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Diplomaté upozorňují na násilí a situaci v
Zimbabwe
12.03.2011 Ve společném prohlášení,
které zahraniční diplomaté umístění v Zimbabwe
předali agentuře Reuters, upozorňují na stále více
důkazů o politicky motivovaném zastrašování a
násilí. Dále v tomto porhlášení vyzývají
bezpečnostní síly a soudní moc Zimbabwe, aby
zůstaly nestranné. V Zimbabwe před několika dny
Nejvyšší soud rozhodl o zrušení úřadu mluvčího
parlamentu a premiér Morgan Tsvangirai označil
nedávné zatčení ministra své vlády za politické
pronásledování.

Pobřeží slonoviny hlásí přes 450 000 uprchlíků
12.03.2011 Část lidí opustila svá obydlí v hlavním
městě Abidjanu a téměř 80 tisíc uprchlíků
překročilo hranice s Libérií kvůli stále rostoucím
nepokojům v zemi. Senegalský prezident A. Wade
dokonce označil současný stav v Pobřeží
slonoviny za již propuklou občanskou válku.
Mezinárodně uznaný prezident Pobřeží slonoviny
A. Ouattara se obává, že stále menší pozornost
věnovaná tamnímu konfliktu poskytne větší prostor
pro násilí v zemi.

Armáda severního i jižního Súdánu zabírá
pozice v ropné oblasti Abyei
12.03.2011 Podle zjištění ze satelitních snímků
Satellite Sentinel Project se ukázalo, že Súdánská
armáda a stejně tak Súdánská osvobozenecká
armáda ( SLA) začala budovat opevněné pozice
vojensky namířené navzájem proti sobě a vytváří v
tomto sporném na ropu bohatém regionu
systematickou zákopovou frontu. Tato siuace na
mezinárodním poli začíná vyvolávat velké obavy
přes novou eskalací násilí.

Demonstranté v Jemenu: "protesty ze kterých
není návratu"
12.03.2011 Dnešek byl v hlavním jemenském
městě Sanaa ve znaku bojování a násilných střetů
mezi příznivci vlády a demonstranty. Centrem
opozice nadále zůstává univerzita v Sanaa a
město je zaplaveno desetitisíci lidí. Prezident Ali
Abdullah Saleh vyzval protestující k ukončení a
rozpuštění demonstrací, jejich odpověď je jasná-
nyní již nelze ustoupit.

Předseda vlády na Srí Lance zmínil existenci
nových táborů Tamilských tygrů
12.03.2011 Separatistické hnutí Tamilští tygři bylo
oficiálně poraženo v roce 2009 srílanskou
armádou. Srílanský premiér ovšem prohlásil, že na
jihu Indie se nachází nové tábory cvičící další
separatistické jednotky. Následně však svoje
tvrzení odvolal poté, co existenci táborů
kategoricky odmítla indická vláda.

JAR zmrazí všechny aktiva plukovníka
Kaddafiho a jeho stoupenců
12.03.2011 Toto rozhodnutí oznámil prezident
Jihoafrické republiky Jacob Zuma. Libye má v JAR
prostřednictvím různých libyjských firem
zainvestováno přes 5 miliard dolarů. Podle
prezidenta J. Zumy nyní žádné libyjské finanční
prostředky nesmí opustit JAR.

Afričané, kteří uprchli z Libye do Tuniska se
odmítají vrátit do svých domovských zemí
12.03.2011 Již stovky Afričanů, kterým se podařilo
uniknout před stále rostoucím  násilí namířeným
právě proti nim, nyní odmítají odejít z uprchlických
táborů v Tunisku do svých zemí. Argumentují tím,
že nechtějí čelit chudobě a násilí, které je v nich
čeká. Pro Tunisko tato situace může představovat
velký humanitární problém.

V Zimbabwe dle vládního plánu musí nejméně
26% každého dolu vlastnit místní společnosti
12.03.2011 Podle plánu ministra pro těžbu by měly
zahraniční společnosti v prvním kroku předat 26%
svého podílu firmám ze Zimbabwe, konečným
plánem ovšem má být většinový podíl a hlavní
slovo v celé težební oblasti patřící obyvatelům
Zimbabwe. Podle odbroníků tak vláda jedná,
protože nemá dost finančních prostředků na
odkoupení podílů a proto používá tyto nařízení.
Premiér země Morgan Tsvangirai ale prohlásil, že
tento návrh pravdědpodobně neprojde ve vládě
neprojde.

Japonský premiér přiznal, že jeho strana přijala
nelegální finanční dary
11.03.2011 Japonský premiér Naoto Kan přiznal,
že jeho strana přijala finanční dary na volební
kampaň od zahraničního dárce, které byly v
rozporu se zákonem. Zároveň tvrdí, že o
nezákonnosti tohoto jednání v té době nevěděl a
tudíž svoji rezignaci odmítá. Nedávno ze své
funkce odstoupil japonský ministr zahraničí poté,
co byl obviněn ve stejné věci.

Aeroflot založil vlastní leteckou školu
11.03.2011 Letecká škola ruské společnosti
Aeroflot je nestátní vzdělávací institucí, která byla
vytvořena pro potřeby samotné společnosti i
civilního letectví jako celku. Primárně je určena
k odstranění deficitu personálu v sektoru letecké
dopravy. Základním principem projektu je efektivní
partnerství podniků a vlády při řešení problémů
národního významu.

Opozice nedosáhla změn v omezování
autobusové dopravy ve Středočeském kraji
11.03.2011 Na dnešním jednání středočeských
zastupitelů o omezování autobusové dopravy v
kraji, opozice změny ve škrtech autobusových
spojů neprosadila. Opozice by chtěla vrátit
autobusovou dopravu ve středních Čechách do
stavu, v jakém byla na počátku letošního roku.
Domnívá se totiž, že škrty byly připravovány
zmatečně.

Na Dálném Východě zvyšují kontrolu radiace
11.03.2011 V souvislosti s havarijním zastavením
řady japonských jaderných elektráren byl posílen
dohled nad radiační bezpečností
v Dálněvýchodním regionu Ruské federace. O
něco dříve informovala Tokijská energetická
společnost (Tokyo Electric Power Company) o
zvýšení úrovně radiace uvnitř budovy jaderné
elektrárny v japonské prefektuře Fukushima.

Stát California (USA) očekává až dvoumetrové
vlny tsunami
11.03.2011 Západní pobřeží amerického státu
California očekává jakožto důsledek masivních
zemětřesení v Japonsku příchod až dvoumetrové
vlny tsunami. Vlna by měla podle odhadů nejvíce
poškodit město Crescent City. Podle nejnovějších
zpráv je možné přistoupit i k evakuaci pobřežních
oblastí.

Návrh sociální reformy počítá s jinými kritérii
pro přidělování příspěvků na péči
11.03.2011 Sociální reforma by měla přinést
změnu ve způsobu přidělování příspěvků na péči
pro postižené nebo seniory. Namísto 36 úkonů a
129 činností by se mělo posuzovat na základě
deseti oblastí. ČTK to dnes sdělila Viktorie Plívová,
mluvčí ministerstva práce. Cílem těchto změn je
nejen zjednodušit celý proces posuzování
zdravotního stavu, ale také učinit ho spravedlivější
a objektivnější.

Guvernér státu Wisconsin (USA) finálně
podepisuje kontroverzní návrh zákona
11.03.2011 Tento návrh vyžadující zvýšení odvodů
státních pracovníků na penzijní a zdravotní
pojištění a omezující jejich kolektivní výhody byl
finálně podepsán guvernérem Scottem Walkerem.
Návrh byl tedy plnohodnotně legalizován a stal se
zákonem. Jednání o tomto návrhu provázely po
celou dobu masivní demonstrace v celém státě.

Rusko a NATO dokončují společný projekt
zaměřený na detekci výbušnin
11.03.2011 Rusko a Severoatlantická aliance
dokončují utajený společný projekt Standex, který
umožní identifikovat i nejslabší bomby na těle
sebevražedného útočníka. Informoval o tom ruský
deník Kommersant. První testování sytému
distanční detekce výbušnin proběhne v pařížském
metru již na jaře letošního roku. Sériová
výroba zařízení by měla být zahájena před
začátkem zimní olympiády v ruské Soči v roce
2014.

Ostrovní stát Hawai zahájil evakuaci
pobřežních oblastí
11.03.2011 Z obavy před přibližující se vlnou
tsunami zahájily Havajské ostrovy evakuace
pobřežních oblastí. Největší letiště byla uzavřena a
americké námořnictvo nařídilo všem bojovým
lodím na základně Pearl Harbor zůstat v přístavu z
důvodu případné pomoci při záchranných misích.

Prezident USA Barack Obama je připraven
využít americké ropné rezervy
11.03.2011 Přes neustálé sliby a ujišťování
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), že
nedojde k žádným vážným problémům s dovozem
ropy a optimálním zásobením všech obchodních
partnerů, přiznal dnes prezident USA Barack
Obama, že je připraven využít amerických ropných
rezerv ke stabilizaci stále se zdražujících cen ropy.
Ty trhají ve Spojených státech své dlouholeté
rekordy.

Venezuela oznamuje spolupráci s ropnými
společnostmi Kuby a Angoly
11.03.2011 Venezuelská PDVSA , jejímž
vlastníkem je stát, potvrdila podpis dohody o tzv.
joint venture (forma oboustranně výhodné
spolupráce) s kubánskou a angolskou ropnou
společností. Společně budou působit pod názvem
Venangocupet a operovat na ropných polích Migas
a Melones na území venezuelského státu
Anzoategui.

Více než 200 obyvatel olympijské Soči již
získalo nové domy a byty
11.03.2011 Aktivní fáze procesu přesidlování
obyvatel černomořského letoviska, jejichž domy se
nachází v oblasti, kde probíhá výstavba
olympijských objektů, začala v letošním roce. 80%
těchto obyvatel využije nárok na kompenzaci ve
formě pozemků s hotovými obytnými domy,
nezastavěných pozemků nebo finanční náhrady.
Celkem má být vystavěno okolo 530 rodinných
domů a 600 bytů. Dosud bylo na přesídlení
vyplaceno okolo 6,4 miliard rublů (přibližně 4
miliardy Kč).

Rapidní zvýšení poměru zahraničních studentů
na chilských univerzitách
11.03.2011 Během posledního desetiletí stoupl
počet zahraničních studentů na univerzitách
v Chile o 700%, přičemž nejčastěji se ke studiu
zapisují uchazeči ze Severní Ameriky. Hlavními
důvody se zdají být lákavá možnost cestování,
zdokonalení se ve španělském jazyce a poznání
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odlišné kultury. Chilské univerzity v některých
případech taktéž vycházející vstříc co se poplatků
za školné týče.

Chile:První rok v úřadu prezidenta je provázen
protesty
11.03.2011 Při příležitosti prvního výročí
prezidenta Sebastiena Pinera ve své funkci byl
dnes v Chile opozičními silami, sociálními
organizacemi a odbory svolán národní protestní
den. Účastníci vyjadřují nesouhlas hlavně se
stoupajícími cenami potravin, hromadné dopravy a
elektřiny. Dále pak vznášejí požadavek na lepší
pracovní podmínky a zvýšení platů.

Schůzka ministrů zahraničí států UNASUR
11.03.2011 Dnes bylo v hlavním městě Ekvádoru
Quitu zahájeno setkání ministrů zahraničí členů
Unie jihoamerických států UNASUR. Hlavním
účelem schůzky je stanovení odpovídajícího
právního rámce organizace poté, co Uruguay
oficiálně ratifikovala ustavující smlouvu.

ČR je připravena nabídnout pomoc Japonsku
11.03.2011 Mluvčí ministerstva zahraničních věcí
Vít Kolář uvedl, že Česká republika je ochotna
nabídnout finanční i materiální pomoc Japonsku,
které dnes bylo zasaženo silným zemětřesením.
Záleží ovšem především na komunikaci s
postiženou zemí o jejich potřebách. Připraveny
poskytnout pomoc jsou také české neziskové
organizace.

Současný ředitel Státní opery Praha odvolal z
funkce manažera opery svého předchůdce
Radima Dolanského 
11.03.2011 Ondřej Černý, jenž je v současné době
pověřeným ředitelem Státní opery Praha, dnes
odvolal Radima Dolanského, svého předchůdce na
tomto postu, z funkce manažera opery. Radima
Dolanského nahradí bývalá produkční Národního
divadla Anna Tesařová.

MMS Ruské federace hodlá poskytnout pomoc
Japonsku
11.03.2011 Ruský prezident Dmitrij Medvěděv dal
Ministerstvu pro mimořádné situace pokyn
podniknout potřebná opatření na poskytnutí
pomoci obětem zemětřesení v Japonsku. Rusko již
z důvodu vln tsunami způsobených zemětřesením
evakuovalo na bezpečnější místa více než 11
tisíc obyvatel Jihokurilského okresu Sachalinského
kraje.

Proces s italským premiérem v kauze Mills byl
odložen na 21.března
11.03.2011 Silvio Berlusconi čelí obvinění, že v
roce 1997 dal svému právníkovi Davidu Millsovi
úplatek ve výši 600 000 dolarů za to, aby falešně

svědčil u soudu v jeho prospěch. Ve čtvrtek italský
předseda vlády oznámil, že se příštího přelíčení
zúčastní pouze pokud se bude konat v pondělí,
kdy mu to jeho povinnosti dovolují.

Francouzská policie zatkla vojenského šéfa
organizace ETA 
11.03.2011 Alejandr Arriol byl zadržen spolu
s dalšími třemi členy teroristické organizace
bojující za nezávislost na Španělsku. Baskická
separatistická skupina vyhlásila 10. ledna příměří,
které však španělská vláda nepovažuje za
dostatečné.

Francie a Velká Británie navrhují pomoc
libyjským povstalcům
11.03.2011 Francouzský prezident Nicolas
Sarkozy a britský premiér Gordon Brown ve svém
společném prohlášení uvedli, že považují libyjskou
Národní stranu za legitimní a odchod Muammara
Kadáfího za nevyhnutelný, aby skončilo utrpení
libyjského lidu. Francie navíc chce na dnešním
summitu zemí EU navrhnout podniknutí leteckých
útoků na pomoc vzbouřencům.

Japonsko zasáhlo velmi silné zemětřesení
11.03.2011 Zemětřesení dosáhlo 8,8 stupně
richterovy stupnice a bylo nejsilnější za posledních
140 let. Otřesy trvaly přes 2 minuty. Po
zemětřesení následovaly 8 až 10 m vysoké vlny
tsunami, které zaplavily pobřežní oblasti. V části
Japonska vyhlášen výjímečný stav. Na jedné
japonské jaderné elktrárně byl díky zemětřesení
zablokován chladící okruh. Budou údajně upuštěny
radioaktivni latky. Varování před dalšími vlnami
tsunami platí pro celé severozápadní tichomoří.
Hlášeno je již 110 obětí a 350 pohřešovaných.
Japonský Jen prudce oslabuje.  

Prezident republiky podepsal insolvenční
zákon
11.03.2011 Tzv. insolvenční zákon, který dnes
podepsal prezident Václav Klaus, byl změněn na
žádost Ústavního soudu. Tento zákon nyní po
uvedené změně posiluje pozici věřitelů a umožňuje
jim vůči věřitelům ostatním své pohledávky popírat.

Automobilka Škoda Auto zdvojnásobila
provozní zisk
11.03.2011 Provozní zisk české automobilky v
minulém roce vzrostl na dvojnásobek roku
předchozího. Předloňská částka se tak v r.2010
vyšplhala na 11,3 mld korun. Taktéž se zvedly
tržby z původních 188 mld na 220 mld korun. Tyto
informace dnes sdělil mluvčí firmy Rudolf
Dreithaler.

Rada ČTK jmenovala nového generálního
ředitele
11.03.2011 Po jejím dnešním jednoznačném
hlasování se novým generálním ředitelem České
tiskové konference stal Jiří Majstr. Do funkce by
měl nastoupit 10. června tohoto roku.

Příjmy z cestovního ruchu v ČR stouply o 5 mld
11.03.2011 Podle údajů České národní banky
loňské příjmy z mezinárodního cestovního ruchu
dosáhly hodnoty 127,4 mld korun, což je nárůst o
téměř 5 mld oproti roku 2009. Nárůst je
zaznamenán díky přílivu turistů především ruské
národnosti.

Německo blokuje obchodní transakce s Libyí v
miliardové výši
11.03.2011 V rámci zostření sankcí proti Libyi
sáhlo Německo ke kroku zmrazit a zablokovat více
finančních prostředků a transakcí s Libyí. Přesná
čísla zatím nejsou známa, avšak ministerstvo
hospodářství potvrdilo, že se jedná o miliardové
částky.

Federal Reserve Bank of Dallas: "USA
potřebuje více kvalifikovaných imigrantů"
11.03.2011 Ve výroční zprávě The Federal
Reserve Bank of Dallas je zdůrazněna nutnost
přijímat více kvalifikované práce ze zahraničí do
USA. Podle zprávy potřebují Spojené státy
reformu, která podpoří nový příliv právě těch
imigrantů, kteří svými schopnostmi přispějí k
posílení americké ekonomiky.

Tognum požaduje od společnosti Daimler a
Rolls-Royce nabídku v hodnotě 4,9 miliardy
dolarů
10.03.2011 Podle výroku společnosti Tognum,
která se specializuje na výrobu dieselových
motorů, by společnosti Daimler a Rolls-Royce měly
nabídnout alespoň 4,9 miliardy dolarů na nákup
Tognum. Prvotní nabídky byly podle vyjádření
Tognum příliš podhodnocené a  neodpovídaly
skutečné tržní hodnotě společnosti.

Za rekordními zisky BMW stojí prodeje v Číně
10.03.2011 Prodeje značky BMW do Číny, Hong
Kongu a Taiwanu vzrostly za minulý rok o 85%.
Čistý zisk společnosti činí 4,5 miliardy dolarů a
BMW hodlá tento rok prodat nejméně 1,5 milionu
automobilů.
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