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Sergej Lavrov: Mandát k pozemní operaci v
Libyi musí schválit RB OSN
01.05.2011 Ruský ministr zahraniční Sergej Lavrov
v rozhovoru pro média uvedl, že je Moskva
obeznámena s plány mezinárodní koalice.
Případná pozemní invaze do Libye by však podle
něj měla být projednávána a schválena výhradně
Radou bezpečnosti OSN.

USA znepokojují kontakty Ruska s Abcházií a
Jižní Osetií
30.04.2011 Jak uvedl mluvčí ministerstva zahraničí
USA Mark Toner, nedávná návštěva oficiálních
ruských představitelů včetně ruského ministra
zahraničí Sergeje Lavrova v Abcházii a Jižní Osetii
a snaha Ruska o uzavření mezinárodních smluv s
těmito separatistickými územími není v souladu se
zásadami územní celistvosti Gruzie spojenými s
uznáním jejích hranic, které byly stanoveny na
mezinárodní úrovni. Mluvčí americké diplomacie
vyzval strany k dodržování podmínek příměří
uzavřeného v roce 2008.

Sněmovna schválila návrh zákona o ochraně
svědků
30.04.2011 Poslanecká sněmovna v pátek
schválila návrh novely zákona o zvláštní ochraně
svědků a dalších osob v souvislosti s trestním
řízením. Návrh zákona mimo jiné novelizuje úpravy
týkající se krycích dokladů či zajišťuje možnost
chráněným osobám ponechání si novou identitu i
poté, co byla zvláštní ochrana a pomoc ukončena.

MPSV rozdělí 158 milionů korun mezi
poskytovatele sociálních služeb
30.04.2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí
hodlá mezi poskytovatele sociálních služeb s
regionální působností rozdělit 100 milionů korun.
Zároveň chce rozdělit částku 58 milionů korun také
mezi poskytovatele nadregionálních sociálních
služeb. Tato suma bude poskytnuta z rezervy
ministerstva.

Zadlužení domácností u finančních institucí
roste
30.04.2011 V meziměsíčním srovnání za březen
vzrostl dluh domácností o 0,41% (4,32 mld. Kč) na
1063,36 miliard Korun. V meziročním srovnání byl
zaznamenán nárůst o 7,05% (70,05 mld. Kč), a tak
průměrný dluh na jednoho obyvatele České
republiky vyrostl na 100 958 Kč.

RWE zvýší od června ceny plynu pro
domácnosti o 9,5%
30.04.2011 Společnost odůvodňuje zvýšení cen
růstem cen ropných derivátů, jejichž cena za
posledních 6 měsíců vzrostla o 44%.

Ministr zdravotnictví chce zavést maximální
čekací doby na plánované operace
30.04.2011 Ministr zdravotnictví Leoš Heger
(TOP09) plánuje v rámci reformy zdravotnictví,
která by měla být představena v červnu, uzákonit
mimo jiné i maximální čekací dobu na plánované
operace. Pacienti by tak měli na plánovanou
operaci čekat nejvíce měsíc.

Brazilská populace dosáhla 190,7 milionu, z
toho 14,6 milionu je negramotných
30.04.2011 Dle dat získaných během sčítání lidu v
roce 2010, která byla zveřejněna v pátek, dosáhla
brazilská populace 190,7 milionu. Ve srovnání s
posledním sčítáním roku 2000 se tak jedná o
1,17% zvýšení počtu.Výsledky též ukázaly, že
téměř 10% obyvatel je negramotných.

Ve Venezuele zachyceno 105 kg marihuany
30.04.2011 Venezuelské ministerstvo vnitra a
spravedlnosti podalo zprávu, že ve státě Zulia na
hranicích s Kolumbií bylo policií zachyceno 105 kg
marihuany, přičemž došlo k zatčení jedné osoby.
Od začátku tohoto roku bylo v zemi zabaveno již
14 tun drog.

Více než dva miliony Kolumbijců je
nezaměstnaných 
30.04.2011 Celkem 2,3 milionu, tedy 11%
ekonomicky aktivních obyvatel v Kolumbii je
momentálně bez zaměstnání. Data byla
zveřejněna Národním statistickým úřadem. Ve
srovnání situací měsíce března letošního a
loňského roku se jedná přibližně o 1% snížení
nezaměstnanosti.

Muammar Kaddafi nabídl příměří, NATO ale
odmítlo
30.04.2011 Libyjský vůdce Muammar Kaddafi
oznámil, že je ochoten přistoupit k příměří a
zastavení vojenských operací a zahájit jednání.
Zdůraznil ale, že předem vylučuje možnost svého
odchodu. Povstalci tuto nabídku odmítají s
tvrzením, že není důvěryhodná. Muammar
Kaddadi ve svém projevu vyzval k jednání i země,
které vedou letecké útoky na libyjské území s tím,
že tato intervence nebyla Libyí očekávána a zemi
zaskočila, přesto však chce jednat a upozornil na
rostoucí oběti leteckých útoků. NATO nabídku
odmítlo oznámením, že letecké údery budou
pokračovat do té doby, než přestanou v Libyi útoky
na civilisty, které libyjská vláda ze své strany
popírá.

Taliban vyhlásil jarní ofenzivu v Afghanistánu
30.04.2011 Taliban oznámil začátek jarní ofenzivy,
která  bude mít za cíl zahraniční vojáky, jakož i
afghánské bezpečnostní síly a vládní úředníky v
první vlně útoků. Dále Taliban předeslal, že se
bude jednat i o sebevražedné atentáty. Ve svém
prohlášení Taliban varoval afghánské civilisty, aby
se vyhýbali veřejným shromážděním, vojenským
základnám a konvojům a stejně tak i vládním
budovám, neboť vše zmíněné bude od 1. května
cílem útoků. Brigádní generál Josef Blotz, mluvčí
NATO a mezinárodních sil bezpečnostní pomoci
(ISAF) prohlásil, že koalice se chystá posílit
ostrahu vojenských základen, neboť informační
služby varovaly před zhruba týdnem intenzivních
útoků Al-Kaidy a Talibanu.

Jemenský prezident by dnes měl zahájit
podpisy, které povedou k jeho odchodu
30.04.2011 Dnes by prezident Jemenu Ali
Abdullah Saleh měl podepsat smlouvy a dohody s
opozicí, které povedou k jeho odchodu výměnou
za imunitu proti trestnímu stíhání. Ačkoliv
demonstranté s touto dohodou nesouhlasí,
prezident Jemenu by měl dohody podepsat dnes v
hlavním městě Sanaa, zatímco opoziční zástupce
poletí podepsat dohody do hlavního města
Saúdské Arábie Rijádu.

Syrské tanky vstoupily do města Deraa, jsou
hlášeny boje
30.04.2011 Syrská vláda rozhodla o posílení
tankových jednotek ve městě Deraa, které je
centrem odporu proti vládě. Podle posledních
zpráv tanky vstoupily do města, ale z jednotlivých
šástí Deraa je hlášena těžká střelba a boje. Město
Deraa má přes 120 000 obyvatel a protesty
překračující v povstání zde pokračují již šestým
týdnem.

Maďarská vláda zpřísní zákon kvůli
uniformovaným gardám
30.04.2011 Po rvačce mezi romy a příslušníky
polovejenských gard v obci Gyöngyöspata, k níž
došlo minulý týden a která si vyžádala 5
zraněných, schválil parlament zákon trestající
„uniformovanou kriminalitu“ páchanou příslušníky
nepovolených organizací na menšinách dvěma až
třemi roky vězení. Ministr vnitra Sándor Pintér
slibuje přísné potrestání provokatérů i romů, kteří
se mstili.

Belgie je již déle než rok bez vlády
30.04.2011 Král Albert II. po mnoha marných
pokusech valonských i vlámských vyjednavačů
pověřil hledáním kompromisu
křesťanskodemokratického politika Woutera Beka,
jehož mise tento týden končí. W.Bek zřejmě
požádá krále o týden času navíc. Představitelé
nejsilnějších stran nemohou najít shodu v otázce
rozdělování financí mezi jednotlivé regiony.

Velká Británie zvažuje reformu zákona o
nástupnictví na trůn
30.04.2011 Dnes platný zákon z roku 1701, podle
něhož druhorozený syn přeskočí v nástupnické linii
prvorozenou dceru, je podle mnohých
diskriminační. Se změnou zákona musí souhlasit
všech 16 svrchovaných zemí Commonwealthu. 

Indie dala přednost evropským výrobcům
stíhacích letounů před těmi z USA
30.04.2011 O kontrakt pro indickou armádu v
hodnotě 11 miliard dolarů se ucházely celkem čtyři
výrobci, přičemž evropské společnosti European
Eurofighter a Dessault's Rafale dostaly přednost
před americkým Boeingem a firmou Lockheed
Martin. Za obě strany lobovali ti nejvyšší státní
představitelé a USA vyjádřilo hluboké zklamání
nad indickým výběrem.

Samsung Electronics hlásí pokles zisku za
první kvartál
30.04.2011 Společnost za toto období vydělala 2,6
miliardy dolarů, což je zhruba o 30% méně než
tomu bylo v porovnání se stejnou dobou minulý
rok. Samsung byl tvrdě zasažen slábnoucí
poptávkou především po televizorech a LCD
technologiích.

Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují i
navzdory příměří
30.04.2011 Několik hodin po uzavření příměří
vypukl na sporném území mezi oběma státy další
střet, který si vyžádal jeden lidský život a několik
zraněných. Strany se i nadále navzájem obviňují z
vyprovokování konfliktů a jednání o dalším smíru
jsou tudíž ohrožena vzhledem k upadající
vzájemné důvěře.

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
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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.

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.
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