
sobota

23
duben

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

USA vyzývá Sýrii k zastavení násilí proti
demonstrantům
22.04.2011 Spojené státy americké rázně vyzvaly
syrskou vládu k zastavení násilí páchaného na
demonstrantech a apelovaly přitom na nutnost
provedení mnoha slíbených reforem ve státě. Toto
prohlášení přišlo v době nejkrvavějších zásahů
syrských bezpečnostních sil, při kterých byly zabity
desítky protestujících.

Korunní princ Spojených arabských emirátů
navštíví prezidenta USA Obamu
22.04.2011 Korunní princ Mohammed bin Zayed Al
Nahyan navštíví prezidenta Spojených států
amerických Baracka Obamu v Bílém domě příští
úterý. Hlavním tématem dialogů mezi oběma
aktéry bude především budoucnost společných
diplomatických vztahů a návrhy pro posílení
vzájemné spolupráce a obchodu.

Viktor Čech jmenován policejním
ombudsmanem
22.04.2011 Radek John, místopředseda vlády a
předseda VV, jmenoval těsně před svým
odchodem z funkce ministra vnitra svého
náměstka Viktora Čecha policejním
ombudsmanem. Toto jmenování bylo podle
ministrova mluvčího dlouhodobě plánované.

Sněmovní petiční výbor požaduje prověření
dotací pro postižené sportovce
22.04.2011 Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) byl
osloven poslanci, aby prověřil za uplynulých 6 let
dotace ministerstva školství na sport zdravotně
postižených. Důvodem jsou spory mezi Českým
svazem tělesně postižených sportovců a Českým
paralympijským výborem. Ministr školství Josef
Dobeš (VV) byl také vyzván, aby zajistil rovné
podmínky pro všechny handicapované sportovce.

Venezuela využije příjmy z ropy na investice do
ostatních sektorů
22.04.2011 Venezuelský prezident Hugo Chavez
představil vyhlášku, v níž se počítá s použitím
příjmů z ropy k investicím do sociálního a
ekonomického sektoru země. Chavez tak chce
využít zvýšených příjmů ze stoupající ceny
ropy zapříčiněné mimo jiné momentální situací v
Libyi.

Export v Nikarague vykazuje stoupající
tendenci 
22.04.2011 Během první poloviny měsíce dubna
byl v Nikarague opět zaznamenán vzestup v míře
exportu. Zatím se tedy potvrzuje předpověď, že
finální data předčí rekordní výsledky z roku 2010.
Hlavními vývozními artikly země jsou káva, hovězí
maso, třtinový cukr a též zlato, přičemž Spojené
státy americké zůstávají největším
odběratelem nikaragujských produktů.

Venezuela odchází z Andského společenství 
22.04.2011 Venezuela již nebude členem
Andského společenství národů (CAN) , v němž
nadále zůstávají Bolívie, Kolumbie, Ekvádor a
Peru. Již v dubnu roku 2006 oznámil venezuelský
prezident Hugo Chavez odchod z CAN, jenž
označil jako přímý důsledek škod, které byly
způsobeny podpisem smlouvy o volném obchodu
Kolumbie a Peru se Spojenými státy. To podle něj
jen urychlilo pád společenství. I přesto ale  po
dalších pět letVenezuela využívala obchodní
výhody spojené s členstvím v této organizaci.

V Čečensku byl zabit emisar al-Káidy
22.04.2011 V Čečensku dnes ruské bezpečnostní
síly zlikvidovaly dva ozbrojence včetně vůdce

skupiny muslimských povstalců přezdívaného
Muhannad, občana Jordánska, který byl emisarem
mezinárodní teroristické organizace Al-Káida.
Podle ruského Národního protiteroristického
výboru byl Muhannad vedle vůdce muslimských
povstalců na Kavkazu Doku Umarova největší
osobností protiruského povstaleckého podzemí.

OSN bude rozvíjet spolupráci s CSTO
22.04.2011 Během oficiální návštěvy v Moskvě
generální tajemník OSN Ban Ki-moon uvedl, že
OSN hodlá rozvíjet širokou spolupráci s Organizací
Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB/CSTO -
Rusko, Bělorusko, Arménie, Kazachstán,
Tádžikistán, Kyrgyzstán a Uzbekistán), a to
zejména v oblasti nastolení míru a boje proti
obchodu s drogami, nadnárodní trestné činnosti a
terorismu.

Ukrajina se nepřipojí k Celní unii Ruska,
Kazachstánu a Běloruska
22.04.2011 Jak uvedl ukrajinský ministr zahraničí
Konstantin Gryshchenko, Ukrajina má v úmyslu
s Celní unií spolupracovat mimo rámec formálního
členství, připojení neplánuje. Podle slov ministra si
Ukrajina jako strategický cíl vytyčila evropskou
integraci, součástí které je vytvoření zóny volného
obchodu s Evropskou unií – Ukrajina doufá
v završení jednání do konce roku 2011. Rusko je
přesvědčeno, že Ukrajina více získá připojením
k Celní unii, vytvořením zóny volného obchodu
s EU by se podle něj pozice Ukrajiny mohla
naopak zhoršit, jelikož Rusko bude nuceno bránit
svůj vlastní trh.

Francie vyjádřila ochotu uznat nezávislý
palestinský stát 
22.04.2011 Francouzský ambasador pro OSN
prohlásil, že pro nezávislou Palestinu  hledá
podporu i v dalších evropských zemích. Palestinci
by rádi získali souhlas pro vznik svého vlastního
státu na zářijovém zasedání valného shromáždění
OSN. Spojené státy však tvrdí, že jedinou možnou
cestou je obnovení mírových rozhovorů mezi
Palestinou a Izraelem, a proto zvažují mírový plán,
který by uznání nezávislosti Palestiny zabránil.

Maďarský prezident Pál Schmitt se setká s
premiérem ČR
22.04.2011 Maďarský prezident Pál Schmitt se
dnes setká s premiérem Petrem Nečasem a
předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou
Němcovou. Maďarský prezident má na dvoudenní
návštěvě ČR za sebou již setkání s prezidentem
ČR Václavem Klausem. Na včerejším jednání
společně probírali otázku jaderné energetiky či
nově přijatou maďarskou ústavu.

ČSSD chce prosadit omezení výdajů na
předvolební kampaně
22.04.2011 ČSSD chce navrhnout omezení výdajů
na předvolební politické kampaně. V návrhu
například počítá se snížením příspěvků politickým
stranám nebo počtu billboardů. ČSSD chce s tímto
úmyslem v brzké době seznámit i ostatní
parlamentní politické strany a podat v Senátu
novelu příslušného zákona.

Podle sociologů stále více Rusů nedůvěřuje
vládě
22.04.2011 Výzkumy v současné době
zaznamenávají pokles sympatií k vládnoucímu
tandemu premiéra Vladimíra Putina a prezidenta
Dmitrije Medvěděva i k vládnoucí straně „Jednotné
Rusko“ na rekordní minimum, zároveň rostou
protestní nálady. Každý čtvrtý respondent uvádí,
že mezi kandidáty na post prezidenta ve volbách

2012 v Rusku nechce vidět ani V. Putina, ani D.
Medvěděva, každý pátý je připraven zúčastnit se
protestního shromáždění.

V Ugandě pokračují nepokoje, jejichž rozsah se
zvětšuje
22.04.2011 Protesty jsou spojené s vysokými
cenami potravin a paliv a týkají se především
hlavního města Kampaly, kde policie již několik
dnů rozhání davy slzným plynem a gumovými
projektily. Po zatčení vůdce opozice, bývalého
prezidentského kandidáta proti současnému
prezidentu Museveni, Kizzi Besigye se k protestů
přidávají i jeho příznivci. V Ugandě inflace
spotřebitelských cen vzrostla jen za měsíc březen
o 11,5 % a očekává se další vysoký růst. Odborníci
však upozorňují na to, že tento růst se bude týkat
celé východní Afriky.

Africká unie zrušila sankce uvalené na Pobřeží
slonoviny
22.04.2011 Zrušením těchto sankcí se tak Pobřeží
slonoviny po více než 4 měsících zbavilo
mezinárodní diplomatické izolace. Africká unie
ovšem upozorňuje na fakt, že v Pobřeží slonoviny
se stále na některých místech bojuje a žádá
prezidenta Alassane Ouattaru k urychlenému
řešení této situace.

Keňa s Čínou podepsaly 10 bilaterálních dohod
22.04.2011 Čína se mimo jiné zavázala postavit v
Keni nemocnici o kapacitě 500 lůžek v hodnotě 8
miliard Keňských šilinků ( skoro 3 mld Kč). Ostatní
dotace, jejichž výše nebyla dána a které jsou
součástí dohod, by měli vést k rozvoji malých
vodních elektráren a solární energie. Smlouvy jsou
dále zaměřeny na zdraví, energii z obnovitelných
zdrojů a vzdělávání. Dvoustranný obchod mezi
Keňou a Čínou stále roste na objemu a opět tak
poslední kroky Číny ukazují velký zájem o Afriku.

Čína hodlá těžit zlato v Demokratické republice
Kongo
22.04.2011 Kanadská společnost Banro Corp
provádějící průzkumu hornin oznámila, že hodlá s
čínskou těžařskou  společností  China Gold
Resources vstoupit do tzv. joint venture spolupráce
při těžbě zlata v této zemi. Akcie China
Gold Resources okamžitě stouply na ceně o 9
%. Čína GoldResources již vlastní zlatý důl v
Mongolsku a měděný a zlatý důl v Tibetu, přičemž
už dříve oznámila plánovanou expanzi při
zvyšování své produkce a nákupu nových dolů
mimo Čínu. Ceny zlata se zatím stále drží na
rekordní výši.

Boje mezi Thajskem a Kambodžou na sporné
hranici
22.04.2011 U chrámů Ta Moan a Ta Krabei se
opět střetli vojáci Kambodži a Thajska. Boje se
odehrály v thajské provincii Surin, která leží asi
150 km jihozápadně od chrámu Preah Vihear, kde
se několikrát bojovalo v únoru. Obě strany se
obviňují ze započetí palby. Boje mají několik
desítek obětí, ovšem přesný počet není znám -
obě strany zatím odmítli informovat. Thajci tvrdí, že
jejich vojenské základny byly ostřelovány
kambodžským dělostřelectvem, naopak Kambodža
obviňuje Thajsko z raketových útoků.

Rozvoj bilaterální spolupráce mezi
Kazachstánem a Estonskem
21.04.2011 Výsledkem dvoudenní návštěvy
kazašského prezidenta Nursultana Nazarbayeva
v Estonsku, která proběhla ve dnech 20. a 21.
dubna, se stalo podepsání mezivládní dohody
o podpoře a vzájemné ochraně investic a uzavření
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dalších dohod o spolupráci v oblasti dopravy a
logistiky, energetiky a inovativních technologií.
Obrat zahraničního obchodu mezi Estonskem a
Kazachstánem se v roce 2010 zvýšil o 37 % a
dosáhl tak 74,5 milionů dolarů. Prezident
Nazarbayev vyjádřil naději na další pokračování
pozitivního trendu bilaterální spolupráce obou
zemí.

Sergej Lavrov: Pozemní operace v Libyi je
„krajně riskantní“
21.04.2011 Ruský ministr zahraničí varoval před
vedením pozemní vojenské operace zahraničních
sil v Libyi, podobné kroky jsou podle jeho slov
krajně riskantní a budou mít nepředvídatelné
důsledky. Ministr znovu vyzval k tomu, aby nebyl
překračován rámec ustanovení rezoluce OSN
1973. K situaci v Jemenu ministr uvedl, že by
místní opozice neměla odmítat dialog s vládou.

Alexander Lukašenko informoval o svém
rozhovoru s Muammarem Kaddáfím
21.04.2011 Ve svém každoročním projevu k lidu a
parlamentu běloruský prezident Alexander
Lukašenko uvedl, že v nedávné době hovořil s
libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím o
probíhající vojenské operaci v Libyi. Podle jeho
slov obvinil M. Kaddáfí evropská média v
předpojatosti a podávání neobjektivních informací.

Prezident ČR dnes jmenoval nové ministry
21.04.2011 Prezident Václav Klaus dnes jmenoval
Jana Kubice, bývalého šéfa Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu, ministrem vnitra a
nahradil jím na tomto postu Radka Johna (VV).
Dalším nově jmenovaným ministrem je dosavadní
náměstek Radek Šmerda, který ve funkci ministra
dopravy nahradil Víta Bártu (VV).

Michel Martelly oficiálně potvrzen jako nový
prezident Haiti
21.04.2011 Zpěvák Michel Martelly byl oficiálně
vyhlášen novým haitským prezidentem. Finální
výsledky ukázaly, že s 67,6% porazil svoji
konkurentku Mirlande Manigat. Martelly prohlásil,
že se bude snažit pracovat v harmonii také s
opozicí. Svoji funkci začne vykonávat 14. května.

O osudu stuttgartského nádraží rozhodne
referendum
21.04.2011 Po vleklých koaličních jednáních je
nyní jisté, že se spolkovým premiérem
Bádenska-Würtemberska stane člen německé
Strany zelených. Zelení od počátku podporovali
občanské hnutí, které bojovalo proti předražené
stavbě moderního nádraží. Referendum se
uskuteční na podzim, jeho výsledek však bude
uznán jen při vysoké účasti.

Francouzi zvažují pozemní útok na síly pluk.
Kaddáfího
21.04.2011 Francouzský ministr zahraničí Alain
Juppe ctí rozhodnutí OSN, a tak je stále rezolutně
proti vyslání pozemních sil do Libye. Přímému
vojenskému řešení je však nakloněn ministr obrany
Gerard Longuet i prezident Nicolas Sarkozy.
Spekuluje se o vyslání speciální nebojové jednotky
čítající okolo 250 mužů, kteří by ze země řídili
bombardování, což by teoreticky nebylo v rozporu
s rezolucí OSN.

Libyjským povstalcům budou pomáhat vojenští
specialisté z Francie a Itálie
21.04.2011 Okolo dvaceti důstojníků by mělo
pomoci lépe zorganizovat ochranu civilistů, radit
vzbouřencům s řešením logistických problémů a
zpřesnit zaměřování spojeneckého bombardování.
Vyslání vojenských instruktorů zvažuje i Velká
Británie.

China Mobile překonal hranici 600 milionů
zákazníků
21.04.2011 Společnost dosáhla tohoto výsledku
díky rozšíření svých služeb i do čistě
zemědělských částí země. V intervalu od ledna do
března narostl počet jejích zákazníků o 16,8
milionu lidí. S tím souvisí i nárůst čistého zisku
operátora o 5,4% na 4,1 miliardy dolarů za první
čtvrtletí.

Nepokoje imigrantů na australském území stále
pokračují
21.04.2011 Lidé zadržovaní v imigračním centru
Villawood poblíž Sydney při nepokojích zapálili
devět budov v komplexu. Již dříve se objevily
nepokoje v zadržovacích centrech v okolí města
Darwin a ve čtvrti imigrantů v Alice Springs.
Situace s přistěhovalci zůstává v zemi i nadále
vážná.

Japonská vláda zakázala vstup do okolí
bližšího než 20 km od komplexu JE Fukušima
Daiichi
21.04.2011 Lidé byli z tohoto okruhu evakuováni
ihned po přírodní katastrofě 11. března, avšak
opětovný vstup do evakuované zóny pouze nebyl
doporučen. Nyní je vstup do zóny přísně zakázán
a vztahuje se na něj právní předpis.

Ministr zdravotnictví bude jednat se zástupci
zdravotnických odborů a nemocnic
21.04.2011 Ministr zdravotnictví Leoš Heger
(TOP09) dnes bude jednat s vedoucími lékařských
odborů a zástupci některých nemocnic o růstu
lékařských platů a situaci nemocnic, které od
pojišťoven nedostaly na platy peníze. Diskutovat
se bude také o připravované reformě zdravotnictví.

Prodeje společnosti Fiat stoupají
21.04.2011 Podle oficiální zprávy zvýšila italská
firma Fiat v tomto čtvrtletí své prodeje o 9 %.
Příčinou tohoto nárůstu je podle expertů
především posílení prodeje v Brazílii. Fiat v
současnosti plánuje mimo jiné i odkoupení 51 %
podílu v americké společnosti Chrysler.

Ceny americké ropy stoupají nad 124 dolarů za
barel
21.04.2011 Cena ropy na americkém kontinentě
stoupla nad hodnotu 124 dolarů za barel. Tento
nárůst je podle expertů způsoben především
rapidně se snižující cenou amerického dolaru.

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.

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.
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