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Gruzie je nespokojena s návštěvou ruského
ministra zahraničí
27.04.2011 Gruzínské ministerstvo zahraničí
označilo v oficiálním prohlášení návštěvu ruského
ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Suchumi
(Abcházie) a Cchinvali (Jižní Osetie) za "cynickou
provokaci". Rusko tím podle vyjádření ministerstva
dává najevo, že „nemá v úmyslu plnit závazky
sjednané v souvislosti s příměřím v srpnu 2008, a
demonstrativně odmítá uznávat normy a principy
mezinárodního práva“.

Německo nepodpořilo myšlenku reformy
Schengenského prostoru
27.04.2011 Německo se staví proti návrhům na
reformu Schegenského prostoru, které mimo jiné
předpokládají dočasné obnovení hraničních
kontrol. Jak uvedl německý ministr zahraničí
Guido Westerwelle, Německo je pro případné
změny, které Schengen modernizují a zlepší,
svoboda pohybu v rámci EU je však podle ministra
úspěch, o kterém by se nemělo diskutovat. Návrh
na modernizaci Schengenských dohod předložily
předsedovi Evropské komise Francie a Itálie,
potýkající se s přílivem přistěhovalců z některých
států Severní Afriky.

Ministr vnitra odvolal dalšího náměstka
27.04.2011 František Vavera, náměstek ministra
vnitra pro veřejnou správu, legislativu a
archivnictví, ke konci dubna skončí svou funkci. Je
tak již třetím odvolaným náměstkem v působení
nového ministra vnitra Jana Kubice.

Státy Latinské Ameriky a Karibiku zřejmě
vytvoří novou organizaci
27.04.2011 Ministři zahraničí latinskoamerických a
karibských zemí se zúčastní jednání ve Venezuele,
jenž předchází prezidentskému summitu, který se
uskuteční 5. července. Během zmíněného
summitu by mohlo dojít ke vzniku nové regionální
organizace - CELAC (Komunita států Latinské
Ameriky a Karibiku). Členy by mělo být 33 zemí.

Na venezuelském letišti zadrženo téměř 40 kg
heroinu
27.04.2011 Dle ministerstva vnitra a bezpečnosti
bylo na venezuelském mezinárodním letišti
zachyceno 39,6 kg heroinu. Jeden z pracovníků
letiště byl zatčen, jedná se ale zřejmě jen o článek
organizované sítě zabývající se obchodem s
drogami.

Významné zvýšení počtu jihoamerických
turistů cestujících na Kubu 
27.04.2011 V prvním čtvrtletí letošního roku byl
zaznamenán výrazný nárůst v počtu
jihoamerických turistů cestujících na Kubu. V
období mezi lednem a březnem 2011 navštívilo
některou z kubánských oblastí 45609 obyvatel
jihoamerických zemí, konkrétně Brazílie, Argentiny,
Chile, Peru či Paraguaye. Ve srovnání se stejným
časovým úsekem loňského roku se tak jedná o
10200 více turistů.

Severní Súdán sdělil své stanovisko: "oblast
Abyei zůstane v našich rukou"
27.04.2011 Súdánský prezident Omar Hassan
al-Bashir, představitel centrální vlády Súdánu na
severu, který je mimo jiné obviněný z válečných
zločinů Mezinárodním trestním tribunálem, v
televizním projevu prohlásil, že Abyei se nachází v
severním Súdánu a v severním Súdánu také
zůstane. Prezident tak jen vyostřil stále větší
napětí po referendu, kdy si jih odhlasoval své
odtržení a rozdělení Súdánu na dva státy. Oblast
Abyei je velmi bohatá na ropu a podle zpráv OSN

se zde nyní nacházejí armády obou
znepřátelených stran, které si budují pozice pro
případný konflikt.

V Pobřeží slonoviny bylo zahájeno vyšetřování
bývalého prezidenta a jeho blízkého okruhu
27.04.2011 Vláda Pobřeží slonoviny oznámila, že
bylo zahájeno vyšetřování bývalého prezidenta
Laurenta Gbagba a přibližně dalších 100 jeho
spolupracovníků, včetně jeho ženy. Vyšetřování se
týká především porušování lidských práv a zneužití
armády poté, co podle současné vlády a OSN
Laurent Gbagbo prohrál v listopadových volbách
2010. Mluvčí vlády ale odmítl zveřejnit hlavní
obvinění prezidenta Gbagba i jeho manželky.
Podle zpráv rebelů, kteří pomohli prezidentu
Alassane Ouattarovi dobýt Pobřeží slonoviny, prý
armáda zaútočila na jejich velitelství, což vnímají
jako nepochopitelný akt. Mluvčí vlády zprávu
částečně popřel s tím, že se pouze jedná o akce
spojené s odzbrojováním.

Výsledky parlamentních voleb v Nigérii:
Vládnoucí strana drtivě obhájila své prvenství
27.04.2011 Vládní volby v Nigérii potvrdily vůdčí
pozici doposud vládnoucí strany nigerijského
prezidenta Goodlucka Jonathana PDF.
 Prezidentské volby a parlamentní volby jsou v
Nigérii u konce, aniž by došlo k zásadním
změnám, dá se tedy očekávat pokračování v
současné politice. Zatím však ještě probíhají volby
guvernérů jednotlivých federativních států Nigérie,
které mohou ještě výrazně ovlivnit především
vnitřní politiku Nigérie. Podle zahraničních
pozorovatelů jsou volby zcela v pořádku a
demokratické.

Palestina se dohodla na vytvoření prozatímní
vlády
27.04.2011 Hnutí Fatah a Hamas se dohodly na
společném vytvoření prozatímní palestinské vlády.
Palestinský prezident Mahmúd Abbás to oznámil
po jednání s představiteli Hamasu s tím, že přesný
termín bude ještě dodatečně určen. Zprávu
přinesly egyptské tajné služby: "Konzultace
vyústila v plné porozumění obou stran, a to ve
všech bodech jednání, včetně vytvoření prozatímní
vlády se specifickými úkoly mimo jiné tak, aby
stanovila termín pro řádné volby."

Jižnímu Súdánu byla zastavena potravinová
pomoc
27.04.2011 Světový potravinový program OSN
(WFP) oznámil, že pozastavuji provoz potravinové
pomoci ve dvou státech jižního Súdánu. Důvodem
je strach z prohlubující se krize v oblasti před
vyhlášením nezávislosti. Došlo k zabití pracovníka
WFP v záloze a WFP dále informuje o tom, že již v
11 správních oblastech jižního Súdánu se naplno
rozhořely boje mezi povstalci a armádou jižního
Súdánu (SPLA). Dále se stále více vyhrocuje
situace v regionu Abyei, který je sporným územím
bohatým na ropu mezi severem a jihem.

Velká Británie a Malawi si navzájem vyhostily
své diplomaty
27.04.2011 Velká Británie považuje za zcela
neakceptovatelné vyhoštění svého
velvyslance Ferguse Cochrane-Dyeta z
jihoafrického Malawi, které je členem britského
společenství Commonwealth. Jako odpověď
zvolila Velká Británie okamžité vyhoštění
velvyslance Malawi a jeho rodinných příslušníků z
Velké Británie. Důvody této diplomatické roztržky
však nejsou známy.

Ministr vnitra odvolal prvního náměstka pro
vnitřní bezpečnost a náměstka pro ekonomiku
a provoz
27.04.2011 Nový ministr vnitra Jan Kubice odvolal
2 náměstky z důvodu neschopnosti vzájemné
konstruktivní komunikace. Odvoláni byli náměstci
Jaroslav Silvar (první náměstek pro vnitřní
bezpečnost) a Jiří Franc (náměstek pro ekonomiku
a provoz).

Parlament se zabývá otázkou kůrovce v NP
Šumava
27.04.2011 Parlament se dnes bude zabývat na
podnět petice, kterou podepsalo více než 13 tis
lidí, otázkou způsobu zásahu proti lýkožroutu
smrkovému v NP Šumava. Iniciátoři petice
považují situaci NP za vážnou a požadují zásah ze
strany státu. Senát proto uspořádá veřejné slyšení,
sněmovna zase seminář.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR končí
ve své funkci
27.04.2011 Prezident Svazu průmyslu a dopravy
Jaroslav Míl po 7-mi letech končí ve své funkci. J.
Míl se nechal slyšet, že na zítřejší valné hromadě
svazu již nebude kandidovat. Kdo by mohl být
dalším vhodným kandidátem na post prezidenta
této dobrovolnické nepolitické organizace zatím
není známo.

Novela o prodeji zemědělské půdy v
projednávání
27.04.2011 Vláda projednává novelu, podle které
by zemědělci měli přednostní právo na nákup
státní zemědělské půdy, pokud na ní již hospodaří.
Mělo by se tak zamezit tomu, aby půdu nekupovali
ti, co se zemědělskou výrobou nemají nic
společného. Všechny nastalé podmínky by mělo
kontrolovat ministerstvo zemědělství spolu s
Pozemkovým fondem.

Hlavní ranvej Letiště Ruzyně bude po 2 týdny
uzavřena
27.04.2011 Celkové uzavření hlavní ranveje a
přesunutí všech letů na ranvej vedlejší bude trvat
od 10. do 24. května z důvodu celkové údržby.
Mezi půlnocí a 5 hodinou ranní bude provoz na
letišti zcela přerušen. Tato pravidelná údržba je
nutná před začátkem letní sezóny, aby na ni byla
plocha hlavní ranveje připravena.

Šéf Ředitelství vodních cest odvolán
27.04.2011 Ředitel státní společnosti Ředitelství
vodních cest (ŘVC) Miroslav Šefara byl odvolán
ministrem dopravy Romanem Šmerdou. Důvodem
Šefarova odvolání má být sporná zakázka za 1,2
mld korun na zvednutí železničního mostu přes
Labe v Kolíně.

Ústavní soud rozhodl o zrušení úsporné změny
ve stavebním spoření 
27.04.2011 Ústavní soud dnes na základě stížnosti
45 poslanců z ČSSD zrušil část zákona, která
hovoří o úsporných změnách ve stavebním
spoření. Druhá část zákona včetně snížení státní
podpory bude ponechána v platnosti až do konce
tohoto roku. Toto rozhodnutí Ústavního soudu
dnes kritizoval prezident Václav Klaus.

Indie zpřísní bezpečnostní nároky na jadernou
elektrárnu v Jaitapuru
27.04.2011 Nová jaderná elektrárna má být
vystavěna na západě země, avšak proti jejímu
vybudování se postavilo mnoho odpůrců a
proběhlo několik násilných protestů. Projekt v
hodnotě 10 miliard dolarů má být vystavěn v
lokalitě s častějším výskytem zemětřesení, což
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nyní uznala i tamní vláda, a tudíž hodlá zvýšit
bezpečnostní požadavky na všech šest nových
reaktorů.

Začaly společné rozhovory mezi USA a Čínou o
otázce lidských práv
27.04.2011 Washingtonská delegace se setkala s
vrchními představiteli čínské vlády v Pekingu, kde
se povedou jednání o tomto palčivém tématu. USA
si klade za cíl zmírnit zákroky čínské vlády proti
politickým odpůrcům a aktivistům lidských práv,
které se za poslední dobu velmi vystupňovaly.

Střety na hranicích Thajska a Kambodži
pokračují
27.04.2011 Počet obětí ozbrojených střetů se
vyšplhal až na 14, přičemž jsou mezi nimi i civilní
obyvatelé přilehlých vesnic. Z tohoto důvodu bylo
přesunuto několik vesnic mimo oblasti střetů.
Konflikty se nyní odehrávají poblíž chrámů Ta Moa
a Ta Krabey a neustávají ani po výzvě OSN.

Vláda se bude zabývat návrhem na změnu
pravomocí NKÚ
27.04.2011 Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil
(ODS) dnes vládě představí svůj návrh na změnu
Ústavy a novelu zákona o Nejvyšším kontrolním
úřadu. Tato předloha má NKÚ umožnit kontrolovat
veřejné instituce a jejich hospodaření s majetkem.
V dnešní době má NKÚ pravomoc kontrolovat
pouze státní majetek a plnění státního rozpočtu.
Změnou by se tak mělo docílit lepšího přehledu o
veřejných zakázkách a snížení korupce.

Tibetská exilová vláda má nového vedoucího
představitele
27.04.2011 Jejím premiérem se stal absolvent
Harvardské univerzity Lobsang Sangay, který byl
zvolen na tuto pozici jako nástupce Dalai Lámy,
jenž se nedávno vzdal všech svých politických
funkcí. Lobsang Sangay byl zvolen 55% hlasů
všech Tibeťanů žijících po celém světě. Ve
volbách proti němu kandidovali ještě další dva
kandidáti.

Stát přestane dotovat první železniční trať
27.04.2011 Ministerstvo dopravy již od prosince
přestane dorovnávat ztráty vzniklé dopravcům za
provoz na trati z Prahy do Ostravy. Své vlaky zde
totiž nebudou mít jen monopolní České dráhy, ale
vstup sem plánuje RegioJet Radima Jančury a
také Rapid Express Leoše Novotného. V případě
dotování jediného dopravce by byli ostatní
znevýhodněni. ČD i přes vstup konkurence na trať
plánuje vypravit stejný počet spojů, včetně vlajkové
lodi Pendolina.

Zadlužení eurozóny i celé EU vzrostlo na
historické maximum
27.04.2011 I přes významné rozpočtové škrty
všech států EU vzrostl během roku 2010
rozpočtový schodek Evropské unie o 6% na 80%
HDP, podobný vývoj zaznamenala i eurozóna.
Nejvyrovnanější rozpočet za rok 2010 mělo
Estonsko, jehož dluh činil 6,6% HDP, nejvyššího
státního dluhu dosáhlo Řecko se 142,8%
následované Itálií se 119% HDP.

Italsko-francouzský summit hledá východisko z
diplomatické krize
27.04.2011 Setkání francouzské delegace vedené
prezidentem Nicolasem Sarkozym s italským
premiérem Silviem Berlusconim by mělo zmírnit
napětí panující mezi oběma zeměmi. Itálie učinila
vůči Francouzům vstřícné gesto, když přes odpor
velké části veřejnosti slíbila účast při
bombardování v Libyi. Itálie a Francie na summitu
podepíší společné prohlášení týkající se
problematiky migrace v EU, to však zřejmě
nepřinese výraznou změnu stávajících pravidel.

Vláda Petra Nečase odolala pokusu o vyslovení
nedůvěry 
26.04.2011 Vláda premiéra Petra Nečase (ODS)
odolala hlasování o nedůvěře vládě. Za současnou
vládu se postavili poslanci všech tří koaličních
stran. Opozice ani s dalšími třemi odpadlíky z VV,
kteří nedůvěru chtěli vyslovit, netvořili potřebných
101 hlasů. Celkem se 84 poslanců vyslovilo pro
návrh vyslovení nedůvěry, 114 bylo proti.

Minimální mzda ve Venezuele vzroste až o 25%
26.04.2011 Venezuelský prezident Hugo Chavez
oznámil, že minimální mzda v zemi bude navýšena
až o 25%. Zvýšení by mělo proběhnout postupně,
počítá se s 15% navíc od května tohoto roku,
dalších 10% pak bude přidáno v září. Minimální
měsíční mzda tak bude odpovídat 360 dolarům.

Kuba předpokládá zotavení produkce kakaa do
roku 2015
26.04.2011 Dle národního programu zaměřeného
na zvýšení produkce kakaa v zemi se předpokládá
se sklizní až 4000 tun této plodiny v roce 2015. V
posledních desetiletích byla výroba negativně
ovlivněna nevhodnými technologiemi a
nedostatkem umělých hnojiv. Kakao je důležitým
zdrojem příjmů především obyvatel žijících v
podhorských oblastech.

Mexiko a USA diskutují na téma bezpečnost
26.04.2011 V pátek se uskuteční schůzka
představitelů obou zemí, na níž se bude jednat o
problematice boje proti obchodování s drogami,
zbraněmi a též praní špinavých peněz. Delegace
obou zemí budou vést ministři zahraničí. Hlavním

tématem bude zřejmě bezpečnost na hraničním
území, řešit se bude ale také násilí spojené s
drogovými kartely.

Libye požádala Rusko, aby svolalo mimořádné
zasedání RB OSN
26.04.2011 Libyjská vláda se obrátila na Rusko,
které je stálým členem Rady bezpečnosti OSN,
 s prosbou svolat mimořádné zasedání. Oznámila
o tom agentura Reuters s odkazem na libyjskou
státní tiskovou agenturu JANA. Další podrobnosti
nejsou zatím k dispozici.

Francie a Itálie chtějí reformu Schengenkého
prostoru
26.04.2011 Francouzský prezident Nicolas
Sarkozy po schůzce s italským premiérem Silvio
Berlusconim řekl, že obě země podporují Shengen,
ovšem ten musí být reformován. Podle Francie a
Itálie by měla být upravena Schengenská  smlouva
a posíleny pravomoci agentury EU Frontex
(Evropská agentura pro řízení operativní
spolupráce na vnějších hranicích členských států
EU).

Velká Británie se chystá zvážit kroky proti Sýrii
26.04.2011 Britský ministr zahraničí William Hague
oznámil, že Spojené království intenzivně pracuje
se svými mezinárodními partnery na přesvědčení
syrských úřadů, aby zastavily násilí a aby
respektovaly základní lidská práva na svobodu
projevu a shromažďování. Dále také prohlásil,
že nyní Velká Británie uvažuje o dalších možných
opatřeních proti Sýrii a již vyzvala prezidenta Sýrie
Bashara al-Assada, aby zastavil útoky na
anti-vládní demonstranty v Deraa.

Centrum syrského povstání, město Deraa, je v
obležení
26.04.2011 Syrská armáda zahájila dělostřeleckou
palbu na Deraa v jižní Sýrii a tanková vojska město
oblehla. Západní země přesto nadále žádným
způsobem nereagují na vývoj v Sýrii.
Organizace Amnesty International uvádí za dnešek
23 mrtvých lidí, ovšem počty obětí by mohly být i
vyšší, neboť informace jsou nepřímo získávány od
samotných obyvatel Deraa a to značně hektickým
způsobem.

Protesty v Mauritánii
26.04.2011 Bezpečnostní síly za použití obušků a
slzného plynu rozptýlily několik set anti-vládních
demonstrantů v mauretánském hlavním městě
Nouakchott. Demonstrace byly poměrně radikální
a v Mauritánii došlo k nejvážnějšímu střetu za
poslední dva měsíce. Situace je tedy v tomto státě
na severozápadě Afriky stále stejná a
nenapomáhá jí ani dění v Maroku a sousední
Západní Sahaře, kterou Maroko okupuje.
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