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Američan uvězněn v KLDR
12.04.2011 Podle oficiální zprávy došlo k uvěznění
amerického občana v Severní Koreji. Momentálně
jednají Spojené státy o jeho propuštění s KLDR
přes švédskou ambasádu v zemi, jelikož mezi USA
a KLDR prakticky neexistují žádné diplomatické
vztahy. Osud zadrženého je však podle expertů
nejistý.

Fukušima 1: Jaderná havárie přehodnocena na
7 stupeň
12.04.2011 Japonská komise pro jadernou
bezpečnost to dnes oznámila vzhledem k množství
radioaktivních látek, které se dostaly ven z
jaderného zařízení ve Fukušimě v souvislostmi s
událostmi po zemětřesení z 11.3.2011. Podle
odhadu komise dosahovaly extrémní hodnoty
úniku radioaktivního jódu 131 až 10.000
terabecqerelů / hod. Tento stav trval několik hodin.
V porovnání s černobylskou jadernou havárií došlo
asi k 10% kontaminaci. V průběhu dnešního dne
došlo v JE Fukušima k požáru v distribučním
rozvaděči obsahujícím baterie, jež se nachází v
blízkosti jižního kanálu pro vypouštění vody z
jednotek 1-4. Požární tým uhasil oheň brzy poté co
vypukl.

Schválený státní rozpočet USA pro tento rok
redukuje výdaje na poskytování jídla pro chudé
svobodné matky
12.04.2011 Rozpočet schválený Kongresem USA
před několika málo dny dnes představil své
detailnější plány. Dojde k výrazné redukci
programů, které např. doposud poskytovaly jídlo a
základní obživu pro chudé matky s dětmi. Jen v
zemědělském sektoru se tak ušetří 2,6 miliardy
dolarů. Celkový rozpočet krátí výdaje pro zbytek
tohoto fiskálního roku o 28 miliard dolarů.

V Istanbulu zadrženo 40 lidí podezřelých ze
členství v Al-Káidě
12.04.2011 Turecká policie zadržela dnes v
Istanbulu 40 možných členů Al-Káidy a Hizballáhu.
Mezi zadrženými má být i vůdce tureckých
přívrženců Al-Káidy Halis Bayancuk. Turecká
policie nyní zkoumá podrobnosti o celém zátahu a
všech zadržených.

Jihovýchodní Turecko podlehlo záplavám
12.04.2011 Silné deště trvající již od neděle
způsobily rozsáhlé záplavy v různých
jihovýchodních provinciích Turecka. V provincii
Gaziantep dokonce praskla celá přehrada.
Nahlášeno je prozatím jedno úmrtí, dále několik
zraněných a pohřešovaných.

Blížící se volby v Turecku: PKK zapojila do své
předvolební aktivity imámy
12.04.2011 Teroristická a radikální Strana
kurdských pracujících (PKK - Partiya Karker

Možná budoucí spolupráce Venezuely a Číny
12.04.2011 Mezi Venezuelou a Čínou probíhají
jednání, a to zejména na téma dostatku potravin,
infrastruktury a strojírenství. Oba státy zřejmě
hodlají navázat užší spolupráci hned v několika
oborech. Chystají se projekty výstavby domů,
zvýšení produkce potravin a výroby zemědělských
strojů.

Generální tajemník OSN navštíví Českou
republiku a země východní Evropy
12.04.2011 Generální tajemník OSN Ban Ki-moon
má v nejbližších dnech v plánu navštívit Českou
republiku, Maďarsko, Ukrajinu a Rusko. Ve dnech
15. – 17. dubna by měl zavítat do České republiky,
kde bude hovořit o současné mezinárodní situaci,

včetně bojů v Libyi. Mimo jiné se zde setká s
ministrem zahraničních věcí ČR Karlem
Schwarzenbergem. V ukrajinském Kyjevu se Ban
Ki-moon zúčastní mezinárodního summitu o
jaderné bezpečnosti věnovanému 25. výročí
černobylské havárie, navštíví také samotnou
jadernou elektrárnu.

Bývalý egyptský prezident byl hospitalizován
12.04.2011 Bývalý prezident Husni Mubarak,
kterému je 82 let, byl přijat do nemocnice v
turistickém letovisku Sharm el-Sheikh na jihu
Sinaje. Stalo se tak dva dny poté, co byl Husni
Muabrak předvolán do Káhiry k vyšetřování
zabíjení demonstrantů a zneužívání veřejných
prostředků. Husni Mubarak všechna obvinění své
osoby popřel, ovšem kvůli hospitalizaci nyní není
povinen do Káhiry dorazit.

Egyptská armáda zahájila vyklízení Tahriru
12.04.2011 Káhirské náměstí Tahrir, kde se již 5
dní protestuje proti Vojenské radě řídící Egypt a
kde demonstranti žádají tvrdé procesy s vládou
bývalého prezidenta Mubaraka, obsadila armáda a
policie a zahájila v souladu s kontroverzním
zákonem proti demonstracím rozhánění
protestujících.

Kvůli dění na Blízkém východě a v severní
Africe zasedne Mezinárodní měnový fond a
Světová banka
12.04.2011 Nepokoje povedou v tomto týdnu k
multilaterálním jednáním bank v čele s
Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a
světovou bankou. Jedná se o výroční setkání
představitelů, při kterém se má prodiskutovat
společná pomoc postiženým regionům.

Světová banka poskytne Tunisku 500 milionů
dolarů
12.04.2011 Světová banka v současnosti pracuje s
tuniskými představiteli na 500-ti milionové podpoře
tuniského státního rozpočtu, oznámil to ředitel
Světové banky Robert Zoellick. Prostředky od
Světové banky by měly být využity na podporu
 reforem pro zvýšení transparentnosti, zlepšení
služeb a vytváření pracovních míst. Podle
tuniského ministra financí Jalloul Ayeda si Tunisko
bude muset půjčit 4 miliardy dolarů, aby se mohlo
zotavit z ekonomického propadu.

Francie kritizuje NATO - to zničilo mírové snahy
Africké unie
12.04.2011 NATO převzalo velení nad operacemi
v Libyi 31. března a již několikrát čelilo obviněním
ze strany libyjských povstalců za malou intenzitu
útoků. NATO je naopak podstatně kritičtější k
povstaleckému vedení a naposled oznámilo, že
povstalci vlastní těžké zbraně, což NATO
nevědělo. Francie nyní tvrdí, že kvůli slabým
útokům dochází k zabíjení dalších civilistů
armádou Muammara Kaddafiho, a požaduje
bombardování ve větší míře. Libyjská armáda
zatím dále dobývá město Misrata, poslední baštu
rebelů na západě Libye. Francii stejným názorem
podpořila i Velká Británie, ovšem způsobilo to
kolaps mírových jednání Africké unie, na jejíž plán
příměří již dříve přistoupil Muammar Kaddafi,
přičemž povstalci o něm jednali.

Ve Svazijsku policie rozháněla střelbou
protesty proti monarchii
12.04.2011 Svazijsko, v němž vládne král Mswati
III., je poslední černošskou absolutistickou
monarchií a dlouhodobě čelí kritice za údajné
rozsáhlé porušování lidských práv. V poslední
době utrpěla svazijská ekonomika razantní propad

po změnách v Jihoafrické celní unii (SACU), kvůli
čemuž hrozil i vládní bankrot. V hlavním
obchodním městě Manzini došlo k rozsáhlým
protestů s cílem vyvolat svrhnutí krále dle
tuniského a egyptského vzoru, policie davy
rozháněla slzným plynem a gumovými projektily.
Dle svědků byla situace velmi blízko vymknutí se
kontrole.

Francie hodlá Pobřeží slonoviny poskytnout
400 milionů Euro
12.04.2011 Francie hodlá částku poskytnout na
obnovu a pomoc konfliktem rozvrácenému Pobřeží
slonoviny. Jedná se o 10 miliard Kč.

Prezident Pobřeží slonoviny Laurent Gbagbo
byl zadržen, údajně za pomoci Francie
12.04.2011 V bunkru prezidenta Gbagba, který
obklíčili a uzavřeli francouzští vojáci, se jednotkám
prezidenta Ouattary podařilo zadržet prezidenta
Gbagba. Francie ovšem následně popřela, že by
se zatčení účastnila. Prezident Gbagbo byl
převezen do velitelství prezidenta Ouattary v
abidjanském hotelu, ovšem podle posledních zpráv
byl převezen na neznámé místo a v Abidjanu se již
nenachází. Pravděpodobně byl odvezen na sever
Pobřeží slonoviny, kde je silná podpora prezidenta
Ouattary. Ačkoliv prezident Ouattara nyní vyzývá k
míru, situace v Abidjanu je nadále vážná neboť se
zde nachází jednotky věrné Gbagbovi a také
ozbrojené milice a "Mladí patrioti". Prezident
Ouattara slíbil vytvoření tzv. Komise pravdy, která
má prošetřit všechno násilí, ke kterému došlo v
průběhu čtyřměsíčního konfliktu.

Podle místopředsedy ČSSD by prezident měl
provést odvolání ministrů
12.04.2011 Místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier
dnes na tiskové konferenci řekl, že podle jeho
názoru v případě, kdy premiér navrhne odvolání
ministrů, je prezident podle ústavy povinen toto
odvolání provést, a to bez zbytečného odkladu.
Reagoval tak na dnešní prohlášení prezidenta
Václava Klause, že prozatím nepřijme ani demisi
ministra dopravy, ani návrhy na odvolání ministrů
vnitra a školství.

Prezident Václav Klaus zatím neodvolá ministry
za VV 
12.04.2011 Prezident ČR Václav Klaus dnes
oznámil, že se rozhodl prozatím nepřijmout ani
demisi ministra dopravy Víta Bárty (VV), ani návrh
na odvolání ministra vnitra Radka Johna a ministra
školství Josefa Dobeše (oba VV). Je ochoten
jakkoliv ústavně konat a jednat až ve chvíli, kdy mu
vláda a K9 oznámí, zda budou na vládě nadále
spolupracovat.

Učitelé nesouhlasí s novelou školského zákona
12.04.2011 Okolo tří set učitelů podepsalo
petici,ve které vyzývají vládu, aby odmítla novelu
školského zákona, kterou má ministr školství Josef
Dobeš (VV) zítra přinést na jednání kabinetu.
Učitelé, ředitelé a lidé pracující ve školství
nesouhlasí s tím, že novela počítá s upravováním
osnov podle dokumentů vydávaných
ministerstvem, vede to podle nich o krok zpět.

Běloruská KGB upřednostňuje politickou verzi
exploze v minském metru
12.04.2011 Vyšetřování zkoumá podle předsedy
běloruské KGB Vadima Zaitseva tři verze
incidentu, který byl kvalifikován jako teroristický
útok. První z nich považuje útok za „pokus o
destabilizaci situace v Bělorusku“, další verze vidí
za útokem mladé anarchisty nebo člověka
„nemocného nejen duševně, ale i z hlediska
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osobních ambicí“ (cituje předsedu KGB agentura
Interfax). K výbuchu došlo v pondělí podvečer na
minské stanici metra Okťabrskaja poblíž sídla
běloruského prezidenta, jeho následkem zemřelo
12 lidí a 192 bylo zraněno. Generální prokuratura
informovala o zatčení několika podezřelých.
Bělorusko požádalo o spolupráci při vyšetřování
experty z Ruska, Velké Británie a Izraele.

Výrazně klesly ceny ropy
12.04.2011 Brent ropa zaznamenala masivní pád
o $3.28 na $120.70 za barel. Americká ropa klesla
o $3.75 na současných $106.17 za barel. Podle
výroku mnohých analytiků může spadnput cena
Brent ropy v následujících měsících až na 105
dolarů za barel.

Pákistán žádá USA o redukci počtu vojenských
cvičitelů pakistánských speciálních jednotek,
obává se špionáže
12.04.2011 Pakistánská vláda a rozvědka
požádaly Spojené státy o stažení určitého počtu
vojáků a vojenských cvičitelů pakistánských
speciálních jednotek z území státu. Toto gesto je
podle expertů jasným důkazem zhoršujících se
vztahů a klesající úrovně důvěry mezi oběma
zeměmi. Pakistán se údajně podle výroku USA
obává faktu, že američtí vojáci provádějí na území
Pákistánu nepovolenou špionáž.

Člen republikánské strany USA Mitt Romney
bude kandidivat na prezidenta Spojených států
12.04.2011 Republikánský člen a multimilionář Mitt
Romney oznámil kandidaturu na prezidentské
volby USA, které se budou konat v roce 2012.
Stane se tak rivalem současnému prezidentovi a
demokratovi Baracku Obamovi. Romney již začal
se shromažďováním peněz pro zahájení masivní
kampaně, která podle jeho slov Spojeným státům
jasně ukáže, že Barack Obama v mnohých
politických otázkách selhal. Romney již kandidoval
na prezidenta USA v roce 2008, při tomto pokusu
však neuspěl.

Ukrajina trvá na snížení cen ruského plynu
12.04.2011 Premiér Ukrajiny N. Azarov během
jednání s ruským premiérem V. Putinem oznámil,
že je třeba urychlit práci na nové smlouvě o
dodávkách plynu. Podle jeho slov neodráží cena
zemního plynu dodávaného na Ukrajinu na
základě smluv mezi společnostmi Gazprom a
Naftogaz tržní hodnotu zformovanou na Západě a
značně převyšuje ceny alternativních paliv.

Ruský premiér projedná s představiteli Ukrajiny
perspektivy spolupráce a integrace
12.04.2011 Ruský premiér Vladimír Putin dnes
navštívil Kyjev za účelem jednání o otázkách
hospodářské spolupráce, mimo jiné v oblasti

energetiky, a perspektivách účasti Ukrajiny na
integračním procesu v post-sovětském prostoru –
konkrétně se jedná o vstup Ukrajiny do celní unie a
jednotného hospodářského prostoru utvářeného
Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem. Ruský
premiér by se měl v Kyjevu setkat s ukrajinským
prezidentem Viktorem Janukovychem a premiérem
Nikolajem Azarovem.

Španělská a francouzská policie zatkla 4 členy
organizace ETA
12.04.2011 Dva spolupracovníci teroristické
organizace ETA, kteří byli španělskou policií
zatčeni v Baskicku, měli na starost dodávky zbraní
a výbušnin. Před dvěma dny se francouzským
agentům po přestřelce podařilo zadržet dvojici
nejhledanějších teroristů organizace ETA, Oiera
Mielgoa a Itziar Morén. Za poslední tři měsíce
skočilo už 40 členů této organizace za mřížemi.

Českou republiku navštíví italský prezident
Georgio Napolitano
12.04.2011 Třídenní návštěva začne zítřejším
setkáním s prezidentem Václavem Klausem. Oba
prezidenti ve čtvrtek otevřou část
zrekonstruovaného budovy Hlavního nádraží
v Praze, která je dílem italské firmy. Státní
návštěva má za cíl posílit vzájemné vztahy a
rozvinout diskuzi o řešení problému s imigranty ze
severní Afriky.

Odbory v České rafinárenské ve stávkové
pohotovosti
11.04.2011 Předmětem sporu jsou požadavky na
zvýšení mezd zaměstnanců. Stávku prý podporuje
až 75% členů podniku. Vedení České rafinárenské
se ale k nastalé situaci nechce vyjadřovat, dokud
se neporadí se zprostředkovatelem mezi ním a
odbory.

PSA Peugeot Citroën rozšiřuje výrobu v Trnavě
11.04.2011 Šéf koncernu Philippe Varin dnes
oficiálně prohlásil, že automobilka zainvestuje 130
mil eur k rozšíření svého závodu v Trnavě.
Investice tak vytvoří téměř 900 nových pracovních
míst. Nový model by se pak měl na trh dostat na
jaře příštího roku.

EU kritizuje opatření Itálie o povolení pro
imigranty
11.04.2011 Ministři vnitra EU kritizovali Itálii kvůli
povolení k pobytu pro tuniské imigranty. Některé
státy dokonce hrozí zavedením kontrol na
hranicích. Povolení totiž Tunisanům povoluje a
umožňuje svévolně se pohybovat v rámci celého
schengenského systému.

ÚOHS se bude zabývat zakázkou firmy
ProMoPro
11.04.2011 Spornou zakázkou, kterou objednal za
českého předsednictví EU nynější ministr obrany
Alexandr Vondra od firmy ProMoPro, aniž by
proběhlo výběrové řízení, se bude zabývat Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže, a to na podnět
ministerstva financí. Případem se zabývá i policie.

Do 2.kola prezidentských voleb v Peru
postoupí pravděpodobně kandidáti Humala a
Fujimori
11.04.2011 Již bylo sečteno 80 % všech hlasů a
současný stav ukazuje, že do druhého kola
prezidentských voleb postoupí s velkou
pravděpodobností levicový nacionalista Ollanta
Humala a pravicová právnička Keiko Fujimori.
Humalovi bylo zatím připsáno zhruba 30 % hlasů,
Fujimori získala doposud 23 %.

Zemědělská reforma by dotace pro české
zemědělce snížit neměla
11.04.2011 Eurokomisař pro zemědělství Dacian
Ciolos, který dnes navštívil ČR, se vyjádřil, že
připravovaná zemědělská reforma zemí EU by k
r.2013 neměla snížit dotace českým farmám a
zemědělcům. Čeští zemědělci se však přesto
obávají - plánované zavedení limitů finančních
podpor velkých farem by je mohlo připravit o velké
částky (hovoří se o 6 až 12-ti mld korun ročně).

Provozní ředitel Renaultu Patrick Pelata
odstoupil
11.04.2011 Provozní ředitel francouzské
automobilky Renault Patrick Pelata rezignoval
jakožto následek skandálu kolem údajné špionáže
ve firmě. Renault propustil v lednu tohoto roku 3
řídící pracovníky, jelikož se společnost domnívala,
že mají prsty v průmyslovém špionážním spiknutí.
Později však vyšlo najevo, že se ani jeden z nich
ničím neprovinil, celá aféra byla dokonce označena
jak podvod. Zpráva o vyšetřování špionáže podle
francouzské vlády odhalila závažné nedostatky ve
vedení automobilky.

Prezident USA Barack Obama plánuje vytvoření
dlouhodobého státního rozpočtu s radikálními
redukcemi výdajů
11.04.2011 Prezident USA Barack Obama předloží
Kongresu USA ve středu tento týden prvotní návrh
státního rozpočtu pro následující roky. Tento návrh
počítá podle slov prezidenta s radikálními škrty a
omezením státních výdajů. Právě boj o konečnou
podobu rozpočtu bude podle expertů asi
nejžhavějším a nejdiskutovanějším tématem
politické scény USA po dobu následujících měsíců.
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