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¨rNěmecko, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko (Adam Jareš)
Spolková republika Německo
- Poslanecká frakce CDU/CSU prosazuje ve své nové bezpečnostní koncepci raketový deštník nad
Evropou proti nukleárním útokům a podporuje delší zásahy Bundeswehru v zahraničí. Očekává
se střet s SPD, která je proti raketovému deštníku a v jejich řadách narůstá i počet kritiků
vojenského zahraničního angažmá.
- Nejsilnější prvomájové nepokoje pravicových i levicových extremistů proběhly dle očekávání
v Hamburku, kde za velkých nepokojů zasahovalo na 2.500 policistů. Napaden demonstranty
byl i berlínský policejní prezident Dieter Glietsch.
- Spolková vláda odsouhlasila částečnou privatizaci 24,9 procentního podílu německý drah
„Deutsche Bahn“ (DB). Téma vyvolalo na německé politické scéně řadu emocí. CDU/CSU
prosazovala až padesáti procentní privatizaci německého přepravního giganta. Otázkou zůstává,
jaký bude za těchto podmínek zájem privátního sektoru o akcie DB. Šéf postkomunistické
Levice (Linke) návrh nejen zkritizoval, navrhl však i zpětně zestátnit Německou poštu (Deutsche
Post) a gigant Telekom.
- CSU v Bavorsku necelých pět měsíců před zemskými volbami nadále oslabuje, podle posledních
průzkumů by strana ztratila absolutní většinu v zemském sněmu. Nervozita uvnitř strany se
stupňuje. Ve volbách v roce 2003 strana získala 60,7 procenta hlasů.
- Z řad vládní SPD sílí požadavek zákazu fungování extrémně pravicové strany NPD, které si
zejména v zemích bývalé NDR získává stále více sympatizantů a voličů. Pokus o zákaz této
strany již jednou ztroskotal na ústavním soudu.
- Německý odborový svaz (DGB) varuje před akutní hrozbou nárůstu chudoby německých
seniorů, zejména v zemích východního Německa.
- Saský předseda vlády Georg Milbradt odstoupil z funkce ministerského předsedy a zároveň
předsedy saské CDU. Důvodem byla bankovní aféra s privátními úvěrovými spekulacemi v
Landesbank SachsenLB, do kterých byl Milbradt se svou manželkou zapojen.
- Spolková vláda odsouhlasila sporný růst důchodů v tomto roce o 1,1 a v příštím „volebním“ roce
o 2 procenta. Kritici označují neplánované navýšení důchodů jako populistický dárek před
volbami do spolkového sněmu v roce 2009.
Rakousko
- Profesor Alexander Van der Bellen byl dle očekávání 81 procenty znovu zvolen do čela
rakouských zelených když pro něj na spolkovém kongresu v Alpbachu hlasovalo 180 z 223
přítomných delegátů. Ve své řeči vyzdvihnul proevropské směřování své strany a zmínil
otevřenost pro koaliční spolupráci jak se sociálními demokraty (SPÖ), tak i s lidovci (ÖVP).
- Rakouskem i celým světem otřásl případ zneužívané Elizabeth Fritzl, kterou 24 let držel za
otřesných podmínek v zajetí ve sklepních podmínkách její otec Josef Fritzl a zplodil s ní sedm
dětí. Rakouská politická scéna v čele s premiérem Gusenbaurem (SPÖ) vyjádřila obavy o pověst
Rakouska v zahraničí. Podobný mediální rozruch se v Rakousku odehrál i před dvěma lety
v souvislosti s osmiletým vězněním unesené Nataschy Kampusch.
- Spolkový prezident Heinz Fischer podepsal i přes protesty nacionalistů Evropskou reformní
smlouvu.
Země Beneluxu (Soňa Perglerová)
Belgie
- 4.4. 2008 - v Belgii bylo zatčeno kolem 40 žen podezřelých ze spolupráce se zakázanou
teroristickou Stranou kurdských pracujících (PKK1). Ženy podle místní televize prodělaly
v Belgii výcvik v tajných táborech PKK, která bojuje proti turecké vládě. Zatčení podezřelých žen
se stalo v rámci policejního zátahu v Bruselu a několika městech na východě země.
Na
místech, kde se podle vyšetřovatelů scházeli a bydleli přívrženci PKK, se našly dokumenty a
počítače, jejichž obsah se zkoumá.
Nizozemsko

1

PKK žádá politickou a kulturní autonomii pro území na jihovýchodě Turecka obývaném převážně kurdským etnikem. Od roku 1984 vede ozbrojený boj, který si podle
Ankary už vyžádal 40.000 mrtvých. Spojené státy a Evropská unie, stejně jako Turecko, považují PKK za teroristickou organizaci.
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21.4. 2008 - Český prezident Václav Klaus ukončil svou jednodenní pracovní návštěvu
Nizozemska. Během ní se setkal s nizozemskou královnou Beatrix i s tamním premiérem Janem
Peterem Balkenendem, s nimiž hovořil především o tématech spojených s českým
předsednictvím EU v roce 2009. Klaus se v Haagu zúčastnil i představení holandského překladu
své knihy Modrá, nikoli zelená planeta. Cesta do Nizozemska byla Klausova vůbec první
pracovní návštěva této země v nejvyšší státní funkci. Klaus už dříve Nizozemsko navštívil jako
český premiér v devadesátých letech minulého století a poté i jako předseda.

-

V Nizozemsku se v posledních letech zvýšila špionážní činnost ze strany různých zemí,
především z Ruska a Číny. Uvedly to nizozemské tajné služby ve výroční zprávě za rok 2007.
Rusové se prý zajímají o energetický sektor, Číňané údajně provedli útoky na klíčové počítačové
systémy.

-

Pražskou nábytkářskou firmu Techo definitivně vlastnicky ovládla nizozemská společnost Royald
Ahrend. Ta s Techem spolupracuje už pět let, od roku 2005 držela tři čtvrtiny Techa
a
nyní oznámila převzetí zbývajícího pětadvacetiprocentního podílu od zakladatele firmy Jiřího
Kejvala. Definitivním spojením s Techem se Ahrend stává předním evropským hráčem
v nábytkářské branži s téměř půldruhým tisícem zaměstnanců a obratem skoro 270 milionů eur
(přibližně sedm miliard korun). Česká značka Techo zůstane i po začlenění společnosti
do struktury Ahrendu zachována.

Země Skandinávie, Finsko, Island (Soňa Perglerová)
Norsko
- Norská vláda se chystá od příštího roku zakázat obchodníkům volně vystavovat cigarety
a ostatní tabákové výrobky, například ve výloze. Informovalo o tom norské ministerstvo
zdravotnictví, podle něhož bude toto zboží v obchodech a trafikách dostupné jen "pod pultem"
a vydávat se bude jen na žádost zákazníka. Vystavování cigaret je podle ministerstva stejně
nepřípustné jako reklama na tabákové výrobky, která je v Norsku již několik let zakázaná.
Vědecké studie, které si norská vláda nechala udělat, údajně jasně prokázaly, že především
cigarety u pokladen obchodů značně zvyšují riziko recidivy u vyléčených kuřáků.
- Společnost Česká plynárenská uzavřela po ročním vyjednávání dlouhodobý kontrakt s norskou
státní společností Statoil Hydro na dodávky zemního plynu z Norska. Objem dodávky plynu
z Norska může pokrýt pět až deset procent spotřeby zemního plynu v ČR. Specifikem tohoto
kontaktu je, že financování dodávek je pevně vázáno na euro, nikoli - jak je to nyní běžné - na
dolar. Norský plyn začne Česká plynárenská prodávat svým zákazníkům už počátkem května.
Švédsko
- Česká republika, Švédsko a Francie vypracují v rámci spolupráce během svých půlročních
předsednictví Evropské unii společný osmnáctiměsíční program, který by měl být dokončen
ve druhé polovině května v Praze. Šéfové vlád všech tří zemí jej pak oficiálně společně
představí v Evropském parlamentu v první polovině července. Uvedl to dnes místopředseda
české vlády Alexandr Vondra po jednání se zástupci švédské vlády a parlamentu během své
pracovní návštěvy Stockholmu. Česká republika i Švédsko se podle vicepremiéra ve svých
prioritách shodují na budování vnitřního evropského trhu i celé EU jako "Evropy bez bariér",
přičemž mnoho práce v tomto ohledu zbývá například při práci na liberalizaci pracovního trhu a
trhu služeb. Dalšími společnými prioritami jsou reforma rozpočtu EU a reforma migrační a
azylové politiky. V otázce rozšiřování EU se Praha i Stockholm shodují na rychlých jednáních
především s Chorvatskem, přičemž ani jednání s Tureckem by podle obou stran nemělo být
příliš prodlužováno. V pohledu na Turecko se však české i švédské stanovisko liší od postoje
Francie, která je pro výrazně pomalejší tempo tureckého přičleňování.
- Švédsko vyhlásilo za vůbec největší prioritu svého předsednictví pozornost k životnímu prostředí
a k negativním klimatickým změnám. Ačkoliv je postoj české vlády v tomto ohledu vlažnější,
mezi vládami ve Stockholmu a v Praze nepanují podle Vondry ani tady žádné vážnější rozpory
- Kontroverzní švédský výtvarník Lars Vilks, který se loni stal mezinárodně známým karikaturami
muslimského proroka Mohameda, uvede na "mohamedovské" téma vlastní muzikál. Představí
se však nikoli ve Vilksově rodné zemi Švédsku, ale v sousedním Dánsku, kde rozruch kolem
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karikatur před téměř třemi lety začal. Hlavími postavami by podle tehdejších informací měli být
íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád, švédský premiér Fredrik Reinfeldt a členové
mezinárodní teroristické organizace Al-Kajda.
Švédsko a Dánsko se dohodly na spojení svých poštovních úřadů. Vznikne tak podnik s ročním
obratem zhruba 7,5 miliardy dolarů (asi 122 miliard Kč) a je možné, že se jeho akcie objeví
na burze.

Finsko
- Čtyřicetiletý poslanec Evropského parlamentu Alexander Stubb se dnes stal novým finským
ministrem zahraničních věcí. K výměně na postu šéfa diplomacie došlo poté, co byl Stubbův
předchůdce Ilkka Kanerva odvolán kvůli posílání textových zpráv s nemravným obsahem jisté
finské erotické tanečnici. Vzhledem k tomu, že v Kanervově případě šlo již o druhý podobný
skandál za poslední roky, se jeho setrvání ve vládě stalo neudržitelným. Výměnu Kanervy
za Stubba dnes před polednem oficiálně schválila finská pravicová Národní koaliční strana, jež
tvoří páteř vládní koalice pravého středu a jejíž jsou oba jmenovaní politici členy.
- Finsko a Estonsko se rozhodly vypracovat odbornou studii, nakolik reálné by bylo spojit hlavní
města obou zemí Helsinky a Tallinn podmořským železničním tunelem dlouhým asi
80 kilometrů. Oznámil to dnes helsinský starosta Jussi Pajunen s tím, že předběžná studie
by mohla být hotova do konce roku 2009.
Dánsko
- 10.4. 2008 - Dánská tajná služba PET varovala před nebezpečím teroristického útoku
na dánské zájmy doma i v zahraničí, které v poslední době vzrostlo. Stalo se tak v důsledku
nového zveřejnění karikatur proroka Mohameda v dánském tisku letos v únoru. PET o tom
informovala veřejnost prostřednictvím dánských médií. Především jde o dánské zájmy
v oblastech aktivního působení teroristické sítě Al-Káida, tedy v severní Africe, na Blízkém
východě, v Pákistánu a Afghánistánu. K útokům může dojít bez varování a bez toho, že
by se tajné služby o nich dozvěděly předem. Proto je třeba zdvojnásobit bdělost, uvádí se
v dokumentu.
- 24.4. 2008 – Lisabonskou smlouvu odpoledne schválil dánský parlament. V jednokomorovém
dánském parlamentu se pro přijetí smlouvy vyslovilo 90 poslanců. Proti hlasovalo 25
zákonodárců.
- Česká republika předá zpět do vlasti čtveřici Dánů, kteří se údajně podíleli na rozsáhlé bankovní
loupeži v dánském městě Aarhus. Cizince zatkla česká policie v polovině března,
od té
doby jsou ve vazbě. Čtyři zadržení muži byli údajně členy skupiny, která ukradla koncem
loňského roku téměř 27 milionů dánských korun (zhruba 90 milionů korun).
Island
- Největší česká konzervárenská společnost Hamé a islandská skupina Nordic Partners oficiálně
potvrdily avizovanou fúzi obou firem. Tu již schválil antimonopolní úřad. Islanďané ve firmě
ponechají současné vedení, Hamé tak i nadále povede současný ředitel Martin Jagoš. Výši
transakce ani podíl, který islandská společnost v Hamé získala, nebyly zveřejněny. Nordic
Partners nebude zasahovat do plánu Hamé pro rok 2008.
Španělsko, Portugalsko, Itálie, Francie (Sandra Marešová)
Francie
- 1.4. Francouzský kontingent v Afghánistánu, který nyní čítá asi 1 500 mužů, má být posílen o
několik set dalších. Rozhodnutí vlády a prezidenta Sarkozyho rozpoutalo vlnu kritiky ze strany
opozice. Debata ale ke změně postoje exekutivy nevedla.
- 4.4. Velkou francouzskou jachtu s třiceti námořníky na palubě zajali u břehů Somálska místní
piráti. Na palubě nebyli žádní cestující, většinu posádky tvořili podle majitele lodi Francouzi.
- 4.4. Do Kolumbie včera dorazil zdravotnický tým, který se chystá ošetřit těžce nemocnou
Ingrid Betancourtovou, političku francouzsko-kolumbijského původu, zajatou Revolučními
ozbrojenými silami Kolumbie. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy vyzval povstalce z FARC,
aby Betancourtovou propustily. Ti, ačkoliv nedávno po dohodě s venezuelským prezidentem
Hugo Chávezem propustili několik rukojmí, však sdělili, že to připadá v úvahu jedině výměnou
za osvobození vězněných členů skupiny FARC.
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7.4. Poslední etapa slavnostního běhu s olympijskou pochodní Paříží byla zrušena. Pouť od
počátku provázely velké problémy. Kvůli mohutným protičínským demonstracím v ulicích
organizátoři štafetu třikrát přerušili a oheň minimálně jednou uhasili. Protestovat proti
krvavému potlačení nepokojů v Tibetu přišly davy lidí.
15.4. Číňané se rozhodli zorganizovat bojkot francouzského zboží. Mezi zakázanými značkami je
obchodní řetězec Carrefour, prodejci luxusních značek Louis Vuitton a Christian Dior, ale také
Peugeot či L'Oréal. K takovému kroku se rozhodli v souvislosti s protesty, které byly namířené
proti porušování práv v Tibetu a které v Paříži provázely putování olympijské pochodně.
16.4. Dolní komora parlamentu odhlasovala zákon, který trestá propagaci hladovění až dvěma
roky ve vězení a pokutou přes půl milionu korun. Zákon prošel Národním shromážděním včera a
nyní míří do Senátu. Autorkou návrhu zákona je poslankyně vládních konzervativců Valérie
Boyerová.
17.4. Vojenské letadlo dopravilo piráty, kteří na začátku dubna přepadli velkou francouzskou
jachtu, do Paříže (viz výše 4.4.). Zde budou také souzeni.
28.4. Podle agentury BVA nebyl francouzský prezident tak neoblíbený jako nyní. Nicolase
Sarkozyho, jenž se chopil úřadu loni v květnu, momentálně vnímá negativně 64 procent
Francouzů. Mohou za to hlavně jeho reformy

Itálie
- 13. - 14.4. Italská pravice vedená Silviem Berlusconim s převahou zvítězila v předčasných
volbách do italského parlamentu. Berlusconiho uskupení Lid svobody získalo absolutní většinu v
Senátu i v Poslanecké sněmovně. Ve volbách do Senátu získala 45,5 % hlasů a ve volbách do
Poslanecké sněmovny 45,2 % hlasů. Veltroniho levice byla poražena zhruba o 5%. Ministr
vnitra Giuliano Amato oznámil, že účast za oba dny voleb dosáhla 80 procent. Je to o 3,5
procenta méně než v roce 2006.
Španělsko
- 14.4. Znovuzvolený socialistický premiér José Luis Zapatero oznámil, že v nové vládě
zasedne více mužů než žen. Asi nejvýraznější tváří mezi ženskými ministryněmi je Carme
Chacónová, které v nové vládě připadne ministerstvo obrany. S novou vládou se objevilo také
nové ministerstvo pro inovaci a výzkum, které povede baskická biomedička Cristina
Garmendia.
- 20.4. V blízkosti somálského pobřeží byla přepadena rybářská loď Playa de Bakio. Piráti zajali
celkem 26 lidí, kromě 13 Španělů také 13 Afričanů. Na svobodu byla posádka propuštěna o
týden později. Mluvčí vládního kabinetu uvedla, že propuštění unesených bylo dosaženo pomocí
vyjednávání španělské vlády, majitelů lodi a zástupců únosců, a to "spoluprací a diplomacií".
Podle agentury AFP bylo únoscům vyplaceno 1,2 milionu dolarů (19,4 milionu Kč).
Austrálie, Nový Zéland, Velká Británie, Irsko (Sandra Marešová)
Irsko
- Ve středu 2.4. podal irský premiér Bertie Ahern demisi. Učinil tak v souvislosti s vyšetřováním
korupčního skandálu z 90. let. Ahern sám ve svém středečním projevu popřel, že by byl do
jakéhokoli korupčního skandálu zapleten. Uvedl, že odstupuje, protože tento skandál zastiňuje
klíčové problémy, jimiž se musí zabývat on i vláda. Z úřadu by měl odstoupit 6.5. 2008
- 9.4. Odstupujícího irského premiéra Bertieho Aherna v květnu podle očekávání nahradí
nynější ministr financí Brian Cowen. Dohodli se na tom představitelé vládní strany Fianna Fáil,
v jejímž čele Cowen na základě dnešního hlasování vystřídal Aherna.
Velká Británie
- 1.4. Britský ministr obrany Des Browne v parlamentu oznámil, že Británie pozastavila plán
stáhnout asi 1 500 vojáků z Iráku. Podle původního záměru chtěl Londýn touto dobou snížit
početní stav svých jednotek v Iráku na 2 500. Situace to ale podle Browna v tuto chvíli
neumožňuje.
- 6.4. Olympijská pochodeň vyvolala v Londýně mohutné protesty. Vedle zastánců Tibetu
demonstrovali i příznivci barmské opozice a členové hnutí Fa-lun-kung. Pochodeň se zastavila i
v Downing Street, v sídle britského premiéra Gordona Browna, který sklidil kritiku za to, že se
do ceremoniálu vůbec zapojil.
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6.4. Manžel britské královny princ Philip, který byl ve čtvrtek 4.4. hospitalizován kvůli plicní
infekci, byl dnes odpoledne propuštěn do domácího ošetřování. V nemocnici krále Edwarda VII.
strávil necelé čtyři dny.
- 9.4. V Londýně začal soud se třemi britskými muslimy, kteří jsou obviněni z podílu na
teroristických útocích ze 7. července 2005. podle agentury Reuters proces potrvá asi čtyři
měsíce.
- 19.4. V polovině dubna informoval deník Daily Mail o osmi bývalých vězních z americké
základny na Guantánamu, kteří zažalovali britské tajné služby a prokurátora. Mezi vězni, kteří se
domáhají odškodného v hodnotě miliónů liber, je pět Britů a další tři muži, kteří v Británii žijí.
Všichni viní britské úřady z toho, že byly komplicem při jejich ilegálním držení ve vězení pro
osoby podezřelé ze spojení s terorismem.
- 16.4. Britský premiér Gordon Brown navštívil USA. Jedná se již o jeho druhou oficiální
návštěvu USA po svém nástupu do funkce. Během tří dnů se setkal nejen se současným
prezidentem Georgem Bushem, ale také s prezidentskými kandidáty (Hillary Clinton,
Barackem Obamou a Johnem McCainem). Hlavní témata diskuze byla ekonomického a
environmentálního charakteru. Od prezidentských kandidátů také očekával vyjádření jejich
názoru na válku v Iráku.
Nový Zéland
- 22.4. Monacký princ Albert II a novozélandská předsedkyně vlády Helen Clark byli OSN
oceněni za tzv. zelenou politiku zabývající se a upozorňující na problematikou klimatických
změn.
-

Země V4 (Vladimír Naxera)
Polsko
- 29. 4. 2008- Společnost PKN Orlen, největší polská petrochemická skupina a majitel českého
Unipetrolu, se konečně dočkala nového šéfa. Dozorčí rada v úterý v podvečer do funkce
jmenovala Wojciecha Heydela, který byl dosud řízením firmy pouze pověřen.
- 22. 4. 2008- Polská vláda zveřejnila, žeběhem čtyř let chce privatizovat celkem 740 státních
firem. Pokud se plán na privatizaci vydaří, tak by celkové příjmy měly přesáhnout 30 miliard
zlotých (zhruba přes 220 miliard korun).
- Dvě největší frakce v europarlamentu (Evropská lidová strana a socialisté) se podle listu
Handelblatt dohodly na kandidátovi na post předsedy Evropského parlamentu. Jerzy Buzek je
respektovaný všemi stranami.
Maďarsko
- 14. 4. 2008- U města Kecskemét, asi 50 kilometrů jihovýchodně od Budapešti, havarovala
stíhačka MiG-29. Pilot se katapultoval, letadlo dopadlo do pole.
- 2. 4. 2008- Zástupci Maďarska se postavili za názor Francie, která odporuje rozšíření NATO o
Ukrajinu a Gruzii.
Slovensko
- 30. 4. 2008- Na nádraží ve slovenském městě Krupina byl objeven vlak naložený raketami
určenými pro Srí Lanku. Je to už druhý vlak naložený raketami určenými pro Srí Lanku, který se
pohyboval po Slovensku.
- 29. 4. 2008- Internetový server Euobserver oznámil, že Evropská komise v brzké době
doporučí Slovensku přijetí Eura od 1. 1. 2009. Slovensko již splnilo všechna potřebná
maastrichtská kriteria.
- Na internetových stránkách vládní Slovenské národní strany byla umístěna upravená mapa
Evropy, na které bylo území Maďarska rozděleno mezi Slovensko a Rakousko.
- Slovensko podepsalo s vládou Srí Lanky smlouvu o prodeji 10 tisíc raket. Informoval o tom
europoslanec Raül Romeva i Rueda, který má v Evropském parlamentu na starosti monitorování
obchodů se zbraněmi. Europoslanec tvrdí, že obchod je v rozporu s mravním kodexem EU o
vývozu zbraní, k jehož dodržování se Slovensko zavázalo.
- 15. 4. 2008- Šéfredaktoři pěti českých listů vyzvali slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče,
aby zvážil podpis sporného tiskového zákona.
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-

9. 4. 2008- Slovenský parlament ve středu přijal sporný vládní návrh tiskového zákona. Zákon
kritizovala opozice i média. Kvůli původnímu návrhu dokonce před časem vyšly přední deníky s
prázdnými titulními stránkami.

Pobaltské země (David Zrostlík)
-

-

-

25. 4. Litva odmítla návrh na kompromis, který by vydláždil cestu k rozhovorům o spolupráci
mezi Evropskou unií a Ruskem. Litva dále trvá na tom, že veškeré dohody mohou nastat pouze
za předpokladu garance energetického zásobování Pobaltí.
15. 4. Lotyško a dvě zbývající země Pobaltského regionu chtějí požádat NATO o leteckou
ochranu až do roku 2018. Vzdušný prostor Pobaltí zajišťují státy Aliance už od roku 2004,
protože ani jedna země z trojlístku pobaltských republik vlastní stíhací letectvo nemá.
27. 4. Estonské úřady nechaly v noci odstranit kontroverzní památník Rudé armádě v metropoli
Tallinnu. V ulicích kvůli tomu celou noc protestovaly tisíce lidí. Při střetech s policií jeden
demonstrant zemřel, desítky dalších jsou zraněny. Moskva dlouho chystaný krok Estonců
kritizovala. Vášně vyvolala dvoumetrová bronzová socha, která měla připomínat deset milionů
ruských obětí boje proti nacistickému Německu. Sověti ji nechali v centru Tallinnu postavit v
roce 1947.

Rusko a blízké zahraničí (kromě pobaltských zemí) (Vladimír Naxera)
Rusko
- 29. 4. 2008- Ruské ministerstvo obrany varovalo Gruzii, že je připraveno zasáhnout v
gruzínských separatistických oblastech Jižní Osetii a Abcházii, pokud v nich Tbilisi podnikne
operace ohrožující tamní ruské obyvatelstvo. Podle ruského ministerstva zahraničí Gruzie
připravuje vojenský zásah v obou provinciích. Tbilisi to popírá.
- 24. 4. 2008- Vladimir Putin obdržel cenu Ludviga Nobela za zásluhy o vlast (Ludvig byl starší
bratr známějšího Alfreda Nobela).
- 21. 4. 2008- Deník Moskovskij Korrespondent, který napsal, že se ruský prezident Vladimir
Putin před časem rozvedl a plánuje svatbu s olympijskou vítězkou v moderní gymnastice Alinou
Kabajevovou, skončil. Ukončení existence listu předcházela rezignace editora deníku Grigorije
Nechoroševa.
- Vladimir Putin přijal nabídku postavit se do čela strany Jednotné Rusko. Pokračuje tak proces
předávání moci, na jehož konci se stane v květnu Putin premiérem a zachová si vliv na dění v
největší zemi světa.
- 6. 4. 2008- V Soči se sešli Vladimir Putin a George Bush. Hlavní body společné deklarace viz
příloha.
Ukrajina
- 26. 4. 2008- Ukrajina si připomněla 22. výročí katastrofy v jaderné elektrárně v Černobylu.
- 1. 4. 2008- G. Bush podpořil přidružení Ukrajiny k NATO. Naopak Francie a další státy tuto
možnost odmítly.
Evropská unie (Kateřina Svíčková)
-

-

-

28.4. – Na osmé Stálé radě partnerství mezí EU a Ruskem se jednalo o problematice vízové
politiky a nelegální migrace. Již platná dohoda o zjednodušení vízových režimů pro občany EU a
Ruska přinesla jednodušší cestování a současně přispěla k potlačení ilegální migrace. Obě
strany také přijaly společný plán spolupráce mezi evropskou agenturou Frontex a Ruskou
pohraniční službou a EU navrhla zástupci ruské strany Viktorovi Ivanovovi uspořádání společné
konference o boji s kybernetickým zločinem.
– Jerzy Buzek, bývalý polský premiér a nyní poslanec Evropského parlamentu (EP) potvrdil svůj
zájem ucházet se o post předsedy EP po volbách v roce 2009. Pokud již bude platit Lisabonská
smlouva, bude post předsedy EP předmětem ostré soutěže o významné pozice v rámci EU.
Diskutuje se o tom, zda některou z nich bude zastávat představitel nových členských zemí.
25.4. – Německo a Dánsko ratifikovalo Lisabonskou smlouvu. Celkem tak doposud učinilo
dvanáct členských zemí EU (Slovinsko, Rumunsko, Malta a Maďarsko, Francie, Bulharsko,
Polsko, Rakousko, Slovensko, Portugalsko, Německo a Dánsko).

6

Info Sheet č. 4/2008
ZAHRANIČNÍ KOMISE PLZEŇSKÉHO KRAJE PŘI PKVV ČSSD

-

-

24.4. – Poslanci Evropského parlamentu včera výraznou většinou schválili kompromisní návrh
na vytvoření satelitního navigačního systému Galileo, do nějž jsou vedle členských států EU
zapojeny také USA, Čína, Izrael, Ukrajina, Indie, Maroko a Jižní Korea. Systém Galileo bude
realizován ve dvou fázích: zaváděcí (od letošního roku do roku 2013) a tzv. fáze využití, v rámci
které by mělo probíhat řízení, standardizace, údržba a marketingové aktivity.
16.4. – Počet stížností na evropské instituce, které obdržel úřad Evropského ombudsmana,
narostl v roce 2007 na 3211. Lidé si nejčastěji stěžují na neprůhlednost evropských institucí a
jejich neochotu poskytovat informace a dokumenty. Mezi stížnostmi se dále objevují stížnosti na
opožděné platby při realizaci evropských projektů, zneužívání pravomocí nebo komplikované
administrativní procedury.

NATO, radarová základna (Arnošt Lindenberg)
2.4. Začal třídenní summit NATO v rumunské metropoli Bukurešti
- na tomto summitu přednesl Georg W. Bush projev, ve kterém vyzval NATO k přijetí Albánie,
Makedonie, Chorvatska, Ukrajiny a Gruzie do svých řad
- rovněž vyzval Moskvu, aby se připojila k americkému systému protiraketové obrany
- rozšíření NATO o Ukrajinu se však ostře nelíbí Rusku a záporně se k němu staví i Německo a
Francie
- Bush si na summitu dále řekl i o navýšení počtu vojáků v Afghánistánu s tím, že afghánská mise
je nejambicióznější v historii NATO a NATO zde musí zvítězit
- na summitu bylo schváleno přizvání2 Albánie a Chorvatska do aliance, přizvání se nevztahuje na
Makedonii kvůli odporu Řecka
- ČR a USA ve čtvrtek 3.4. oznámily, že se dohodly na hlavní smlouvě o možném umístění
amerického protiraketového radaru na českém území. Na okraj summitu Severoatlantické
aliance to ve čtvrtek v Bukurešti oznámil ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Dohoda má být
podepsána počátkem května.
- NATO uznalo, že zvažovaná základna je podstatným příspěvkem k ochraně spojenců před
zvyšující se hrozbou šíření balistických raket. Aliance proto podle něj počítá s jeho začleněním
do vlastní protiraketové obrany.
6.4. Poslední prezidentské setkání Vladimíra Putina a George W. Bushe v Soči
- Oba prezidenti z tohoto setkání vyslali signál o snaze obou zemí dále spolupracovat i přes
přetrvávající rozpory – např. o americké radarové základně v ČR, vůči kterému má Rusko i
nadále výhrady, ale podporuje myšlenku výstavby systému, na němž by se stejnou měrou
podílely obě země a také Evropa
28.4. Odklad podpisu smlouvy o radaru
- podpis česko-americké smlouvy o radaru se odkládá na pozdější termín, vyplývá to z cestovního
plánu ministrině zahraničí USA Condoleezzy Riceové; původně se počítalo s podpisem na
konferenci o raketové obraně 5.května v Praze
USA, Kanada (Tomáš Švarc)
USA
-

Summit v Bukurešti
• hlavním požadavek Moskvy ohledně plánovaných amerických základen v Polsku a v
České republice je trvalá přítomnost ruských vojenských expertů (potvrdil to ruský
ministr zahraničí Sergej Lavrov i prezident V. Putin)
• česká vláda stálý dohled ruských důstojníků na radarové základně odmítá
• americký prezident G. Bush návrh Moskvy nekomentoval, Rusové si tuto podmínku
kladli již minulý rok

2

Přijetí do NATO
S přičlenění země k Severoatlantické alianci musí souhlasit všichni členové, každá členská země má
právo veta.
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Stahování amerických vojsk z Iráku
• velitel amerických sil v Iráku David Petraeus doporučil do června pokračovat v
plánovaném stahování vojáků
• síla kontingentu v Iráku se ale do odchodu prezidenta Bushe z úřadu výrazně nesníží
- Volby v USA
• Hillary Clintonová vyhrála primárky ve státě Pensylvania
• to znamená, že se se svým počtem delegátů přiblížila k B. Obamovi
• vítězství jednoho či druhého kandidáta rozhodnou superdelegáti. Ti celkem tvoří
čtvrtinu delegátů, o jejichž hlasy bojuje jak Clintonová tak Obama
• kartami ale zamíchá to, že dosud není jak řada voličů, tak i řada superdelegátů
rozhodnuta, koho bude volit
• volby přinesly demokratům oběť v podobě rezignace šéfa kampaně H. Clintonové,
Marka Penna poté, co se objevily zprávy, že loboval za bezcelní styk s Kolumbií, s čímž
Clintonová nesouhlasí
• Al Gore není sice mezi kandidáty na post prezidenta, ale přišel s ekologickou kampaní
za 300 milionů dolarů
• Al Gore je zpět coby bojovník proti globálnímu oteplování, za což minulý rok získal
Nobelovu cenu míru
Kanada
- Summit v Bukurešti
o Kanada plně podporuje, aby se Ukrajina stala součástí NATO. (prohlásil to kanadský
premiér Stephen Harper)
o Stephen Harper v Polsku podepsal dohodu o sociálních dávkách, která umožní
Kanaďanům koordinovat důchodové příspěvky mezi Polskem a Kanadou.
- Finanční a správní rada
o předseda Finanční a správní rady Vic Toews jménem 93 federálních ministerstev a
agentur oznámil, jaké jsou konkrétní plány a priority vlády na další tři roky. Rada chce
občana stručně a jasně informovat, jak se nakládá se státními penězi a to
v následujících kategoriích: ekonomických, sociálních, mezinárodních, vládních
- Menšiny v Kanadě
o kanadský statistický úřad vydal nové detailní analýzy sčítání lidu z roku 2006 týkající se
etnického původu kanadských obyvatel a viditelných menšin.
o přistěhovalci z let 2001 až 2006 byli z téměř 84 procent z mimoevropských regionů.
o Kanada ročně přijme asi 250 000 nových přistěhovalců.
-

Latinská Amerika (Arnošt Lindenberg)
20.4. Prezidentské volby v Paraguay
- Nedělní prezidentské volby v Paraguay vyhrál kandidát středolevicové opozice Fernando Lugo.
Před kandidátkou vládní strany Colorado Blankou Ovelarovou vyhrál s náskokem deseti
procentních bodů
- Bývalý biskup římskokatolické církve obdržel téměř 41 procent hlasů, zatímco Ovelarová
necelých 31 procent. Lugo a jeho opoziční Vlastenecká aliance tak přeruší 61 let trvající vládu
strany Colorado
- Je tak dalším levicovým představitelem, který stane v čele některé z jihoamerických zemí ve
stávajícím desetiletí; Sám se nicméně distancuje od radikálních vůdců typu venezuelského
prezidenta Huga Cháveze
- někteří zahraniční experti se obávají, aby se Paraguay nevydala levicově populistickou cestou
jako třeba Bolívie nebo Venezuela. Vítězná koalice je slepenec tvořený deseti stranami, odbory
a skupinami farmářů. Celkem třiceti subjekty, které udržet pohromadě bude těžké
28.4. Kuba obvinila velvyslance Koláře, že je agent CIA
- Ústřední prorežimní list Granma si vzal na mušku českého velvyslance ve Spojených státech
amerických Petra Koláře. V obsáhlém článku s názvem „Agent Kolář, Bushova nová naděje na
destabilizaci Kubu," noviny v českém velvyslanci odhalily agenta CIA. Petr Kolář uvedl, že
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bezprostředním podnětem mohla být nedávná konference kubánského exilu v Miami, které se
zúčastnil
29.4. Kolumbijská policie zabila v úterý významného drogového bosse Miguela Ángela Mejía, na jehož
dopadení Spojené státy vypsaly odměnu pět milionů dolarů
Afrika (Martin Moláček)
26.4.08 Harare, Zimbabwe
- Strana prezidenta Roberta Mugabeho Vlastenecká fronta (ZANU-PF) po 28 letech vládnutí
definitivně ztratila většinu v zimbabwském parlamentu. Hlavní parlamentní silou se tak stane
opoziční Hnutí pro demokratickou změnu (MDC).
25.4.08 New York, OSN
- OSN žádá o stamilionovou pomoc, aby se mohla vypořádat s rostoucími cenami na
potravinovém trhu, který vyvolal nepokoje ve 34 zemích a následný zákaz exportu potravin ve
40 státech. Světový potravinový program (WFP) se musí vypořádat se s vysokým až
čtyřicetiprocentním nárůstem cen a žádostem o potravinovou pomoc ze zemí, které jim nejsou s
to čelit.
23.4.08 Káhira, Egypt
- 12 000 Egypťanů bylo zatčeno kvůli machinacím s dotovanou moukou. Mnohahodinové fronty
na chleba i pokoutní prodej dotované mouky na černém trhu, to jsou dvě tváře současného
Egypta. V době, kdy světové ceny potravin strmě rostou a v Egyptě se kvůli drahé pšenici za
rok zdražil chleba o polovinu, okupují vládní prodejny, nabízející chléb za dotovanou cenu, davy
lidí. Ač byla k pečení dvou milionů bochníků chleba denně povolána i armáda, stále se ho
nedostává. Vzniká panika a šarvátky jsou na denním pořádku.
17.4.08 Nairobi, Keňa
- Po šesti týdnech sporů o resorty mezi bývalou vládou a opozicí, které nyní vytvořily společný
kabinet, krize v Keni končí. Nové vedení země doufá, že se vznikem nové vlády skončí i měsíce
trvající etnické násilí. Nová keňská vláda v čele s premiérem Railou Odingou dnes složila přísahu
do rukou prezidenta Mwaie Kibakiho. Koaliční kabinet by měl definitivně ukončit krizi po
sporných volbách z konce minulého roku, které v Keni vyvolaly vlnu etnického násilí s více než
tisícovkou obětí na životech.
14.4.08 Paříž, WTO
- Stovka milionů lidí v rozvojových zemích se propadne ještě hlouběji pod úroveň chudoby, pokud
svět neučiní potřebné kroky a nezastaví prudký pokles cen potravin. Takové je stanovisko
Světové banky, která se jako další z významných mezinárodních organizací zapojila do boje
proti potravinové krizi. Její prezident Robert Zoellick vyzval k vytvoření dohody, která by
odvrátila nebezpečí hladomoru. Viníci zdražování základních potravin jsou známi. Drahá ropa,
neúroda, pěstování zemědělských plodin k produkci biopaliv na úkor výroby potravin a rostoucí
trhy v Asii v čele se silnou Čínou, která ve velkém skupuje potravinářské i energetické suroviny.
Blízký Východ (David Zrostlík)
Irák
-

-

-

-

4. Irácký premiér Núrí Málikí nařídil iráckým bezpečnostním silám zastavit operaci proti
šíitským milicím a "veškeré svévolné zatýkání". Z prohlášení premiérova úřadu citovala agentura
AFP.
10. 4. Stahování amerických jednotek z Iráku bude v létě pozastaveno, aby americké velení
mělo čas posoudit bezpečnostní situaci v této zemi. Prohlásil to americký prezident George
Bush.
17. 4. Dvojka Al-Kajdy Ajmán Zavahrí na čerstvě zveřejněné zvukové nahrávce uvádí, že
pětiletá americká okupace Iráku přinesla pouze "nezdar a porážku", které se přenesou i na další
americkou vládu, kterou povede nástupce současného amerického prezidenta George Bushe.
18. 4. Téměř pětina amerických veteránů válek v Iráku a Afghánistánu trpí psychickými
potížemi - především depresemi či posttraumatickým stresem. Vyplývá to ze studie neziskové
organizace Rand Corporation.
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-
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-

19. 4. Radikální šíitský duchovní Muktada Sadr irácké vládě pohrozil otevřenou válkou, pokud
se kabinet nerozhodne pro mírové řešení sporu s šíitskými milicemi. Americká armáda zahájila
stavbu zdi v šíitské čtvrti Sadr v Bagdádu, kde při nových srážkách s milicemi zahynulo nejméně
15 lidí.
22. 4. Bratranec iráckého exprezidenta Saddáma Husajn Alí Hassan Al-Madžíd, přezdívaný
Chemický Alí, měl v americké vazbě infarkt a musel být přepraven do nemocnice. Jeho stav je
stabilizovaný. Alí čeká v Iráku na popravu za vraždění Kurdů.
22. 4. Teroristická síť Al-Kajda stále plánuje útoky na ty západní země, které jsou zapojeny do
války v Iráku. V druhé sadě odpovědí na otázky zaslané prostřednictvím internetu to sdělil
druhý nejvyšší muž sítě Ajmán Zavahrí.
22. 4. Americké výdaje za vojenská tažení v Iráku a Afghánistánu by se dle Pentagonu mohly v
roce 2009 snížit na méně než 170 miliard dolarů (2674 miliard Kč).

Írán
-

8. 4. Írán začal v podzemním komplexu v Natanzu instalovat 6000 zmodernizovaných
odstředivek na obohacování uranu. U příležitosti íránského dne jaderné technologie to oznámil
prezident Mahmúd Ahmadínežád.
- 13. 4. Zástupci Libanonu a Íránu odmítli účast na mezinárodním fóru v katarském Dauhá, a to
kvůli přítomnosti izraelské ministryně zahraničí Cipi Livniové. Ta chce na setkání získat
podporu pro Palestinskou samosprávu a usilovat o postupnou normalizaci vztahů se zeměmi
Perského zálivu.
- 14. 4. Spojené státy a Írán spolu v posledních pěti letech vedly tajná jednání o íránském
jaderném programu a vzájemných vztazích. Uvedl to účastník rozhovorů, bývalý náměstek
ministra zahraničí USA Thomas Pickering.
- 16. 4. Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád znovu zpochybnil teroristický charakter
atentátů z 11. září 2001 v USA. Útoky proti budovám Světového obchodního střediska v New
Yorku podle agentury AFP označil za "podezřelou událost".
- 23. 4. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se dohodla s Teheránem, že jí Írán
během května poskytne informace o dokumentech týkajících se jeho jaderného programu.
Sdělila to mluvčí MAAE Melissa Flemingová.
- 26. 4. Druhé kolo parlamentních voleb v Íránu potvrdilo převahu konzervativců. Ti si už v
prvním březnovém kole ve 290členném parlamentu zajistili 132 křesel a nyní získali dalších
nejméně 19 mandátů. Vyplývá to z částečného sečtení výsledků.
- 27. 4. Írán vyzval Ázerbájdžán k co nejrychlejšímu uvolnění ruské zásilky jaderného zařízení
určené pro Teherán, která je už tři týdny zablokována na ázerbájdžánsko-íránských hranicích.
Turecko
- 4. Tisíce lidí se střetly s policií nedaleko tureckého parlamentu v Ankaře při demonstraci proti
reformě důchodového systému. Reforma, kterou požaduje Mezinárodní měnový fond (MMF),
předpokládá zvýšení věkové hranice pro odchod do penze
- 4. Při rozsáhlé operaci v Istanbul turecká policie zatkla 45 osob podezřelých z vazeb na
mezinárodní teroristické síť Al-Kajda.
- 15. 4. Soud v Turecku odsoudil 53 kurdských starostů ke dvěma a půl roku vězení za dopis
dánskému premiérovi z roku 2005, v němž ho žádali, aby na žádost Ankary neukončil vysílání
kurdské televize z Dánska. Byli obviněni z podpory strany PKK, považované za teroristickou.
- 26. 4. Turecké letectvo v pátek a sobotu provedlo několik dalších náletů na pozice povstalců ze
zakázané Strany kurdských pracujících v Iráku. Počet obětí zatím není znám. Během ofenziv v
únoru zemřelo na 270 lidí.
Izrael
- 14. 4. Palestinský prezident Mahmúd Abbás a izraelský premiér Ehud Olmert se v neděli
sešli v Jeruzalémě na narychlo uspořádané schůzce. Bylo to už druhé setkání obou politiků za
necelý týden. Jednalo se o stavu mírových jednání.
- 15. 4. Izraelská bezpečnostní služba Šin Bet odmítla spolupracovat s americkou ochrankou a
poskytnout bývalému prezidentovi J. Carterovi při návštěvy Izraele ochranu. Carter označil
snahy izolovat Hamás za kontraproduktivní. Chce se setkat s exilovým vůdcem Hamásu
Chálidem Mišalem.
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17. 4. Izraelský prezident Šimon Peres ve Varšavě řekl, že je jeho země připravena vzdát se
části území, aby dosáhla míru s Palestinci.
- 21. 4. Palestinská radikální organizace Hamás je připravena uznat případnou mírovou dohodu s
Izraelem, pokud ji Palestinci schválí v referendu. V Jeruzalému to prohlásil bývalý americký
prezident James Carter.
- 21. 4. Exilový vůdce radikálního palestinského hnutí Hamás Chálid Mišal řekl, že organizace
nemá v úmyslu uznat existenci státu Izrael, oznámila CNN. Popřel tak slova někdejšího
amerického prezidenta Cartera o uznání Izraele Hamásem.
- 24. 4. OSN pozastavila rozdělování potravinové v pásmu Gazy kvůli nedostatku pohonných
hmot. Během dne varovala, že tento krok učiní, protože podle ní Izrael ve čtvrtek nedodal do
Gazy žádné palivo. Podle Izraele ale distribuci paliva brzdí Hamás.
- 24. 4. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se sešel s americkým prezidentem
Georgem Bushem. Cílem rozhovorů je obnovit mírový proces na Blízkém východě.
- 25. 4. Izrael odmítl podmínky pro půlroční příměří s palestinskou radikální organizací Hamás,
která ovládá pásmo Gazy. Podle něj chce tato skupina pouze získat oddechový čas po bojích z
minulých týdnů.
- 28. 4. K 18 měsícům vězení za korupci a braní úplatků odsoudil izraelský soud poslance vládní
strany Šás Šloma Benizriho. Benizri musí navíc zaplatit pokutu ve výši zhruba 370 000 korun.
Afganistan
- 20. 4. Šedesát šest procent Afghánců trpí vlivem desetiletí válek a násilí depresí nebo jiným
druhem mentální poruchy. Stále větší počet obyvatel této asijské země se snaží problémy řešit s
pomocí drog. Řekl to náměstek afghánského ministra zdravotnictví Fajzalláh Kakar.
- 27. 4. Střelba vypukla při vojenské přehlídce, která se za přítomnosti afghánského prezidenta
Hamída Karzáího měla konat v hlavním městě Kábulu. Karzáí i další vysocí činitelé byli
převezeni do bezpečí. K útoku se přihlásilo hnutí Taliban.
Ostatní země regionu
- 22. 4. Libanonský parlament znovu odložil hlasování o příštím prezidentovi. Byl to už 18. pokus,
který ztroskotal kvůli tomu, že poslanci jsou rozděleni hlavně v postoji vůči Sýrii.
- 25. 4. Sýrie obvinila Spojené státy z podílení se na loňském náletu Izraele na syrský vojenský
objekt, v němž podle USA Syřané s pomocí Severní Koreje budovali jaderný reaktor.
-

Indie, Čína, JV Asie, Indonésie (David Zrostlík)
Čína
-

-

-

-

-

4. Čína obvinila dalajlamu a jeho stoupence, že připravují sebevražedná komanda a využijí je
k útokům. Je to dosud nejostřejší obvinění Číny vůči tibetskému duchovnímu vůdci. Tibetská
exilová vláda obvinění okamžitě popřela. Dalajlamy se zastaly také USA.
4. Ke třem a půl roku vězení byl v Pekingu odsouzen čínský disident a jeden z největších kritiků
čínského režimu před nadcházejícími olympijskými hrami Chu Ťia. Byl podle jeho advokátů
uznán vinným z protistátní činnosti.
7. 4. Předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge v Pekingu vyjádřil
znepokojení nad situací v Tibetu. Bojkot srpnových olympijských her však podle něj není
pravděpodobný. Nepokoje v Tibetu propukly v polovině března a oficiálně si vyžádaly 22 obětí.
8. 4. Čína potvrdila přenos ptačí chřipky z jednoho člověka na druhého. Podle čínských
zdravotníků nakazil loni v prosinci v provincii Ťiang-su 24letý syn svého 52letého otce.
8. 4. Čína odsoudila pokusy narušit běh s olympijskou pochodní, o což se minulých dnech snažili
protičínští aktivisté v Londýně a Paříži. Podobné protesty se očekávají i v USA, kam se
pochodeň přesunula.
9. 4. Čínská policie v souvislosti s březnovými nepokoji v Tibetu zadržela celkem 953 lidí. Na
více než čtyři stovky zadržených pak úřady vydaly zatykač.
10. 4. Tibetský duchovní vůdce dalajlama prohlásil, že podporuje konání olympijských her v
Pekingu. Zároveň však obvinil Čínu, že nedává Tibetu skutečnou autonomii a popírá právo
Tibeťanů na svobodu vyjádření.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. 4. Čína odhalila dvě skupiny, které se prý chystaly zaútočit na olympiádu. Jeden z gangů
muslimských Ujgurů měl plánovat únosy sportovců a návštěvníků her. Druhý údajně připravoval
výbušniny k útokům v čínských městech.
10. 4. Ministři obrany USA a Číny Robert Gates a Liang Kuang-lie dnes vyzkoušeli novou
horkou linku, která byla zřízena kvůli zlepšení komunikace mezi armádami obou zemí. Její
zřízení prezidenti obou zemí dohodli loni v září.
10. 4. Tibetský duchovní vůdce dalajlama přijel do Seattlu na severozápadě Spojených států,
kde začíná svou šestidenní "nepolitickou návštěvu". Je to jeho první cesta do zahraničí z
indického exilu, kterou podnikl od vypuknutí březnových nepokojů v Tibetu.
11. 4. Čínský soud poslal někdejšího stranického šéfa v Šanghaji Čchen Liang-jüa na 18 let
do vězení za přijímání úplatků a zneužívání pravomocí. Za posledních deset let je to nejvýše
postavený člen komunistické strany, který skončil ve vězení.
12. 4. Čínský prezident Chu Ťin-tchao označil nepokoje v Tibetu za výhradně vnitrostátní
záležitost Číny, která podle něj přímo ohrožuje jednotu země. Tibetský duchovní vůdce
dalajlama na konferenci v americkém Seattlu naopak vyzval k dialogu s Pekingem.
13. 4. Tibetský duchovní vůdce opět pohrozil, že odstoupí z neformální funkce vůdce tibetského
lidu, pokud se násilnosti v Tibetu vymknou kontrole.
22. 4. Čína vyzvala Evropskou unii, aby ji podpořila v otázce Tibetu, kde prý jde o suverenitu a
územní celistvost. Čínské ministerstvo zahraničí tlumočilo výzvu dva dny před návštěvou deseti
evropských komisařů v Pekingu.
24. 4. Čína zřejmě předstihla USA a má nejvíc uživatelů internetu na světě. Tamní média
oznámila, že na konci února využívalo internet 221 miliónů Číňanů. Loni byl počet uživatelů 210
miliónů, asi o pět miliónů méně než v USA.
24. 4. Čína zrušila dodávku zbraní do Zimbabwe, které je zmítané povolební krizí. Kvůli
plánovanému zbrojnímu obchodu čelil Peking kritice jihoafrických zemí.
24. 4. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso zahájil třídenní návštěvu Číny.
Evropská delegace chce také nadnést problém březnových nepokojů v Tibetu a dodržování
lidských práv v zemi.
25. 4. Zástupci čínské vlády se v nejbližších dnech setkají s osobním zástupcem tibetského
duchovního vůdce dalajlamy. Informovala o tom tisková agentura Nová Čína.

Nepál
- 8. 4. V Nepálu byl dva dny před volbami ústavodárného shromáždění zastřelen kandidát jedné
ze tří komunistických stran v zemi. Kandidát Komunistické strany Nepálu Riši Prasád Šarma
podlehl střelným zraněním v nemocnici.
- 10. 4. Za přísných bezpečnostních opatření začaly v Nepálu přelomové volby do ústavodárného
shromáždění. To završí transformaci království z konstituční monarchie na pluralitní demokracii,
v níž bude mít král čistě formální úlohu.
- 17. 4. Nepálská policie zatkla přes 500 exilových Tibeťanů demonstrujících před čínským
velvyslanectvím v Káthmándú. Demonstrace byla největším protičínským protestem v Nepálu od
březnového potlačení rozsáhlých nepokojů v Tibetu čínskými bezpečnostními složkami.
- 25. 4. Maoističtí povstalci zvítězili ve volbách do nepálského ústavodárného shromáždění, které
se konaly 10. IV., nepodařilo se jim však získat absolutní většinu. Dle oficiálních výsledků získali
220 mandátů z 575, dosavadní vládní centristická strana Nepálský kongres jich má 110.
Indie
- 3. 4. Indická policie zatkla jednoho z předáků a hlavního mluvčího kašmírské muslimské
radikální skupiny Strana mudžáhidů. Abdul Khalik Dár, který naplánoval řadu atentátů, byl
zadržen ve Šrínagaru.
Indonésie
- 4. V Indonésii zahynuli další dva lidé na ptačí chřipku, oznámily úřady. Dvanáctiletá dívka i
patnáctiletý hoch z předměstí Jakarty zahynuli minulý týden. Na nemoc zemřelo v zemi 107 lidí.
Pákistán
- 4. 4. První případ přenosu ptačí chřipky z člověka na člověka je definitivně a oficiálně potvrzen.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) potvrdily testy přenos viru H5N1 mezi členy
rodiny v pákistánském Péšávaru.
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6. 4. V pákistánském Karáčí demonstrovalo přes 25 000 lidí proti uvedení protiislámského filmu
Fitna nizozemského poslance Geerta Wilderse. Demonstranti požadovali vyhoštění
nizozemského velvyslance.
- 14. 4. Pákistánský prezident Parvíz Mušaraf obvinil západní představitele a média z
politizování olympijských her tím, že kritizují postup Číny proti Tibetu a vůbec její přístup k
otázce lidských práv.
- 19. 4. Pákistánský velvyslanec v Afghánistánu, který zmizel letos v únoru, na nahrávce vysílané
televizí Al Arabíja prohlásil, že jej drží bojovníci Talibanu a vyzval pákistánskou vládu, aby
splnila jejich požadavky.
- 21. 4. Pákistánská armáda pokusně odpálila balistickou raketu dlouhého doletu schopnou nést
jadernou nálož. Je to už druhá zkouška balistické rakety Hatf-VI (Šahín 2) v posledních dnech,
předchozí test se uskutečnil v sobotu.
Japonsko
- 10. 4. V Japonsku popravili další čtyři vězně odsouzené k trestu smrti. Odsouzenci byli oběšeni,
oznámila agentura Kjódó bez dalších podrobností. Od počátku roku tak vzrostl počet
vykonaných rozsudků smrti v zemi na sedm.
- 11. 4. Japonsko prodloužilo ekonomické sankce proti Severní Koreji o šest měsíců. Podle
hlavního tajemníka vlády Nobutaky Mačimury se Tokio k tomuto kroku rozhodlo kvůli
minimálnímu pokroku při rozebírání severokorejských jaderných zařízení.
- 14. 4. Japonsko v nedávno skončené lovecké sezóně ulovilo v antarktických vodách 551 velryb,
což jsou jen necelé dvě třetiny plánovaného počtu. Na vině jsou prý "sabotážní akce" ochránců
zvířat proti japonským velrybářským lodím.
Barma
- 2. 4. Barmská opozice veřejně vyzvala voliče, aby v květnovém referendu hlasovali proti návrhu
nové ústavy. Ústava, kterou vypracovala skupina expertů vybraných vládnoucí vojenskou
juntou, není prý demokratická.
- 9. 4. Barmská vojenská junta zveřejnila návrh nové ústavy. Zároveň stanovila na 10. května
termín referenda, kdy o ní budou Barmánci rozhodovat. Barmská opozice vyzývá hlasovat proti
návrhu ústavy, která prý nezaručí dodržování lidských práv.
- 10. 4. Padesát čtyři ilegálních imigrantů z Barmy se v thajské provincii Ranóng udusilo ve voze,
v němž byli propašováni do země. Dalších 21 dělníků muselo být ve vážném stavu
hospitalizováno, oznámily thajské úřady.
- 11. 4. Thajský soud rozhodl o vypovězení 67 Barmánců, kteří bez povolení přicestovali do země
v návěsu chladírenského auta. Ostatních 54 nelegálních imigrantů ze skupiny, která se ve
čtvrtek pokusila proniknout na thajský ostrov Pchúket, se při cestě přes hranice udusilo.
- 24. 4. Barmské úřady odpírají lékařskou péči politickému vězni Min Ko Nainovi, kterému kvůli
oční infekci hrozí oslepnutí. Znepokojení nad jeho zdravotním stavem vyjádřilo české
ministerstvo zahraničí.
Jižní Korea
- 4. 4. Jihokorejské úřady nechaly vybít 300 000 kusů drůbeže v chovu na farmě jižně od
metropole Soulu poté, co byla v místě zaznamenaná ptačí chřipka. Informovala o tom agentura
DPA.
- 7. 4. V Jižní Koreji bylo zjištěno druhé ohnisko ptačí chřipky během pouhého týdne, Virus H5N1
je objevil na kachní farmě v Jonghapu na jihozápadě země. Na 6000 kachen uhynulo a 6500
jich muselo být utraceno.
- 13. 4. Jihokorejští veterináři vybili 470 000 kuřat a kachen na jihozápadě země, kde se objevil
nebezpečný virus ptačí chřipky H5N1. Podle jihokorejského ministerstva zemědělství je to už
čtvrté ohnisko šíření nemoci, které se v dubnu podařilo odhalit.
- 17. 4. Šéf největšího korejského koncernu Samsung Li Kun-hi byl obviněn z korupce ve výši
několika miliónů dolarů Nebyl však zatčen, aby to nepoškodilo firmu.
- 25. 4. Jihokorejský soud poslal na 10 let do vězení muže, který v únoru zapálil historickou
hradební bránu Soulu ze 14. století, považovanou za symbol města. Soud mohl 69letému
pachateli uložit i doživotí, ale přihlédl k jeho věku i k tomu, že při požáru nikdo nezemřel.
-
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Ostatní země regionu
- 6. 4. Srílanský ministr silnic a dálnic Jejaraj Fernandopulle zemřel na následky zranění
způsobených mohutnou explozí asi 20 kilometrů východně od Kolomba.
- 12. 4. Nově zvolený tchajwanský viceprezident Vincent Siao zahájil historickou schůzku s
čínským prezidentem Chu Ťin-tchaem. Setkání na regionální konferenci v Po-ao na jihu Číny
je prvním kontaktem na nejvyšší úrovni mezi oběma stranami od roku 1949.
- 24. 4. Severní Korea pomáhala Sýrii s vybudováním jaderného reaktoru. Americkým novinám to
řekl nejmenovaný vládní činitel, podle kterého mají úřady videozáznam ze syrského komplexu,
na němž jsou zachyceni severokorejští inženýři.
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