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Podle vedení Světové banky stojí svět před
další krizí
17.04.2011 Tu mohou především v chudších
zemích způsobit stále se zvyšující ceny potravin,
jak uvedl sám prezident instituce Robert Zoellick.
Stejným tématem se již zabývá Mezinárodní
měnový fond a pomoc nejvíce postiženým zemím
dojednávají i ministři financí skupiny G20.

Prezident Srí Lanky vyzývá občany k protestům
proti prohlášení OSN
17.04.2011 OSN hovoří o válečných zločinech
způsobených jak stranou vládních vojsk, tak
Tamilskými Tygry, povstaleckým hnutím
poraženým v roce 2009. Ty měly být spáchány ke
konci konfliktu, avšak vláda jakákoliv obvinění
odmítá a vyzývá občany k protestu.

Fiat plánuje nakoupit 16% podíl ve společnosti
Chrysler
17.04.2011 Italská automobilka Fiat plánuje nákup
16% podílu v americké společnosti Chrysler. Podle
mluvčího Fiat by tato transakce měla proběhnout
do konce tohoto roku. Předpokládaná cena 16%
podílu je 1,5 miliardy dolarů.

Násilí v australské armádě- obětem bude
vyplacena kompenzace
17.04.2011 Stane se tak z důvodu nedávného
odhalení mnoha případů sexuálního zneužívání,
šikany a homofóbie v řadách vojenských jednotek.
Téma přítomnosti homosexuálů v zemi je nyní
stejně jako v USA i v Austrálii velmi probírané.

John Boehner: "Závazek USA v Iráku je
naprostou prioritou."
17.04.2011 Předseda Sněmovny reprezentantů
USA John Boehner prohlásil na své návštěvě v
Iráku, že závazek USA musí být řádně naplněn i
přes všechny názory amerických politiků, kteří
hlasitě upozorňují na ohromné výdaje spojené s
pobytem amerických vojsk ve státě. V současnosti
se v Iráku nachází kolem 46 tisíc vojáků Spojených
států.

Čína se opětovně snaží brzdit inflaci nařízeními
centrální banky
17.04.2011 Již počtvrté v tomto roce vydala čínská
centrální banka nařízení o zvýšení povinných
finančních rezerv, které musejí mít jednotlivé
bankovní instituce. Poslední nařízení zvedá
procentuální podíl rezerv o 0,5% na 20,5%, čímž
hodlá stáhnout z oběhu přibližně 350 miliard
čínských juanů (54 miliard dolarů). Inflace v zemi je
nyní na hranici 5,4%.

Timothy Geithner: "Republikáni Kongresu USA
nebudou bránit zvýšení hranice maximálního
možného zadlužení státu."
17.04.2011 Americký ministr financí Timothy
Geithner prohlásil, že republikáni Kongresu USA
ujistili prezidenta Spojených států amerických, že
nebudou bránit zvýšení hranice maximálního
možného zadlužení USA. Současná povolená
meze 14,3 bilionu dolarů je podle expertů
nedostačující a bude brzy dosažena. Tento fakt byl
pak mohl vážně ohrozit a narušit rovnováhu v
ekonomice celé země.

Japonská jaderná krize by měla být zažehnána
do devíti měsíců
17.04.2011 Během tří následujících měsíců by
technici měli zamezit únikům radiace do okolí a do
horizontu devíti měsíců by mělo dojít k úplnému a
bezpečnému odstavení celého komplexu JE
Fukušima Daiichi. S tímto prohlášením přišlo
samotné vedení Tokyo Electric Power Corp. při

návštěvě americké ministryně Hillary Clinton v
Japonsku.

MMF poskytne Ukrajině další úvěr až po
splnění podmínek
17.04.2011 K těmto podmínkám patří zejména
snížení rozpočtového schodku, zvýšení cen plynu
pro domácnosti a provedení penzijní reformy.
Ukrajinská veřejnost vnímá podmínky
Mezinárodního měnového fondu (MMF) negativně
– představitelé ukrajinské vlády dříve uvedli, že by
země mohla vyjít bez prostředků od MMF. Zároveň
však Kyjev doufá, že úvěr ve výši 1,5 miliardy
získá ještě v červnu letošního roku.

V Mexiku zadržen podezřelý ze spáchání
hromadných vražd
17.04.2011 Mexické námořnictvo ohlásilo, že se
podařilo zadržet hlavního podezřelého z vraždy
145 lidí, jejichž těla byla nalezena v masovém
hrobě ve státě Taumalipas. Jedná se o Omara
Martina Estradu zvaného El Kilo, jenž je dle všeho
místní vůdce drogového kartelu Zetas. Spolu s
Estradou bylo zatčeno pět dalších podezřelých.

Kuba se dle Raula Castra bude bránit před
agresí ze strany USA
17.04.2011 Druhý tajemník Kubánské
komunistické strany (PCC) a zároveň prezident
Raul Castro prohlásil, že Kuba bude pokračovat v
obraně proti agresi ze strany Spojených států.
Castro dodal, že Kuba je přesto ochotna zúčastnit
se vzájemných jednání, pokud by byly založeny na
respektu. Na právě probíhajícím šestém sjezdu
strany Castro zdůraznil, že případné diskuze musí
zahrnovat shodu obou států nezasahovat do svých
vnitřních záležitostí.

Prezident Světové banky: „Svět je na pokraji
rozsáhlé krize“
17.04.2011 Prezident Světové
banky Robert Zoellick ve svém prohlášení po
summitu ministrů financí skupiny zemí G20 ve
Washingtonu varoval, že se
svět důsledkem rostoucích cen ropy,
nezaměstnanosti a nestabilní situace na Blízkém
východě nachází na pokraji rozsáhlé ekonomické
krize. Účastníci summitu se shodli na tom, že
v souvislosti s pokračujícím růstem cen potravin se
mnoho lidí může ocitnout pod hranicí chudoby.
Představitelé G20 se mimo jiné zavázali
poskytnout novým vládám na Blízkém východě a
v Severní Africe finanční pomoc ve výši 35 miliard
dolarů.

Na šestém sjezdu komunistické strany na Kubě
se jedná o zásadních otázkách 
17.04.2011 V sobotu byl v Havaně zahájen šestý
sjezd komunistické strany (PCC) , jehož se
zúčastní jak prezident Raul Catro, tak 997
zvolených zástupců každé z provincií. Hlavními
tématy je sociální politika a ekonomický model,
kterým by se měla země dále řídit. Raul Castro
vyzval k zaručení pokračování tzv. kubánské
revoluce a též k zahrnutí mladších členů strany do
jejího vedení a vlády. Castro dále doporučil, aby
na postu prvního sekretáře PCC mohl být jedním
člověkem setrváno maximálně na dvě pětiletá
období. Zesílení institucionalismu v zemi by ale
podle něj nemělo ohrozit socialismus na Kubě.

Černobylští „likvidátoři“ požadují zachování
finančních kompenzací
17.04.2011 Několik dní před 25. výročím
černobylské katastrofy proběhla v Kyjevu
demonstrace účastníků likvidace jejich následků –
okolo 2000 lidí protestovalo proti snížení dávek a

důchodů. Po havárii jaderné elektrárny Černobyl
v roce 1986 začaly desítky tisíc lidí dostávat
peněžní náhradu za škody způsobené na zdraví.
Podle slov ukrajinského prezidenta Viktora
Janukovyče je výplata kompenzací ve stejné výši
nepřiměřenou zátěží pro státní rozpočet.

Francouzská armáda předala letiště v Abidjanu
do rukou sil Pobřeží slonoviny
17.04.2011 Francouzská armáda, která v Pobřeží
slonoviny podporuje mírovou misi OSN (UNOCI),
oznámila předání mezinárodního letiště v Abidjanu
do rukou bezpečnostních složek Pobřeží slonoviny
věrných prezidentu Alassane Ouattarovi. Důvodem
je prý opadající aktivita milic věrných Laurentu
Gbagbovi. Letiště Francouzi obsadili poté, co se
situace v Abidjanu začala vyhrocovat, aby mohli
zajistit ochranu případných evakuací velvyslanectví
a občanů jiných států.

OBSE chválí Tunisko za "dobrý začátek"
17.04.2011 Organizace pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě (OBSE) ústy svého
současného předsedy, litevského ministra
zahraničí Audronia Azubalise, prohlásila, že
Tunisko je zatím na dobré cestě k demokracii,
ačkoliv je před ním ještě dlouhá cesta k úspěchu.
Dále předseda OBSE prohlásil, že by OBSE mohla
pomoci s volební podporou, rozvojem nezávislých
médií, přípravou legislativy, reformou policie,
správou hranic a mnoho dalších oblastech.

Velká Británie vyloučila možnost pozemních
operací v Libyi
17.04.2011 Britský ministerský předseda David
Cameron vyloučil možnost jakékoliv pozemní
operace britské armády na libyjské půdě, která by
podle něj vedla k odcizení arabského světa.
Premiér dále zopakoval, že Velká Británie nemá v
úmyslu invazi ani okupaci Libye a že se hodlá
držet pouze mandátu Rady bezpečnosti OSN.
Premiér také prohlásil, že armáda věrná
Muammaru Kaddafimu se za žádnou cenu nesmí
dostat do Benghazi, kde by došlo k masakru.

Jemenská opozice bude jednat s ministry zemí
Perského zálivu
17.04.2011 Opoziční vůdci Jemenu, kteří dříve
odmítli vstoupit do zprostředkovaných jednání v
Saúdské Arábii, se nyní rozhodli zúčastnit se
rozhovorů o budoucím možném předání moci z
rukou jemenského prezidenta Aliho Abdullaha
Saleha. Opozice tak v podstatě vyšla vstříc
výzvám prezidenta Saleha, aby neblokovala
zahájení dialogu.

Britské Ministerstvo obrany přiznalo únik
tajných informací o jaderných ponorkách
17.04.2011 Text se začerněnými choulostivými
informacemi týkajícími se vyjádření expertů ke
zranitelnosti plavidla šlo po zkopírování do jiného
programu celý přečíst. Celé zpráva byla volně ke
stažení na stránkách Ministerstva obrany. Na
problém upozornil reportér deníku Daily Star.

Slovensko zvažuje zrušení vojenského letectva
17.04.2011 Slovensko se před vstupem do NATO
zavázalo k ročním výdajům na obranu ve výši 2%
HDP. Současné výdaje jsou však poloviční, za což
si Slováci vysloužili ostrou kritiku Severoatlantické
aliance. Ministerstvo obrany hodlá razantně šetřit,
jednou z variant je i zrušení finančně náročného
provozu vojenského letectva. Konkrétní úsporné
návrhy předloží ministr obrany vládě do léta.
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Na liberecké radnici začne jednání o řešení
situace po odvolání primátora
17.04.2011 Začátkem příštího týdne by na
liberecké radnici mělo začít jednání o nové koalici.
Prozatím není jasné, zda se bude volit také nový
primátor za Jana Korytáře, o jehož odvolání včera
rozhodli zastupitelé Liberce v tajném hlasování.

Syrský prezident již podruhé slibuje odvolání
výjimečného stavu
17.04.2011 Prezident Sýrie Bashar al-Assad
prohlásil, že by rád odvolal výjimečný stav, který v
Sýrii platí již přes 50 let, do konce příštího týdne.
Ve svém projevu se ale vyhnul většině hlavních
požadavků opozice i demonstrantů a oznámil, že
výjimečný stav bude nahrazen jinou legislativou,
protože syrský lid má rád pořádek.

Čad odmítá nařčení z podpory libyjské armády
17.04.2011 Libyjští povstalci dlouhodobě tvrdí, že
v Libyi proti nim bojují čadští žoldnéři, nyní ale
přišli s tvrzením, že přímo v libyjské armádě slouží
čadští důstojníci. Ministr zahraničí Čadu Moussa
Faki Mahmat odmítl všechna tvrzení Libyjské
národní rady, která svou stížnost předala Radě
bezpečnosti OSN. Ministr své tvrzení podkládá tím,
že jmenovaní důstojníci v dokumentu Libyjské
národní rady pro OSN jsou přítomni v Čadu.
Povstalci dále tvrdí, že Muammara Kaddafi nechal
do Čadu převést velké zásoby zlata, což Čad také
popírá a rozhodl se požádat Francii o kontrolu
hranic s Libyí, aby předešel dalším obviněním.

Egyptský soud rozhodl o zrušení strany
bývalého prezidenta Mubaraka
17.04.2011 Soud tak vyhověl jednomu z
požadavků demonstrantů a nařídil rozpuštění
Národní demokratické strany (NDP) a likvidaci
jejího majetku, který dostane stát, ačkoliv většina
nemovitého majetku byla za demonstrací vypálena
a zničena. NDP vedla egyptskou politiku od roku
1978, kdy byla založena prezidentem Anwarem
Sadatem.

V Ugandě se schyluje k nepokojům kvůli
cenám potravin- ugandský prezident varuje
před protesty
17.04.2011 Rozsáhlá sucha ve východní Africe a
problémy spojené s Blízkým východem a severní
Afrikou způsobují stále rychlejší stoupání cen
potravin i paliv. V Ugandě se ceny potravin stávají
pro mnoho obyvatel neúnosné. Prezident
Ugandy Yoweri Museveni ale oznámil, že nedovolí
žádné protesty a varoval svého politického
protivníka, který nesouhlasí s výsledky voleb, před
organizováním jakýchkoliv demonstrací. V
Kampale již policie rozehnala tisícový dav střelbou
gumových projektilů.

V Nigérii se konají prezidentské volby
17.04.2011 Proti sobě stojí současný prezident
Goodluck Jonathan a bývalý nigerijský vojenský
diktátor Muhammadu Buhari. Zatímco předběžné
výsledky ukazují, že současný prezident má
tradiční podporu křesťanského jihu Nigérie, naopak
bývalý vojenský vůdce vítězí v severních
muslimských oblastech. Podle zahraničních
pozorovatelů jsou volby v tomto nejlidnatějším
státě Afriky zatím až neuvěřitelně otevřené a
demokratické. Ovšem Muhammadu Buhari nyní
prohlásil, že má podezření na snahu manipulace
voleb vládní stranou. Analytici se obávají možnosti,
kdy by se sever po volbách postavil na stranu
Buhariho a jih naopak podpořil prezidenta
Jonathana- konflikt v této zemi, o níž se uvažuje i
jako o možném kandidátovi na stálého člena Rady
bezpečnosti OSN za Afriku, by měl závažné
dopady.

Afghánský prezident se sešel s pákistánským
premiérem kvůli otázce bezpečnosti
16.04.2011 Cílem rozhovorů bylo nalézt možnost
společného postupu proti hnutí Taliban.
Výsledkem jednání byla dohoda o posílení
pravomocí speciální mírové komise, která má za
úkol ukončit aktivity této skupiny.

Japonská ekonomika bude znovu růst mezi
červencem a zářím
16.04.2011 S tímto tvrzením přišel guvernér
japonské centrální banky. Důvodem bude
probíhající rekonstrukce celé země po nedávných
ničivých přírodních katastrofách. Japonsko prý
dokonce nebude mít problém pokrýt náklady na
obnovu.

V Chorvatsku se vášnivě demonstrovalo 
16.04.2011 Dnešní demonstrace na hlavním
záhřebském náměstí se zúčastnilo přes 20 000
lidí. Primárním cílem shromáždění bylo rozhořčení
chorvatské veřejnosti nad odsouzením generála
Anteho Gotoviny haagským tribunálem nad 24 let
za válečné zločiny spáchané na Srbech v roce
1995. Demonstranti ale také otevřeně vyjadřovali
nesouhlas se současnou vládou a  žádali ukončení
přístupových rozhovorů s Evropskou unií.

V Liberci se rozhodlo o odvolání primátora
Jana Korytáře 
16.04.2011 Liberečtí zastupitelé dnes v tajném
hlasování rozhodli o odvolání primátora Jana
Korytáře. Spolu s ním své funkce v radě města
opustí i ekonomický náměstek Jaromír Baxa a
radní Květoslava Morávková.

USA podepíše s Jižní Koreou dohodu o volném
obchodu
16.04.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary

Clinton dnes jednala v Soulu s jihokorejským
vedením o podepsání plánované dohody o volném
obchodu. Kromě toho USA přislíbily i pomoc v boji
proti jadernému programu KLDR. Ministryně
zahraničí dále pokračuje na návštěvu do
Japonska, které bylo v minulém měsíci
zdevastováno sérií zemětřesení a následnou vlnou
tsunami.

Srbská opozice požaduje předčasné volby
16.04.2011 V srbském Bělehradu se konalo velké
protestní shromáždění opozice, jehož účastníci,
nespokojení s vysokou mírou korupce v zemi a
pomalým tempem rozvoje ekonomiky, požadovali
konání předčasných voleb. Vůdce opozice Nikolić
Tamislav ve svém projevu prohlásil, že bude držet
hladovku, dokud nebudou vyhlášeny předčasné
volby. Srbský prezident Boris Tadić předčasné
volby odmítá, podle něj by mohly ohrozit šance
Srbska na vstup do Evropské unie.

Rusko poskytne Srbsku půjčku na modernizaci
železnic
16.04.2011 Srbsko získá od Ruska úvěr ve výši
800 milionů dolarů na modernizaci železniční sítě.
Příslušnou dohodu dnes podepsali v Bělehradu
generální ředitel ruských železnic Vladimír Jakunin
a srbský ministr pro infrastrukturu a energetiku
Milutin Mrkonjić.

Bolivijci protestují proti vládě
16.04.2011 Již devět dní protestují Bolivijci proti
vládě, demonstranti zablokovali hlavní silnice a
proběhli též střety s policejními silami. Učitelé a
zdravotníci požadují 15% zvýšení platů. Současné
nepokoje jsou zatím nejvážnější od počátku vlády
prezidenta Evo Moralese. Akce je vedena hlavní
odborářskou federací v zemi (COB) , jež žádá o
navýšení platů všech státních zaměstnanců. Vláda
mezitím potvrdila 10% nárůst pro učitele, vojáky a
policisty s tím, že více si nemůže dovolit. COB ale
plánuje v protestech pokračovat a uvítala by
jednání přímo s prezidentem Moralesem.

Nové zákony v rámci boje proti zločinu v
Salvadoru
16.04.2011 Salvadorský ministr spravedlnosti a
bezpečnosti Manuel Melgar oznámil, že jsou
projednávány dva návrhy zákonů, jež by měly
omezovat působení organizovaného zločinu v
zemi. Jeden z nich se zabývá umožněním
konfiskace ilegálně nabytého majetku, druhý pak
zakazuje vlastnictví zbraní. Základní myšlenkou je
dle Melgara vytvoření právního základu, jenž by
usnadňoval zabavení majetku zločinců.
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