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Akcie Apple stouply o 2,7 %
21.04.2011 Americká společnost Apple
zaznamenla nárůst svých akcií na americké burze
o 2,7 %. Tento skok je vysvětlován z úst expertů
především stále se zvětšujícím nárokem po
přístrojích iPhone.

Estonští občané unesení v Libanonu prosí na
internetu o pomoc
20.04.2011 Na serveru YouTube se objevila
videonahrávka, v níž se sedm Estonců zajatých
23. března za neznámých okolností ozbrojenci
v libanonském údolí Bikáa obrací s prosbou o
pomoc k představitelům Francie, Saudské Arábie,
Jordánska a Libanonu. Odkaz na video obdrželo v
úterý večer estonské ministerstvo zahraničí, které
dnes potvrdilo, že na záznamu jsou skutečně
unesení estonští občané. Videonahrávka byla
zveřejněna několik hodin po odjezdu estonského
minstra zahraničí Urmase Paeta z Libanonu, ten
se k únosu zatím nevyjádřil.

Brusel žádá navýšení rozpočtu EU
20.04.2011 Evropská komise navrhuje zvýšení
rozpočtu Evropské unie pro rok 2012 o 4,9 %,
výdaje by tak činily 132,7 miliardy eur (téměř 3,2
bilionu korun). Jak uvedl eurokomisař pro rozpočet
Janusz Lewandowski, hlavním důvodem pro
navýšení rozpočtu je povinnost komise dostát
svým závazkům a proplatit peníze, které státy či
regionální samosprávy investovaly do projektů
financovaných EU. Britská vláda označila navýšení
za nepřijatelné, obzvlášť v situaci, kdy se členské
státy snaží své rozpočtové výdaje snížit.

Indie úspěšně vyslala tři satelity na oběžnou
dráhu Země
20.04.2011 Po nezdaru, kterým byl výbuch nosné
rakety v prosinci minulého roku a její následné
zřícení do Bengálského zálivu, se nyní povedlo
indickému vesmírnému programu vyslat na
oběžnou dráhu ve výšce 820 km nad zemským
povrchem tři satelity. Hlavní satelit by měl zkoumat
vliv člověka přírodní zdroje Země.

Toyota snížila výrobu v USA kvůli nedostatku
dílů
20.04.2011 Vedení společnosti zveřejnilo zprávu,
že od 26. dubna sníží produkci automobilů v
severoamerických továrnách až o 70% z důvodu
nedostatečného zásobování jednotlivými
komponenty. Toyota zároveň snížila své prodejní
cíle na rok 2011 právě kvůli situaci probíhající v
Japonsku.

Po padesáti letech budou Kubánci oprávněni
prodat či koupit své domy
20.04.2011 Na Kubě bude zřejmě poprvé po
padesáti letech od kubánské revoluce roku 1959
povoleno obyvatelům prodat či koupit své domy.
Do této doby bylo jedinou možností předání
objektu potomkům, případně mohlo dojít k jakési
výměně, což obnášelo komplikovaný, mnohdy
zkorumpovaný proces. Prezident Raul Castro ale
varoval, že účelné shromažďování majetku nebude
povoleno.

Zemětřesení postihlo japonský export více než
se čekalo
20.04.2011 Japonský vývoz se v březnu propadl o
2,2%, což je za posledních šestnáct měsíců první
propad. Vývoz automobilů spadl o 28% a výrazně
se zmenšil i export elektroniky a potravin, na které
se nyní vztahují četné zákazy. To vše hovoří o
větším dopadu přírodní katastrofy na ekonomiku
země, než jaký byl zprvu očekáván.

Na Haiti budou vyhlášeny finální výsledky
voleb
20.04.2011 Provizorní volební komise ohlásí finální
výsledky voleb, jež se konaly na konci měsíce
března. Přestože již byly jednou uveřejněny, bylo
nařízeno přezkoumání, jelikož panovalo podezření
z podvodů či nesrovnalostí. Jedná se především o
kandidáty o členství v parlamentu. Změny nejsou
očekávány ve výsledku prezidentských voleb, v
nichž zvítězil Michel Martelly.

Ekvádorský prezident chce z Amazonie vytvořit
nejvíce prosperující region země
20.04.2011 Ekvádorská vláda potvrdila návrh
prezidenta Rafaela Correy vytvořit z Amazonie
nejvíce prosperující region. Tato oblast tak
každoročně dostane cca 351 milionů dolarů.
Correa uvedl, že je absurdní, že oblast, díky níž
země získává příjmy ze zásob rop je zároveň
nejchudší. V Amazonii tak bude investováno do
rozvoje služeb, například školství a zdravotnictví.

Bosenští Chorvaté žádají svůj vlastní stát
20.04.2011 Na mostarském shromáždění vyjádřili
předáci chorvatských politických formací
požadavek na vlastní entitu v rámci
muslimsko-chorvatské federace Bosny a
Hercegoviny. Od odtržení si slibují plnou
rovnoprávnost všech bosenských národů -
Chorvatů, Srbů a Bosňanů. Méně početní
Chorvaté žijící v Bosně a Hercegovině se totiž cítí
přehlížení.

Princ Charles čeká na trůn nejdéle v historii
Velké Británie
20.04.2011 Na své nástupnictví čeká princ
z Walesu již 59 let, 2 měsíce a 14 dní, což je o den
více než jeho předek Eduard VII., který se ujal
vlády roku 1901. Podle průzkumu si více než tři
čtvrtiny Britů myslí, že by Charlesův syn William
byl lepším králem než jeho otec. Třetina Britů by
dokonce uvítala přeskočení v rodové linii Charlese,
podle práva však dědictví trůnu nemůže být
zpochybněno.

Slovenská opozice chce odvolat premiérku
Terezu Radičovou z funkce
20.04.2011 Slovenská vládní koalice čelí za rok
svého fungování již několikáte kauze, tou poslední
je podezřelý pronájem budovy daňovému
ředitelství v Košicích, z něhož měla profitovat
právě strana premiérky T.Radičové. Případ zatím
posuzuje NKÚ, ale opozice v čele s expremiérem
Robertem Ficem se přesto hodlá pokusit svrhnout
vládu.

Německo kritizuje novou maďarskou ústavu
20.04.2011 Diplomatický spor mezi Maďarskem a
Německem rozdmýchala otevřená kritika včera
schválené maďarské ústavy náměstkem
německého ministra zahraničí Wernerem
Hoyerem. Maďarsko všechna nařčení odmítá.
Mluvčí maďarského premiéra Viktora Orbána včera
v rozhovoru dokonce přirovnal reakce z Berlína
k moskevskému diktátu.

V pardubické chemičce vybuchl nitroglycerin
20.04.2011 V pardubickém podniku Explosia dnes
v 6:45 vybuchl nitroglycerin. Silný výbuch poničil
část objektu, podle prvních informací jsou čtyři
zaměstnanci pohřešováni. Mimo areál podniku by
podle Venduly Horákové, mluvčí hasičů
Pardubického kraje, neměly unikat žádné jedovaté
látky.

Dnes se koná poslední schůze koaličního
kabinetu ve starém složení
20.04.2011 Dnes se naposledy sejde koaliční
kabinet ODS, TOP 09 a VV ve staré sestavě, aby
projednal například platy státních zástupců nebo
budoucnost projektu Medevac. Prezident Václav
Klaus by měl poté zítra přijmout premiéra Petra
Nečase, který mu představí dohodnuté změny ve
vládě.

Cena zlata na nejvyšším bodě v historii
19.04.2011 Dnes se přehoupla cena zlata přes
1500 dolarů za unci, což je nejvíce za celou
historii. Podle mnohých expertů je právě pro
mnohé investory ukládání majetku do zlata v době
politické krize a častých nepokojů tou nejlepší a
nejjistější možnou investicí.

Mullen: "Špatné americko-pakistánské vztahy
se musí ubírat pozitivním směrem."
19.04.2011 Americký admirál Mike Mullen přiznal,
že není v zájmu jak USA, tak Pakistánu udržovat a
živit stálé napětí v americko-pakistánských
diplomatických a politických vztazích. Admirál
podotkl, že hlavními příčinami současného stavu je
zaprvé stálé podezřívání amerických vojáků na
území Pakistánu z páchání nepovolené špionáže a
zadruhé nedávný incident amerického
konzulárního pracovníka Raymonda Davise, který
zastřelil na území Pakistánu 2 pakistánské občany.

Americký prezident Barack Obama věří v
možnost vytvoření a schválení dlouhodobého
plánu státního rozpočtu
19.04.2011 Prezident Obama vyjádřil přesvědčení,
že demokraté a republikáni mohou najít společný
koncenzus v jednání o konečné podobě
dlouhodobých redukcí ve státním rozpočtu USA.
Podle prezidenta se již obě strany dohodly na
částce 4 biliony dolarů, což je suma, která musí být
ušetřena v příštích 10 letech. Zatím však je jasné,
že v konkrétních bodech, kde přesně výdaje
redukovat, se zatím názory obou stran zcela
rozchází.

Na nový kryt nad Černobylem vybrali dárci 550
milionů eur
19.04.2011 Mezinárodní konference v Kyjevu
věnované 25. výročí černobylské havárie a
ekologickým problémům se zúčastnilo 50
zahraničních delegací. Na financování stavby
nového krytu nad jaderným reaktorem v Černobylu
poškozeným při výbuchu v roce 1986 se podařilo
sehnat nejméně 550 milionů eur (téměř 13,3
miliardy Kč), před zahájením konference chybělo
kolem 740 milionů eur. Výběrové řízení na
výstavbu nového sarkofágu, která začala již na
konci minulého roku a měla by trvat do roku 2015,
vyhrálo v roce 2007 konsorcium francouzských
firem Bouygues a Vinci. Ukrajinský prezident Viktor
Janukovyč během konference navrhl, aby se
Černobyl v budoucnu stal místem pro testování
nových technologií zpracování jaderného odpadu.

VV za určitých podmínek vládu podpoří
19.04.2011 Předsedkyně poslaneckého klubu Věcí
veřejných Karolína Peake dnes uvedla, že VV
budou nadále podporovat stávající koalici. Svoji
podporu vládě ovšem podmiňují shodou na
reformách a rekonstrukcí vlády.

Povolební násilí v Nigérii pokračuje - zranění,
mrtví i vysídlení
19.04.2011 Organizace Červeného kříže oznámila,
že již bylo zabito mnoho lidí, přičemž jsou zraněny
stovky obyvatel a tisíce lidí muselo odejít kvůli
protestům v celé severní Nigérii. Ty začali v
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pondělí příznivci soupeře prezidenta Goodlucka
Jonathana, bývalého vojenského vládce Nigérie
Muhammadu Buhariho, kteří tvrdí, že výsledky
voleb jsou zmanipulované. V ulicích severních
měst je armáda a je vyhlášen zákaz vycházení.
Nemocnice dvou velkých měst Kano a Kaduna na
severu hlásí přeplnění zraněnými, kteří utrpěli
střelná zranění či útoky mačetou.

V Ugandě byla zablokovány sociální média,
protesty pokračují
19.04.2011 Vláda Ugandy nařídila lokální blokaci
sociálních sítí jako je Twitter a Facebook.
Důvodem jsou rozsáhlé demonstrace kvůli
vysokým cenám jídla a jeho nedostatku. Lidé také
protestují proti závratně rostoucím cenám paliv a
armáda rozhání především v hlavním městě
Kampala tisíce lidí pomocí slzného plynu a vodních
děl. Představitelé opozice v čele s poraženým
prezidentským kandidátem Kizza Besigyem byli
zatčeni a obviněni z podněcování násilí v
protestech. Opozice se snaží dosáhnout
celonárodní stávky, protože se domnívá, že tím lze
donutit vládu k boji s rostoucími cenami. Uganda
dále varovala, že pozorně sleduje všechny sociální
média a v případě potřeby je zablokuje na celém
svém území.

Německo je připraveno poskytnout Egyptu
finanční pomoc
19.04.2011 Německá vláda je připravena
poskytnout Egyptu finanční podporu pod
podmínkou, že Káhira bude respektovat lidská
práva a dodržovat zásady právního státu. Oznámil
o tom německý ministr zahraničí Guido
Westerwelle během setkání s egyptským
ministrem zahraničí Nabil al-Arabim v Káhiře.
Německo je podle jeho slov rovněž připraveno
využít svého vlivu v Evropské unii za účelem
zahájení debaty o připuštění egyptského zboží na
evropský trh.

V Burkina Faso byl jmenován nový premiér -
má řešit vojenskou vzpouru
19.04.2011 Prezident této západoafrické
země Blaise Compaore jmenoval novým
premiérem bývalého velvyslance ve Francii Luca
Adolphe Tia. Prezident Compaore doufá, že se
novému ministerskému předsedovi podaří vyřešit
vzpouru v armádě, která již vedla ke střetům s
prezidentskou gardou v hlavním městě, a stejně
tak protesty obyvatel a zbídačenou situaci země.
Burkina Faso sousedí na severovýchodě s
Pobřežím slonoviny a místní nepokoje, které se
částečně prolínaly s krizí v Pobřeží slonoviny
přidávají obavy odborníkům, kteří varují před krizí
celého regionu západní Afriky.

Zimbabwe zastavilo vývoz chromu - chystá
velké investice do jeho těžby
19.04.2011 Zimbabwe, které spolu s Jihoafrickou
republikou vlastní 90% všech světových zásob
chromu, zastavilo veškerý vývoz tohoto důležitého
prvku pro výrobu legovaných ocelí. Státní těžební
společnost Zimasco oznámila, že se chystá do
těžby chromu investovat 300 milionů amerických
dolarů.

Poslanci by měli o nedůvěře vládě hlasovat
příští úterý 
19.04.2011 V úterý 26. dubna od 14:30 by se měla
konat schůze sněmovny, na které budou poslanci
jednat o vyslovení nedůvěry vládě.

Raul Castro zvolen prvním tajemníkem
komunistické strany na Kubě
19.04.2011 Raul Castro byl Ústředním výborem
zvolen prvním tajemníkem Kubánské komunistické
strany (PCC) . Post druhého sekretáře strany
získal Jose Machado Ventura, který bude rovněž
řídit sekretariát ústředního výboru.

Stavba nošovické továrny firmy Hyundai je v
rozporu se stavebními povoleními
19.04.2011 Nejvyšší správní soud dnes rozhodl o
tom, že automobilka Hyundai při stavbě části
továrny v Nošovicích porušila zákon, a celý případ
se tak vrací krajskému soudu v Ostravě, který
automobilce již dříve zrušil milionovou pokutu od
českých úřadů. Firma údajně postavila budovy v
areálu závodu v Nošovicích jinde než oznámila
úřadům.

Taiwan lépe vycvičí jednotky bránící jeho
pobřeží
19.04.2011 Rozhodnutí o vycvičení 200 jednotek
tak, aby zvládly boj na širém moři, přišlo v kontextu
s napětím ve vodách Jihočínského moře. Vláda
tvrdí, že hlavním cílem cvičení bude schopnost
zajistit obranu celého území státu. Od roku 2000
se bude jednat o první případ, kdy bude mít
Taiwan v nasazení bojeschopné jednotky, což
svědčí i o stavu situace v regionu.

Laoská vláda odložila rozhodnutí o vybudování
přehrady na Mekongu
19.04.2011 Důvodem byly námitky ostatních zemí
regionu jako Thajska, Kambodži a Vietnamu, které
se týkaly pochyb ohledně vlivu na podmínky pro
rybolov, na němž jsou závislí místní obyvatelé.
Celé rozhodnutí ohledně vybudování
hydroelektrárenské stavby na dolním toku
Mekongu bude ponecháno jednáním na mezistátní
úrovni.

Z reaktorových prostor JE Fukušima Daiichi se
začíná odčerpávat voda
19.04.2011 Zhruba 25 000 tun vysoce radioaktivní
vody se nyní začíná přečerpávat do nedávno
vyprázdněných nádrží, aby se v doposud
zaplavených prostorách mohly provést práce na
chladících systémech reaktorů. Celkově se v
prostorách reaktorů, turbín a dalších zařízení
nachází 70 000 tun vysoce radioaktivní vody, jejíž
odčerpání potrvá několik měsíců. Veškerá kapalina
bude skladována v nádržích vybudovaných poblíž
reaktorů.

Německá kancléřka Angela Merkel poskytuje
finanční pomoc státům eurozony bez souhlasu
parlamentu
19.04.2011 Ministr financí Wolfgang Schäuble
navíc podle nového Evropského stabilizačního
mechanismu hodlá příští půjčky s parlamentem
nanejvýš konzultovat. Podle odborníků je toto
počínání v přímém rozporu s ústavou, což by
mohlo mít za následek ústavní krizi.

Britský ministr spravedlnosti Clark Kent
připravuje vězeňskou reformu
19.04.2011 Britská vězeňská služba by ve
spolupráci se stavebními firmami měla zaučovat
vězně, kteří by pak byli schopni rozšiřovat stávající
vězeňské komplexy. Za práci by byli odměňováni
10 librami denně, které by získali na občerstvení a
telefonní karty. Vláda se netají tím, že hlavním
záměrem reformy je přeměnit co nejvíce vězňů
v daňové poplatníky.

Maďarsko schválilo novou ústavu, slovenská
opozice protestuje
19.04.2011 Nová konstituce, která začne
v Maďarsku platit od 1.1.2012, přináší mimo jiné
změnu oficiálního názvu země z Maďarská
republika na Maďarsko a omezení pravomocí
Ústavního soudu. Kritiku sklidil konzervativní a
nacionalistická preambule ústavy, která
zpochybňuje homosexuální svazky a interrupce.
Předseda slovenské opoziční strany SMER,
Robert Fico, považuje přiznání volebního práva
všem Maďarům žijícím v zahraničí za útok na
suverenitu Slovenska.

Ministr školství uhájil na včerejším jednání
koaličních stran své křeslo ve vládě
19.04.2011 Vyjádřil se tak premiér Petr Nečas
(ODS) na včerejší tiskové konferenci po jednání
koaličních stran. Návrh na odvolání ministra
školství Josefa Dobeše (VV) tak premiér vezme
zpět.
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