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Ministr práce uvolní 58 mil korun na sociální
služby 
29.04.2011 Ministr práce a sociálních věcí Jaromír
Drábek (TOP 09) chce poskytnout 58 mil korun na
doplatky sociálních služeb. Tyto peníze budou
uvolněny z rezerv ministerstva z důvodu
nedostatečných dotací, které kraje poskytly svým
zařízením a neziskovým organizacím.

Maroko: "výbuch v Marakeši byl teroristický
útok"
29.04.2011 Maroko oznámilo, že výbuch v
marakešské kavárně na turisticky rušném
náměstí Jamaa el-Fnaa byl teroristickýcm útokem.
Marocké ministerstvo vnitra odmítlo specifikovat,
kdo by za útok měl být zodpovědný, ale stanovilo
dosavadní počet obětí na 15 lidí. Mezi nimi byli dva
Maročané, dva Kanaďané, několik Holanďanů a
dva Židé, jak potvrdilo izraelské ministerstvo
zahraničí. Experti se shodují, že teroristé zcela
záměrně chtěli poškodit cestovní ruch, který je pro
Maroko životně důležitý.

V Ugandě policie zahájila ostrou palbu,
nepokoje kvůli potravinám rostou
29.04.2011 Policie v hlavním městě Kampala dnes
sáhla ke střelbě ostrými kulkami, jinak již několik
dnů potlačuje nepokoje za pomoci gumových
projektilů a slzného plynu. Podle Červeného kříže
v Kampale byli zabiti dva lidé a dalších nejméně
100 leží zraněno v nemocnicích. V sedmi různých
částech hlavního města jsou dle svědků dokonce
stavěny hořící barikády a celé město je v slzném
plynu a země pokrytá nábojnicemi. Uganda čelí
rozsáhlým a stupňujícím se nepokojům kvůli
razantně rostoucím cenám potravin a paliv a dle
Světové banky je prvním varováním před možným
vývojem v Africe. Problémy přiživuje i politická
krize, kterou vede opozice po prohraných
prezidentských volbách, jež zpochybnila. Vůdce
opozice Kizza Besigye již utekl do Keni, údajně
aby se nechal ošetřit kvůli zraněním způsobeným
po čtvrtém zatčení v posledních týdnech.

Schůze sněmovny ke kauze ProMoPro bude
pravděpodobně odročena
29.04.2011 Předsedkyně Poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová (ODS) vyhověla žádosti ČSSD
o svolání mimořádné schůze sněmovny k
projednání kauzy údajně předražené zakázky pro
firmu ProMoPro.Ta by se měla konat 5. května.
Jednání bude ovšem po zahájení pravděpodobně
přerušeno a odročeno na neurčito z toho důvodu,
že se z jednání omluvil Alexandr Vondra
(ODS), tehdejší vicepremiér pro evropské
záležitosti a nynější ministr obrany, který měl
objasnit svou roli v této kauze.

Tuniská armáda se střetla s jednotkami
Muammara Kaddafiho
29.04.2011 Síly loajální Muammaru Kaddafimu
překročily hranice s Tuniskem při pronásledování
povstalců, kteří prchali ze svých pozic do Tuniska.
Na vstup libyjských vojenských jednotek na území
Tuniska ihned střelbou reagovala tuniská armáda.
Došlo tak k omezeným přestřelkám v tuniském
pohraničním městě Dehiba mezi oběma armádami.
Podle některých zdrojů libyjská armáda město také
ostřelovala právě kvůli povstalcům, kteří sem
prchají.

Prezident Burkina Faso oznámil konec
vojenské vzpoury
29.04.2011 Burkina Faso v západní Africe,
severovýchodní soused Pobřeží slonoviny, na
měsíc upadla do vojenských protestů, které se
zvrhly až na vzpouru a pokus o převrat. Příčinou

této situace byla špatná situace v armádě,
nerovnosti mezi jednotkami a nedostatečný plat.
Prezident Blaise Compaore ale nyní oznámil, že
provedl kroky, se kterými souhlasí i vzbouřená
armáda a situace by se tak dle jeho slov měla
zklidnit.

Schodek důchodového účtu je v březnu téměř
dvakrát větší než v únoru
29.04.2011 Podle údajů České správy sociálního
zabezpečení se tento březen na důchody vydalo o
12,5 miliardy korun více, než se vybralo. V deficitu
se ocitlo i nemocenské pojištění.

Mezinárodní měnový fond: Demokratickou
republiku Kongo čeká výzva v cenách potravin
a paliv
29.04.2011 "Rostoucí ceny potravin a paliv budou
v tomto roce představovat velkou výzvu pro
Kongo", oznámil Mezinárodní měnový fond (MMF)
při předání úvěru konžské vládě v hodnotě 80
milionů dolarů. MMF tak nepřímo ukázal na další
zemi, kterou mohou čekat problémy spojené se
stále pravděpodobnější potravinovou krizí, před níž
experti i mezinárodní instituce varují, a to zvláště v
Africe.

Prezident Světové banky navštíví Tunisko
29.04.2011 Prezident Světové banky Robert
Zoellick dorazí v pondělí do Tunisu, kde se dle
prohlášení Světové banky zaměří na to, jak
bojovat proti chudobě, jak mohou státní instituce
pomoci řešit vysokou míru nezaměstnanosti a
zajistit ekonomický růst ve prospěch všech
obyvatel.

Rusko od května zvýší vývozní clo na benzín o
44%
29.04.2011 Vývozní clo na benzín z Ruska se od
1. května 2011 zvýší o 44% na 408,3 dolarů za
tunu – příslušná vyhláška byla dnes
podepsána ruským premiérem Vladimírem
Putinem. Rozhodnutí  o zvýšení vývozního cla bylo
přijato vládou RF jako opatření v rámci boje
s deficitem benzínu, který zasáhl řadu regionů
Ruska.

Rada OSN pro lidská práva odsoudila Sýrii
kvůli násilí na demonstrantech
29.04.2011 Na mimořádném zasedání Rady OSN
pro lidská práva v Ženevě byla dnes poměrem
hlasů 26:9 přijata rezoluce odsuzující použití síly
proti demonstrantům ze strany syrských
bezpečnostních sil. Proti rezoluci, navržené
Spojenými státy, hlasovaly mimo jiné Rusko, Čína,
Pákistán, Kuba a Ekvádor. Pět států se
nezúčastnilo a dalších sedm se zdrželo hlasování.

Francouzští odborníci nalezli část černé
skříňky zříceného airbusu
29.04.2011 S pomocí speciálního podmořského
robota se podařilo nalézl fragmenty černé skříňky,
na ktreých však záznam z osudného letu číslo 447
z 1. června 2009 není. Trosky letadla leží
v hloubce 3900 m na dně Atlantiku. Francouzi
hodlají vyzvednout pilotní kabinu a čási křídel a
motoru, které by mohly objasnit příčinu nehody, při
níž zemřelo všech 228 lidí na palubě letadla.

Objevují se námitky proti blahořečení Jana
Pavla II.
29.04.2011 Blahořečení, které je předstupněm
svatořečení, má proběhnout již v neděli 1.května.
Papež Benedikt XVI. to umožnil speciálním
dekretem, kterým uznal za zázrak údajné
uzdravení řádové sestry trpící Parkinsonovou
nemocí Janem Pavlem II. Kritici beatifikace Jana

Pavla II. poukazují na utajování pedofilních
skandálů kněží a papežovy vstřícné kroky vůči
islámu.

Velká Británie žije královskou svatbou
29.04.2011 Nad dnešní svatbou prince Williama a
Kate Middleton bude dohlížet přes 5000 policistů.
Britské bezpečností složky zabezpečily trasu
svatebního průvodu z Buckinghamského paláce do
Cantenburského opatství a zpět policejními
ostřelovači, hlídkovat zde bude i jednotka SAS.
Obřad proběhne v 11 hodin britského času před
zraky 1900 hostů, přímý televizní přenos by podle
odhadů měly sledovat 2 miliardy lidí.

Dolar je v současnosti na nejnižších číslech za
poslední 3 roky
29.04.2011 Podle aktuálních zpráv je dolar v
současné chvíli na svém minimu za poslední tři
roky. Celkový rozvoj americké ekonomiky zůstává
též za očekáváním expertů.

Chrysler: Své půjčky od vlády USA a Kanady
splatíme.
29.04.2011 Automobilka Chrysler, která byla
zachráněna před dvěma lety půjčkami od americké
a kanadské vlády, přislíbila splacení půjček v
hodnotě 7 miliard dolarů do konce měsíce června.
Toto oznámení přišlo dnes z řad vedení
společnosti.

Byl nominován nový ambasádor USA v
Afganistánu 
29.04.2011 Stal se jím Ryan Crocker, jehož
možným příchodem dojde podle expertů k přesunu
důrazu od válečného náporu k zcela novým
politickým cílům. Možná tak tedy nedojde k vyslání
dalších 30 tisíc amerických vojáků do země, což
bylo původně plánováno. V současné době se
nachází v Afganistánu 150 tisíc zahraničních
vojáků.

Japonská průmyslová produkce zaznamenala v
březnu největší propad
29.04.2011 Celkový propad činil 15,3%, což je
téměř dvojnásobkem předchozího maximálního
poklesu. Důvodem bylo časté přerušování
zásobování jednotlivých továren. V reakci na to
zanechala japonská centrální banka diskontní
sazbu na úrovni 0,1%, aby podpořila pozitivnější
vývoj.

Světová banka se domnívá, že stabilita Afriky je
ohrožena - ceny potravin rostou
28.04.2011 Ceny potravin jsou v současné době o
36% vyšší, než jaké byly minulý rok touto dobou.
Státy celého světa postupně přistupují k diskusi a
snaze k řešení problému růstu cen potravin, který
dle varování mnoha mezinárodních institucí i
odborníků přeroste v globální potravinovou krizi.
Světová banka vyjádřila své obavy o Afriku, kde
ceny potravin rostou nejrychleji a kde má tento
vývoj i politický dopad. Stále více vůdců afrických
zemí čelí nespokojenosti obyvatel a v některých
státech přerůstá potravinová krize v násilí
(příkladem může být Uganda). Experti se ale stále
častěji shodují, že současné nepokoje Blízkého
východu a zvláště pak severní Afriky jsou
způsobeny především sociálními problémy a tzv.
"hladovými bouřemi" (lidé nemají práci a dostatek
prostředků), nikoliv politickou motivací. Dalším
aspektem problému je i fakt, že Afrika je tento rok v
procesu voleb ve většině zemí, které na tomto
kontinentě nemají vždy hladký průběh, a také
skutečnost, že se stále více soukromých
společností děsí vývoje v Ugandě a zkušenosti z
roku 2008, kdy k problémům s potravinami již
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došlo.

Turecký premiér chce pozvednout vzdělávací
standarty země
28.04.2011 Turecký premiér Recep Tayyip Erdo

Rusko nebude v květnu vyvážet benzín
28.04.2011 V souvislosti s narůstajícím deficitem
benzínu v mnoha regionech Ruska se ministerstvo
energetiky RF rozhodlo pozastavit v květnu
letošního roku jeho export. Podle ruského ministra
energetiky Sergeje Kudryashova však regulace
cen benzínu státem nebude nutná. Experti vidí
příčinu benzínové krize v zásazích úřadů, kvůli
kterým se nevyplácí benzin prodávat na domácím
trhu, zatímco výnosnost jeho exportu stoupá.

Turecko chce vybudovat nový vodní kanál,
Bospor je přetížen
28.04.2011 Podle informací, které poskytl turecký
premiér Recep Tayyip Erdo

Martina Rosenbergová novou libereckou
primátorkou
28.04.2011 Zastupitelé Liberce dnes zvolili Martinu
Rosenbergovou (ČSSD) novou primátorkou. Ta
dříve zastávala post statutární náměstkyně
bývalého primátora Jana Korytáře, který byl v
polovině dubna odvolán.

Indie vyloučila Rusko z tendru na dodávku
stíhaček pro Indické vojenské letectvo
28.04.2011 Z tenderu na dodávku 126 letadel pro
Indické vojenské letectvo (IAF) již dříve vypadla
švédská společnost SAAB a americké společnosti
Boeing Corporation a Lockheed Martin.  O zakázku
v hodnotě 10 miliard dolarů se nyní uchází letoun
Eurofighter Typhoon vyvinutý Velkou Británií,
Německem a Itálií a francouzský letoun Rafale
Dassault.

Nezaměstnanost v Německu je nejnižší za
posledních deset let
28.04.2011 V dubnu 2011 bylo v Německu 2,97
milionu evidovaných nezaměstnaných a míra
nezaměstnanosti činila 7,1 %. Podle mínění
analytiků se německá ekonomika vrací na
předkrizovou úroveň.

Novela o prodeji zemědělské půdy zamítnuta
28.04.2011 Zemědělci tak prozatím přednostní
právo na nákup půdy, na které hospodaří, nemají.
Vláda se rozhodla své rozhodnutí odložit z důvodu
možných komplikací ve vztahu s evropským
právem, jak dnes uvedl premiér Petr Nečas (ODS).

Novým prezidentem Svazu průmyslu a dopravy
ČR se stal Jaroslav Hanák
28.04.2011 Dosavadní první viceprezident J.

Hanák, který získal dnes na valné hromadě svazu
90% hlasů, tak ve funkci nahradil J. Míla, který
funkci prezidenta Svazu zastával 7 let.

Ministr financí požaduje úplné zrušení státní
podpory stavebního spoření
28.04.2011 Ministr financí Miroslav Kalousek
(TOP09) zamýšlí k r. 2012 úplně zrušit státní
podporu stavebního spoření. Tento krok, který by
měl zahrnovat jak smlouvy nové, tak i staré, by se
dotkl asi 5 mil Čechů. Ministr financí však uvádí, že
by tím stát ušetřil až 13 mld korun. ODS a VV s
tímto návrhem nesouhlasí.

40% zvýšení platů vysokoškolských učitelů ve
Venezuele
28.04.2011 Venezuelští vysokoškolští
pedagogové, stejně tak jako administrativní
pracovníci, se dočkají 40% zvýšení platového
ohodnocení.Prezident Hugo Chavez oznámil, že
změna bude platná již od května tohoto roku.
Během posledních tří let se zaměstnanců
vysokých škol žádné navýšení netýkalo.

ČSSD žádá o schůzi sněmovny ke kauze
ProMoPro
28.04.2011 ČSSD dnes požádala o svolání
mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k
projednání kauzy údajně předražené zakázky pro
společnost ProMoPro. ČSSD žádá, aby ministr
financí Miroslav Kalousek (TOP09) poslancům
podal informace o zjištěních svého rezortu.
Zároveň požadují, aby Alexandr Vondra
(ODS), tehdejší vicepremiér pro evropské
záležitosti a nynější ministr obrany, objasnil svou
roli v této kauze.

Věci veřejné na Plzeňsku vyzývají ke zvážení
vyloučení Víta Bárty ze strany
28.04.2011 Členové plzeňské organizace Věcí
veřejných vyzývají radu strany, aby zvážila otázku
vyloučení Víta Bárty z VV, a to pro porušení článků
2 a 3 etického kodexu Věcí veřejných. Ty hovoří
například o tom, že zástupci občanů by v
souvislosti s výkonem funkce neměli přijímat žádné
dary kromě zákonem daných odměn. Shodli se na
tom na včerejším setkání v Plzni. Zároveň žádají,
aby bylo přezkoumána oprávněnost vyloučení
poslanců Jaroslava Škárky i Kristýny Kočí.

Šéf Vojenské policie se navrací zpět do své
funkce
28.04.2011 Šéf Vojenské policie generál Vladimír
Ložek, který byl kvůli březnovému zásahu
ozbrojenců v České televizi ministrem obrany
Alexandrem Vondrou postaven mimo funkci, se do
své funkce navrací zpět. Závěry vyšetřování
Inspekce ministerstva obrany potvrdily, že generál
Vladimír Ložek nijak neporušil zákony ani interní

předpisy.

Rada bezpečnosti OSN neodsoudí dění v Sýrii -
Rusko bylo proti
28.04.2011 Návrh, který iniciovala EU, k odsouzení
násilí vůči demonstrantům v Sýrii Radou
bezpečnosti se neuskutečnil. Ruská federace,
která byla nejvíce proti, argumentovala především
tím, že dění v Sýrii není ohrožením mezinárodní 
bezpečnosti. Proti odsouzení násilí se také
postavily Indie a Čína, které ovšem vyzvaly k
řešení situace pomocí dialogu.

MMF přišel s varováním před přehřátím
asijských ekonomik
28.04.2011 Odhadovaný růst ekonomik v asijském
regionu by se měl v příštích letech pohybovat
okolo 7%. Tento fakt ale může vést k přehřátí
ekonomik určitých rizikovějších zemí a spolu s
růstem cen pohonných hmot a potravin výrazně
přispět i k růstu inflace. Ta má nyní průměrnou
hodnotu v regionu 4,6%.

V Pobřeží slonoviny byly opět otevřeny banky
28.04.2011 Pod 10 týdnech, kdy byly všechny
banky uzavřeny, byl bankovní systém opět oživen.
Všechny pobočky bank čelí rozsáhlým frontám,
neboť obyvatelé Pobřeží slonoviny se snaží získat
své zpožděné výplaty a peníze z účtů. Přesto se
podle odborníků jedná o znamení návratu k
normálu v této západoafrické zemi po 4 měsících
konfliktu. Vláda již oznámila, že hodlá vytisknout
177 miliard Západoafrických franků za účelem
výplat státních zaměstnanců a záchranných
balíčků pro místní firmy.

Poslední průzkumy ukazují stárnutí čínského
obyvatelstva
28.04.2011 Počet obyvatel Číny dosáhl hodnoty
1,34 miliardy, přičemž podíl lidí nad 60 let věku činí
13,3% a statistiky naznačují jeho další zvyšování.
V porovnání s výsledky předešlých průzkumů
dospěli vědci k závěru, že růst čínské populace již
zdaleka není takový jako v minulých letech.

Libyjská armáda postupuje k tuniským
hranicím, kam ustupují povstalci
28.04.2011 Město Zintan v blízkosti hranic s
Tuniskem se dostalo do raketového útoku.
Rebelové, kteří se ve městě nacházejí, zdůvodňují
útok Kaddafiho jednotek tím, že se jim podařilo
město obsadit a libyjská armáda se teď snaží o
pomstu. Dále rebelové tvrdí, že jsou zasahovány
civilní oblasti města a opět požadují větší podporu
Západu. Podle jiných zdrojů se ale libyjské armádě
daří postupovat a snahou je nyní místo překotného
postupu postupně likvidovat místa povstaleckého
odporu.
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