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Tisíce belgických studentů demonstrují proti
bezvládí v zemi
19.02.2011 Svůj recesistický protest proti
neschopnosti politiků sestavit vládu nazvali podle
typického belgického jídla „hranolkovou revolucí.“
V cestě sestavení vlády stojí spory o rozdělování
peněz mezi trojci regionů – Vlámsko, Valonsko a
Brusel. Dalším problémem jsou obavy Vlámů z
rozšíření frankofonního vlivu v Belgii, přenesení
více pravomocí na jednotlivé regiony a
z následného rozpadu federace.

Německý ministr obrany se kvůli obvinění z
opsání části disertační práce dočasně vzdává
doktorského titulu
19.02.2011 Šéf rezortu obrany Karl-Theodor zu
Guttenberg čelí podezření, že ve své
čtyřsetstránkové disertační práci použil několik
stran cizího textu. Za práci nazvanou Ústava a
ústavní smlouvy před pěti lety dostal od univerzity
v Bayreuthu nejvyšší akademické ohodnocení -
Summa Cum Laude. Nyní přiznal, že ve své práci
neuvedl všechny zdroje, rezolutně však popírá, že
by cokoli opsal. Mladý politik má zatím plnou
podporu své strany a odstoupit nehodlá.

Čína odkládá popravu 3 Filipínců za nelegální
obchodování s drogami
18.02.2011 Toto rozhodnutí přišlo krátce po
náštěvě filipínského viceprezidenta Jejomar Binay
v hlavním městě Číny Pekingu. Filipíny udržují s
Čínou úzké diplomatické vztahy a respektují
vzájemnou spolupráci. Tento odklad však
neznamená, že rozsudek nebude v budoucnu
vykonán, jelikož nelegální obchodování s drogami
je v Číně trestáno smrtí.

Prezidentské volby v Ugandě
18.02.2011 Dnes proběhly v Ugandě prezidentské
volby, které rozhodnou, kdo bude hlavou státu na
dalších 5 let. Stávající prezident Yoweri Museveni
je u moci již 25 let a ve volbách patří mezi žhavé
kandidáty na vítězství. Už potřetí za sebou
kandiduje proti stávající hlavě státu na post
nového prezidenta vedoucí opozice Kizza Besigye.

Mali a Niger plánují uzavřít obranný pakt
18.02.2011 Tyto dva západoafrické státy plánují
uzavřít dohodu o obranném paktu, což podpoří v
neposlední řadě i spolupráci obou zemí v boji proti
stále se rozprostírající teroristické organizaci al
Qaeda. Smlouva zajistí lepší kooperaci armád a
větší bezpečí na společných hranicích.

V Libyi zasahuje vojsko proti masivním
demonstracím
18.02.2011 Libyjské vojko se rozprostřelo do ulic
druhého největšího města Benghazi, jelikož
demonstranté protestovali celou noc proti zabití
nejméně 24 lidí během dvou dnů. Toto hrozivé
číslo zabitých demonstrantů bylo zveřejněno
americkou organizací Human Rights Watch. V
nejbližší době se očekávají další střety.

Nejméně 2 mrtví demonstranté v Jemenu
18.02.2011 V Jemenu byli dnes zabiti při
protestech nejméně dva demonstranté, když došlo
ke střetu protestujícího davu s obrannými složkami
státu a vládními přívrženci. Dav požadoval svržení
prezidenta Ali Abdullah Saleha, který vykonává
funkci prezidenta po dobu 32 let.

Vojsko v Bahrajnu střílí do demonstrantů
18.02.2011 Bahrajnské vojsko střílelo do
protestantů v blízkosti Pearl Square v hlavním
městě Manama. Demonstranté byli povzbuzeni
nedávným úspěchem Egypta a usilují o svržení

vlastních autorit. Tento útok přišel jen den poté, co
policejní síly rozehnaly tábor demonstrantů a zabily
přitom 4 protestující. Při dnešní střelbě bylo těžce
zraněno několik lidí.

Na setkání rektorů se projednávalo financování
vysokých škol
18.02.2011 Premiér Petr Nečas a ministr školství
Josef Dobeš dnes rektorům českých vysokých
škol přislíbili střednědobé financování až na pět let
dopředu, což vysokým školám umožní plánovat
své strategie, podobně jako tomu je v zahraničí.

Zasedání amerického prezidenta Obamy s
řediteli velkých technologických společností
přineslo nové cíle
18.02.2011 Americký prezident Barack Obama
projednal s výkonnými řediteli a majiteli největších
ekonomických společností jako Apple, Google,
Facebook či General Electric kroky, kterými by se
Spojené státy měly v blízké budoucnosti ubírat.
Zasedání se shodlo na faktech, že USA by měla
urgentně posílit oblast investic do výzkumu a
rozvoje, podporovat sektor výchovy a vzdělání a v
neposlední řadě musí dojít k výrazné podpoře
amerického exportu, který přispěje k vytváření
nových pracovních pozic pro nezaměstnané
Američany. Mezi prezidentovy hlavní cíle patří
zdvojnásobení vývozu během 5 let.

Bagdád požaduje miliardu dolarů jako
odškodné za škody způsobené americkými
vojsky
18.02.2011 Hlavní město Iráku požaduje po USA
vyplacení 1 miliardy amerických dolarů jako
náhradu za škody způsobené přítomností
amerických vojsk. Devastace bagdádské
infrastruktury a ničení majetku terénními
víceúčelovými vozidly Humvee je podle vyjádření
města jedna z hlavních příčin požadavku. Spojené
státy se na žádost zatím nevyjádřily.

Egyptská Vysoká vojenská rada spouští
internet- bude na Facebooku
18.02.2011 Vojenská rada, která nyní řídí po
odstoupeí prezidenta H. Mubaraka Egypt, se
rozhodla vyjít vstříc možnostem internetu. Stránka
tohoto dočasného nejvyššího orgánu země má již
teď 98 000 fanoušků.

Egypt změnil svůj postoj- íránské válečné lodě
budou smět proplout Suezským průplavem
18.02.2011 Egyptská armáda oznámila, že
povolení dvěma íránským vojenským plavidlům
bude uděleno, jestliže lodě nepovezou žádný
vojenský materiál, chemické a nukleární zbraně.
Lodě mají namířeno k Sýrii jako demonstrace proti
Izraeli, který proti tomuto kroku protestuje. Obě
lodě se nyní nacházejí v Rudém moři

Sjednocení sazeb DPH ve vyjednávání
18.02.2011 Návrhu Národní ekonomické rady,
která se vyjádřila ve prospěch zavedení
jednotného DPH, oponují Věci veřejné, které ho
označují za neefektivní. Podle místopředsedy
sněmovního rozpočtového výboru Radima
Vysloužila navíc každá rodina silně pocítí, pokud
se daň ustálí na 20%, jak prozatím rozhodli
ekonomičtí ministři. Sjednocením sazeb daně z
přidané hodnoty chce vláda dosáhnout prostředků
na financování důchodové reformy a nových
sociálních příspěvků a kompenzovat tak již
zmíněné navýšení DPH.

Konkurenceschopnost ČR klesá, může za to
nejen sociální pojištění
18.02.2011 Národní ekonomická rada vlády dnes

označila odvody na sociální pojištění za „pro stát
velmi zatěžující daň.“ Navrhuje na něj proto snížit
odvody, dále zavést jednotné DPH.
V rámci globální konkurenceschopnosti se ČR
propadla o 5 míst ze své loňské pozice, podobně
dopadla i s hodnocením efektivity trhu. Hlavím
problémem jsou ale nejenom značné odvody na
sociální pojištění, svou velkou roli zde sehrává i
korupce a nedostatečná vymahatelnost práva.

Pákistán požaduje zatčení dalšího amerického
konzulárního pracovníka
18.02.2011 Pakistánský občan Ijaz-ur-Rehman
požaduje zatčení řidiče amerického automobilu,
který při záchranné akci dnes uvězněného
konzulárního pracovníka Raymonda Davise po
přestřelce srazil a zabil bratra již zmíněného Ijaz-ur
Rehmana. Za volantem se v tu dobu údajně
nacházel jiný pracovník americké ambasády. Ijaz
podal žádost o prošetření k pakistánskému soudu
a chce za každou cenu dosáhnout dožadované
spravedlnosti.

Po jednání zbývají 2 možné způsoby přímé
volby prezidenta
18.02.2011 Po jednání vládní koalice s opoziční
ČSSD zůstávají ve zvažování už jen 2 možné
způsoby přímé volby prezidenta: dvoukolová
většinová volba, kdy do 2. kola postupují 2
nejúspěšnější kandidáti, a tzv. australský model,
ve kterém voliči seřazují více kandidátů podle
svých preferencí a vyhrává kandidát s nadpoloviční
většinou prvních preferencí. Pokud takto nevzejde
vítěz, hlasy nejméně úspěšného kandidáta se
přesouvají na následujícího kandidáta na
hlasovacím lístku, což se opakuje, dokud jeden
kandidát nezíská většinu. Po čtvrtečním jednání se
v tomto smyslu vyjádřil ministr spravedlnosti Jiří
Pospíšil (ODS).

Veřejnost dává přednost Michalu Haškovi,
voliči ČSSD Bohuslavu Sobotkovi
18.02.2011 Podle průzkumu agentury SANEP
29,2% Čechů dává přednost na postu nového
stranického předsedy ČSSD Jihomoravskému
hejtmanovi Michalu Haškovi, deklarujícímu posun
do středu politického spektra. Jeho konkurentovi
Bohuslavu Sobotkovi, který vidí úlohu ČSSD v
důsledné opozici privatizace sociálního státu,
22,3%. 13,5% by uvítalo na tomto místě někoho
jiného. Mezi voliči ČSSD je názor opačný, poměr
preferencí je zároveň jednoznačnější. 58,5% voličů
ČSSD dává přednost Bohuslavu Sobotkovi,
Michalu Haškovi 22%. Někoho jiného by v čele
strany rádo vidělo 4,9% voličů ČSSD.

Rozsáhlé testy nové vakcíny proti choleře v
Bangladéši
18.02.2011 Testy cenově dostupnější vakcíny
probíhají v okolí hlavního města Dháka a zahrnují
250 000 lidí. Bangladéš je každoročně postihována
epidemií cholery v průběhu monzunového období
a úspěšná vakcína by tak mohla zachránit
desetitisíce životů. Cena nové vakcíny je zhruba
desetinová oproti předchozí verzi.

Indická vláda ruší opatření proti cenám cibule
18.02.2011 Cena za tuto významnou položku
indického potravinářského průmyslu se za poslední
měsíc více než zčtyřnásobila a tamní vláda ji byla
tudíž nucena uměle regulovat. Po masivních
protestech zemědělců a zvýšení exportu na úkor
domácího prodeje však vláda opatření zrušila.

Další posilování vztahů dvou významných
burzovních společností
18.02.2011 Šanghajská akciová burza a brazilská
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burzovní společnost BM&amp;F Bovespa oznámily
podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci.
BM&amp;F Bovespa je čtvrtou největší burzou na
světě, avšak na domácím trhu čelí zvyšující se
konkurenci, což je jeden z argumentů
odůvodňujících podepsání takovéto dohody, která
je prozatím nejnovější z řady smluv nyní
uzavíraných velkými světovými burzami.

Vietnam postižen těžkou inflací
18.02.2011 Vietnamská centrální banka zvýšila
diskontní sazbu o dvě procenta z 9% na 11%.
Jedná se o další krok ke zmírnění inflace v zemi,
která činila v lednu 2011 12,2 %. Cílová míra
inflace má být 7% a mělo by jí být dosaženo
koncem tohoto roku. Finanční analytici se shodují,
že velký podíl na současném stavu má nedávná
devalvace dongu o 8,5%.

Summit G20 se bude zabývat cenami potravin a
inflací
18.02.2011 V Paříži proběhne zasedání ministrů
financí a guvernérů centrálních bank dvaceti
nejvyspělejších a největších zemí. Světová banka
označila ceny základních komodit za nebezpečné
a MMF navíc ještě varoval před možnou
nestabilitou ekonomik postihnutých tímto trendem.
Od června minulého roku bylo uvrženo pod hranici
chudoby vlivem této situace 44 milionů lidí.

Argentina zaznamenala příliv turistů v roce
2010
18.02.2011 V minulém roce navštívilo Argentinu až
o 27,1% více turistů ve srovnání s daty z roku
2009, z tohoto důvodu lze také pozorovat až
25,9% zvýšení v množství dolarů, které byly na
argentinském území utraceny. Statistiky ukazují,
že nejvíce do Argentiny cestovali obyvatelé
Brazílie, Evropy a ostatních států jižní Ameriky.
Současně také narost počet Argentinců mířících
na dovolenou do zámoří, výsledky pro Argentinu
jsou ale po odečtení stále pozitivní.

Referendum mimo jiné o  pravomocích v
Ekvádoru 
18.02.2011 Ústavní soud v Ekvádoru potvrdil
konání referenda, ve kterém občané vyjádří svůj
názor na potenciální zákaz gamblingu či býčích
zápasů, především ale, zda souhlasí s možností
zvýšení kontroly nad soudnictvím. V jedné z deseti
otázek je totiž navržen vznik komise, jež by se
skládala ze zástupců exekutivy a národního
shromáždění. Jelikož jsou oba tyto orgány
kontrolovány stranou prezidenta Rafaela Correy,
opozice tvrdí, že si tímto snaží upevnit svoji vlastní
moc.

Evo Morales prezentuje Unasuru plány na
kontrolu letadel USA
18.02.2011 Bolivijský prezident Evo Morales
oznámil, že Unii jihoamerických národů (=Unasur)
přednese své plány, jejichž účelem je kontrola
letadel Spojených států, které přistanou v tomto
regionu. Bolivijská hlava státu tak reaguje na
případ, kdy měly být letadlem patřícím USA
propašovány citlivé materiály do Argentiny. Na
prvním jednání se podle Moralesových slov
projedná hlavně způsob, jak zakročit proti přívozu
drog a zbraní na prodej, jež by mohly být na území
Unasuru dopraveny právě touto cestou.

Brazilská prezidentka bojuje proti užívání drog
18.02.2011 Hlava státu Dilma Rousseff prohlásila,
že během svého funkčního období hodlá zakročit
proti braní drog, zejména pak cracku (dostupnější
varianta kokainu), jehož užívání se poměrně rychle
rozšiřuje mezi brazilskou mládeží. Za tímto účelem
pak budou zpřísněny hraniční kontroly, jež by měly
zabránit převozu omamných látek.

Řidiči kamionů pokračují ve stávce v Kolumbii
18.02.2011 Napjatá atmosféra panuje v hlavním
městě Kolumbie Bogotě poté, co vláda pohrozila,
že použije sílu k odstranění blokád ulic, jež mají na
svědomí nezaměstnaní řidiči kamionů. Předseda
Kolumbijské asociace řidičů nákladních vozů
Pedro Antonio Aguilar prohlásil, že blokády budou
pokračovat, dokud nedojde k dohodě s ministrem
dopravy, v níž by se rušil dekret, který dereguluje
sazby za dopravné

Brazílie investuje do výzkumu ohledně
bioenergie v Africe
18.02.2011 Brazílie bude financovat výzkum
týkající se možnosti alespoň částečného využívání
bioenergie v na území Senegalu, Burkina Faso,
Pobřeží slonoviny, Guiney Bissau, Mali, Nigeru a
Toga. Do investice by měly být zahrnuty studie
týkající se této problematiky a též průzkum oblastí
za účelem zjištění, kde by se naskytovaly optimální
podmínky na realizaci tohoto projektu, tedy
instalaci potřebných zařízení.

Rusko: Přímé zahraniční investice klesly
1,5krát
18.02.2011 O poklesu informoval ruský ministr
financí Alexej Kudrin na mezinárodním
ekonomickém fóru v Krasnojarsku. Podle
předběžných údajů poklesla suma přímých
zahraničních investicí 1,5krát na 14 miliard dolarů.

Island odložil další splátku svým zachráncům
18.02.2011 Islandský parlament odsouhlasil
pozdržení splátky čtyř miliard eur vládám Velké
Británie a Nizozemí. Z těchto prostředků bude
odškodněno 400 000 Islanďanů, kteří ztratili své

úspory, když padly islandské banky. Island má
splácet dluh až do roku 2046.

Slovenské vládě zůstává těsná většina 
18.02.2011 Vládní krize se rozhořela minulý týden,
kdy Igor Matovič, člen strany Svoboda a solidarita
a neoficiálního vůdce hnutí Obyčejní lidé, hlasoval
s opoziční sociální demokracií. SaS ho potrestala
vyloučením z poslaneckého klubu a jeho tři
kolegové poté zvažovali odstoupení. Úterní
dohoda tří členů Obyčejných lidí s vedením SaS
znamená udržení těsné převahy 77 hlasů koalice
ve 150členném slovenském parlamentu.

Běloruský soud vynesl první rozsudek v
souvislosti s prosincovými událostmi
17.02.2011 Představitel běloruské opozice,
obviněný z účasti na masových nepokojích po
prosincových volbách prezidenta, byl uznán vinen
a odsouzen ke 4 letům odnětí svobody. Celkem se
v souvislosti s tímto případem vyšetřuje 40 lidí. Při
rozhánění účastníků protestů proti výsledkům
voleb, v nichž počtvrté zvítězil Alexandr
Lukašenko, bylo zadrženo přes 600 lidí.

Komisařka OSN o nutnosti reforem v oblasti
lidských práv v Rusku
17.02.2011 Vysoká komisařka OSN pro lidská
práva Navanetham Pillei se vyjádřila pochvalně k
veřejnému prohlášení učiněnému ruským
prezidentem D. Medveděvem, v němž uznal
nutnost dalších reforem ve sféře lidských práv jako
součásti procesu modernizace země. Vysoká
komisařka zdůraznila, že v těchto otázkách bylo
dosaženo určitého pokroku, a že je třeba
plánované reformy realizovat se zvýšenou
naléhavostí a rozhodností.

Německý ministr obrany navštívil Afghánistán
17.02.2011 Karl-Theodor zu Guttenberg včera
v noci podnikl neohlášenou cestu do Afghánistánu,
aby se setkal s vojáky Bundeswehru sloužícími
zde v rámci mise NATO. V cestě mu nezabránilo
téhož dne médii zveřejněné obvinění, podle nějž
měl K. zu Guttenberg opsat část své doktorské
práce, pomocí které získal v roce 2007 na
univerzitě v Bayreuthu titul doktora práv.

Belgie je bez vlády již 249 dní
17.02.2011 Belgie vytvořila nový světový rekord v
trvání vládní krize. Parlamentní volby se zde
konaly 13. června 2010, od té doby se strany,
které získaly nejvíce hlasů, nedokázaly dohodnout
na sestavení vlády. Belgie tak „předstihla“ Irák,
kterému se v roce 2010 po 249 dnech konečně
podařilo vládu sestavit.
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činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Bc. Pavel Peták.
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