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U ostrova Lampedusa se potopila loď s 500
uprchlíky
08.05.2011 Všechny pasažéry z lodi, která
ztroskotala na mělčině, se podařilo zachránit.
Někteří z nich dokonce sami doplavali na pevninu.
Od začátku roku připlulo na Lampedusu okolo 30
tisíc běženců.

Belgický ministr energetiky plánuje do 4 let
uzavřít 2 jaderné reaktory
08.05.2011 Záměr ministr Paula Magnetta uvítali
především belgičtí Zelení, kteří hodlají s pomocí
komise odborníků sestavit plán celkového odklonu
od jaderné energie. Podle ministra má Belgie již
nyní alternativní zdroje, jež by kompletně nahradili
oba dva bloky jaderné elektrárny v Doelu.

Apple a Google čelí podezření ohledně
skladování osobních dat klientů
08.05.2011 Společnosti Apple a Google čelí tlaku
ze strany veřejnosti a amerických zákonodárců,
kteří hodlají přezkoumat podezření na nelegální
shromažďování osobních dat klientů a jejich
skladování po dobu až jednoho roku. Tyto
informace prý slouží podle odborníků jako
prostředek masivní reklamní propagace, kterou
obě společnosti využívají. Výkonní ředitelé Apple i
Google se budou v nejbližších dnech zpovídat
před kongresovou komisí USA z těchto aktů a
vysvětlovat příčiny, proč jsou osobní informace
klientů nezbytnou součástí chodu firem.

Cena ropy opět nabírá sestupné tendence
08.05.2011 Ropa i nadále pokračuje ve svém
prudkém cenovém úpadku. Brent ropa klesla o
$1.67 na současných $109.13 za barel, cena
americké ropy je $97.18 za barel, což znamená
pokles o $2.62.

Prezident Václav Klaus jmenoval nové generály
Armády ČR a Celní správy ČR
08.05.2011 Prezident Václav Klaus dnes ku
příležitosti výročí konce 2. světové války jmenoval
dva nové armádní generály a jednoho generála
celní správy. Do hodnosti generálmajora byl
jmenován brigádní generál Ing. Jiří Baloun, Ph.D.,
MSc., ředitel Sekce plánování sil Ministerstva
obrany ČR. Do hodnosti brigádního generála
prezident jmenoval plukovníka gšt. Ing. Vladimíra
Halenku, ředitele Sekce logistiky Ministerstva
obrany ČR a plukovníka JUDr. Ing. Pavla
Novotného, generálního ředitele Generálního
ředitelství cel ČR.

Britská vláda nebude bránit referendu o
nezávislosti Skotska
08.05.2011 Oznámil to dnes ministr pro Skotsko v
britské koaliční vládě Michael Moore. Referendum
o odtržení je hlavním bodem programu Skotské
národní strany (SNP), která po čtvrtečních volbách
v novém zemském parlamentu poprvé získala
absolutní většinu křesel. Předseda SNP a první
ministr Alex Salmond již potvrdil, že je referendum
naplánované na druhou polovinu funkčního období
nového parlamentu. Podle mínění veřejnosti však
historický volební úspěch skotských nacionalistů
souvisí spíše se ztrátou důvěry k dosavadní
vládnoucí straně, nemusí tedy nutně vyjadřovat
touhu po odtržení.

V Albánii probíhají místní volby
08.05.2011 Dnes ráno v Albánii začaly místní volby
do správních orgánů. Dohlíží na ně přes 5000
místních i zahraničních pozorovatelů, většina z
pověření Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE). Volby probíhají v napjaté
atmosféře, v předvečer voleb došlo k násilným

projevům, mimo jiné vůči opozici. Evropští
představitelé Albánii upozornili, že situace může
mít negativní vliv na vstup země do Evropské unie.

Ekvádorský prezident pokládá výsledky
referenda za své vítězství
08.05.2011 Ekvádorský prezident Rafael Correa
nahlíží na výsledky referenda, jež v zemi proběhlo,
jako na své vítězství a projev podpory od obyvatel.
Ekvádorci projevili svůj souhlas se všemi deseti
návrhy, zahrnujícími například zákaz býčích
zápasů, změny v soudním systému a reformu
médií. Dle opozičních politiků se jedná o pokus o
rozšíření pravomocí ze strany hlavy státu. Analytici
uvedli, že výsledky naznačují, že by Correa mohl
být úspěšný též v dalších prezidentských volbách,
jež se budou konat roku 2013, a být tedy již po třetí
zvolen prezidentem.

Honduraští učitelé drží hladovku za své kolegy
08.05.2011 Honduraští učitelé oznámili, že budou
pokračovat v hladovce, dokud vláda nevrátí
pracovní místa více než třem stem jejich kolegů,
jež byli suspendováni z důvodu účasti na stávce a
protestech v předešlých měsících. Hladovka byla
zahájena ve středu před budovou Národního
kongresu, odkud byli účastníci vyhnáni policií. Mezi
dalšími požadavky jsou konec procesu privatizace
ve školství a vyplacení mezd, které jim vláda
údajně dluží.

Napolitano: "USA nijak nereagují na smrt
Osamy bin Ladina."
08.05.2011 Ministryně vnitřní bezpečnosti USA
Janet Napolitano prohlásila, že Spojené státy
podceňují současné nebezpečí ze strany
islámských teroristů, kteří slíbili Západu a
především USA tvrdou odplatu za smrt teroristy
Osamy bin Ladina. Ministryně přiznala, že USA by
měly být v této době mnohem opatrnější, zvýšit
svou protiteroristickou aktivitu a snažit se předejít
jakémukoli nebezpečí, které od teroristů hrozí.

V Tunisku byl obnoven zákaz vycházení - již tři
dny pokračují silné protesty
08.05.2011 Tuniská vláda nařídila v noci zákaz
vycházení v nočních hodinách, reaguje tak na tři
dny potlačování nových silných protestů, které
vyvolali především vlivné osobnosti tuniské kultury
a politiky svými připomínkami k nedávnému
převratu. Nové problému v této zemi, kde byla
zahájena vlna arabských revolucí, jsou způsobeny
tím, že prozatímní správa doposud nesplnila svůj
závazek naplnění demokratických principů po
převzetí moc po bývalém prezidentu Zine Abidine
Ben Alim. Mluvčí protestujících prohlásil, že je nyní
třeba v revoluci dále pokračovat.

OSN: libyjské potravinové zásoby dojdou mezi
6 až 8 týdny
08.05.2011 Šéf Světového potravinového
programu OSN (WFP) Josette Sheeran prohlásil,
že za 6 až 8 týdnů v Libyi pravděpodobně dojdou
zásoby potravin. Šéf WFP proto zdůraznil, že stále
neexistuje plán, který by čelil stále více se blížící
humanitární katastrofě v Libyi. Libyjský potravinový
systém byl totiž centrálně řízen vládou, ta ovšem
nyní není schopna nové potraviny do země dostat
a tudíž je ani distribuovat. Ovšem nikdo jiný zatím
řízení distribuce a dovozu potravin do Libye
nepřevzal.

Téměř 3 miliony obyvatel Nigeru nemají
dostatek potravin
08.05.2011 Potravinová krize je způsobena
obrovskými suchy a přemnožením hmyzu, který
napadl letošní úrodu. Vláda Nigeru oznámila, že

17, 3 % obyvatel země trpí smrtelným hladem,
ačkoliv ještě v lednu vláda předpovídala, že úroda
by mohla zajistit i přebytky. Tato situace se spolu s
hladovými bouřemi v Ugandě přidává k naplňování
předpovědí Světové banky a Mezinárodního
měnového fondu. Obě tyto instituce varují před
krizí afrického kontinentu.

Libyjští povstalci získali příslib financí od
Západu i arabských zemí
08.05.2011 Koalice západních zemí s arabskými
státy se dohodly na finanční pomoci pro libyjské
povstalce v řádech milionů dolarů. Ministři USA,
Francie, Velké Británie a Itálie se v Římě spolu s
ministry Kataru, Kuvajtu a Jordánska dohodli na
vytvoření fondu pro vedení povstalecké kampaně s
cílem svržení Muammara Kaddafiho. Americká
ministryně zahraničí Hillary Clinton ve
Washingtonu vyjádřila tak, že se pokusí o změnu
federálního zákona tak, aby bylo možné předat
libyjským povstalcům alespoň nějaké prostředky z
30 miliard dolarů zmražených Libyi v USA. Libyjská
vláda považuje tyto kroky za pirátství - podle Libye
rebelové nejsou žádným způsobem oprávněni
převzít peníze zabavené státu Libye, neboť se
nejedná ani o právnickou osobu, ani o suverénní
stát a nebyla vydána žádná rezoluce OSN,
přičemž se zmraženými majetky by se podle vlády
nemělo nakládat.

Irsku se sníží úroková míra na půjčku od EU a
MMF
08.05.2011 V současné době činí úroková míra
5,8%, což je hodnota, na které se dohodli jak
členové Eurozóny, tak představitelé v Evropské
komisi. Konkrétní hodnota snížení zatím není
známa, ale i jediné procento může znamenat
splátkovou úlevu okolo 400 milionů euro.

Maledivská policie se střetla se stovkami
demonstrantů na náměstí v Male
08.05.2011 Demonstranti protestovali proti stále se
zvyšujícím cenám potravin v zemi. Za to viní právě
vládu a současného prezidenta Mohammeda
Nasheeda, po němž požadují rezignaci. Opozice
opět obvinila pořádkové sbory z použití
nadměrného násilí. Vláda argumentuje tím, že
současné protesty mohou výrazně ohrozit
ekonomiku založenou především na turismu.

Austrálie bude posílat imigranty do
zadržovacích táborů v Malajsii
08.05.2011 Australská vláda dospěla k dohodě s
Malajskými úřady, která jim umožní odeslat část
imigrantů do jejich zadržovacích azylových táborů,
čímž se ulehčí napjaté imigrační situaci v zemi.
Proti tomuto kroku vystoupila australská opozice.
Austrálie na oplátku přijme více uprchlíků, kteří
prošli kontrolou OSN.

Norsko a Rusko uskuteční velké námořní
cvičení v Barentsově moři
07.05.2011 Ve dnech 11. - 16. května proběhne v
Barentsově a Norském moři společné
rusko-norské námořní cvičení Pomor-2011,
zahrnující mimo jiné ostré střelby, protiponorková
cvičení, protipirátská cvičení a nácvik osvobození
naftařské plošiny nebo obchodní lodě z rukou
ozbrojených extremistů.

V Praze se sešlo přes 2000 lidí na protest proti
vládním reformám
07.05.2011 V Praze na Palachově náměstí dnes
demonstrovalo na dva tisíce lidí, kteří tak chtěli dát
najevo svůj nesouhlas s vládními reformami.
Nejedná se o první protest proti vládě a vládním
reformám v tomto roce. Iniciativa proAlt
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zorganizovala mimo té dnešní také demonstraci,
která se konala začátkem března.

Do Itálie směřují další imigranté z Libye
07.05.2011 Více než 800 nových imigrantů z Libye
dorazilo na italský ostrov Lampendusu, kam v
minulých týdnech dorazily tisíce uprchlíků z jak již
jmenované Libye, tak i z jiných severoafrických
států. V nadcházejících dnech je očekáván příjezd
mnoha dalších.

Předsedou školských odborů bude opět
František Dobšík
07.05.2011 Na včerejším VI. sjezdu školských
odborů si současný předseda Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství František
Dobšík uhájil svůj post a bude ho zastávat i
nadále. Místopředsedkyní se znovu stala Markéta
Vondráčková.

Bělorusko vyhostilo další aktivisty za lidská
práva
07.05.2011 V noci na 7. května nařídily běloruské
úřady do 24 hodin opustit zemi třem ruským
aktivistkám za lidská práva, sledujícím v Minsku
průběh soudních procesů souvisejících s událostmi
po prosincových prezidentských volbách
v Bělorusku. Dva ze skupiny pěti ochránců práv již
byli vyhoštěni minulý čtvrtek.

Proběhlo nouzové přistání Boeingu 757
amerických aerolinek
07.05.2011 Letadlo společnosti American Airlines s
168 pasažéry na palubě muselo nouzově přistát na
svém pravidelném letu z Miami do San Francisca.
Piloti zaznamenali v kabině kouř, a proto odklonili
let do města Las Vegas, kde také s letounem
nouzově přistáli. Příčina kouře zatím není podle
nejnovějších zpráv známa.

USA hrozí Sýrii sankcemi
07.05.2011 Syrská skupina na ochranu lidských
práv zveřejnila odhady, podle kterých bylo zabito
za posledních 7 týdnů při potlačování protivládních
bouří asi 800 lidí. Proti demonstrantům byly
dokonce použity i tanky. Spojené státy americké
tak znovu pohrozily tvrdými sankcemi proti
prezidentovi Asadovi, pokud vláda nepřestane na
protestující útočit.

Bin Ládin stál za teroristickými útoky v
Somálsku a Jemenu
07.05.2011 Podle oficiální zprávy USA stál šéf al
Qaedy Osama bin Ladin za teroristickými útoky v
Jemenu a Somálsku. Tato tvrzení vyplývají z
důkazů nalezených v bin Ladinově úkrytu v
pakistánském Abbottábádu. Americký prezident
Barack Obama již vyznamenal na vojenské
základně Fort Campbell ve státě Kentucky členy

komanda, které při tajné akci teroristu zabilo.

Salvador podporuje prodej potravin přímo
zemědělci
07.05.2011 Salvadorská vláda se pokouší snížit
ceny potravin podporou nového systému v podobě
přímého prodeje zemědělci. Rozhodnutí bylo
oznámeno v pátek prezidentem Mauriciem
Funesem. Za účelem snížení role
zprostředkovatelů budou též vytvořena
velkoobchodní centra pro producenty, kde budou
mít možnost prodat své zboží obchodníkům.

Mexiko zintenzivňuje vojenskou přítomnost v
severních státech země
07.05.2011 Mexická armáda a policie obsadila
severní státy země, jelikož místní úřady údajně
nejsou schopné efektivně bojovat s násilím.
Úkolem vojáků a federálních agentů je tedy
eliminovat činnost kriminálních organizací
působících v daném regionu. Dle místních novin
Informador vzrostla v zemi za několik posledních
let aktivita především drogových kartelů a s nimi
spojené násilí, únosy lidí a obchodování s
drogami.

Peru : vysoká míra kojenecké úmrtnosti
domorodých obyvatel Amazonie
07.05.2011 Míra kojenecké úmrtnosti peruánských
domorodců v Amazonii dosáhla 49,2 na 1000
narozených dětí, což je téměř trojnásobek ročního
průměru celého státu. Zpráva byla zhotovena
Národním statistickým úřadem. Též počet úmrtí
dětí mladších pěti let je v komunitách
amazonského obyvatelstva v Peru trojnásobně
vyšší ve srovnání s celonárodní mírou.

Kampaň za dobrovolné odevzdání zbraní v
Brazílii
07.05.2011 V pátek byla v Brazílii zahájena
Národní dobrovolná kampaň za odzbrojení, jejíž
účelem je shromáždění střelných zbraní, jež byly
majiteli ilegálně nabyty. Za vrácení zbraně bude
vlastníkům vyplacen finanční obnos ve výši závislé
na typu odevzdaného revolveru. Podobné akce
proběhly v zemi již v letech 2008 a 2009, letos je
ale vůbec poprvé zaručena anonymita těch, jež se
rozhodli příležitosti využít.

Latinská Amerika předpokládá zvýšení investic
ze strany Číny
07.05.2011 Dle oficiálních předpovědí by celkové
zahraniční investice ze strany Číny měly stoupat o
20 až 30% ročně, a to během následujícího
pětiletého období. Hlavními cíly těchto investic by
pak měly být státy Latinské Ameriky a Karibiku,
kde je Čína pokládána za největšího investora
regionu.

Odhady výsledků britských regionálních voleb
ukazují na prohru liberálních demokratů
07.05.2011 Výsledek voleb je projevem
nespokojenosti voličů se současnou koaliční
vládou konzervativců a liberálních demokratů,
která za posledních rok zavedla řadu
nepopulárních protikrizových reforem. Naopak
úspěch zaznamenala Skotská národní strana,
která nyní zřejmě získá většinu v regionálním
parlamentu.

68% Britů v referendu odmítlo změnu volebního
systému 
07.05.2011 Pro alternativní volební systém, který
měl pomocí preferencí, jež by voliči přiřadili
jednotlivým kandidátům, posílit váhu třetích stran.
Neúspěch návrhu vicepremiéra Nicka Clegga
znamená další ztrátu pro liberální demokraty.

V Budapešti stávkovaly tisíce hasičů, policistů
a celníků
07.05.2011 Páteční demonstrace za lepší platové
byla největší ze série dubnových protestů. Dav
odborářů několikrát prošel kolem parlamentu, kde
se hlasitě dožadoval zlepšení platových podmínek.
Maďarští hasiči žádali navrácení příplatků za
služby a možnosti odchodu do předčasného
důchodu. Ministr vnitra Sándor Pintér slíbil, že
v pondělí začne s odbory seriózně vyjednávat.

Singapur čekají parlamentní volby
07.05.2011 People's Action Party, strana vládnoucí
v zemi od udělení nezávislosti v roce 1965, bude
mít proti sobě silnější konkurenci v podobě
opozičních stran, které se v předvolebních
jednáních dohodly na užší spolupráci.
Předvolebním projevům dominuje otázka
ekonomiky, jejíž směrování bude v následující
době klíčové.

Certifikát pro biopaliva schválen sněmovnou
06.05.2011 Vládní novela o tom, že se pěstitelé,
distributoři biopaliv i prodejci pohonných hmot
budou muset prokazovat certifikátem o splněných
kritériích výroby a dopravy biopaliv, byla dnes
schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do
Senátu. Certifikáty budou vydávány s roční
platností. Tyto změny byly provedeny na popud
EU.

BIS pod vedením Richarda Dolejše
06.05.2011 Richard Dolejš (ČSSD) nyní povede
Sněmovní komisi pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby (BIS). Byl dnes
zvolen tajnou volbou. Nahradil tak na postu svého
stranického kolegu Martina Pecinu.
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