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Turecko je připraveno ke zrušení vízového
režimu mezi Tureckem a Ruskem
14.03.2011 Jak oznámil turecký premiér Recep
Tayyip Erdogan před zahájením své návštěvy v
Moskvě, zrušení víz mezi Tureckem a Ruskem
brání už jen otázky krátkodobého charakteru.
Premiér připomněl, že Rusko je po Německu
druhou zemí, jejíž občané nejvíce navštěvují
turecká letoviska. Během setkání tureckého
premiéra s ruskými vládními představiteli by měly
být projednány rovněž otázky rozvoje
ekonomických a obchodních vztahů a perspektivy
spolupráce ve sféře jaderné energetiky. V květnu
2010 podepsali ruský prezident D. Medvěděv a
turecký premiér R. T. Erdogan mezivládní dohody
o vzájemném zrušení vízové povinnosti a o
organizaci společné železničně-trajektové přepravy
mezi přístavy Port Kavkaz (RF) a Samsun
(Turecko).

Americký prezident Obama: "Jaderná energie
neodmyslitelně patří do mého energetického
plánu"
14.03.2011 Americký prezident dal jasně najevo,
že i přes dramatické události v Japonsku s
chlazením poškozených jaderných reaktorů
zůstává jaderná energie jedním z důležitých a
přípustných zdrojů energie v prezidentově plánu,
který má být realizován do roku 2035. Tento plán
počítá s tím, že všechny energetické společnosti
budou do roku 2035 nuceni produkovat minimálně
80 % veškeré vyrobené energie z tzv. "čistých
zdrojů" jako clean coal, obnovitelné zdroje (vítr,
voda...) či nukleární palivo.

Ministři obrany Ruska a Francie projednají
nákup lodí Mistral
14.03.2011 Ruský ministr obrany Anatolij
Serďukov navštíví Paříž za účelem projednání
nákupu dvou francouzských výsadkových lodí typu
„Mistral“ pro ruskou armádu s ministrem obrany
Francie Gerardem Longuetem. Výše zakázky by
podle ruského velvyslance ve Francii A. Orlova
neměla překročit 1 miliardu eur.

Japonsko žádá USA o pomoc při chlazení
jaderných reaktorů
14.03.2011 Japonsko oficiálně požádalo Spojené
státy americké o pomoc při chlazení jaderných
reaktorů, poškozených při masivních
zemětřeseních. USA reagovaly obratem zpět a
nabídly Japonsku výpomoc především v oblasti
technické a vědecké asistence.

Americký prezident Barack Obama připravuje
novou školskou reformu 
14.03.2011 Současný prezident Obama je podle
svého výroku nespokojen se školským systémem
prosazeným jeho předchůdcem Georgem Bushem.
Nynější Bushův zákon "No Child Left Behind" prý
omezuje učitele ve výkonu své práce a plně
nedoceňuje kvality žáků. Školy jsou víceméně
zodpovědné za výsledky studentů a jsou nuceny
vyučovat tím způsobem, že žák je schopen vyřešit
zavedené systémy standartizovaných testů. To se
podle současného prezidenta musí změnit.
Reforma má podle Obamových slov nabrat právní
legitimitu do začátku příštího školního roku.

Rusko a USA zahájily společný inspekční let
nad Švédskem
14.03.2011 Ve dnech 14. – 18. března uskuteční
ruští, američtí a švédští odborníci inspekční let nad
Švédskem. Jedná se o první rusko-americký
inspekční let v rámci Smlouvy o otevřeném nebi,
která byla přijata v roce 1992 v Helsinkách 27
členskými státy Organizace pro bezpečnost a

spolupráci v Evropě a umožňuje sledovat plnění
mezinárodních závazků v oblasti kontroly zbrojení.
V roce 2008 uskutečnily Rusko a Švédsko
společný let nad USA, rok na to zorganizovali
Američané a Švédové let nad Ruskem.

Průmyslová výroba Indie opět nepatrně
zrychluje, avšak čísla jsou oproti minulému
roku nižší
14.03.2011 Průmyslová výroba Indie na počátku
roku zrychlila. Výrobní index se v lednu 2011 
zvýšil o 3,7 % a následoval pomalý růst o 1,6% v
prosinci 2010, uvedl statistický úřad. Ve stejné
době minulého roku však zaznamenal index
průmyslové produkce Indie podle statistik masivní
růst o 16,8 %. Rozdíl letos a loni je tedy v tuto
chvíli 13,1 %.

V Moskvě byl zahájen první Ruský ropný
kongres
14.03.2011 Třídenního fóra se zúčastní více než
2000 představitelů podnikatelské, průmyslové i
vědecké sféry. Hlavním tématem diskuze bude
ropa jako globální zdroj energie a modernizace
ropného a plynárenského průmyslu Ruska. Na
závěr kongresu bude podepsáno memorandum o
uspořádání 21. světového ropného kongresu
(WPC), který proběhne rovněž v Moskvě v roce
2014.

ČR nehodlá měnit plány ohledně rozšíření
atomových elektráren
14.03.2011 Uvedla to předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. ČR
neplánuje změnit rozšíření atomových elektráren v
důsledku jaderné krize, která nyní postihla
Japonsko.

General Electric nabízí Japonsku pomoc s
řešením nukleární hrozby
14.03.2011 Společnost General Electric Company
(GE), vynikající zejména v oblasti dopravní
technologie, nabídla Japonsku finanční pomoc ve
výši 5 milionů dolarů. Tyto peníze mají posloužit
jakožto výpomoc při řešení nukleární hrozby ve
státě. GE nabídlo mimo jiné jako jeden z hlavních
výrobců poškozených jaderných reaktorů jakoukoli
technickou asistenci, která by měla přispět k
odvrácení hrozícího nebezpečí.

Saudská Arábie posílá do Bahrajnu své vojáky
14.03.2011 Odhadem asi 1000 vojáků Saudské
Arábie vstoupilo do Bahrajnu za účelem podpory
tamní vlády a v neposlední řadě se snahou přispět
ke konci demonstrací šíjitské většiny obyvatelstva.
Podle oficiálního saudského zdroje spadá
intervence vojáků do obranného paktu the Gulf
Cooperation Council (GCC).

NERV navrhuje částečnou privatizaci státních
podniků
14.03.2011 Národní ekonomická rada vlády
(NERV) navrhuje pro rozvoj finančních trhů
částečnou privatizaci státních podniků. Je tak
uvedeno v další kapitole, kterou představil NERV v
rámci posílení konkurenceschopnosti ČR. Dále
také navrhuje založení fondu pro investory, který
by byl spravován ministerstvem průmyslu a
obchodu. Z tohoto fondu by se investovaly peníze
do perspektivních podnikatelských projektů, které
by jen těžko v začátcích dosáhly na rozjezdové
standardní úvěry.

 

Jakub Hodinář se stal novým šéfem poradců
ministra školství
14.03.2011 Jakub Hodinář (ODS), bývalý
náměstek ministra dopravy, převzal pozici šéfa
poradců ministra školství Josefa Dobeše (VV). V
jeho bývalé pozici na ministerstvu dopravy ho
nahradí Jana Kalvodová, která dříve působila v
kabinetu ministra pro evropské záležitosti.

Ústavní soud bude projednávat návrh proti
zdanění výnosů ze solární energie
14.03.2011 Ústavní soud se dnes začal zabývat
návrhem proti šestadvacetiprocentnímu zdanění
výnosů ze solární energie, jenž podali senátoři, za
které vystupuje bývalý předseda lidovců Jiří
Čunek. Podle jejich názoru se změna regulace
přijímala kvapně  a bez řádného projednání.

Prezident ČR podepsal zákon, jenž sníží
doplatky za léky
14.03.2011 Prezident Václav Klaus dnes svým
podpisem stvrdil zákon, jenž má snížit doplatky za
léky na úroveň loňského roku. Snížení se týká
 léků, u kterých Státní ústav pro kontrolu léčiv
nestihl provést revizi úhrad ze zdravotního
pojištění. Ve svém důsledku by měl tento zákon
pozitivně ovlivnit rozpočty zdravotních pojišťoven a
systém veřejného zdravotního pojištění.

V Chile zaznamenány rekordní prodeje
automobilů a počítačů
14.03.2011 Akcelerace chilské ekonomiky se mimo
jiné projevila též ve zvýšení prodeje automobilů a
počítačů. Za měsíce leden a únor letošního roku
bylo prodáno 53 000 vozidel, což je ve srovnání se
stejným obdobím loňska o 43% více. Podobná je
situace také u počítačů, zde bylo zaznamenáno
50% zvýšení.

Haiti : Poražení kandidáti na volbu prezidenta
podporují Michela Martellyho
14.03.2011 Kandidáti, jež byli poraženi během
prvního kola prezidentských voleb na Haiti, vyjádřili
svoji podporu Michelu Martellymu. Dle jejich
názoru je nejpravděpodobnější, že zemi by
k demokracii a vývoji nejlépe vedl právě Martelly.
Zpěvákovo oponentkou v hlasování o funkci hlavy
státu je bývalá první dáma Mirlande Manigat.

Brazílie a Uruguay jednají o integraci
14.03.2011 Za přítomnosti uruguayského
prezidenta Joseho Mujicy a brazilského ministra
zahraničí Antonia Patrioty probíhají v Sao Paulu
jednání mezi podnikateli obou zemí týkající se
možnosti vzájemné integrace. Na programu je též
zhodnocení vyhlídek ve vývoji sektorů
biotechnologie, zemědělství, využívání
obnovitelných zdrojů energie a automobilového
průmyslu.

Brazilská prezidentka podporuje program pro
ženy
14.03.2011 Brazilská hlava státu Dilma Rousseff
dnes oznámila, že v zemi bude brzy vyhlášen nový
program, jehož cílem bude zlepšení zdravotní péče
u žen a též vystavění nových školek, což by
pomohlo pracujícím matkám. Do roku 2014 by
mělo být postaveno až 6000 takovýchto zařízení.
D. Rousseff dále také navrhuje zpřísnění zákona o
domácím násilí.

Ústavní soud nechal od příštího roku zrušit
sociální škrty
14.03.2011 Ústavní soud po projednávání rozhodl,
že od 1. ledna 2012 bude zrušen balíček
sociálních škrtů. Vládě dal ovšem možnost
prosadit ho procedurálně správným způsobem.
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Celý případ byl posuzován na žádost ČSSD, podle
níž byly škrty prosazeny neústavním způsobem.

Německo za posledních pět let zdvojnásobilo
export zbraní
14.03.2011 Německo za posledních pět let zvýšilo
téměř dvojnásobně export zbraní, munice a
dalšího vojenského materiálu, jeho podíl na
světovém trhu vzrostl ze 7 na 11 procent.
Informoval o tom Stockholmský mezinárodní ústav
pro výzkum míru (SIPRI). Hlavními odběrateli
Německa v daném období byli Řecko, Jihoafrická
republika a Turecko. Celkově zaujímá Německo ve
vývozu zbraní třetí místo, předními světovými
vývozci jsou USA a Rusko.

Maďarská vláda dnes předložila návrh nové
vlastenečtější ústavy
14.03.2011 Vládní koalice s dvoutřetinovou
většinou v parlamentu chce starou ústavu
pocházející z dob socializmu nahradit novou ryze
vlasteneckou konstitucí, která okázale glorifikuje
národní symboliku, vyzdvihuje jednotu
maďarského národa a nazývá Maďarskou
republiku pouze Maďarskem. Opozice změnu
kritizuje, ač z původního návrhu ústavy již zmizely
odstavce zakazující přerušení těhotenství a
uznávání manželství homosexuálních párů.

Rakousko navrhuje zkoušku všech jaderných
elektráren v zemích EU
14.03.2011 Rakouský ministr životního prostředí
Nikolaus Berlakovic hodlá na dnešním zasedáním
ministrů životního prostředí EU v Bruselu
diskutovat o zatěžkávacích zkouškách pro jaderné
elektrárny s důrazem na poškození zemětřesením.
Rakouský šéf rezortu životního prostředí chce
v Evropě prosadit změnu postoje k jaderné
energetice.

Druhý výbuch v japonské jaderné elektrárně
Fukušima 1
14.03.2011 Dnes ráno ve 3:01 našeho času
explodovala budova 3 bloku jaderné elektrárny
Fukušima 1. Nad elektrárnou se vzápětí objevil bílý
oblak. Citujeme oficiální tiskovou správu
společnosti TEPCO, která jaderné zařízení
provozuje: "Věříme, že se jednalo o výbuch
vodíku. Podle parametru odhadujeme, že
reaktorová nádoba zůstane neporušená." 40 minut
po výbuchu naměřili pracovníci TEPCO v
blízkosti hlavní brány je 20

Německá opozice kritizuje vládu za podporu
jaderné energetiky
13.03.2011 Rozhodnutí kancléřky Angela Merkel
uskutečnit revizi všech 17 německých jaderných
elektráren využila opoziční SPD k tomu, aby
vystoupila proti vládě, která počítá s provozem

jaderných reaktorů v Německu až do roku 2036,
což vyvolává nevoli u velké části veřejnosti.
Jaderná energetika bude evidentně důležitým
tématem březnových zemských voleb.

Ministři zahraničí EU jsou proti zbrklým
zásahům do libyjského konfliktu
13.03.2011 Během dvoudenního setkání
v Maďarsku se ministři shodli na tom, že Libyi je
třeba primárně podpořit po materiální a
ekonomické stránce. Všechny další kroky včetně
vojenského zásahu je třeba velmi pečlivě zvážit.
Šéfka evropské diplomacie Cathrine Ashtonová se
již zítra v Káhiře setká se zástupci Ligy arabských
států.

Bulharští řidiči protestovali proti růstu cen
benzínu
13.03.2011 Desítky tisíc bulharských řidičů dnes
demonstrovaly proti rostoucím cenám benzínu,
které se od začátku roku zvýšily už o 40 procent, a
jejich možném dopadu na ceny ostatního zboží.
Protest svolaný přes internetové sociální sítě
proběhl ve většině velkých měst. Podle
protestujících je za zdražováním spekulativní akce
hlavního dodavatele benzínu v zemi, kterým je
rafinerie vlastněná společností Lukoil. Vláda
požádala antimonopolní úřad, aby prověřil, zda
provozovatelé čerpacích stanic neuzavřeli
kartelovou dohodu. Pověřila také ministry financí,
hospodářství a dopravy, aby předložili návrh, jak
růst cen kompenzovat. Protestující
například požadovali snížení spotřební daně na
pohonné hmoty. Demonstranti dnes pohrozili, že
budou v protestech pokračovat, pokud vláda
urychleně nezasáhne.

Jednotky libyjského vůdce Kaddafiho získávají
kontrolu nad městem ovládaným rebely
13.03.2011 Libyjská státní televize oznámila, že
jednotky věrné vůdci Muammaru Kaddafimu
získaly pod svou kontrolu město al-Brega, původně
ovládané povstalci. Velitel opozičních sil v
Benghazi zdůvodnil tento počin jako "taktický
ústupek".

USA potěšeny nad rozhodnutím Arabské ligy o
bezletové zóně nad Libyí
13.03.2011 Americký prezident Barack Obama
sypmatizuje dle svého prohlášení s rozhodnutím
Arabské ligy o vytvoření bezletové zóny nad Libyí.
Prezident dodal, že toto rozhodnutí je důležitým
krokem vpřed a v neposlední řadě také silnou
podporou pro libyjské obyvatelstvo.

PKK se snaží zvýšit počet volebních hlasů na
úkor vládnoucí strany prostřednictvím útoků na
civilisty 
13.03.2011 Zakázaná teroristická skupina PKK

(Kurdská strana pracujících - Partiya Karker

Demonstrace ve Wisconsinu (USA) pokračují,
dnes 100 000 protestujících
13.03.2011 Demonstrace v americkém státě
Wisconsin trhají v číslech rekordy. Dnes bylo na
ulicích odhadem 100 000 demonstrantů, kteří
požadují zrušení zákona o snižování kolektivních
výhod státních pracovníků a vyšší odvody na
penzijní a zdravotní pojištění. Takto masivní
demonstrace zažily USA naposledy v dobách
Vietnamské války.

Britský jaderný expert: V Japonsku nehrozí
radioaktivní úniky z poškozených reaktorů
13.03.2011 Ředitel Center for Nuclear Engineering
v Londýně Robin Grimes tvrdí, že japonské
poškozené jaderné reaktory nepředstavují vážnější
hrozbu v otázce radioaktivních úniků. "Při analýze
možných škod bylo zjištěno, že únik radioaktivního
plutonia či uranu je velice nepravděpodobný,"
přiznává ředitel.

USA vyzývá Bahrajn a Jemen ke zmírnění násilí
vůči demonstrantům
13.03.2011 Bílý dům dnes vyzval Jemen a Bahrajn
k respektování lidských práv a utlumení násilí vůči
protestujícím. Další průběh demonstrací by měl
podle Bílého domu proběhnout skrze dialog vlády
s opozicí, kterým mohou obě strany uzavřít možný
koncenzus. Násilí je však podle Bílého domu ta
nejhorší možná cesta.

Írán podporuje Bolívii v zemědělské produkci
13.03.2011 Během nyní již ukončené dvoudenní
oficiální návštěvy nabídl náměstek íránského
ministra zahraničí Behrouz Kamalvandi  Bolívii
spolupráci v oblasti zemědělské výroby. Bolivijští
obyvatelé byli mimo jiné negativně zasaženi
silnými dešti a povodněmi způsobenými přírodním
jevem La Nina. Diplomat sdělil novinářům, že
íránská vláda je též ochotna účastnit se plánů
Bolívie na využívání lithia, například k výrobě
baterií.

Polsko nebude spěchat se zveřejněním zprávy
o příčinách a okolnostech havárie u Smolensku
13.03.2011 Zprávu o havárii letadla Tu-154, při níž
zahynulo 96 lidí včetně polského prezidenta Lecha
Kaczyńského, vypracovává komise polských
expertů. První bude s obsahem zprávy obeznámen
polský premiér Donald Tusk, následně bude po
dohodě s prokuraturou přijato řešení o tom, které
informace mohou být zveřejněny.
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