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Tokyo plánuje vznést žádost na pořádání
Olympijských her v roce 2020
10.04.2011 Hlavním bodem volební kampaně
dosavadního tokyjského starosty Shintaro Ishihara
je co nejrychlejší zotavení se z dosavadní krize,
čemuž by mělo přispět i pořádání Olympijských her
v Tokyu v roce 2020.

Zaznamenán nárůst dovozu ropy do ČR o 7,5%
pro loňský rok
10.04.2011 V loňském roce bylo do ČR dovezeno
7,73 mil tun ropy, což představuje asi 85 mld
korun; celkově tak byl zaznamenán nárůst o 7,5% -
z toho téměř 60% ropy se do ČR dostalo přes
ropovod Družba.

Čína: USA by nemělo být hlavním
posuzovatelem lidských práv
10.04.2011 Ostrý dialog se seběhl mezi oběma
stranami, když USA kriticky vystoupilo proti
přísnější politice čínské vlády vůči disidentům a
protivládním demonstrantům. Čína kontrovala
prohlášením, že země potýkající se s násilím,
rasismem a mučením nemá žádné právo
odsuzovat postupy jiných vlád.

Areva odkoupila podíl Siemensu ve společném
podniku Areva NP
10.04.2011 Francouzská společnost Areva
odkoupila od německého koncernu Siemens podíl
ve společném podniku Areva NP, který je podle
agentury AP největším stavitelem jaderných
elektráren na světě. Areva zaplatila za 34% podíl
1,62 miliardy eur (40 miliard korun), stala se
stoprocentním vlastníkem tohoto podniku.

Dle Číny je blokáda Kuby Spojenými státy
příkladem porušení lidských práv
10.04.2011 Dle Číny byla téměř půl století trvající
blokáda Kuby Spojenými státy ukázkou porušování
lidských práv ostatních národů právě USA. Kritika
se objevila ve zprávě informační kanceláře Státní
rady reagující na dokument vydaný Bílým domem
zabývajícím se lidskými právy s referencí k roku
2010.

Japonskou vládu stíhá kritika za postup při
současné situaci
10.04.2011 Premiér Naoto Kan a jeho
Demokratická strana jsou velice kritizováni za
dosavadní vládní postup, což by se podle analytiků
mohlo podepsat i na výsledku nejbližších voleb.
Japonské počínání je terčem velké kritiky také ze
strany Číny a Jižní Korei. Podle mnohých chybí ve
vládním postupu pohotovost a důkladnější
informování okolí.

K zastavení vypouštění radioaktivní vody do
moře dojde ještě o den déle
10.04.2011 S tímto tvrzením přišel hlavní inženýr
JE Fukušima Daiichi. Zastavení vypouštění
radioaktivní vody do moře je napjatě očekávaným
krokem od okolních států, ale i japonské veřejnosti.
V Tokyu byly zaznamenány první protesty proti
současné situaci a jaderné energii jako takové.

Případ korupce bývalého člena vlády v
Salvadoru
10.04.2011 V Salvadoru byl zatčen bývalý ministr
zdravotnictví Guillermo Maza, jenž je obviněn z
korupce. Maza vykonával funkci ministra v letech
2004 až 2009 a je nyní v podezření, že spolu s
dalšími osmi spolupracovníky připravil stát o více
než tři miliony dolarů. Konkrétně se jedná o
nepravosti v zakázce rekonstrukce nemocnice, jež
byla zničena zemětřesením v roce 2001.

NYSE Euronext odmítá konkurenční nabídku
10.04.2011 New Yorkská burza, která již dříve
přijala nabídku od Deutsche Boerse AG, potvrdila
svůj předešlý závazek, když odmítla nabídku na
převzetí v hodnotě 11,3 miliardy dolarů od
burzovních společností Nasdaq OMX
a IntercontinentalExchange. Vedení NYSE
Euronext označilo dohodu s Deutsche Boerse AG
za strategičtější, ačkoliv činí německá nabídka jen
10,2 miliardy dolarů.

Prezidentské volby v Peru se blíží ke konci
10.04.2011 Dvacet milionů obyvatel Peru je
oprávněno zúčastnit se prezidentských voleb,
jejichž finální etapa probíhá právě dnes. Favoritem
je dle průzkumů progresivní kandidát Ollanta
Humala, jemuž oponují čtyři zástupci
neoliberalismu. Právě Humalovo vedení je dle
některých názorů výsledkem nespokojenosti
obyvatel s neoliberální hospodářskou politikou.

V roce 2011 bude přezkoušena kvalifikace 900
tisíc příslušníků ruských bezpečnostních
složek
10.04.2011 Přezkoušení proběhne na základě
nového zákona o policii, přijatého v rámci reformy
bezpečnostních složek Ruské federace. Zákon
mimo jiné počítá se snížením počtu zaměstnanců
o 22 %, striktně zakazuje porušování lidských práv
ze strany policie a stanovuje mechanismy, jež mají
podobné případy řešit. Nevládní organizace
ocenily zapojení do diskuze o jeho znění, reforma
by však podle nich měla být systematičtější.

Německo vyhostí velvyslance Libye za
sledování disidentů
10.04.2011 Německá vláda rozhodla o vyhoštění
velvyslance Libye Jamala Ali Omara al-Baraka a
pěti dalších libyjských diplomatů, kteří údajně
sledovali libyjské disidenty žijící v Německu a
vyvíjeli ne ně tlak. Informoval o tom německý
zpravodajský kanál Deutsche Welle.

Italský premiér Silvio Berlusconi vyzývá státy
EU k pomoci s návalem migrantů ze severní
Afriky
10.04.2011 Italský premiér zdůraznil, že úkolem
evropských mocností je pomoci těmto uprchlíkům
a pokusit se vyřešit jejich svízelnou situaci. Itálie se
již rozhodla poslat k tuniskému pobřeží čtyři lodě,
pomoc Francie byla při této akci přislíbena. V další
části svého proslovu apeloval premiér na účast
Německa, které se zatím k probíhající situaci
nevyjádřilo.

Od zítřka platí ve Francii zákaz nošení burek
10.04.2011 Francie jako první evropská země
zcela zakázala nošení závojů a šátků zakrývajících
obličej na veřejnosti. K zákazu se po schválení
zákona Senátem připojí i Belgie. V Německu,
Velké Británii a Španělsku je zakázáno nosit šátky
a jiné náboženské symboly a školách a úřadech.

Podle ministrů financí EU nebude Španělsko
potřebovat finanční pomoc
10.04.2011 Ministři se na schůzce v maďarském
městě Gödölö shodli na tom, že záchranou
Portugalska by měla skončit evropská dluhová
krize. Pád Španělska, který by měl nedozírné
následky pro celou eurozonu, je
nepravděpodobný. Německý ministr financí
Wolfgang Schäuble prohlásil, že finanční krize je
mnohem více pod kontrolou než minulý rok.

Izrael nabízí Palestině klid zbraní
10.04.2011 Izraelský ministr obrany Ehud Barak
prohlásil, že Izrael nabízí Palestině klid zbraní v

případě, že palestinské síly přestanou s
odstřelováním izraelských pozic. Přiznal, že
zastavení bojů by mělo pozitivní vliv na
budoucnost budoucích vztahů, a Izrael je tak podle
ministra připraven tento krok podstoupit.
Momentálně se čeká na reakci palestinského
vedení.

Island nechce zaplatit dluh Velké Británii a
Nizozemsku
10.04.2011 Islanďané se už podruhé
v celonárodním referendu vyslovili pro to, aby 85
miliard eur, o než přišli občané Spojeného
království a Nizozemska po pádu banky Icesave,
nebylo ani z části hrazeno z peněz daňových
poplatníků. Islandská vláda výsledky referenda
přijala se zklamáním. Spor s oběma zeměmi bude
pokračovat u evropského soudu a zkomplikuje
Islandu pozici pro vstup do EU.

Kolumbie a Venezuela zlepšují obchodní vztahy
10.04.2011 Prezidenti obou zemí se snaží již od
minulého roku posilovat vzájemné obchodní
vztahy. V současné době dochází k rozšíření
obchodních smluv, jejichž platnost vyprší podle
původních dohod tento měsíc. Podle expertů je to
známka uklidňujících se vztahů a snaha o nový
začátek mezinárodní spolupráce mezi oběma
státy.

Ministři Karel Schwarzenberg, Radek John a
předseda ČSSD Bohuslav Sobotka prodiskutují
situaci poslaneckého klubu VV
10.04.2011 Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg
z TOP 09, ministr vnitra Radek John z VV a
předseda ČSSD Bohuslav Sobotka dnes budou
diskutovat o situaci poslaneckého klubu Věcí
veřejných a vládní krizi v nedělním pořadu ČT
Otázky Václava Moravce. Premiér Petr Nečas
(ODS) pozvání do pořadu odmítl.

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.
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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.

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.
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