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Ve Velké Británii, Německu a Bulharsku
proběhly protestní akce
26.03.2011 Velká Británie, Německo a Bulharsko v
sobotu zažily vlnu demonstrací. V Londýně se
podle různých odhadů sešlo 250 – 400 tisíc lidí,
aby vyjádřilo svůj nesouhlas s rozpočtovými škrty
vlády. V bulharské Sofii proběhla protivládní
demonstrace, svolaná opoziční Bulharskou
socialistickou stranou expremiéra Sergeje
Staniševa, jíž se zúčastnilo až 18 tisíc lidí
nespokojených s hospodářskou situací země. Ve
čtyřech německých městech protestovalo více než
200 tisíc lidí proti jaderné energii.

Demokratická republika Kongo odvolala
velvyslance z Konžské republiky- obvinila ji z
podpory pokusu o převrat
26.03.2011 Velvyslanec byl s okamžitou platností
odvolán z Brazzaville, protože Konžská republika
byla obviněna z podpory povstalců, kteří se
pokusili 27. února o státní převrat a zaútočili
v Kinshase na prezidentský palác, vojenskou
základnu a letiště. Podle vlády chtěli povstalci zabít
prezidenta Josepha Kabilu a vláda sousední
Konžské republiky jim umožnila tajný přechod přes
řeku Kongo a ozbrojila je.

Francouzská ekonomika roste rychleji, než se
čekalo
26.03.2011 Tempo růstu ekonomiky Francie
dosáhlo v loňském roce podle francouzských
statistiků hodnoty 1,5 procenta. Po 2,5procentním
poklesu v roce 2009 se tak druhá největší
evropská ekonomika opět dostává do fáze růstu.
Pro letošní rok předpokládá francouzská vláda až
dvouprocentní růst, čímž by se ekonomika dostala
na úroveň před hospodářskou krizí.

 

Egypt schválil zákony proti protestům,
vojenská rada čelí rostoucímu rozpočtovému
deficitu
26.03.2011 Ministr spravedlnosti Mahmoud
al-Guindy se vyjádřil k zákonům, které dnes
schválila vojenská vláda, tak, že se nejedná o
potlačování práva na svobodu projevu, ovšem
odnětí trestu se týká stávek a protestů, které
budou shledány za rušivé. Cílem těchto zákonů je
dle vojenské rady eliminovat možnost
"kontrarevoluce" a poškození ekonomiky Egypta.
Vláda prohlásila, že chaos, který demonstracemi
vzniká, prospívá "živlům z Mubarakova režimu".

Demonstrace v Egyptě za větší politické
reformy
26.03.2011 Přes 2000 lidí protestovalo v Káhiře za
větší politické reformy a také za rychlý průběh
procesu s bývalým prezidentem Husni
Mubarakem. Dále také požadovali  propuštění
politických vězňů. Na jiném místě protestovalo asi
1000 koptských křesťanů, kteří požadovali
propuštění nedávno zatčených a prošetření
nedávných sektářských útoků. U státního rozhlasu
půl tisíce lidí požadovalo odvolání zaměstnanců,
kteří zde pracovali za Mubarakovi éry.

V Německu dnes demonstrovalo 200 000 lidí 
proti jaderné energii
26.03.2011 Demonstranté chtěli dát vládě najevo,
že vypnutí 7 nestarších německých reaktorů
považují pouze za populistický předvolební
ústupek, a žádali okamžité uzavření všech
německých jaderných elektráren. Protesty
podpořila opozice i odbory. Strana zelených
považuje havárii ve Fukušimě za jasné varování a
technologii jaderných elektráren označuje za

nebezpečnou.

Ve Venezuele stoupá počet potvrzených
případů tzv. prasečí chřipky
26.03.2011 Dle prohlášení zdravotnických úřadů
počet obyvatel infikovaných virem AH1N1, tedy
tzv. prasečí chřipkou, dále stoupl. Ministryně
zdravotnictví Eugenia Sader uvedla, že bylo
potvrzeno dalších dvacet tři případů, s nimiž
celkový počet dohromady odpovídá číslu 202.
Nejvíce pacientů bylo registrováno na jihozápadě
země. Napříč Venezuelou jsou nyní obyvatelé
předběžně očkováni.

Spolupráce Kuby a Seychel v problematice
možného vzestupu mořské hladiny
26.03.2011 Seychelský prezident James Michel
přivítal skupinu kubánských vědců, jež zakončila
první etapu studie týkající se rizika vzestupu
mořské hladiny a zaplavení pobřežních částí
tohoto ostrovního státu. Při diskuzích byli přítomni
též ministři zahraničí, životního prostředí, dopravy
a energetiky. Kubánští experti nyní zahájí druhou
fázi výzkumu, jež se zaměří na případné dopady
změny klimatu na seychelskou infrastrukturu.

Rekordní počet stran registrovaných v
nadcházejících volbách v Guatemale
26.03.2011 Do nadcházejících voleb, jež se budou
započaty v září tohoto roku, je v Guatemale již nyní
zaregistrováno dvacet sedm politických seskupení,
přičemž existuje ještě minimálně osm zatím
neautorizovaných zájemců. Jedná se o rekordní
účast ze strany politických stran. Analytici
předpovídají, že předvolební kampaně budou
provázeny násilnostmi a možná též organizovaným
zločinem.

Bolívie s Brazílií diverzifikují vzájemný obchod
26.03.2011 Bolivijský ministr zahraničních věcí
David Choquehuanca v pátek zdůraznil důležitost
diverzifikace obchodní svazků s Brazílií, jež je
bolivijským hlavním partnerem. Na tiskové
konferenci, kde byl přítomen též jeho brazilský
protějšek Antonio Patriota, Choquehuanca též
prohlásil, že brazilský trh nabízí bolivijským
producentům mnoho příležitostí. Dle jeho názoru
by pak oba státy měly intenzifikovat vzájemné
vztahy, a to ve všech sférách.

Až tisíc lidí dnes v Praze protestuje proti
umělým potratům
26.03.2011 V Praze dnes již po jedenácté probíhá
takzvaný Pochod pro život, který zorganizovalo
občanské sdružení Hnutí pro život. Zhruba
tisícovka lidí pochodem z Husovy ulice na
Václavské náměstí protestuje proti provádění
umělých potratů.

V druhém kole voleb na Kladensku zvítězil Jiří
Dienstbier
26.03.2011 Na Kladensku zvítězil v druhém kole
doplňovacích voleb do Senátu Jiří Dienstbier
mladší, místopředseda ČSSD. Strana tak získala v
horní komoře parlamentu většinu. O výsledku
rozhodlo přibližně jen 17 procent voličů, což je
výrazně méně, než jak tomu bylo ve volbách v roce
2008.

První zasedání rusko-americké komise pro
plnění smlouvy START proběhne 28. března –
8. dubna v Ženevě
26.03.2011 Na zasedání budou Spojené státy a
Rusko projednávat a koordinovat technické otázky
spojené s plněním nové smlouvy o omezení počtu
strategických zbraní, která vstoupila v platnost 5.
února tohoto roku. Podobné zasedání se má

v souladu s podmínkami smlouvy konat dvakrát
ročně. V březnu strany rovněž zahájily oficiální
výměnu údajů o jaderném arzenálu a pravidelné
vzájemné inspekce.

Ruský prezident projednal s ministrem
zahraničí Saúdské Arábie situaci na Blízkém
východě
26.03.2011 Dmitrij Medvěděv přijal v pátek v
Kremlu ministra zahraničí Království Saudské
Arábie prince Saud al-Faisala, který ruskému
prezidentovi předal osobní poselství svého krále.
Předmětem setkání byly otázky koordinace politik
Ruska a Saudské Arábie v kontextu událostí na
Blízkém východě a v Severní Africe. Tento týden
rovněž proběhly setkání ruského prezidenta s
prezidentem palestinské samosprávy Mahmúdem
Abbásem a izraelským premiérem Benjaminem
Netanjahuem, během nichž byla mimo jiné
prodiskutována otázka obnovení
izraelsko-palestinských mírových jednání.

Itálie poskytne Tunisku 80 milionů eur na boj
proti ilegální migraci do Itálie
26.03.2011 Kromě této finanční částky přislíbilo
Tunisko zintenzivnit kontroly na svém pobřeží.Tato
rozhodnutí padla po jednání italských ministrů
zahraničí a vnitra s čelními představiteli tuniské
vlády.

Čína nevyřadí z provozu žádné ze svých
jaderných elektráren
26.03.2011 Čínská vláda prohlásila, že má důvěru
v bezpečnosti své jaderné energetiky, a proto
nepozastaví chod žádné ze svých jaderných
elektráren. V budoucnu dokonce plánuje postavení
nových 26 jaderných elektráren s celkem 53
reaktory.

Útok NATO v Afganistánu si žádá další civilní
oběti
26.03.2011 Při náletu NATO na dvě vozidla v
jižním Afganistánu byli omylem usmrceni další
civilisté. Podle rozvědky měli jet ve vozidlech šéf
radikálního hnutí Taliban a další jeho
spolupracovníci. Tento incident se zařadil mezi
další omyly vojsk Severoatlantické aliance, které
stály jen v roce 2010 životy nejméně 2777
afgánských civilistů.

Strategické libyjské město Ajdabiyah
kompletně dobyto povstalci
26.03.2011 Podle nejnovějších zpráv dobyli
povstalci před několika málo hodinami strategické
město Ajdabiyah na východě státu. Podle zpráv
povstaleckého velení byl prolomen poslední odpor
vojsk Muammara Kaddafiho za západě města a
celá oblast tak patří povstaleckým jednotkám.

Bývalý prezident USA Jimmy Carter navštíví
Kubu, hlavní cíl - budoucnost
americko-kubánských vztahů
26.03.2011 Bývalý prezident USA Jimmy Carter
navštíví na své třídenní cestě Kubu. Setká se s
kubánským prezidentem Raulem Castrem a mezi
nejžhavější body diskuze bude patřit budoucnost
americko-kubánských vztahů. Bývalý prezident
také podle expertů pravděpodobně osloví téma
amerického dodavatele a obchodníka Alana
Grosse, který byl v nedávné době odsouzen na
Kubě za poskytování nelegálních internetových dat
kubánským opozičním skupinám.

Ruská KPRF navrhuje deprivatizaci bývalého
státního a obecního majetku
26.03.2011 Poslanci Komunistické strany Ruské
federace (KPRF) předložili dolní komoře
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parlamentu návrh zákona o navrácení
privatizovaného majetku do vlastnictví státu.
Strana argumentuje tím, že nebyla splněna ani
jedna z myšlenek privatizace, a poukazuje na
úpadek průmyslového a zemědělského sektoru,
ale i dalších odvětví hospodářství. Soukromý
sektor podle ní „nesplnil očekávání spojená
s efektivní správou státního majetku“.

Rusko: případná pozemní vojenská operace v
Libyi bude kvalifikována jako okupace
26.03.2011 Stálý velvyslanec Ruska při NATO
Dmitrij Rogozin v rozhovoru pro ruská média
prohlásil, že případné vedení pozemní vojenské
operace v Libyi bude Ruskem kvalifikováno jako
okupace země, což je v přímém rozporu s rezolucí
přijatou Radou bezpečnosti OSN - z tohoto důvodu
nelze podle diplomata zapojení Ruska očekávat.
Na 29. března je naplánováno setkání Rady
NATO-Rusko (na úrovni velvyslanců) v Bruselu, při
němž se bude mimo jiné řešit právě otázka Libye.
Další setkání Rady NATO-Rusko, tentokrát na
úrovni ministrů zahraničí, proběhne 15. dubna
v Berlíně.

Americký prezident Barack Obama: "Mise v
Libyi doposud zachránila nespočet nevinných
životů."
26.03.2011 Americký prezident Barack Obama
sdělil ve svém proslovu americkému lidu, že
zapojení amerických vojenských sil v Libyi hraje
velice důležitou roli. Včasným zásahem
spojeneckých sil a vytlačením vojska libyjského
vůdce Muammara Kaddafiho od centra povstalců v
Benhhazi bylo podle prezidenta zabráněno
humánní katastrofě a zachráněny byly tisíce životů
nevinných lidí. Postoj Kongresu USA však zůstává
v otázce bojů v Libyi skeptický.

Vedoucím kandidátem republikánů pro příští
prezidentské volby USA je Mike Huckabee
26.03.2011 Mike Huckabee, bývalý guvernér státu
Arkansas, je podle amerického výzkumu Gallup
Poll nejpravděpodobnějším kandidátem
Republikánské strany USA na post prezidenta v
nadcházejících prezidentských volbách pro rok
2012. Podle výzkumu získal 19% podporu
hlasujících republikánů, jeho největší rivalové Mitt
Romney a Sarah Palin získali 16 % a 12 %.

Ruská Státní duma ratifikovala dohodu o
námořní hranici s Norskem
26.03.2011 Dokument podepsaný ministry
zahraničních věcí Norska a Ruska v září 2010 řeší
otázku sporného území o rozloze 175 tisíc
kilometrů čtverečních v Barentsově moři a
Severním ledovém oceánu, na jehož rozdělení se
Moskva a Oslo nemohly dohodnout od roku 1970.
Norsko smlouvu ratifikovalo na začátku února.

Spolu s ratifikací smlouvy bude rovněž ukončeno
třicetileté moratorium na rozvoj ropných a
plynových polí na kontinentálním šelfu Arktidy.
Nejsilnějšími oponenty ratifikace ve Státní dumě
byli komunisté, podle nichž přinese smlouva Rusku
každoroční ztráty minimálně ve výši půl miliardy
dolarů.

Dohoda mezi Rosněftí a BP má stále zelenou
26.03.2011 Proti smlouvě mezi oběma
společnostmi o využití ložisek ropy a zemního
plynu v arktickém šelfu se postavil ruský partner
British Petrolea TNK-BP, který tvrdí, že podobná
dohoda mezi BP a TNK-BP již existuje. Soud ale
stížnost TNK-BP zatím nevyhodnotil a odložil
vydání nařízení až na 7. dubna. Termín pro
dovršení dohody je 14. dubna, poté platnost
smlouvy projde.

Španělsko slibuje další reformy pro posílení
svojí ekonomiky
26.03.2011 Ty by se měly týkat širší kontroly
vládních výdajů a zároveň tvrdšího postupu proti
těm, kdo se budou vyhýbat placení daní.
Španělsko se momentálně potýká s 20%
nezaměstnaností a spolu s Portugalskem tvoří dvě
ohrožené ekonomiky eurozóny.

Britský premiér navrhuje aby EU uzavřela s
Japonskem smlouvu o volném obchodu
26.03.2011 Premiér Velké Británie David Cameron
tvrdí, že by měla EU nabídnout Japonsku uzavření
smlouvy o volném obchodu. Tento krok by prý
napomohl k rychlejšímu zotavení Japonského
císařství, které je nyní postiženo následky nedávné
přírodní katastrofy. Přesné znění smlouvy bude
představeno později.

Neživočišné potraviny z Japonska jsou
kontrolovány SZPI kvůli radioaktivitě
26.03.2011 Státní zemědělská a potravinářská
inspekce kontroluje z nařízení EU a Evropské
komise potraviny dovezené z Japonska. Je tomu
tak, aby se předešlo rozšíření kontaminovaných
druhů potravin - kontroly na radioaktivitu tak byly
velmi zpřísněny. Podle ministra zemědělství Ivana
Fuksy (ODS) ale není důvod ke znepokojení,
protože agrární dovoz z Japonska do ČR je
procentuálně dosti malý.

BBC bylo nuceno podniknout úsporné kroky
26.03.2011 Britská vláda snížila rozpočet tomuto
médiu o 16%, což mělo za následek zrušení velmi
významného vysílání na čínském území, které
přinášelo do země informace z regionu i z domácí
politické scény v mandarínské čínštině. BBC
Chinese Service provedl své poslední rozhlasové
vysílání po téměř 70 letech. Ze stejných důvodů
došlo i ke zrušení karibského a ruského rádiového

vysílání.

Ministr obrany bojuje o svou pozici ve vládě
26.03.2011 Místopředseda ODS a ministr obrany
Alexandr Vondra čelí v dnešních dnech politickému
souboji o to, zda si udrží svou pozici ve vládě.
Podle posledních informací se strana za svého
místopředsedu nejspíše postaví a vedení ODS
bude situaci konzultovat s premiérem Petrem
Nečasem, i přes to, že ministr obrany nemá
jednoznačnou podporu.

Zvýšená radiace v moři u JE Fukušima Daiichi
26.03.2011 Ve vzdálenosti 300 metrů od pobřeží,
na kterém stojí JE Fukušima Daiichi, byla
naměřena hodnota radiace -kontaminace
radioaktivním jódem- 1 250 krát větší než je
bezpečná úroveň. Podle expertů je zde i riziko, že
dojde ke kontaminaci podzemních vod radiací z
jednoho z reaktorů. Podle úřadů ale riziko
kontaminace nepotrvá déle než osm dní.

Výsledky kladenského duelu budou známy v
odpoledních hodinách
26.03.2011 Výsledek souboje o křeslo v Senátu za
Kladensko bude znám dnes odpoledne - rozhodne
se tedy, zda místo obhájí místopředseda ČSSD a
pražský zastupitel Jiří Dienstbier, nebo kladenský
primátor Dan Jiránek z ODS. Dnes až do 14.00
probíhá poslední možnost voličů ovlivnit konečné
výsledky před sčítáním hlasů.

TOP 09 nevypoví koaliční dohodu vůči kauze
ministra obrany
26.03.2011 Ministr financí a místopředseda strany
TOP 09 Miroslav Kalousek se dnes nechal slyšet,
že TOP 09 nevypoví koaliční dohodu vůči kauze
Alexandra Vondry, ministra obrany a
místopředsedy ODS, ohledně předražených
zakázek s firmou ProMoPro ze českého
předsednictví EU. Ministr financí Kalousek také
dodal, že hodnota programu vlády a koaličního
projektu je vyšší, než "aféra" ministra obrany
Vondry. Pokud by se ministr obrany rozhodl
neodstoupit i přes to, že byl již několikrát vyzván
ostatními politiky, nebude to podle M. Kalouska
ostuda koalice, ale pouze samotné strany ODS.

Spojenci v noci bombardovali jednotky libyjské
armády
26.03.2011 Koaliční letouny v noci opět útočily na
tanky a dělostřelectvo Muammara Kaddafiho ve
východní Libyi. Cílem Západu je pomoci rebelům v
nástupu do města Ajdabiyah a prolomit tak jejich
bezvýchodnou situaci. Povstalci oznámili, že k
ránu vstoupili do města, nyní probíhají boje
v Ajdabiyahu a libyjská armáda nadále drží
západní část města pevně v rukou.
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