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Prezident USA Barack Obama tajně odsouhlasil
podporu libyjských povstalců
30.03.2011 Po otevření debaty o poslání zbraní
rebelům do Libye vyšlo nyní najevo, že prezident
Barack Obama v posledních dvou až třech týdnech
podepsal rozkaz pro CIA, ve kterém nařizuje tajnou
vládní podporu libyjským povstalcům. tento typ
rozkazu, známý jako "presidential finding" (
prezidentské shledání), je hlavní formou
prezidentských směrnic autorizujících tajné
operace CIA. Zprávu předaly agentuře Reuters
hned dva zdroje z řad vládních úředníků - Bílý dům
i CIA odmítly reagovat.

Česká republika se nebude moci účastnit
summitů EU; nepřipojila se k Paktu o euro
30.03.2011 Česká republika a ostatní země, které
se nepřipojily k Paktu o euro, nemají povolený
přístup na pravidelné jarní summity EU signatářů
paktu. Pro ČR, VB, Maďarsko a Švédsko je tak
zakázáno účastnit se jednání o
konkurenceschopnosti mezi ostatními zeměmi.

Státní fond rozvoje bydlení posílen miliardou
korun
30.03.2011 1 mld korun navíc bude převedena na
SFRB, tak se dnes vyjádřil premiér Petr Nečas
(ODS). Peníze budou použity na opravy bytových
domů. Navíc se znovuobnovilo možné požádání a
čerpání úrokových dotací, které bylo od loňského
roku kvůli nedostatku peněz pozastaveno.

Koalice dopravních odborových svazů zvažuje
protestní akce, případně stávku
30.03.2011 Odboráři nesouhlasí se zvyšováním
DPH v rámci důchodové a sociální reformy, dále
také s daněním zaměstnaneckých benefitů. Podle
Koalice dopravních odborových svazů se ministr
financí Miroslav Kalousek s odboráři domluvil, že s
nimi otázku danění benefitů projedná, doteď však
tak neučinil. Jako reakci plánují odboráři protestní
akce; Odborové sdružení železničářů pak
případnou květnovou stávku.

Prezidentské volby v Egyptě by měly
proběhnout ještě tento rok
30.03.2011 Nejvyšší vojenská rada, která řídí
Egypt, oznámila, že volba prezidenta by měla
proběhnout 2 měsíce po parlamentních volbách- ty
jsou plánovány na září tohoto roku. Kandidáti na
prezidenta jsou zatím dva, Mohamed El Baradei,
bývalý šéf Atomové agentury, a nynější generální
tajemník Ligy arabských států Amr Moussa.

Syrský prezident ve své dnešní řeči: "Sýrie čelí
rozsáhlému spiknutí"
30.03.2011 Prezident Sýrie Bashar al-Assad dnes
vystoupil v parlamentu a měl rozsáhlou řeč, ve
které nenaplnil ani jednu z očekávaných věcí.
Prezident Assad nezruší výjimečný stav a ani
nehodlá činit reformy. Prezident je přesvědčen o
tom, že Sýrie čelí rozsáhlému spiknutí a že syrský
národ se nyní musí sjednotit a postavit se mu.
Prezident Assad opět prohlásil, že bezpečnostní
složky nedostaly příkaz ke střelbě do civilistů a
dokonce jim střelba byla jasně zakázána. V závěru
své řeči oznámil, že je připraven bojovat.

Dle Světové banky mají státy Latinské Ameriky
potenciál pomoci vyřešit potravinovou krizi
30.03.2011 Dle víkendového vyjádření Světové
banky mohou státy Latinské Ameriky pomoci
vypořádat se globální potravinovou krizí, a to
například rozšířením zemědělské výroby.
Stoupající ceny potravin v minulých měsících vedly
k výtržnostem a sociálním nepokojům. Zvýšení
exportu by tak pro latinskoamerické země mohlo

znamenat ekonomický růst, globálně by pak ceny
potravin mohly postupně opět klesat.

Indičtí investoři zkoumají možnosti
ekvádorského trhu 
30.03.2011 Delegace indických investorů se
setkala s představiteli ekvádorského ministerstva
zahraničí za účelem posouzení možnosti nových
projektů v Ekvádoru. Delegace je tvořena zástupci
významných společností sektoru technologie, které
mají zájem o dlouhodobé pohledávky, případně
vytvoření asociací s ekvádorskými firmami.

Bolivijský prezident nesouhlasí s postojem
OSN k intervencím v Libyi
30.03.2011 Bolivijský prezident Evo Morales
vyslovil svůj nesouhlas s rozhodnutím Organizace
spojených národů a Rady bezpečnosti schválit
vojenské akce v Libyi. Na tiskové konferenci
Morales argumentoval, že bombardování
zapříčinilo mnoho obětí mezi civilisty a dále pak
zdůraznil, že problémy země by měly být řešeny
jejími vlastními obyvateli a ne zásahy zvenčí.
Hlavním cílem intervencí států pak podle něj není
mír, ale zásoby ropy, kterými Libye disponuje.

Venezuelský prezident vyzývá k jednotě
jihoamerických států
30.03.2011 Venezuelský prezident Hugo Chavez
vyzval státy Jižní Ameriky k zesílení vzájemné
spolupráce za účelem přetvoření Jižní Ameriky na
rozsáhlý region míru. Dle Chavezových slov za
sjednocením stojí nepodmanitelnost. Venezuelská
hlava státu pronesla tento výrok na konci schůze
s argentinskou prezidentkou Cristinou Fernandez
de Kirchner.

Brazílie spolupracuje s Bolívií v boji proti
organizovanému zločinu 
30.03.2011 Dle brazilského ministra spravedlnosti
Luize Eduarda Cardosa zesílí země spolupráci
s Bolívií v boji proti organizovanému zločinu a
obchodování s drogami. Cardoso se setkal se
svým bolivijským protějškem Sachou Llorentim a
shodli se na společném postupu.

Prezident Kosova Behgjet Pacolli odstoupil
30.03.2011 Prezident Behgjet Pacolli odstoupil
poté, co kosovský Ústavní soud prohlásil průběh
prezidentských voleb za protiústavní. Parlament
sporné republiky zvolil v prezidentských volbách
22. února kosovsko-švýcarského miliardáře a
vůdce strany Aliance pro nové Kosovo až ve třetím
kole, v němž postačovala prostá většina namísto
dvoutřetinové. Stížnost u Ústavního soudu podaly
největší opoziční strany, které volby bojkotovaly a
mimo jiné poukazovaly na blízký vztah B. Pacolliho
s Moskvou. Kosovský Ústavní soud podruhé
během několika měsíců uznal úřadujícího
prezidenta nelegitimním - na podzim 2010
rezignoval z důvodu nálezu, podle kterého nemůže
hlava státu zároveň zastávat funkci předsedy
politické strany, kosovský prezident Fatmir Sejdiu.

Inflace v Rusku v roce 2011 může dosáhnout
8-9%
30.03.2011 Ruská vláda se pravděpodobně
nebude schopna vejít do úrovně inflace plánované
pro příští dva roky: jak se domnívají experti
Světové banky, v roce 2011 by růst cen mohl
dosáhnout 8-9% a v roce 2012 klesnout pouze na
7%. Ministerstvo pro hospodářský rozvoj a ruská
centrální banka i přes pokračující výrazný růst cen
potravin prozatím nemění oficiální prognózu inflace
pro rok 2011, která činí okolo 6%.

Agentura S&amp;P poprvé od roku 1998 snížila
rating finské společnosti Nokia
30.03.2011 Ratingová agentura Standard & Poor's
dnes snížila dluhový rating největšímu výrobci
mobilních telefonů na světě z původního A na A-
se stabilním výhledem. Jak je uvedeno ve zprávě
agentury, rating byl snížen z důvodu ztrát podílu
na trhu se smartphony a nižších tržeb. Ve IV.
čtvrtletí loňského roku poklesl prodej
telefonů Nokia z 50,8% na 30,8%, tržní podíl firmy
klesl na 27%. Agentura Moody's zatím hodnotí
Nokii ratingem A2, avšak 28. ledna ji zařadila do
skupiny společností s možným budoucím
downgradem.

Ústecký krajský soud zrušil zákaz pochodu
DSSS v Krupce
30.03.2011 Ústecký krajský soud dnes zrušil
rozhodnutí radnice v Krupce, která zakázala
pochod Dělnické strany sociální spravedlnosti
městem. Radnice svoje rozhodnutí odůvodnila
dopravními komplikacemi, který by pochod mohl
způsobit, což soud shledal jako nedostatečný
důvod.

Shell se chce podílet na ruských projektech v
Arktidě
30.03.2011 Mezinárodní ropná společnost Royal
Dutch Shell jedná s ruským producentem plynu
Novatek a státní ropnou společností Rosněfť o
účasti na projektech v Arktidě. Jak informoval
viceprezident Shell pro Rusko a oblasti Kaspického
moře Charles Watson, v případě společnosti
Novatek se jedná o spolupráci na projektu Jamal
LNG, jednání s Rosněftí se týkají vyhlídek na
společný průzkum a těžbu z nalezišť v ruském
arktickém šelfu. Podle místopředsedy ruské vlády
Igora Sečina projevila v letošním roce zájem o
projekty energeticky bohatého Rusko řada
zahraničních společností.

Policejní prezident dnes představil nové vedení
Policie ČR
30.03.2011 Policejní prezident Petr Lessy dnes
představil nové vedení Policie ČR. Funkci
náměstka pro kriminální službu bude
zastávat Martin Červíček, pověřeným náměstkem
pro ekonomiku se stane dosavadní šéf ekonomiky
jihomoravského policejního ředitelství Slavomír
Bell, náměstkem pro vnější službu Vladislav
Husák. Na novou pozici náměstka pro
personalistiku dnes policejní prezident vypsal
výběrové řízení.

Vláda schválila návrh o armádních nákupech
bez prostředníků 
30.03.2011 Vláda Petra Nečase dnes schválila
návrh, který včera představil ministr obrany
Alexandr Vondra o nákupu zbraní ze zahraničí bez
prostředníků. Díky novele zákona by měl stát
ušetřit a zároveň by měla omezit vliv prostředníků
na zakázky.

Ruský prezident: Zahraniční investoři Rusku
nedůvěřují
30.03.2011 Prezident Ruské federace Dmitrij
Medvěděv na zasedání komise pro modernizaci v
Magnitorsku prohlásil, že investiční klima země je
nepříznivé, a že Rusko postrádá důvěru a zájem
zahraničních investorů. Podle jeho názoru je to
způsobené růstem daňové zátěže, a také korupcí,
která „stále neklesá a drží pod krkem celou
ekonomiku“. Prezident nařídil generální
prokuratuře zavést od května letošního roku
zvláštní mechanismus pro vyřizování žalob kvůli
korupci úředníků.
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Preference německých Zelených rostou
30.03.2011 Podle průzkumů by jim nyní dalo hlas
21% německých voličů. Obliba Zelených roste
především díky havárii v japonské jaderné
elektrárně Fukušima. Je zřejmé, že v podzimních
volbách do parlamentu mohou ohrozit i nějvětší
strany CDU a SPD.

Na Slovensku se od května zpřísní podmínky
pro získání zbrojního průkazu 
30.03.2011 V důsledku srpnového masakru
v Bratislavě, při němž zemřelo 7 lidí, dnes
slovenský parlament odsouhlasil zavedení
povinných psychologických posudků pro žadatele
o zbrojní průkaz. Ministerstvo vnitra chtělo
původně zkrátit platnost zbrojních průkazů a
zavést povinné psychologické testy i pro současné
držitele zbraní, což se ale kvůli kritice profesních
sdružení a neshodám uvnitř vládní koalice
nepodařilo.

Maďarský konzul pro Slovensko bude
pravděpodobně odvolán za své výroky
30.03.2011 Příčinou je rozhovor, který konzul
Géza Farkas před pár týdny poskytl slovenskému
serveru bumm.sk. Slovensko v něm označil jako
kukaččí vejce v rámci Uherska, dále prohlásil, že
Slovensko nemá žádné vlastní dějiny a identitu a
zpochybnil misi věrozvěstů Cyrila a
Metoděje.Maďarsko si konzula pozvalo na
konzultaci do Budapešti, což fakticky znamená
jeho odvolání.

Síly prezidenta Ouattary se blíží k hlavnímu
městu- 20 000 lidí v humanitárním kolapsu
30.03.2011 Hlavnímu městu Pobřeží
slonoviny Yamoussoukro se stále více přibližují
boje. Obyvatelé měst Bouafle, Daloa  a Tiebisso,
které je 40 km od hlavního města, hlásí tvrdé boje.
Síly loajální prezidentu Ouattarovi zahájily ofenzivu
z východu a severu směrem na jih a centrální
oblasti země a v současnosti již kontrolují většinu
kakao produkujících oblastí. Prezident Gbagbo
situaci nekomentuje. Obyvatelé hlavního města se
bojí vycházet a ulice jsou obsazené vojáky. Přes
20 000 uprchlíků z válečné zóny, kteří hledali
útočiště v malé katolické misii v Duekoue, je nyní
téměř nebo úplně odříznuto od přístupu k přístřeší,
potravinám, vodě a zdravotnickému vybavení.
Informovala o tom mise OSN.

Nový český web o havárii v JE Fukušima 1
30.03.2011 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
(SÚJB), který přímo podléhá Vládě ČR a Centrum
výzkumu Řež (CVŘ) jež je součástí skupiny ČEZ
spustili nový informační web, který se
zabývá podrobnostmi havárie v JE Fukušima 1,
zejména technologií poškozené elektrárny,
radiační situací, bezpečností i možných účincích

ozáření. Na novém webu
http://fukusima.protebe.info je možné pokládat
otázky, na které pravidelně odpovídají přední
jaderní experti z ČR. Na uvedeném místě lze mimo
jiné najít možné scénáře dalšího vývoje, popis
účinků radiace i např. problematiku seismologie v
souvislosti s bezpečností JE.

Půjčky od bank společnosti Tokyo Electric
Power stačit nebudou
30.03.2011 Společnost si zajistila úvěry od bank v
hodnotě 24 miliard dolarů na pokrytí výdajů
spojených s problémy JE Fukušima Daiichi, ale ani
ty jí však nestačí na potřebné náklady. Analytici
vidí jen malou naději že firma, poskytující
elektrickou energii jedné třetině japonské
populace, zvládne situaci bez státního zásahu.
Ředitel společnosti byl navíc převezen do
nemocnice z důvodu kolapsu zapříčiněného
stresem a vyčerpáním.

Prezident USA B. Obama odhalil nový plán
energetické politiky
30.03.2011 Cílem amerického prezidenta B.
Obamy je snížit závislost Spojených států na
importované ropě, zvýšit domácí energetickou
produkci a podpořit užívání biopaliv. Prvním z
kroků má být snížení závislosti na dovážené ropě o
třetinu během následujících deseti let. Největšími
dovozci ropy do USA jsou Kanada, Mexiko,
Saudská Arábie a Venezuela.

Špatná zpráva pro Západ- někteří obyvatelé se
přidávají k libyjské armádě, ta opět postupuje
30.03.2011 Již včera se libyjské armádě podruhé
podařilo zastavit postup rebelů. Dnes se zcela
zhroutil povstalecký postup na Ras Lanuf a padla i
obrana města Nawfaliyah- podle zahraničních
reportérů se rebelové několik minut po zahájení
náporu stáhli a v následují chvíli se ti, kterým se
nepodařilo utéci, vzdali. Rebelové se tak opět
stahují na východ do většího města Bin Jawad.
Ukazuje se tak, že bez podpory Západu jsou
rebelové neschopní útočit a dokonce ani nedokáží
udržet své pozice. Výrazně horší skutečností pro
vojenskou koalici jsou ale zprávy o tom, že se
někteří obyvatelé Nawfaliyahu přidávají po boku
vládního vojska k boji proti povstalcům- což
ukazuje, že zdaleka ne celá Libye si přeje konec
vlády Muammara Kaddafiho, a zároveň to
potvrzuje obavy o zabřednutí Libye do tvrdé
občanské války.

General Electric koupilo Converteam za 3,2
miliardy dolarů
30.03.2011 GE tímto podniklo další investici napříč
energetickým průmyslem. Francouzská společnost
vyrábějící komponenty do energetických zařízení
využívajících obnovitelné zdroje otevírá nové pole

působnosti pro gigantickou americkou společnost.
GE provedlo minulý rok akvizice v hodnotě 14
miliard dolarů, z čehož 11 miliard šlo do
energetického sektoru.

Kongresman státu Massachusetts navrhuje
sporné opatření proti potenciálnímu úniku
radiace z amerických reaktorů
30.03.2011 Kongresman Ed Markey navrhuje
rozdání pilulek jodidu draselného do každé
domácnosti v okolí 30 km od jaderné elektrárny.
Experti na radioaktivitu však tvrdí, že by toto
opatření mohlo mít spíše škodlivé následky. Jodid
draselný sice chrání před následky radioaktivního
ozáření, ale jeho vedlejší účinky a efekty při
nevhodném užití jsou horší, než když se člověk
vystaví slabé dávce záření.

Zisky aerolinek Qantas ohroženy
30.03.2011 Australský letecký přepravce
zaznamenává podle slov svého vedení výrazný
úbytek letů do Japonska, Nového Zélandu i
samotné Austrálie. To je způsobeno četnými
přírodními katastrofami, které proběhly na počátku
tohoto roku, a které omezují zájem o tyto
destinace. Současný stav již připravil aerolinky o
140 milionů dolarů. Společnost samozřejmě
pociťuje i výrazný nárůst cen pohonných hmot.

Síly prezidenta Pobřeží slonoviny Gbagba
neoficiálně vyzvaly k příměří- rebelové
postupují na jih
30.03.2011 Mluvčí vlády prezidenta Gbagba
prohlásil, že město Abidjan je pro povstalce a síly
prezidenta Ouattary zcela nedobytné. Ovšem
později Gbagbova vláda vyzývala k příměří na
vlnách rádia Radio France International (RFI). Muži
prezidenta Ouattary včera obsadili dvě města na
jihu země a postupují dále na jih směrem k
přístavům na pobřeží.

Australský dolar dosahuje svého maxima
30.03.2011 Oproti americkému dolaru se vyšplhal
na nejvyšší hodnotu za posledních 29 let.
Posilování australské měny táhne především stále
rostoucí poptávka po australských komoditách na
světovém trhu. Síla tamní ekonomiky se projevila i
na jejím zaznamenaném růstu za rok 2010, který
činil 2,7%.

Jih Thajska postihly nečekané záplavy
30.03.2011 Zasaženy byly především turistické
části. Povodně si prozatím vyžádaly 11 obětí, ale
mnoho zejména zahraničních turistů zůstalo
odříznuto od světa. Záplavy ovšem nejsou tak
rozsáhlé jako ty z konce minulého roku.
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