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Ukrajinský ministr energetiky: South Stream
ohrožuje národní bezpečnost Ukrajiny
01.05.2011 Ruský projekt plynovodu South
Stream, jehož cílem je mimo jiné obejít Ukrajinu,
ohrožuje podle ukrajinského ministra paliv a
energetiky Jurije Bojko národní bezpečnost země,
a tak je nutná co nejrychlejší modernizace
domácího plynového dopravního systému. Kyjev
opakovaně zdůrazňuje, že modernizace
ukrajinských plynovodů by byla mnohem levnější a
účinnější než budování South Stream nebo Nord
Stream, a současná ukrajinská vláda několikrát
vyzývala Rusko k tomu, aby od projektu upustilo.
Ruští představitelé mezitím potvrdili zájem Moskvy
o modernizaci ukrajinských plynovodů, zároveň
však prohlašují, že se Rusko výstavby South
Stream nevzdá.

Koalice soukromých lékařů kritizuje změny
regulačních poplatků
01.05.2011 Koalice soukromých lékařů má výhrady
vůči reformě zdravotnictví ministra zdravotnictví
Leoše Hegera (TOP09). Kritizuje zejména změny
týkající se regulačních poplatků, které by podle
nich mohly ohrožovat mnohá ambulantní zařízení.

V Brně se konal pochod pravicových
extremistů
01.05.2011 V Brně dnes pochodovalo na čtyři sta
pravicových extremistů. Pochodu bránilo asi tisíc
jejich odpůrců. Celkem policie zadržela patnáct lidí.

Libyjské dělostřelectvo pokračuje v
bombardování tuniského území
01.05.2011 Libyjské dělostřelectvo nadále
ostřeluje okraje města Dehiba, které leží v Tunisu
u libyjských hranic. Libyjské jednotky v této oblasti
na své straně hranice bojují s prchajícími povstalci,
kteří míří právě do města Dehiba. Podle zvláštního
zpravodaje Reuters na místě nedošlo k žádnému
zranění a většina granátů dopadá pouze na okraje
města.

OSN kritizuje vládu Ugandy za zásahy proti
demonstrantům - situace se zatím proměnila v
celonárodní krizi
01.05.2011 Rada pro lidská práva OSN vyzvala
Ugandu k zastavení užívání "nadměrné síly" proti
demonstrantům. Dále vysoká komisařka OSN pro
lidská práva Navi Pillay vyjádřila velké znepokojení
nad zatčeními opozičního vůdce Kizzy Besigye.
Ugandský prezident Yoweri Museveni zatím ve
svém projevu slíbil porazit demonstranty, kteří dle
něj mají za cíl destabilizovat jeho vládu.

V Libyi byl napadeny ambasády - Velká Británie
vyhostí libyjského velvyslance
01.05.2011 Britský ministr zahraničí William Hague
oznámil, že Velká Británie vypověděla libyjského
velvyslance v Londýně. Důvodem jsou útoky na
ambasády evropských států, které byly provedeny
vandaly. Britové se odvolávají na tzv. Vídeňské
úmluvy o ochraně diplomatických misí - tím, že
Muammara Kaddafi nezajistil jejich ochranu, opět
podle Velké Británie porušil své závazky a
mezinárodní povinnosti. Většina evropských zemí
však svůj diplomatický personál z Libyie
evakuovala již na začátku března.

V Bolívii se připravuje nový zákon práce
01.05.2011 V rámci procesu změn, který má být
cílem prezidenta Evo Moralese, se bolivijská vláda
snaží připravit nový zákon práce. Údajně se tak
děje ve spolupráci s tamními sociálními
organizacemi. Zákon by měl řešit rozdílnost v
množství pracovních míst ve městech a na
venkově a redukovat nestejnoměrnost v

ohodnocení mužů a žen na stejných pozicích.

NATO provedlo nálet na sídlo Muammara
Kaddafiho
01.05.2011 V Tripolisu byl napaden dům
Muammara Kaddafiho, kam byli pozváni i
zahraniční novináři. Sídlo zasáhly nejméně tři
rakety a dle mluvčího vlády byl zabit nejmladší syn
Muammara Kaddafiho Saif al-Arab a tři vnoučata.
Velká Británie reagovala tvrzením, že smrt
Kaddafiho příbuzných nemůže potvrdit. Předseda
Libyjské národní rady Mustafa Abdel Jalil projevil
lítost nad útokem na sídlo Muammara Kaddafiho,
ale opět ho obvinil z útoků. Mluvčí libyjské vlády ve
svém projevu prohlásil: "Myslíme si, že teď už je
každému jasné, že to, co se děje v Libyi, nemá nic
společného s ochranou civilního obyvatelstva."
Muammar Kaddafi útok přežil, ale zatím sám nijak
nereagoval. NATO popírá, že by šlo o zaměření se
na rodinu Muammara Kaddafiho, ovšem tato
událost výrazně nahrává oponentům útoků koalice
v Libyi, kteří tvrdí, že výrazně přesahují mandát
OSN k ochraně civilistů.

V Kanadě proběhnou federální volby 
01.05.2011 Zítra se konají v Kanadě dlouho
očekávané federální volby. Podle expertů se bude
jednat o tvrdý boj mezi vládnoucími konzervativci a
ostatními opozičními skupinami. Nikdo však zatím
nedokáže s jistotou prohlásit, která strana je ve
volbách tím nejpravděpodobnějším kandidátem na
vítězství. Podle expertů skončí volby nejtěsnějším
možným rozdílem.

Odhady tragického zásahu tornáda v USA jsou
již vyčísleny
01.05.2011 Podle statistických údajů a výsledků
příslušných organizací si vyžádala katastrofa v
americkém státě Alabama nejméně 350 lidských
obětí, více než 10 000 domů a budov bylo zničeno
a škody jsou odhadovány do rozmezí mezi 2 a 5
miliardami dolarů. Záznamy jasně ukazují, že je
jedná o druhou nejničivější přírodní katastrofu v
amerických dějinách. První pozici stále drží hurikán
Katrina z roku 2005.

Hodnota dolaru klesá, euro posiluje
01.05.2011 Americký dolar se v současné chvíli
nachází na nejnižším bodě za poslední 3 roky.
Oproti tomu evropská měna euro je momentálně
na nejvyšší úrovni za uplynulých 16 měsíců.
Rapidní rozdíl mezi dolarem a eurem se podle
výroku mnohých expertů mmůže ještě výrazně
prohloubit.

Německá policie zatkla 3 členy Al-Káidy, kteří
plánovali terorisktický útok
01.05.2011 Tři muži íránského a marockého
původu zadržení v Bochumi a Düsseldorfu zřejmě
zatím neměli pevně stanovený cíl svého
bombového útoku. Celá akce byla podle policie
pouze ve fázi příprav. Spekuluje se o tom, že
záměrem útočníků mohlo být odpálení kazetové
bomby v davu diváků během finále soutěže
Eurosong, které se odehraje za 2 týdny
v Düsseldorfu.

Jan Pavel II. byl prohlášen za blahoslaveného 
01.05.2011 Dnešní mši na Svatopetrském náměstí
celebroval papež Benedikt XVI., který se o
blahořečení svého předchůdce zasloužil
schválením výjimky, jež umožnila beatifikovat Jana
Pavla II. pouhých 6 let po jeho smrti. Do Říma se
sjely statisíce poutníků, především z Polska.

Ankara svolává summit kvůli nepokojům v Sýrii

01.05.2011 Tureckou hranici již překročilo více jak
200 uprchlíků ze Sýrie. Představitelé turecké vlády
jednají o osudu syrských uprchlíků, kteří se
skrývají v jižní provincii Hatay. Turecký Červený
kříž už pro ně nechal vystavět přes 50 provizorních
stanů. Ankara nyní bude jednat s Damaškem,
kterému by prý mohla poradit, jak provést reformy,
které by mohly pomoci ukončit povstání proti
autoritářské vládě v zemi.

Ministr zahraničí plánuje návštěvu Tuniska a
Maroka
01.05.2011 Příští pátek odlétá šéf české
diplomacie Karel Schwarzenberg do Tuniska, v
neděli se pak přemístí do Maroka. Bude to jeho
první cesta do těchto zemí od doby, kdy se obě
začaly zmítat nepokoji a protesty.

Vatikán pozval Kosovo na beatifikaci bývalého
papeže Jana Pavla II.
01.05.2011 Vláda Kosova, které v roce 2008
vyhlásilo nezávislost na Srbsku, byla oficiálně
pozvána na slavnost blahořečení bývalého papeže
Jana Pavla II. navzdory skutečnosti, že Vatikán
svrchovanost Kosova neuznal. Jedná se o první
návštěvu představitelů kosovské vlády ve Vatikánu
od vyhlášení nezávislosti. Reakce od srbské vlády
na přítomnost oficiální delegace kosovských
Albánců ve Vatikánu zatím nepřišly.

Další kritika na hlavu japonské vlády
01.05.2011 Nová vlna nesouhlasu a odporu k
počínání japonské vlády v souvislosti s probíhající
krizí se zvedla jak v řadách občanů, tak politiků.
Poté, co rezignoval vládní poradce právě na toto
téma kvůli nesouhlasu s vládními řešeními, je ještě
více ohrožena budoucnost japonského vládního
kabinetu a jeho popularita stále klesá.

V Japonsku byl schválen speciální krizový
rozpočet
01.05.2011 Dolní komora japonského parlamentu
schválila uvolnění 50 miliard dolarů na čištění a
obnovu po březnové katastrofě. Odhadované
vládní výdaje však mají být až šestkrát vyšší.

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
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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.

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