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Zasedání MAAE mělo na programu především
japonskou jadernou krizi
05.04.2011 Podle generálního ředitele
MAAE Yukiya Amana je nyní hlavní prioritou dostat
situaci v Japonsku pod kontrolu a vyhodnotit
veškeré poznatky z ní načerpané. Ty by se měly
následně využít k revizi a vytvoření efektivnějších
pravidel jaderné bezpečnosti. Jejich konkrétní
podoba bude vypracována na schůzce nejvyšších
představitelů organizace, která proběhne 20.- 24.
června.

Akcie Tokyo Electric Power Corp. opět klesly
05.04.2011 Hodnota cenných papírů společnosti
se propadla o dalších 18% nyní na alarmujících
4,3 dolaru za akcii. Podobnému minimu se akcie
TEPCO přiblížily naposledy v roce 1951. Za pokles
hodnoty společnosti mohou problémy s JE
Fukušima Daiichi, díky nimž ztratila firma již 80%
tržní ceny.

Kvůli korupčnímu skandálu v indických
telekomunikacích byli vyslýcháni i dva největší
indičtí průmyslníci
05.04.2011 Indická parlamentní komise dokončila
vyslýchání Anila Ambaniho a Ratana Taty, kteří
odpovídali na otázky spojené s nedávno
odhaleným podvodem ohledně udělování
telekomunikačních licencí, díky němuž byla indická
vláda připravena o 40 miliard dolarů. Ani jeden z
průmyslníků nebyl z ničeho obviněn, přestože
mnoho důkazů vede právě k zaměstnancům
společností Anila Ambaniho.

Čínská centrální banka poněkolikáté v krátké
době zvýšila diskontní sazbu
05.04.2011 Diskontní sazba byla navýšena o
dalších čtvrt procenta. Základní úrok se nyní
pohybuje ve výši 6,3%. Čína se k takovému
kroku uchýlila již počtvrté od konce minulého roku.
Současná míra inflace v zemi je 4,9% a kupředu ji
tlačí jak devalvace čínského juanu, tak stále
vysoké ceny potravin.

Německo pozastavilo kontroverzní
obchodování s ropou mezi Indií a Íránem
05.04.2011 Německá kancléřka Angela Merkel
nařídila zastavit veškeré transakce probíhající přes
německou Bundesbank. Informoval o tom týdeník
Der Spiegel, který dále uvedl, že pomoc Německa
spočívající ve zprostředkování mnohamiliardového
obchodu byla jednou z podmínek propuštění
německých novinářů zatčených v Íránu.
Bundesbank se nachází na „černé listině“
Spojených států, podle nichž banka napomáhá
Íránu vyhnout se ekonomickým sankcím. Německá
strana se však domnívá, že na této operaci není
nic nelegálního, jelikož zásoby ropy nejsou
předmětem sankcí OSN uvalených na Teherán.
Írán je druhým největším dodavatelem ropy do
Indie, ročním objem transakcí činí 12 miliard
dolarů.

Kvůli nedostatečnému vzdělání přijde 343
vojáků o hodnost
05.04.2011 Ministerstvo obrany vypracovalo
seznam vojáků, kteří nesplnili stanovené vzdělání
pro svou funkci. Ti v nejbližší době přijdou o
hodnost a s tím i o část měsíčního platu. Tyto
změny se týkají 343 vojáků z povolání.

Okolo tisíce lidí přišlo k liberecké radnici
podpořit primátora města Jana Korytáře
05.04.2011 Zhruba tisíc lidí se dnes sešlo před
libereckou radnicí, aby dali najevo svůj nesouhlas
se snahou odvolat primátora Jana Korytáře ze
Změny pro Liberec.

Ředitelem České pošty se stane Jiří Maceška
05.04.2011 Dosavadní předseda dozorčí rady
České pošty Jiří Maceška se nyní stane jejím
novým generálním ředitelem. Nahradí tak ve funkci
ředitele Marcelu Hrdou, která byla ministrem vnitra
odvolána ke konci února.

ČSSD svolá další schůzi kvůli firmě ProMoPro
05.04.2011 ČSSD svolá další mimořádnou schůzi
kvůli předraženým zakázkám s firmou ProMoPro
za doby českého předsednictví EU. Předseda
ČSSD Bohuslav Sobotka se nechal slyšet, že
sociální demokraté budou apelovat na premiéra
Petra Nečase, aby nechal s kauzou spojeného
ministra obrany Alexandra Vondru (ODS) odvolat.

Petice odborů k odvolání ministra vnitra
převzata premiérem
05.04.2011 Premiér Petr Nečas (ODS) dnes
převzal petici od předsedy Nezávislého
odborového svazu Policie ČR Milana Štěpánka.
Odboráři požadují odstoupení ministra vnitra
Radka Johna (VV). Premiér zdůraznil, že i když je
počet podpisů vážným signálem k následujícím
krokům, neznamená to, že odborářská hlasování
určí, kdo bude ministerský post zastávat. K
dnešnímu dni podepsalo petici přes 35 tisíc
policistů a hasičů.

Spojení výrobců analogových mikročipů
05.04.2011 Americká elektrotechnická společnost
Texas Instruments odkoupí svého velkého rivala
National Semiconductor za částku 6,5 miliardy
dolarů. Spojením známých a ve svém oboru
nejstarších firem tak dojde ke vzniku nového
monopolního výrobce analogových mikročipů.

Poslanec Škárka hodlá rezignovat a opustit
klub vládních VV
05.04.2011 Poslanec Jan Škárka se dnes
definitivně rozhodl opustit klub vládních VV.
Rezignuje také na všechny stranické funkce.
Stranu opouští kvůli nesrovnalostem mezi
stranickými kolegy. Údajně měl obdržet finanční
obnosy za jisté pracovně-stranické úkony od
ministra dopravy Víta Bárty, které měly mimo jiné i
zajistit poslancovu mlčenlivost o financování
strany. Údajnou korupcí ve straně se nyní zabývá
ministerstvo vnitra i policie.

Evropská komise bojuje za integraci Romů
05.04.2011 Podle oficiální zprávy bude dohlížet
Evropská komise na integraci Romů ve všech
členských státech EU. Podle výroku Evropské
komise čelí Romové v mnoha členských zemích
nepřípustnému útlaku, zejména pak v Bulharsku a
Rumunsku. Státy proto musí zajistit, aby romským
dětem byla poskytnuta alespoň možnost získání
základního vzdělání.

V Ekvádoru objeveno 800 kg kokainu
05.04.2011 Ekvádorská policie se zmocnila zásilky
s odhadem 800 kg kokainu. Kokain byl podle
oficiální zprávy určen pro nelegální obchod ve
Španělsku. Droga byla ukryta v nákladu tuňáků a
pokryta hliníkovými pásky, které měly zmást
pátrací psy.

Více než 175 letadel Boeing 737 bude
podrobeno testovací zkoušce nezávadnosti
05.04.2011 FAA ( the Federal Aviation
Administration) nařídila prozkoušení více než 175
starších strojů Boeing 737. Tento krok federální
letecké administrace přichází v souvislosti s
nouzovým přistáním letu Boeing 737 Southwest
Airlines z Phoenixu do Sacramenta. Při letu byl
totiž objeven otvor na trupu letounu.

Diamond Foods Inc plánuje nákup Pringles 
05.04.2011 Společnost Diamond Foods Inc má v
plánu odkoupení Pringles, známé především pro
své bramborové lupínky prodávané ve více než
140 zemích světa. Diamond Foods Inc chce tímto
krokem zdvojnásobit své prodeje v USA a Velké
Británii. Předpokládaná cena nákupu je 1,5
miliardy dolarů.

Politické události USA roku 2012: Volba
nového prezidenta a boj demokratů o udržení si
moci v Senátu USA
05.04.2011 V roce 2012 se na politické scéně USA
očekávají především 2 důležité události. První je
volba nového prezidenta spojená se snahou
nynějšího prezidenta Baracka Obamy o
znovuzvolení, druhá událost se bude týkat boje
demokratů o udržení si většinové moci v Senátu
USA. V případě převzetí moci nad Senátem
Republikánskou stranou by totiž republikáni
ovládali celý Kongres Spojených států amerických.

Republikáni a demokraté USA nenacházejí
společný koncenzus o podobě státního
rozpočtu
05.04.2011 Při dnešním jednání republikánů a
demokratů v Bílém domě nebyla dosažena dohoda
o podobě státního rozpočtu a výši redukcí ve
státních výdajích. Rozhovory budou nadále
pokračovat ve snaze dohodnout se nejpozději před
16. květnem tohoto roku, kdy USA dosáhne podle
předpovědí na vrchol povoleného dlužního stropu
14,3 bilionu dolarů.

Ministerstvo financí USA: " Povolený dlužní
strop USA bude dosažen do 16. května 2011."
05.04.2011 Ministr financí USA Timothy Geithner
prohlásil, že maximální povolený dluh Spojených
států bude dosažen kolem 16. května tohoto roku.
Svým výrokem apeloval na Kongres USA, který se
již dlouhou dobu snaží o uzavření dohody ohledně
omezování výdajů státu a konečné podobě
redukovaného státního rozpočtu. Ministr mimo jiné
konstatoval, že případné překročení stanoveného
limitu 14,3 bilionů dolarů by odradilo investory po
celém světě a na USA vrhalo negativní stín.

Cena Brent ropy je nejvyšší za posledních 2 a
půl roku
05.04.2011 Cena Brent ropy dnes vyšplhala nad
hodnotu 122 dolarů za barel, což je nejvíce za
posledních 2,5 roku. Toto zvyšování cen probíhá
již čtvrtý den v řadě a důvodem je podle expertů
stále neklidná situace v severní Africe a na
Blízkém východě.

Americká Federal Trade Commission vede
antimonopolní vyšetřování proti společnosti
Google
05.04.2011 Americká federální obchodní komise (
U.S. Federal Trade Commission) se rozhodla
zahájit na základě oficiální zprávy protimonopolní
vyšetřování proti společnosti Google Inc. Díky
zveřejnění této zprávy spadly ceny akcií
společnosti na světových trzích v průměru o 3 %.

Kolumbie a Mexiko posilují obchodní i kulturní
vztahy
05.04.2011 Mexická ministryně zahraničí Patricia
Espinoza v pondělí jednala se svým kolumbijským
protějškem Mariou Angelou Holguin, a to o možné
intenzifikaci vzájemných vztahů obou zemi
v oblasti obchodu, kultury a investic. Mexiko je
druhým největším obchodním partnerem Latinské
Ameriky, ročně zde investuje přes šest milionů
dolarů.
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Program vedoucí ke zvýšení produkce potravin
v Bolívii
05.04.2011 Americký institut pro spolupráci
v oblasti zemědělství (IICA) spolu s bolivijským
ministerstvem pro rozvoj venkova vypracují
program, jehož cílem bude zvýšení produkce
potravin. Dle zástupce IICA Juana Risiho, institut
do projektu investuje až milion dolarů, aby bylo
dosaženo zlepšení během následujících čtyř let.

Velvyslankyně Spojených států v Ekvádoru
bude zřejmě vypovězena ze země
05.04.2011 Ekvádorský ministr zahraničí Ricardo
Patino ohlásil, že požádal velvyslankyni Spojených
států, jíž bylo oznámeno vypovězení, aby opustila
zemi co nejdříve. Důvodem má být diplomatická
zpráva, jež byla uveřejněna na internetové stránce
Wikileaks, a která obsahuje informace o údajných
rozsáhlých korupčních praktikách v řadách
ekvádorských policejních sil.

Cena paliva v Uruguaji stoupá
05.04.2011 Uruguayský ministr hospodářství
Fernando Lorenzo ohlásil zvýšení ceny pohonných
hmot. Míra zdražení a datum, od kterého budou
nové ceny platné, zatím nebyly blíže specifikovány.
Během roku 2011 by se tak jednalo již o třetí
navýšení, zatím naposledy stouply ceny paliva na
začátku měsíce března, a to o 9,7%.

Jemenský prezident vyzývá opozici ke snaze
zastavit nové násilí
05.04.2011 Jemenský prezident Ali Abdullah Saleh
vyzývá opozici, aby začala vynakládat nové úsilí k
řešení situace. Prezident Saleh prohlásil, že nyní
musí být primární snahou všech dostat věci do
normálního stavu a poté jednat o reformách.
Jemen totiž opět zaplavuje vlna nového násilí s
novými oběťmi. Sám prezident Saleh se o v sobotu
sešel s představiteli států Perského zálivu.
Opozice prezidentovo "volání" chválí, ovšem ještě
se nevyjádřila, zda zasedne k novému
vyjednávání.

Mezinárodní trestní tribunál oznámil, že má
důkazy o plánech Muammara Kaddafiho na
zabíjení civilistů
05.04.2011 Prokurátor Luis Moreno-Ocampo
oznámil Radě bezpečnosti OSN, že jsou důkazy o
tom, jak se vláda Muammara Kaddafiho chystala
dostat pod kontrolu protesty, které v Libyi vypukly
15. února a které vedly v občanskou válku. Rada
bezpečnosti poté 17. března schválila bezletovou
zónu nad Libyí na ochranu civilistů. Prokurátor
Trestního tribunálu tvrdí, že plány libyjské vlády
počítaly se střelbou do demonstrantů.

Francie říká, že dvojvládí v Pobřeží slonoviny
brzy skončí- prezident Gbagbo jedná o
odchodu s Mauritánií
05.04.2011 Sílám prezidenta Ouattary se s
francouzskou pomocí podařilo dobýt prezidentský
palác, ve kterém sídlil prezident Laurent Gbagbo.
Ten nyní zahájil jednání s prezidentem Mauritánie,
předsedajícím členem komise Africké unie pro mír
a bezpečnost, o možném odchodu ze země.
Prezident Gbagbo se nyní snaží především zajistit
bezpečnostní záruky sobě i své rodině.
Francouzský ministr zahraničí Alain Juppé tvrdí, že
jednání se blíží k tomu, že by prezident Gbagbo
mohl upustit od své vojenské obrany.

Maďarský mediální zákon sklidil kritiku OSN
05.04.2011 Po negativních reakcích EU se do
rozboru maďarského mediální zákona pustila i
Organizace spojených národů, která sice uznala
potřebu dozoru nad médii, ale upozornila, že musí
být zcela nezávislý. Maďarská mediální rada je
složena pouze ze zástupců vládních stran, chybí
v ní členové opozice a zástupci novinářských
organizací. OSN proto tvrdí, že stále tvá hrozba
cenzury, Maďarsko však zákon měnit nechce.

Britská armáda hodlá do roku 2015 propustit 17
tisíc lidí
05.04.2011 V důsledku rozpočtových škrtů budou
v nejbližších měsících propuštěny 4000 příslušníků
armády, námořnictva i RAF. Mnoho Britů je proti,
neboť považují za nesmyslné snižovat stavy
vojáků v době, kdy armáda v Afghánistánu i Libyi
operuje na hranici svých finančních a lidských
zdrojů. Vláda tvrdí, že plánované propuštění
zahraniční mise nijak neohrozí.

Japonská školská zařízení jsou testována na
radiaci
05.04.2011 Veškerá školská zařízení v regionu
poškozené JE Fukušima Daiichi budou během
následujících dvou dnů testována na úroveň
radiace. Celkem se má jednat o 1 400 školských
objektů. Experti však tvrdí, že jsou-li děti mimo
nebezpečnou zónu 30 km okolo elektrárny, žádné
nebezpečí jim nehrozí.

Libyjští povstalci ztratili město Brega - uprchli
před raketovým útokem
05.04.2011 Slabě vycvičené a špatně
organizované oddíly rebelů dnes opustily ropné
město Brega a utekly na jeho hranice. Po šesti
dnech bojů se tak libyjské armádě za pomoci
raketového útoku podařilo vyhnat povstalce z
města.

Ruská federace zpochybňuje použití síly
jednotek OSN v Pobřeží slonoviny
05.04.2011 Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov

na tiskové konferenci v Gabonu, kde se sešel se
svým protějškem, oznámil, že si Rusko není jisté
nestranností úderů francouzských jednotek a jejich
podpory ze strany jednotek OSN. Podle Ruska
mandát Rady bezpečnosti OSN v Pobřeží
slonoviny zavazuje k přísné neutralitě a ruští
odborníci prý nyní studují všechny právní aspekty
mandátu i kroků mírových sil v zemi. Rusko také již
požádalo o vysvětlení na půdě Rady bezpečnosti a
zdůraznilo, že se mu nedostalo žádné odpovědi.
Francie zatím nereagovala.

Boje v Libyi pokračují - rebely čeká první vývoz
ropy
05.04.2011 Boje mezi vládními jednotkami a
povstalci nadále pokračují, zvláště pak zesílily v
oblasti ropného města Brega. Zde také zničily
koaliční letecké útoky dva vládní kamiony mířící na
frontu. Na pobřeží ovládané povstalci dnes v
souladu s dohodou s Katarem dorazil první tanker,
který má převzít dodávku ropy. Tím získá Národní
Libyjská rada první prostředky na vyplacení svých
úředníků a zároveň se ukáže jako životaschopná
vláda. Povstalci se nyní zároveň snaží prosadit,
aby se jich netýkaly obchodní sankce uvalené na
Libyi. Turecko zatím oznámilo, že se nepodařilo
postoupit v jeho úsilí zprostředkovat příměří.

Ruská federace vyzývá v Pobřeží slonoviny k
okamžitému ukončení bojů na obou stranách-
Rusové již dříve vetovali vojenskou intervenci
05.04.2011 Rusko velmi razantně vyzvalo, aby obě
strany konfliktu okamžitě zastavily boje a
krveprolévání a aby ihned začaly hledat politické
řešení. Rusko je spolu s Čínou tradičně velmi
opatrné na vměšování se do vnitropolitických
záležitostí. Podle západních diplomatů to bylo
právě Rusko, které zrušilo díky svému vetu v Radě
bezpečnosti OSN možnou intervenci v Pobřeží
slonoviny, o kterou žádalo západoafrické
společenství ECOWAS.

Boje v Pobřeží slonoviny pokračují, armáda
prezidenta Gbagba se drží
05.04.2011 V Abidjanu probíhají vůbec nejtěžší
boje a zapojily se do nich i francouzské síly a
sporadicky i síly OSN. Prezident Ouattara tvrdí, že
jeho muži již dobyli prezidentský palác, ovšem tyto
zprávy nejsou doložitelné. Ve městě přesto nadále
zuří těžká bitva a armáda věrná prezidentu
Gbagbovi vzdoruje. Bitva o Abidjan trvá už 5 dní a
včera v noci francouzské bojové vrtulníky pod
mandátem OSN začaly napadat základny armády,
které většinou kompletně zničily- cílem jednotek
OSN a francouzské armády má být zneškodnění
těžkých zbraní, aby nemohly být použity proti
civilistům.
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