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Ministr dopravy Vít Bárta bude kandidovat na
předsedu VV
28.03.2011 Ministr dopravy Vít Bárta plánuje
kandidovat na post předsedy strany Věci Veřejné.
Jeho protikandidátem je současný předseda strany
a ministr vnitra Radek John, který chce svoji funkci
předsedy obhájit, kandidaturu také
zvažuje místopředsedkyně Věcí Veřejných
Karolína Peake. Nový předseda by měl být znám
koncem května.

V červnu proběhne ve Vídni summit na úrovni
vládních činitelů o důsledcích Fukušimy
28.03.2011 Mezinárodní agentura pro atomovou
energii (MAAE) chce v červnu letošního roku
uspořádat konferenci na úrovni vládních činitelů.
Hlavním tématem summitu mají být podle slov
ředitele MAAE Jukija Amano důsledky havárie v
japonské jaderné elektrárně Fukušima-1, jež vážně
utrpěla v důsledku zemětřesení a vlny tsunami.
Konference se zúčastní političtí představitelé a
experti z 151 členských států organizace.

Polský prezident: převzetí velení operací v
Libyi Severoatlantickou aliancí neznamená
účast Polska
28.03.2011 Podle slov polského prezidenta
Bronisława Komorowskiho nesou za rozhodnutí
NATO převzít velení nad vojenskými operacemi
v Libyi odpovědnost všechny země aliance,
neznamená to však bezprostředně zapojení
Polska do akcí vojenského charakteru. Zároveň
prezident dodal, že Polsko bude i nadále
poskytovat Libyi humanitární pomoc.

Navýšení kapacity a privatizace moskevských
letišť
28.03.2011 Kapacita tří hlavních moskevských
letišť Šeremeťjevo, Domodědovo a Vnukovo by
podle slov ruského premiéra Vladimíra Putina měla
být do roku 2020 zdvojnásobena, letiště tak budou
obsluhovat na 100 milionů cestujících ročně.
Letiště Vnukovo a Šeremeťjevo, jejichž vlastníkem
je v současné době stát, budou sjednocena
v synergický komplex. Konečným cílem je jeho
privatizace.

Zaměstnanci British Airways odsouhlasili
masivní stávku
28.03.2011 Podle oficiální zprávy odsouhlasili
členové posádky britských aerolinek British
Airways masivní protesty, jelikož nesouhlasí se
špatnými mzdovými podmínkami v posledních
dvou letech. Z celkem 7000 oslovených
zaměstnanců souhlasilo se stávkou 83 %
dotazovaných. Přesné datum však ještě nebylo
stanoveno.

Nicaragua se účastní tzv. protidrogového
meetingu v Costa Rice 
28.03.2011 Dnes bylo v Costa Rice zahájeno
setkání týkající se boje proti obchodování
s drogami v karibské oblasti, jehož se účastní též
delegace z Nicaraguy. Probíhat budou diskuze
analyzující současná data a též možné strategie,
jež by vedly k upevnění spolupráce mezi
zainteresovanými zeměmi.

Napětí v Hondurasu, k nespokojeným učitelům
se přidávají zdravotničtí pracovníci
28.03.2011 Dnes byla zahájena stávka
zdravotnických pracovníků v Hondurasu, jež má
vyjádřit jejich nesouhlas s možným snížením platů
a též podpořit protestující učitele. Učitelé stávkují
již od 19. března, jelikož negativně hodnotí
privatizaci ve vzdělávacím sektoru a vyžadují
vyplacení platů, jež jim vláda dluží.

Bývalý americký prezident Jimmy Carter
započal svou návštěvu na Kubě
28.03.2011 Bývalý prezident se nachází na
návštěvě Kuby se svou ženou Rosalynn. Dnes byl
po přistání na Jose Marti International Airport
přivítán kubánským ministrem zahraničí Bruno
Rodriguezem. V následujících dnech se setká s
hlavními představiteli tohoto komunistického státu
včetně prezidenta Raula Castra a bude s nimi
diskutovat o budoucnosti americko-kubánských
politických i obchodních vztahů. Podle expertů
osloví bývalý prezident i téma amerického
obchodníka Alana Grosse, který byl v nedávné
době odsouzen na Kubě k 15 letům vězení za
poskytování nelegálních internetových dat
kubánským opozičním skupinám.

Bolívie hostí kongres o zdravotnictví v rámci
Latinské Ameriky
28.03.2011 Dnes byl v Bolívii zahájen první
latinskoamerický kongres týkající se zdravotnictví.
Dle ministryně zdravotnictví Nily Heredia budou
přítomni experti z několika zemí daného regionu.
Probíhat budou diskuze a sdílení zkušeností o
vlivu například sociálního rozvoje a efektivitu
zařízení, jež by měla pomáhat lidem ke zdravému
životnímu stylu.

USA vyzývá Sýrii k toleranci a ochraně lidských
práv při demonstracích
28.03.2011 Bezpečnostní poradce amerického
prezidenta Obamy Denis McDonough prohlásil, že
oficiálním stanoviskem Spojených států
amerických je očekávání, že syrská vláda bude
respektovat práva všech demonstrantů a pokusí
se, aby protesty proběhly v klidu a bez ztrát na
životech.

Boj o podobě státního rozpočtu v USA
pokračuje, demokraté přicházejí s novým
návrhem
28.03.2011 Demokratická strana USA se rozhodla
pro drobný ústupek a vytvořila návrh nového
státního rozpočtu, který by omezil státní výdaje
celkem o 30 miliard dolarů. Tyto škrty jsou však jen
poloviční oproti původnímu plánu republikánů
seškrtat výdaje až o 61 miliard dolarů.
Republikánská strana se k tomuto kroku podle
oficiální zprávy nijak nevyjádří do té doby, než
návrh podrobně prostuduje a podrobí analýzám.

EBay kupuje GSI Commerce
28.03.2011 Nejznámější americká internetová
aukční síň EBay uzavřela dohodu o nákupu
internetové společnosti GSI Commerce. Tento krok
je podle expertů jasným důkazem snahy EBay
získat navrh oproti známé internetové firmě a
velkému konkurentovi Amazom.com Inc. Cena
nákupu je 1,96 miliardy dolarů.

Kvůli úspěchu Zelených v Německu roste cena
elektřiny
28.03.2011 Historický úspěch Zelených
v zemských volbách v Bádensku-Württembersku
může způsobit razantní růst cen elektřiny. Analytici
totiž předpokládají, že se Zelení pokusí zasadit o
urychlené uzavření všech německých jaderných
elektráren a že jejich úspěch zesílí protijaderné
tendence i u ostatních stran. V případě odpojení
jaderných elektráren by pak vzniklý výpadek
produkce musel být vykryt uhelnými elektrárnami,
které vyrábějí elektřinu mnohem dráž. Proto již
nyní stoupají ceny ceny energie i uhlí.

 

Nejvyšší kosovský soud rozhodl o
protiústavnosti volby prezidenta
28.03.2011 Podle soudu byla volba nového
kosovského prezidenta protiústavní. Po volbě, kdy
byl zvolen prezident Behgjet Pacolli, podaly
opoziční strany stížnost na nesrovnalosti ve volbě.
Zatím není jisté, jak se bude postupovat, neboť 3
roky stará republika Kosovo se potýká s problémy
a nemá vytvořené zvykové postupy. Předchozí
prezident Fatmir Sejdiu rezignoval poté, co bylo
rozhodnuto, že není legální, aby byl při výkonu
funkce prezidenta zároveň předsedou politické
strany.

Za posledních 24h dorazilo na ostrov
Lampedusa 2000 uprchlíků
28.03.2011 Přestože Itálie podepsala s Tuniskem
dohodu, v níž se tuniská vláda zavazuje k přísné
kontrole svého pobřeží, migrační vlnu se zastavit
nepodařilo a na jih Itálie připlouvají stále další
utečenci ze severní Afriky. Podle OSN jich
v budoucnu může být až čtvrt milionu. Italský
ministr vnitra Roberto Maroni hrozí 7000
imigrantům na ostrově Lampedusa hromadnou
repatriací.

Maročtí učitelé zahájí dvoudenní stávku na
protest proti násilnému potlačení svých
protestů
28.03.2011 29. března zahájí učitelé v Maroku
dvoudenní celostátní stávku, aby tak
demonstrovali svůj nesouhlas s násilným
zákrokem policie proti jejich protestům v sobotu
před dvěma dny, kdy bylo zraněno 170 lidí.
Marocké odbory již oznámily, že stávku podporují.

Italský premiér Silvio Berlusconi se zúčastnil
slyšení v kauze Mediatrade
28.03.2011 Dnes milánský soud pouze rozhodl o
programu dalších slyšení. Premiér, který čelí
obvinění ze zpronevěry a daňových úniků při
prodeji televizních a filmových práv, vypověděl, že
se necítí vinen. S.Berlusconi dorazil před soud po
osmi letech, kdy se nechával zastupovat právníky,
v rozhovoru řekl, že směšná obvinění vznesená
proti jeho osobě jsou dílem italských komunistů.
Další líčení proběhne 4.dubna.

Tunisko má nového ministra vnitra 
28.03.2011 Prozatímní tuniský předseda
vláda Fouad Mebazza jmenoval nového ministra
vnitra. Je jím Habib Sid, který nahrazuje
ministra Farhata Rajhiho.

V Burkina Faso protestují vojáci- zbytek
armády jim blokuje přístup do města
28.03.2011 Ačkoliv se doposud vláda Burkina
Faso nevyjádřila k noční střelbě v hlavním
městě Ouagadougou, vyšlo najevo, že se bouří
část armády. Vojáci protestují proti zatčení svého
kolegy, který byl obviněn ze znásilnění dítěte.
Podle obyvatel ho protestující část armády
osvobodila, ale při pokusu o vstoupení do
města Fada-Ngourma byli zastaveni klidnými
jednotkami a jejich střelbou do vzduchu. V zemi
vládne již dlouho pevnou rukou prezident Blaise
Compaore, který nechal tento měsíc kvůli
nepokojům uzavřít vysoké školy. Burkina Faso
sousedí s krizí zmítaným Pobřeží slonoviny.

Ministr obrany uhájil svůj post ve vládě
28.03.2011 Ministr obrany a místopředseda ODS
Alexandr Vondra dnes obhájil svou pozici ve vládě
a to díky podpoře výkonné rady ODS, která se za
svého místopředsedu postavila. Proti A. Vondrovi
se postavili jeho koaliční partneři, kteří neshledali
ministrovu omluvu v kauze s předraženými
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zakázkami s firmou ProMoPro za dostatečnou a
požadovali jeho odstoupení.

Indická armáda čelí kritice kvůli ilegálním
golfovým hřištím
28.03.2011 Státní auditor odhalil nelegální
provozování 97 golfových hřišť a sportovních klubů
indickou armádou. Ta podle něj zabrala pro tyto
účely 8 000 akrů státní půdy. Tento případ může
být další ránou pro korupčními aférami zmítanou
Indii.

Jednotky OSN předaly dohled nad bezpečností
ve Východním Timoru tamní policii
28.03.2011 Poté co se v roce 2002 země
osamostatnila zde dohlíželo na bezpečnost několik
jednotek OSN. Peacekeepingové mise OSN však
museli po nepokojích v roce 2006 zabránit
možnému vzniku občanské války a převzít úplnou
kontrolu nad situací v zemi. Nyní však došlo k
předání této funkce zpět do rukou státní policie,
ačkoliv některé jednotky OSN zůstanou na místě
až do voleb v příštím roce, kdy oficiálně skončí
celá peacekeepingová mise.

Stále více lidí nepovažuje ekonomický růst
Číny za dobrý
28.03.2011 Podle průzkumu
agentury GlobeScan/PIPA, která se zeptala na
názor 30 tisíc lidí ve 27 zemích světa, se neustále
zvětšuje podíl těch, kteří nevidí čínský růst
pozitivně. Přesto však převládají kladné ohlasy s
více než nadpoloviční vetšinou. Nejvíce pozitivně
hodnotí tuto situaci lidé v afrických zemích.

Náměstek ministra financí Martin Barták končí
ve své funkci 
28.03.2011 Ministr financí Miroslav Kalousek dnes
vyhověl žádosti bývalého ministra obrany Martina
Bartáka o propuštění z funkce náměstka ministra
financí. Bývalý ministr obrany podle svých slov
odchází z ekonomických a sociálních důvodů,
odchod prý nemá nic společného s podezřením z
korupce v souvislosti s armádními zakázkami,
které vyšetřuje policie.

Rusko a Evropská unie projednají perspektivy
rozvoje jaderné energetiky
28.03.2011 V nejbližších dnech se ruští
představitelé setkají se svými evropskými kolegy,
mimo jiné s eurokomisařem pro energetiku
Güntrem Oettingerem, aby projednali otázky
související s dalším vývojem v oblasti jaderné
energetiky. Informoval o tom ruský
ministr energetiky Sergej Šmatko. Moskva
rovněž navrhla zavést jednotná mezinárodní
kritéria pro bezpečnost atomových elektráren a
přestat stavět v regionech s vysokou seismicitou.

V půdě z okolí JE Fukušima Daiichi byly
nalezeny stopy plutonia
28.03.2011 Nálezy pocházely z různých míst v
okolí elektrárny. Podle vedení Tokyo Electric
Power Co ale nepředstavují žádné závažné
zdravotní riziko pro obyvatele. Plutonium používá
jako palivo reaktor č. 3 a nalezené vzorky jsou
shodné s těmi odebranými v reaktoru.

Státní maturity by údajně nemělo nic ohrozit
28.03.2011 Ministr školství Josef Dobeš dnes řekl,
že státní maturity v ČR by nemělo nic ohrozit.
Ministerstvo má údajně v záloze náhradní varianty,
které jsou připraveny pro případný únik zadání.
Úroveň náročnosti maturitní zkoušky by měla podle
ministra školství zůstat úplně stejná, jako tomu
bylo při maturitní zkoušce, přestože třetina
studentů u ní propadla.

Z reaktoru č. 2 JE Fukušima Daiichi unikla další
radiace
28.03.2011 Další vysoce radioaktivní voda byla
nalezena v tunelech pod elektrárenským
komplexem. Členové organizace Greenpeace prý
navíc detekovali vysoce zvýšenou radioaktivitu i
mimo bezpečnostní zónu v okolí 30 km od
elektrárny.

Ředitel Výboru rady regionu Severozápad Petr
Kušnierz přišel dočasně o svou funkci
28.03.2011 Ředitel Výboru rady regionu
Severozápad Petr Kušnierz byl dnes dočasně
zbaven své funkce kvůli obvinění z braní úplatků z
minulého týdne. Na tomto postu ho dočasně
nahradí jeho zástupce Jiří Červinka.

Těžké boje propukly v dalším městě Pobřeží
slonoviny 
28.03.2011 Ve městě Duekoue na západě země
začaly tvrdé střety mezi silami prezidenta Gbagba
a prezidenta Ouattary. Po občanské válce v letech
2002- 2003 zůstalo město Duekoue, které ročně
vyprodukuje 250 000 tun kakaa, v rukou
prezidenta Gbagba, ovšem zatímco se k městu
přiblížili povstalci, započaly uvnitř boje mezi oběma
prezidentskými tábory. Velitel armády, která bojuje
na straně Gbagba potvrdil útok rebelů na město a
oznámil, že armáda nadále drží některé části
města pod kontrolou, o jiné se bojuje.

"Znárodňování" v Zimbabwe začalo
28.03.2011 Od dnešního dne do 6 měsíců musí
všechny zahraniční společnosti v Zimbabwe prodat
svůj většinový podíl. Dnes byl vydán věstník o
novém obchodním zákonu a nařízení tak nabylo
platnosti. Zahraniční společnosti mimo jiné mají 45
dnů na to, aby nahlásily, jakým způsobem hodlají
své podíly prodat.

Katar je první arabskou zemí, která uznala
povstalce v Libyi 
28.03.2011 Katar oficiálně uznal povstaleckou
Národní libyjskou radu za jediný legitimní
reprezentativní orgán Libye a libyjského lidu. Stalo
se tak den poté, co byla podepsána společná
dohoda o vývozu ropy mezi povstalci a Katarem.

Rusko kritizuje koaliční letecké útoky- "je
porušován mandát OSN a straní se rebelům"
28.03.2011 Ruská federace oficiálně napadla
jednání spojenců v Libyi s tím, že zasahují do
občanské války v Libyi na straně povstalců a
zásadně tak změnili vývoj konfliktu. Podle Rusů
také dochází k jasnému porušování podmínek
rezoluce 1973 Rady bezpečnosti OSN. Ruský
ministr zahraničí Sergej Lavrov zdůraznil, že Rada
bezpečnosti nikdy nevydala rezoluci, ve které by
opravňovala útoky na libyjskou armádu a jednotky
loajální k Muammaru Kaddafimu. Dále Rusko
zpochybnilo význam zásahu koalice ve prospěch
civilistů s obavami, že vojenský zásah Západu má
za následek jen další civilní oběti.

Syrská armáda zahájila výstražnou palbu nad
demonstranty v Deraa
28.03.2011 Vojenské síly spustili palbu do vzduchu
proti davu, který požadoval ukončení výjimečného
stavu. I přes stále větší vojenskou přítomnost s
nasazením kulometů se však tisíce demonstrantů
přeskupilo a město Deraa je nadále v protestech.
Po 10 dnech protestů v Deraa již podle oficiálních
zdrojů zahynulo 61 lidí.

Na jihu Jemenu explodoval muniční sklad
28.03.2011 Vojenský sklad zbraní na jihu Jemenu
v provincii Abyan, ve které má velmi silné pozice
al-Kaida, vybuchl ve chvíli, kdy se místní snažili
vyrabovat již jednou vyloupenou továrnu munice a
přilehlé sklady- Tu již dříve mělo vyloupit komando
al-Kaidy, ovšem zpráva není dostatečně
potvrzená. Podle předběžných údajů místní správy
zemřelo 110 lidí a dalších několik desítek je těžce
zraněno. V Jemenu je 70 milionů zbraní na 24
milionů obyvatel.

Do strategického syrského přístavu byla
vyslána armáda
28.03.2011 Prezident Sýrie Bashar al-Assad vydal
příkaz k přesunutí vojenských jednotek do přístavu
Latakia na severozápadě Sýrie, kde propukly
protesty před jedním dnem. Podle některých zpráv
protesty a nepokoje již zasáhly většinu země.
Armáda by v Latakii měla kontrolovat bezpečnost a
zabránit ozbrojeným skupinám podporovaným
mocnostmi vytvořit konflikt, uvedla to státní televize
spolu se záběry opuštěných ulic Latakie plných
rozbitého skla, sutin a ohořelých automobilů.
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