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Skotský parlament zrušil placení poplatků za
předpis ve zdravotnictví
03.04.2011 Wales a Severní Irsko poplatky zrušily
již v devadesátých letech, a tak Anglie zůstává
poslední zemí Spojeného království, která vybírá
od pacientů s výjimkou studentů, důchodců a
nezaměstnaných 7 liber a 40 pencí za lékařský
předpis. Podle vlády není zrušení poplatků v Anglii
reálné, neboť by vznikla ztráta 450 milionů liber.
Lékařské předpisy byly ve Velké Británii
zpoplatněny již před 60 lety.

Německý ministr zahraničí Guido Westerwelle
odstoupil z postu šéfa FPD
03.04.2011 G.Westerwelle, který je současně
vicekancléřem, rezignoval v důsledku zemských
voleb z minulého týdne, v nichž jeho strana
neuspěla. Post šéfa diplomacie hodlá zastávat i
nadále, není však zřejmé, jestli se nevzdá křesla
pro vicekancléře.

Americký prezident Barack Obama odhalí tento
týden svůj plán pro znovuzvolení v roce 2012
03.04.2011 Americký prezident vyplní tento týden
důležité dokumenty Federální volební komise
(Federal Election Commission) a tímto krokem
bude moci okamžitě shromažďovat finance pro
svou volební kampaň, která podle expertů trhne
výdejem všechny prozatímní politické rekordy.
Mezi důležitá hesla snahy prezidenta o získání
voličů budou patřit podle předpovědí především
úsilí o větší samostatnost USA na ropě či
plánované zdravotní reformy.

Guvernér státu Utah (USA) čelí tlaku za podpis
zákona o imigraci
03.04.2011 Nedávno podepsal republikánský
guvernér státu Utah Gary Herbert kontroverzní
zákon o povolené imigraci, který mimo jiné zavádí i
nové pracovní programy pro hosty. Dnes čelí
guvernér obrovskému tlaku předevěím ze strany
veřejnosti. Podobný scénář se  odehrává i v jiném
americkém státě Arizona, kde jsou protiimigrační
opatření ještě mnohem výraznější a radikálnější.

Společnost Boeing objevuje závadu na svém
stroji Southwest Airlines Boeing 737
03.04.2011 Nouzové přistání musel prodělat let
stroje Southwest Airlines Boeing 737 z Phoenixu
do Sacramenta. Národní bezpečnostní inspekce
se vzhledem k okolnostem vyjádřila negativně ke
stavu tohoto letounu. Podle oficiální zprávy
objevila šířící se praskliny na trupu letadla a
označila některé součástky za příliš opotřebené.
Společnost Boeing zrušila již díky tomuto incidentu
300 letů a podle plánu možná ještě dalších 300
letů čeká stejný osud.

Fotograf agentury Reuters Khaled al-Hariri
propuštěn v Sýrii
03.04.2011 Dlouholetý fotograf zpravodajské
agentury Reuters Khaled al-Hariri byl propuštěn 6
dní po svém zatčení v Sýrii, kde se demonstranté
pokoušení o svrhnutí prezidenta Bashara
al-Assada. Hariri byl propuštěn jen dva dny po
svém kolegovi Suleimanovi al-Khalidi, který byl
taktéž držen syrskou vládou. Oba musí po svém
propuštění ihned opustit zemi.

Nepokoje v Kongresu USA ohledně státního
rozpočtu se stupňují
03.04.2011 V Kongresu Spojených států
amerických dnes proběhly velké diskuze o
konečné podobě státního rozpočtu USA.
Demokraté a republikáni se již shodli na
omezování výdajů pro zbytek tohoto roku o 33
miliard dolarů, což je největší redukce v americké

historii. Plán republikánů pro rok 2012 však počítá
ještě s radikálnějšími škrty, které podle jejich slov
sníží např. korporační daň či změní a zvýhodní
zdravotní programy pro chudé a občany v
důchodu.

Šéf Drážní inspekce bude odvolán
ministerstvem dopravy
03.04.2011 Roman Šigut, generální inspektor
Drážní inspekce, bude nejspíše odvolán
ministerstvem dopravy. Ministerstvo zpochybnilo
podnikem evidovanou docházku zaměstnanců a
počet dovolených. Inspektor Šigut se ale proti
obvinění brání, a naopak vidí pochybení na straně
Správy železniční dopravní cesty.

Ministerstvo dopravy plánuje finančně podpořit
silnice namísto železnic 
03.04.2011 Během následujících 2 let plánuje
ministerstvo dopravy přesunout částku 5 mld korun
původně určenou na železnice na silnice. Tyto
peníze jsou nezbytné pro zrealizování investic do
dopravních staveb - nedostatek silničních staveb je
dle ministerstva potřeba vyřešit přednostně.

Kandidát na peruánského prezidenta Humala je
zatím dle průzkumů favoritem
03.04.2011 Kandidát na prezidenta v Peru Ollanta
Humala se zatím těší největší popularitě ve
srovnání s jeho rivaly, kterými jsou například
dřívější prezident Alejandro Toledo či Keiko
Fujimero, dcera dalšího z bývalých hlav státu.
V předvolebních průzkumech Humala získal 24,3
% hlasů, což je skoro o 6% více než Alejandro
Toledo, kterému patří druhá pozice. Prezidentské
volby by se v Peru měly konat v dubnu tohoto
roku.

Prezident Václav Klaus na státní návštěvě v
Jižní Americe
03.04.2011 Prezident České republiky Václav
Klaus je nyní na státní návštěvě Argentiny, kam
dorazil už na konci tohoto pracovního týdne. Klaus
se již setkal s argentinskou hlavou státu Cristinou
Fernandez de Kirchner, s níž diskutoval mimo jiné
na téma Evropa a evropská měnová unie. Na
jednáních byl přítomen též argentinský ministr
obrany Arturo Puricelli, jenž dle Klause projevil
zájem o možný import zbrojních produktů právě
z České republiky. Během neděle by pak Václav
Klaus měl odcestovat na státní návštěvu Chile, kde
stejně jako v Argentině proběhne podnikatelský
seminář a prezident bude přijat svým chilským
protějškem.

Nursultan Nazarbayev získal podle
předběžného odhadu 94,82% hlasů
03.04.2011 Úřadující prezident Kazachstánu N.
Nazarbayev získal na základě výsledků průzkumu
mezi voliči v dnešních prezidentských volbách
94,82% hlasů. Do předčasných voleb byli kromě N.
Nazarbayeva jmenováni další tři kandidáti. Volební
účast dosáhla podle posledních údajů 89,9%.

TOP 09 se pravděpodobně nezúčastní schůze
ke kauze ProMoPro
03.04.2011 Poslanci TOP 09 se pravděpodobně
neúčastní případné schůze sněmovny, na které by
se projednávala kauza ProMoPro, čímž fakticky
umožní konání tohoto jednání. Opozice tak má
možnost kvůli nižšímu počtu přítomných poslanců
prosadit schválení programu schůze. V úterý by se
mělo rozhodnout, zda se tato schůze bude konat či
ne.

Brazilská banka nařčena z financování procesů
odlesňování v Amazonii
03.04.2011 Brazilská největší státní banka Banco
do Brasil je žalována pro údajné financování
projektů deforestace probíhajících v Amazonii. Dle
státního zástupce měla poskytnout půjčku
společnostem, které ilegálně vymýtily deštný
prales, přičemž ještě vystavěly své zaměstnance
pracovním podmínkám hraničícím s otroctvím.
Postup banky tak měl porušit brazilskou ústavu,
zákony o životním prostředí, bankovní předpisy i
mezinárodní dohody podepsané Brazílií. Banco do
Brazil obvinění odmítá, v případě prokázání viny by
však musela uhradit odškodnění v určité výši.

Pobřeží slonoviny: prezident Ouattara odmítá
obvinění OSN z masakrů civilistů
03.04.2011 OSN totiž na podnět Červeného kříže
oznámilo, že 29. března došlo k zabití 800 lidí ve
městě Duekoue, přičemž pracovníci Červeného
kříže hovořili o podezření na etnicky motivované
zabíjení. Nyní se ukázalo, že k silám prezidenta
Ouattary se přidali lovci z kmene Dozos, kteří ve
městě měly zabít přes 330 civilistů. Generální
tajemník OSN Ban Ki-moon oznámil, že je
jednámím vojáků Ouattary zděšen a situací se
nadále bude zabývat. Guillaume Ngefa, zástupce
vedoucího pro lidská práva mise v Pobřeží
slonoviny UNOCI, obvinil vojáky prazidenta
Ouattary ze zabití dalších 220 lidí mezi pondělím a
středou. Zatímco jeho muži bojují u Abidjanu, kde
sídlí prezident Laurent Gbagbo, prezident
Allassane Ouattara odmítá všechna nařčení z
vražd spáchaných jeho vojáky.

Francie posílá do Pobřeží slonoviny dalších
300 vojáků, ti obsadili letiště
03.04.2011 Francie oznámila, že její síly převzaly
kontrolu nad letištěm v Abidjanu v zájmu
usnadnění evakuace cizinců. Dále se také
francouzská armáda rozhodla poslat do Pobřeží
slonoviny dalších 300 vojáků, čímž se místní
francouzský kontingent posílil na 1500 nasazených
mužů.

Libyjská armáda postupuje na východě- boje o
ropné město Brega
03.04.2011 Libyjská armáda začalo ostřelovat
město Brega a na hranicích města dochází k
prvním bojům. Rebelové si ale stěžují na NATO,
protože podle jejich tvrzení letadla pod velením
NATO přestala útočit. Většina frontových povstalců
vychvaluje francouzského prezidenta a přála by si
vrácení francouzských vojenských akcí.

Panama zaznamenala mírný pokles míry
exportu
03.04.2011 Při srovnání letošního ledna se
stejným obdobím loňského roku lze zaznamenat
mírný pokles v míře exportu, a to z celkové
hodnoty 53,7 milionu v 2010 na 50,146 milionu
dolarů. Konkrétně se snížil vývoz například
banánů, vodního melounu či ananasů. Opačná
situace je u kávy, jejíž exportní míra naopak
vzrostla.

Ministerstvo zdravotnictví chce lůžka akutní
péče rušit postupně 
03.04.2011 Ministr zdravotnictví Leoš Heger dnes
v rozhovoru pro ČT uvedl, že lůžka akutní péče by
neměla být rušena najednou, ale postupně během
tří let. V plánu má ministerstvo zrušit zhruba deset
procent lůžek, z toho polovinu převést na lůžka
následné péče.
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ČSSD v Liberci chce svolat schůzi kvůli
odvolání primátora Jana Korytáře
03.04.2011 Liberecká ČSSD plánuje svolání
mimořádné schůze, která bude mít na programu
jednání o odvolání primátora Jana Korytáře a
spolu s ním i dvou dalších radních ze Změny pro
Liberec. Návrh, který musí být podpořen alespoň
třetinou z 39 zastupitelů, bude v pondělí předložen
primátorovi.

Belgický korunní princ Filip navštíví Rusko,
doprovodí jej 400 podnikatelů
03.04.2011 Během své návštěvy ve dnech 3. – 8.
dubna se belgická delegace v čele s korunním
princem Belgie Filipem setká s ruským
prezidentem D. Medvěděvem, ministry průmyslu a
obchodu a dalšími vládními představiteli. Strany
mají v plánu podepsat 20 bilaterálních smluv.
Návštěva se uskuteční na základě dohody z
jednání prezidenta D. Medvěděva a belgického
premiéra Yves Letermeho v prosinci 2010. Jak
uvedla ruská agentura ITAR-TASS, obrat
vzájemného zahraničního obchodu mezi Ruskem a
Belgií dosáhl v roce 2010 částky 11 miliard USD.

Guido Westerwelle zřejmě opustí post
předsedy FDP
03.04.2011 Německý ministr zahraničí Guido
Westerwelle zřejmě opustí post předsedy strany
Svobodných demokratů (FDP). Nový program
strany a případná změna ve vedení bude podle
německého listu Süddeutsche Zeitung projednána
na zasedání 4. dubna. Zdroje ve vedení FDP
uvedly, že tyto otázky je třeba vyřešit co nejrychleji,
protože nepřestávající spory uvnitř strany ztěžují
práci ministrům a destabilizují „černo-žlutou“ vládní
koalici. Vyloučily však, že by G. Westerwelle měl
opustit funkci ministra zahraničí.

Vedení Bank of Ireland doufá v udržení
nezávislosti na irské vládě
03.04.2011 Hodnota akcií této bankovní
společnosti stoupla o 41%. Irská vláda prozatím
vlastní 36% podíl a ostatní investoři doufají, že
tento podíl nepřesáhne 50%. Potíže společnosti
souvisí s nedávnou krizí irského bankovního
systému, která přidělala vrásky na čele celé
Evropské unii.

Indická populace stále roste
03.04.2011 Během posledního desetiletí se zvýšil
počet obyvatel Indie o 181 milionů. V současnosti
žije v zemi 1,21 miliardy lidí a podle prognóz by
měla být Indie v roce 2030 nejlidnatější zemí světa.
Čína, prozatím vedoucí v populačním žebříčku, má
1,3 miliardy obyvatel.

Jemenský prezident vyzval opozici k
okamžitému ukončení protestů, nemá v brzké
době v úmyslu odstoupit
03.04.2011 Ve svém projevu prezident Saleh
uvedl: "Apelujeme na opoziční koalici, aby ukončila
krizi tím, že zastaví protesty, blokování silnic a
vraždy a odmítne povstání v některých vojenských
jednotek." Vládnoucí strana také oznámila, že od
opozice neobdržela slibovaný plán předání moci.
Podle některých zdrojů se prezidentu Salehovi
podařilo získat určitou podporu USA a tím se
posílila jeho pozice.

V Kazachstánu vrcholí prezidentské volby
03.04.2011 Současný prezident země Nursultan
Nazarbayev v nich kandiduje proti třem opozičním
kandidátům. Je zde ovšem velmi vysoká
pravděpodobnost, že svoji pozici opět obhájí.
Sedmdesátiletý Nursultan Nazarbayev vládne v
zemi více než 20 let a v roce 2007 prosadil změnu
v zákoně, která mu dovoluje kandidovat kolikrát si
to bude přát. Opozice volby kritizuje a tvrdí, že
dostala příliš málo času na přípravu.

Libyjská armáda dále dobývá Misratu, západní
bašta rebelů brzy padne
03.04.2011 Misrata, třetí největší město Libye a
také poslední významný opěrný bod rebelů na
západě země, je nadále dobývána libyjskou
armádou. Povstalci již drží pouze centrum města a
armáda zesiluje tlak, podle některých zdrojů jsou
po městě stovky mrtvých. Povstalecké vedení v
souvislosti s krizovou situací v Misratě žádá
letecké síly NATO, aby zaútočily na jednotky
Muammara Kaddafiho.

Pokojné protesty u úřadu OSN v Afghánistánu
proti spálenému Koránu
03.04.2011 Úřad OSN ve městě Kadahar se stal
místem zatím pokojných demonstrací stovek lidí,
kteří protestují proti spálenému Koránu. Úřady
přislíbily nasazení policie i armády pro dostatečnou
bezpečnost.

Pobřeží slonoviny: státní televize je opět v
provozu na straně prezidenta Gbagba
03.04.2011 Po jednodenním výpadku státní
televize RTI, o kterou sváděli boje muži prezidenta
Ouattary s republikánskou gardou prezidenta
Gbagba, opět zahájila vysílání. Ukazuje záběry
prezidenta Gbagba a jeho milice- Abidjan tak
nadále zůstává pod kontrolou Gbagbových sil,
zatímco síly Ouattary hovoří o přípravě na
závěrečný útok na Abidjan, který chtějí provést do
několika dní.

Oficiální statistiky situace v Japonsku
03.04.2011 Japonskými úřady byla zveřejněna
oficiální čísla, která říkají, že prozatím bylo

potvrzeno 12 009 mrtvých, 15 472 pohřešovaných,
45 866 kompletně zničených budov a okolo 200
000 domácností bez vody a elektřiny. Náklady na
opravy se podle vládních odhadů mohou vyšplhat
až na 300 miliard dolarů. Tyto statistiky platí k 3. 4.
2011.

Na jihu Tuniska došlo k protestům proti
nedostatku pracovních míst, armáda střílela
03.04.2011 Přes 50 lidí protestovalo v Tozeur,
ovšem vzhledem k intenzitě byli rozehnáni
armádou. Demonstranti totiž požadovali setkání s
místním guvernérem, který ale odmítl o čemkoliv
jednat, proto se pokusili zaútočit na úřednickou
budovu. Vojáci v tu chvíli zahájili palbu do davu a
několik lidí bylo těžce postřeleno, jiní mají jen lehčí
poranění. Před několika dny musela armáda
rozhánět protesty v hlavním městě Tunisu za užití
slzného plynu. Situace tak nasvědčuje tomu, že
ani revoluci proti bývalému prezidentu se zatím
nedaří zásadně řešit problémy Tuniska.

Policie jižního Súdánu zabavila noviny, píší o
povstalcích
03.04.2011 Výtisk, který mimo jiné psal o vůdci
povstalců Georgi Athorovi- ten vede milice
Renegage a zpochybňuje výsledky voleb z roku
2011, přičemž bojuje s jihosúdánskou armádou. Po
hlasování o odtržení jižního Súdánu ještě stále
nebyl přijat dlouho očekávaný mediální zákon a
policie zdůvodňuje zabavení tím, že publikace
působí v regionu vzpamatovávajícím se z desetiletí
občanské války proti stabilitě. Noviny proto tvrdí,
že v zemi je jen těžko k nalezení svoboda tisku.

V Afghánistánu pokračuje násilí a nepokoje 
03.04.2011 V reakci na spálení Koránu v Americe
pokračují stále větší nepokoje, které doposud
přinesly 7 mrtvých pracovníků OSN ( největší útok
na OSN v Afghánistánu) a také útok na základnu
NATO. Afghánská policie proti demonstracím
organizovaným Talibanem zasahuje tvrdě a to i
střelbou do vzduchu, ovšem bezvýsledně. Zabito
bylo již přes deset demonstrantů a další desítky lidí
jsou zraněny. Centrem protestů je město Kandahar
na jihu země.

Španělský premiér nehodlá potřetí kandidovat
03.04.2011 Předseda vlády José Luis Rodríguez
Zapatero před stranickým výborem vyloučil
možnost, že by v příštích parlamentních volbách
opět kandidoval. Odmítl, že by jej k tomu vedla
hluboká ekonomická krize, která nyní sužuje
Španělsko. Nejpravděpodobnějším adeptem na
příštího premiéra je viceprezident a ministr vnitra
Alfredo Pérez Rubalcaba.
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