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Elbit Systems chce na Gruzii vysoudit 100
milionů dolarů
09.04.2011 Jeden z největších izraelských výrobců
elektronických obranných systémů a pokročilých
zbraní Elbit Systems informoval o tom, že
v souvislosti s neuhrazením produkce poskytnuté
na základě smluv podepsaných v roce 2007, jejíž
hodnota činí přibližně 100 milionů dolarů, byla na
Gruzii podána žaloba u Nejvyššího
soudu Spojeného království. Bližší informace
společnost ve své tiskové zprávě neuvedla, je však
známo, že od ní Gruzie získala bezpilotní letadla
Hermes 450, které používala během války o
Abcházii a Jižní Osetii.

Německo vystupuje proti jednostrannému
vyhlášení nezávislosti Palestiny
09.04.2011 Během jednání v Berlíně německá
kancléřka Angela Merkel oznámila izraelskému
premiérovi Benjaminovi Netanjahu, že hodlá
vystoupit proti jednostrannému vyhlášení
nezávislosti státu Palestina. Jak zdůraznila
kancléřka, Německo je pro vyřešení
izraelsko-palestinského konfliktu podle vzorce „dva
státy pro dva národy“, jednostranné vyhlášení
narazí na opozici.

Mexické drogové kartely operují na území
Hondurasu
09.04.2011 Dle vyjádření ministra bezpečnosti
Oscara Alvareze operují mexické drogové kartely v
západních částech země a na honduraském
pobřeží Atlantiku. Dále bylo uvedeno, že v
Hondurasu zřejmě nepobývají permanentně,
přičemž působením těchto gangů jsou zasaženi
též Panama, Guatemala a Kostarika.

Generální stávka v Hodurasu
09.04.2011 Na 12. dubna byla v Hondurasu
svolána generální stávka, jež má vyjádřit
nespokojenost s příliš vysokými náklady na
živobytí a mírou kriminality v zemi. Dle
organizátorů by měla akce probíhat poklidně. Již
30.března podpořilo na 25000 obyvatel stávkující
učitele, jež nesouhlasili s procesem privatizace ve
školství.

Uruguayská vláda poskytne až 1600 stipendií
09.04.2011 Až 1600 studentů středních a
obchodních  škol získá od uruguayské vlády
stipendium. Jedná se o součást programu, jehož
účelem je snížení počtu žáků, jež  nedokončí
studia. Dle dat Národního statistického úřadu
nezakončí střední školu až 50% studentů.

Pochod DSSS v Krupce skončil bez větších
komplikací
09.04.2011 Demonstranti Dělnické sociální strany
spravedlnosti dnes pochodovali v Krupce na
Teplicku bez větších výtržností, zadrženy byly 3
osoby. Na místě bylo přítomno přes 1000 policistů,
dokonce byl v pohotovosti i policejní vrtulník. Podle
představitele DSSS Petra Kotába se pochod v
Krupce bude opakovat.

Paraguajský prezident v květnu navštíví
Německo
09.04.2011 Paraguajský prezident Fernando Lugo
dle německého velvyslance navštíví Německo
koncem května letošního roku. Lugo se setká s
kancléřkou Angelou Merkel a dalšími představiteli
státu.

Polská delegace navštívila památník v Katyni
09.04.2011 Manželka současného polského
prezidenta Anna Komorowski a příbuzní
zahynulých při letecké havárii 10. dubna 2010

poblíž západoruského Smolensku se dnes
zúčastnili bohoslužby na místě katastrofy, poté
navštívili památník obětem masakru v Katyni.
Polský prezident Bronisław Komorowski by měl
Katyni navštívit 11. dubna, při této příležitosti se v
Moskvě setká s ruským prezidentem Dmitrijem
Medvěděvem.

Několik set lidí demonstruje poblíž ruského
velvyslanectví ve Varšavě
09.04.2011 Účastníci shromáždění mají polské
vlajky a transparenty s nápisy jako „Jen strašná
pravda o Smolensku a Katyni nás může spojit – lež
nikdy“ nebo slogany kritizujícími Rusko i polskou
vládu. Podle místních masmédií zorganizoval
demonstraci polský list Gazeta Polska. Ulice, na
které se ruské velvyslanectví nachází, je uzavřena
a hlídána policií.

V Nizozemském městě se podruhé za 10 dnů
střílelo
09.04.2011 Muž okolo 25 let začal krátkou
automatickou zbraní pálit do davu lidí v nákupním
centru u města Alphen aan de Rijn a poté obrátil
zbraň proti sobě. Na místě zůstalo 6 mrtvých
včetně neznámého útočníka a 16 dalších lidí bylo
zraněno. Motiv masakru není znám. Při přestřelce
2. dubna ve stejném městě zemřeli 2 lidé a 2 další
byli zraněni.

Toyota opětovně spouští výrobu v Japonsku,
avšak pouze na 50 %
09.04.2011 Japonská automobilka Toyota se
rozhodla o znovuspuštění své výroby po ničivých
zemětřeseních, které postihly Japonsko v nedávné
době. Všech 18 výrobních zařízení po celé zemi
začnou opětovně fungovat od 18.4. 2011. Výroba
však bude prozatím omezena podle oficiální
zprávy na polovinu.

Budapešťské demonstrace proti rozpočtovým
škrtům se má zúčastnit 20 tisíc lidí
09.04.2011 Odbory svolaly protestní shromáždění
na dnešní den, neboť v městečku Gödöllő za
Budapeští právě probíhá jednání ministrů financí
EU. Odboráři nesouhlasí se snižováním platů
státních zaměstnanců a ztrátou mnoha pracovních
míst. Vláda tvrdí, že nehodlá poškozovat občany,
šetření je podle ní nutné, jinak dojde ke zhroucení
celého sociálního systému.

Premiér odmítl požadavek VV na odvolání
ministrů, rekonstruovat vládu ovšem chce
09.04.2011 Předseda vlády Petr Nečas dnes
odmítl požadavek, který přednesla strana Věci
Veřejné, na odvolání ministra financí Miroslava
Kalouska, ministra zemědělství Ivana Fuksu a
ministra obrany Alexandra Vondru z jejich funkcí.
Premiér má i přesto ovšem v plánu rozsáhlejší
obměnu personálního obsazení vlády, která je
podle něj momentálně nutná.

Věci Veřejné požadují za odstoupení svých
ministrů odvolání i dalších
09.04.2011 Strana Věci Veřejné se po dnešním
jednání shodla, že ministři za VV Radek John a
Josef Dobeš jsou ochotni vzdát se svých funkcí,
pokud budou odvoláni také ministři Miroslav
Kalousek, Ivan Fuks a Alexandr Vondra. Poslanci
VV dále potvrdili, že nemají v plánu vypovídat
koaliční smlouvu.

37 bývalých kubánských politických vězňů již
dorazilo do Španělska
09.04.2011 V Madridu přistálo letadlo s 37
bývalými kubánskými politickými vězni, kteří byli po
dohodě mezi kubánskou a španělskou vládou

propuštěni na svobodu. Od července 2010 tak do
Španělska dorazilo již 115 kubánských disidentů.
Právě odcestování ze země bylo jednou z
podmínek kubánské vlády o propuštění těchto
politických vězňů.

Rada bezpečnosti OSN odložila žádost Keni na
přerušení vyšetřování u Mezinárodního
trestního tribunálu
09.04.2011 Žádost Keni, která se odvolávala na
tzv. Římský statut (smlouvy mezi členy
Mezinárodního trestního tribunálu), o odložení
vyšetřování svých členů vlády kvůli povolebnímu
násilí v Keni v roce 2007 po sporných volbách byla
členy Rady bezpečnosti odložena. Prokurátor
Trestního tribunálu Luis Moreno-Ocampo
představil dva případy, v nichž obviňuje z
válečných zločinů celkem šest členů vlády a
významných obchodníků z podněcování etnického
násilí, v němž zemřelo více než 1.200 lidí.

Boje mezi Gazou a Izraelem pokračují
09.04.2011 Již třetí den probíhají vojenské nálety
na území pásma Gazy a ozbrojenci Hamasu
ostřelují Izrael raketami. Izraelský premiér
Benjamin Netanjahu z České republiky v pátek
vzkázal, že Hamas překročil hranice únosnosti a
izraelská armáda proto musí Hamasu "dát tvrdou
lekci"- stalo se tak po útoku protitankovou střelou
na izraelský školní autobus. Člen izraelského
bezpečnostního výboru Gideon Saar potvrdil, že
izraelská komanda provádějí bojové nájezdy do
Gazy v pobřežní oblasti, která je pod izraelskou
blokádou.

Protesty zachvátili celou Sýrii, na východě
Sýrie se bouří Kurdové
09.04.2011 Ve většině velkých měst se protestuje
za reformy a demokracii a syrská armáda
demonstranty rozhání. Podle zpráv z nemocnice v
Deraa bylo zabito další 22 lidí a 120 demonstrantů
je zraněno. Na východě země ale také v
mohutných protestech povstaly tisíce etnických
Kurdů, kteří po syrském
prezidentu al-Assadovi požadují reformy pro sebe,
přestože jim prezident slíbil nové ústupky v otázce
občanství.

Další protesty v Egyptě- demonstranti chtějí
tvrdý soud s H. Mubarakem a odstoupení šéfa
Vojenské rady
09.04.2011 Přes 2000 Egypťanů protestuje na
náměstí Tahrir v Káhiře, kde se dokonce střetli s
armádou pokoušející se dav rozehnat. Protestující
požadují odvolání kontroverzního zákona, který
zakazuje protesty a shromažďování, a také
požadují, aby byl veden rychlý proces s bývalým
prezidentem Egypta Husni Mubarakem a jeho
úředníky. Stejně tak také chtějí, aby odstoupil z
vedení Nejvyšší vojenské rady, jež stojí v čele
Egypta, polní maršál Mohamed Hussein Tantawi,
který byl po 20 let ministrem obrany prezidenta
Mubaraka, přičemž chtějí, aby Vojenská rada již
předala moc civilní správě.

Zvrat v Pobřeží slonoviny: armáda prezidenta
Gbagba dobyla zpět velkou část Abidjanu
09.04.2011 Armáda Pobřeží slonoviny
zachovávající věrnost prezidentu Gbagbovi opět
dobyla dvě velké části města Abidjan. Šéf mírové
mise OSN v Pobřeží slonoviny (UNOCI) Alain Le
Roy prohlásil, že prezident Laurent Gbagbo
pravděpodobně využil svou snahu o mírové
jednání jako zástěrku k získání času pro armádu,
která podle A. Le Roye stále disponuje tanky a
jinými těžkými zbraněmi. V současnosti probíhají
boje po celém městě ale mají menší intenzitu než v
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předchozích dnech a podle OSN je zde patová
situace. Francie také tvrdí, že armáda prezidenta
Gbagba střílela na francouzskou ambasádu, čímž
ospravedlňuje útoky svých vrtulníků na těžké
zbraně armády.

V Nigérii začaly parlamentní volby- násilí se
střetává se snahou o demokracii
09.04.2011 Nigérie, nejlidnatější stát Afriky a
největší africký producent ropy s obrovským
přírodním bohatstvím, dnes zahájila parlamentní
volby, které jsou vnímány jako předkolo
prezidentských voleb. Volba prezidenta bude
následovat hned po volbách do parlamentu a dle
předpovědí pravděpodobně vyhraje současný
prezident Goodluck Jonathan. Parlamentní volby
byly kvůli velmi špatné organizaci již dvakrát
odloženy a provází je vůbec největší finanční
náklady a násilí spolu s únosy.

Libyjští povstalci tvrdí, že odrazili vládní útok
na město Misrata, NATO ale pochybuje 
09.04.2011 Mluvčí rebelů v Misratě tvrdí, že se
podařilo odrazit nápor libyjské armády a nyní se
daří zatlačovat vojáky zpět od centra tohoto
přístavního města, poslední povstalecké bašty na
západě Libye. Představitelé NATO si ale prý
postupně přiznávají, že situace v Libyi se i kvůli
náletům proměnila ve vojenský pat, a kritizují
Muammara Kaddafiho, který dle nich využívá
civilistů ke krytí armády před leteckými útoky.
NATO prý také stále více pochybuje o možném
úspěchu ozbrojeného povstání proti Muammarovi
Kaddafimu.

Inženýři JE Fukušima Daiichi: stabilizace
reaktorů může trvat měsíce, úplné odstranění
následků roky
09.04.2011 Společnost Toshiba, která reaktory
vyrobila, již navrhla desetiroční plán na vyřazení
čtyř ze šesti poškozených reaktorů. Japonská
vláda ale tvrdí, že je ještě příliš brzy na plánování
konkrétních postupů pro ukončení současné krize.

Japonsko bude pokračovat ve vypouštění
radioaktivní vody do moře o den déle než se
čekalo
09.04.2011 Bude tomu tak z důvodu přerušení
vypouštění vlivem včerejšího zemětřesení. Nad
tímto rozhodnutím vyjádřila obavy i Čína, která je
znepokojena již měsíčním trváním nastalé situace.
Peking bedlivě monitoruje dění okolo celého
komplexu JE Fukušima Daiichi a již vydal zákaz na
import japonských potravin ze 12 prefektur.

Dolar klesá, ceny ropy a drahých kovů dosahují
maxima
09.04.2011 Euro se během posledních dní dostalo
na svůj vrchol vůči dolaru, jehož kurz výrazně

klesá ( 1 euro= 1,45 dolaru). To ovlivňuje jak
rekordní ceny zlata, po němž se zvyšuje světová
poptávka, tak cenu ropy, která povyskočila na
126,65 dolaru za barel ropy Brent a na níž se
významně podílí i stále probíhající konflikty v
arabském světě.

Převzení Genzyme společností Sanofi Aventis
dokončeno
09.04.2011 Francouzský výrobce léčiv Sanofi
Aventis převzal americkou biotechnologickou
společnost Sanofi Aventis za 20,1 miliardy dolarů.
Tímto převzetím získá Sanofi velkou podporu v
léčbě vzácných nemocí a umožní jí výrazně
zkvalitnit úroveň poskytovaných služeb.

Kongres USA schvaluje rozpočet na zbytek
fiskálního roku, zabraňuje pádu vlády
09.04.2011 Kongres USA schválil a odsouhlasil
společně s prezidentem Barackem Obamou státní
rozpočet pro zbytek tohoto fiskálního roku (do
30.9.2011), který počítá s omezením výdajů státu
o 38 miliard dolarů. Rozpočet byl schválen hodinu
před oficiálním ukončením vydávání peněz pro
americkou vládu, což by samozřejmě způsobilo její
okamžitý pád. Bylo tedy podle expertů zabráněno
obrovské pohromě, která by způsobila v případě
neuzavření dohody nucenou dovolenou pro více
než 800 tisích federálních pracovníků, zpomalila by
zotavující se americkou ekonomiku, způsobila by
uzavření všech národních parků či oddálila
vyplacení mzdy pro americké vojáky bojující v
Iráku a Afganistánu.

JE Dukovany: 4.blok opět v plném provozu
09.04.2011 4. blok jaderné elektrárny Dukovany,
který byl 1. dubna odstaven z důvodu technických
nedostatků, dnes dosáhne plného výkonu. Podle
mluvčího elektrárny Petra Spilky prošel blok
několika úspěšnými zkouškami, nebyl proto důvod
turbíny 4. bloku znovu nepřipojit.

Premiér dnes sezval výkonnou radu ODS k
dalším poradám ohledně vládní krize
09.04.2011 Premiér a předseda strany ODS Petr
Nečas svolal dnes do stranického sídla výkonnou
radu, která má určit hranice a podmínky v jednání
o nové vládní sestavě. Sejít se plánuje i
poslanecký klub VV, který chce projednávat
všechny možné varianty, tzn. i možnost
vypovězení smlouvy koalice.

John Boehner: Redukce výdajů na obranu USA
již v rozpočtu vyřešeny
09.04.2011 Předseda americké Sněmovny
reprezentantů John Boehner prohlásil, že veškeré
redukce ve výdajích státu na obranu USA byly již
vyřešeny. Dále dodal, že celý návrh rozpočtu již
pokročil výraznými kroky vpřed a vyjádřil naději

brzkého uzavření přijatelné dohody.

Aktuálně z USA: Kongres musí schválit během
několika hodin způsob financování vlády a
zabránit jejímu pádu
09.04.2011 Do půlnoci z pátka na sobotu
amerického času musí Kongres USA dohodnout a
schválit konečný způsob financování americké
vlády pro zbytek tohoto fiskálného roku. Jen tento
krok ji může totiž zachránit před pádem, který by
způsobil velké finanční a pracovní potíže pro
statisíce federálních státních zaměsntanců. Do
konečné deadline zbývají momentálně asi 4
hodiny.

Prezident republiky dnes jednal s izraelským
premiérem Netanjahu
08.04.2011 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
se dnes sešel s prezidentem Václavem Klausem
na jednání o prohlubování vztahů a spolupráce
mezi ČR a Izraelem. Navázali tak spolu na včerejší
jednání izraelského premiéra s českým premiérem
Petrem Nečasem.

ODS a TOP 09 žádají odstoupení ministra
školství a vnitra 
08.04.2011 Vedení ODS a TOP 09 požaduje
odstoupení ministra vnitra a předsedy strany VV
Radka Johna, dále také ministra školství Josefa
Dobeše. Rozhodnutí padlo kvůli spojitosti obou
ministrů s bezpečnostní agenturou ABL. Premiér
Petr Nečas dnes prohlásil, že má ve věci nejen
plnou podporu ODS, ale i právě TOP 09. Demise
ministrů Dobeše a Johna plánuje předložit premiér
spolu s demisí ministra dopravy Víta Bárty toto
pondělí prezidentovi republiky.

Mezistátní letecký výbor zveřejnil závěry
vyšetřování havárie polského Tu-154M u
Smolenska
08.04.2011 Ze zprávy mimo jiné plyne, že piloti
přistávali za nepříznivých atmosférických
podmínek pod velkým tlakem ze strany polské
delegace. Zpráva zároveň vylučuje možnost
pochybení ze strany pracovníků řídící věže ve
Smolensku. Polský premiér Donald Tusk mezitím
obvinil Rusko z neobjektivního vyšetření a zatajení
části faktů. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
již dříve podobná obvinění odmítl a zdůraznil
bezprecedentní průhlednost vyšetřování.
Prezidentský speciál Tupolev Tu-154 s polskou
delegací směřující na smuteční slavnost do Katyně
havaroval 10. dubna 2010, při havárii zahynulo 96
lidí, mezi nimi i tehdejší polský prezident Lech
Kaczyński.
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