil se stal se stal předsedou ECR
09.03.2011 Europoslanec Jan Zahradil byl zvolen
na post šéfa Evropské konzervativní a reformní
skupiny (ECR) a stal se tak prvním Čechem v
takové funkci v Evropském parlamentu. Bude ji
ovšem zastávat jen dočasně, neboť koncem tohoto
roku se v souladu se staršími plány frakce
uskuteční další volby.

Pákistán se ocitl v krizi vzdělávacího systému
09.03.2011 Tamní vláda přišla s tímto tvrzením
poté, co proběhl průzkum odhalující, že více než
25 milionům dětí se nedostane základního
vzdělání garantovaného ústavou. Téměř 3 miliony
z nich prý nenavštíví školu ani jednou za život.
Tahle alarmující skutečnost může mít katastrofální
dopad i na ekonomiku země.
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