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Italský ministr zahraničí vyzval k finanční
podpoře zemí severní Afriky, obává se přílivu
Libyjců
23.02.2011 Na setkání ministrů zahraničí EU šéf
italské diplomacie Franco Frattini naznačil, že EU
nesmí připustit kolaps hospodářství zemí
severoafrického regionu. Nejraději by vyslyšel
prosby Lybie, která si pod hrozbou ukončení
spolupráce v migrační politice chtěla již několikrát
vynutit finanční prostředky z evropských fondů.
F.Fattini ale zdůraznil, že by bylo nemístné vzbudit
dojem, že se EU snaží v severní Africe zavést svůj
model demokracie.

Velká Británie ve velkém tlaku- v Libyi a
Bahrajnu se střetávají ekonomické zájmy s
morálními zásadami země
23.02.2011 Velká Británie nyní rozpačitě zvažuje
své další kroky, neboť Bahrajn a Libye ( od roku
2004, kdy se země vzdala nároků na chemické,
biologické a atomové zbraně) jsou významnými
obchodními partnery ve zbrojní oblasti. V Británii
se ozývají hlasy kritizující skutečnost, že britské
kulky zabíjejí pro-demokratické
demonstranty. Vláda od vypuknutí nepokojů v Libyi
již zrušila 50 licencí na vývoz zbraní do Bahrajnu i
Libye, avšak otázkou je, za jakou politickou cenu.

Súdánská vláda slibuje vyjít vstříc reformním
požadavkům- prezident potvrdil, že nebude
kandidovat
23.02.2011 Súdán, jehož stabilita je velmi silně
ohrožena nepokoji u svých sousedů, otočil od
potlačování demonstrací. Vláda slibuje, že se
pokusí vyhovět rozumným požadavkům. Důvodem
je pravděpodobně fakt, že súdánský prezident
Omar Hassan al-Bashir je jako jediný úřadující
hlavou státu, na kterého je vydán zatykač
Mezinárodním trestním soudem za válečné zločiny
a genocidu v Dárfúru. V případě, že by
prezidentova vládní strana ztratila moc, prezident
by prakticky neměl úniku před stíháním, ústupky
proto pravděpodobně mají za cíl udržet
prezidentovu stranu u moci, aby prezidenta al-
Bashira v čele Súdánu nevydala Mezinárodnímu
trestnímu soudu.

Turecký premiér naléhá na Libyi, turečtí
civilisté ze země evakuováni trajekty   
23.02.2011 Na příkaz tureckého premiéra Recepa
Tayyipa Erdo

Společnost Gazprom Něfť zahájila
seismologické práce v Iráku
22.02.2011 Ruská společnost Gazprom Něfť
provádí odminování ložiska Badra v Iráku a na
očištěných místech zahajuje seismologické
průzkumné práce. Projekt těžby v tomto ložisku je
plánovaný na dobu 20 let s možností prolongace o
5 let. Podle předběžných odhadů činí zásoby
ložiska přes 2 miliardy barelů ropy.

Volkswagen plánuje obsazení 1. pozice mezi
světovými automobilkami už před rokem 2018
22.02.2011 Automobilka Volkswagen chce
nahradit svého největšího rivala- japonskou
Toyotu- na samém vrcholu mezi světovými
automobilkami už dříve než v roce 2018. Původní
odhady prý nebraly v úvahu rapidní růst prodeje
společnosti Volkswagen, která plánuje v brzké
době přehoupnot hranici 10 milionů prodaných
vozů za jeden kalendářní rok.

Velká Británie posílá do Libye charterové
letadlo a fregatu na evakuaci britských občanů
22.02.2011 Britský ministr zahraničí Wiliam Hague
oznámil nasazení charterového letu do Libye na

evakuaci britských občanů. Letadlo by mělo přistát
během 48 hodin. Kromě toho byla vyslána do
libyjských vod vojenská fregata jako další
bezpečnostní podpora.

Ruský prezident předsedal jednání Národního
protiteroristického výboru
22.02.2011 Ruský prezident Dmitrij Medvěděv
podnikl v souvislosti s nedávnými teroristickými
útoky v Severní Osetii neohlášenou návštěvu
města Vladikavkaz, kde vedl poradu s členy
Národního protiteroristického výboru. 18. února byl
v Kabardsko-Balkarsku spáchán útoku na autobus
s turisty, při němž zahynuli tři lidé, tentýž den došlo
také k explozi na lanovce na hoře Elbrus. Na
jednání, které bylo výjimečně po celou dobu
přístupné tisku, hovořil prezident mimo jiné o
nutnosti plánovaného, a také preventivního boje
s teroristy. Z nejdůležitější prostředek prevence
proti terorismu označil sociálně-ekonomický rozvoj
severokavkazských republik.

Thajská vláda prodloužila bezpečnostní
opatření v zemi o třicet dní
22.02.2011 Jedná se o prodloužení platnosti
druhého článku Interního bezpečnostního aktu,
které se bude týkat lepší kontroly stále četnějších
demonstrací a dále i zvýšené ostrahy kolem
vládních budov. Dodatek dává také právo
autoritám zamezit přístupu osob do místa protestů
a také vyhlásit zákaz vycházení.

Dnes zahájeno první kolo volby nového
primátora Chicaga
22.02.2011 Největším adeptem na vítězství je
podle průzkumů jednoznačně bývalý šéf štábu
Bílého domu Emanuel Rahm. Při získání více než
50% hlasů již v prvním kole se stane automaticky
vítězem a druhé kolo už nebude vůbec zahájeno.

Stát Michigan (USA) plánuje uzavření poloviny
státních škol v Detroitu
22.02.2011 Jako součást plánu o omezení státních
výdajů na nutné minimum, stát Michigan se
rozhodl pro uzavření více než 70 státních škol ve
městě Detroit. Jedná se zhruba o redukci na
polovinu dosavadního čísla fungujících státních
škol ve městě. Toto rozhodnutí už vyvolalo mnohé
negativní ohlasy.

USA připraveny zabránit přísunu nových
ilegálních imigrantů a drog do země
22.02.2011 Strážní hlídky amerického hraničního
města Nogales (Arizona) podrobily zkouškám
protizáplavové tunely pod městem. Ty totiž v
poslední době sloužily z velké části pašerákům,
kteří do Spojených států přiváželi nové ilegální
imigranty a také drogy. Mezi důležité cíle politiky
amerického prezidenta Baracka Obamy patří mimo
jiné i tvrdé potlačování tohoto protizákonného
jednání.

Čína posílila strategické partnerství s
Kazachstánem
22.02.2011 K dohodě došlo při návštěvě
kazašského prezidenta Nursultana Nazarbayeva u
svého čínského protějška Hu Jintaa. Oba státníci
se dohodli na uzavření několika smluv ve
spolupráci při ochraně vodních zdrojů, plánování
projektů na těžbu ropy a zemního plynu a
vybudování vysokorychlostní železniční sítě mezi
oběma zeměmi.

Pakistán popírá diplomatickou imunitu
uvězněného amerického konzulárního
pracovníka
22.02.2011 Pakistán dnes v oficiálním prohlášení

popřel jakoukoli diplomatickou imunitu uvězněného
Raymonda Davise, který je obviněn ze zastřelení
dvou občanů Pakistánu. Davis se odvolává na
sebeobranu při loupežném přepadení, soudní
líčení začíná v pátek 25. února 2011. Pakistán tak
nevyslyšel žádosti USA o okamžitém propuštění
vězně a soud prý proběhne zcela bez vlivu
Spojených států.

Proběhlo jednání o rušení poboček České
pošty 
22.02.2011 Na dnešním jednání senátní komise
pro rozvoj venkova informovali zástupci firmy
Česká pošta o plánu zachovat ze současných
3346 poboček České pošty cca 1600 poboček.
704 stávajících má být nahrazeno tzv. výdejními
místy, kde budou vydávány zásilky, přijímány
listovní zásilky, balíky a poštovní poukázky. Zbylé
pobočky bude provozovat někdo jiný.

Nové napětí v Indií kontrolovaném Kašmíru
22.02.2011 Napjatá situace nastala po zadržení
vrchního představitele kašmírských separatistů
Syeda Aliho Shaha Geelaniho, který jel do
indického hlavního města na lékařskou prohlídku.
Tam byl ovšem zadržen policií a vyslýchán kvůli
údajným nelegálním finančním transakcím. V
Kašmíru se okamžitě zdvihla vlna protestů
spojených se zavřením obchodů a zastavením
dopravy. Geelaniho tiskový mluvčí jakákoliv
provinění se popřel.

Stát Wisconsin (USA) reaguje jednáním na
demonstrace
22.02.2011 Masivní demonstrace, které se
rozpoutaly poslední dni ve státě Wisconsin proti
rapidnímu snižování platů státních pracovníků,
mají svou odezvu. Státní shromáždění (Wisconsin
state Assembly) začalo jednat o ústupcích a
možnostech alespoň zčásti vyhovět tisícům
protestujících. Úkol je však podle Kongresu USA
stále jasný, a to omezit státní výdaje na nutné
minimum.

Dohoda o konečné podobě omezení státních
výdajů USA musí být uzavřena do 4. března
2011
22.02.2011 Bílý dům dnes vyjádřil přesvědčení, že
dohoda o omezení státních výdajů ve finanční
politice USA může být úspěšně uzavřena. Tento
krok nalezení jednotného východiska v Kongresu
USA mezi republikány a demokraty hraje klíčovou
roli, jelikož neúspěch při jednání mezi oběma
stranami by mohl způsobit pád vlády Spojených
států.

EU pravděpodobně nesníží dotace pro české
zemědělce
22.02.2011 Ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS)
dnes potvrdil, že se ČR podařilo získat na svou
stranu další spojence. Spolu s nimi odporují tzv.
zastropování přímých plateb, které by značně
znevýhodnilo velké farmy při dotačním vyplácení.
ČR tak spolu se Slovenskem, Německem, Velkou
Británií, Rumunskem a Itálií vytvořila blokační
menšinu, která by v budoucích jednáních EU měla
zabránit schválení plánovaného dotačního
snižování. Zastropování by ČR mohlo připravit až o
59% původních agrárních dotací.

ČR vyzývá k okamžitému ukončení násilí v
Libyi
22.02.2011 Premiér Petr Nečas odsuzuje jednání
libyjského vůdce Muammara Kaddáfího, který
násilně potlačuje protesty v zemi namířené proti
jeho režimu. Premiér vyzývá Libyi jménem ČR
k okamžitému zastavení násilnických akcí v zemi a
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porušování práv civilního libyjského obyvatelstva.
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg radí vyčkat
a nezasahovat do záležitostí rozbouřené země -
 pomoci bychom jí naopak podle ministra měli
v nastolení právního řádu a demokracie po
ukončení bojů.

Studenti v Jemenu se střetávají s lidmi
loajálními vládě
22.02.2011 Studenti z univerzity v Sanaa zapálili
automobil, o kterém tvrdí, že se v něm nacházeli
provládní lidé. Demonstrace stále pokračují a
univerzita v Sanaa je jen jedním z center odporu v
zemi.

V Libyi se začínají množit výpadky internetu-
není potvrzeno, zda za tím stojí vláda
22.02.2011 Podle pozorovatelů se stále častěji
nelze připojit k internetu, avšak zatím není jasné,
zda jde o opatření vlády proti povstalcům a
demonstrantům, či zda se nejedná pouze o chyby
způsobené výpadky proudu, k čemuž kvůli nastálé
situaci taktéž dochází.

EU vyzvala Izrael k urychlenému obnovení
mírových jednání s Palestinskou samosprávou
22.02.2011 Maďarský ministr zahraničí Janos
Martonyi, jehož země předsedá Evropské unii,
upozornil izraelského ministra zahraničí Avigdora
Liebermana, že vzhledem k velmi nestabilní situaci
na Blízkém východě není nadále možné blokovat
mírová jednání s autonomní Palestinou. EU varuje,
že vratký klid v oblasti je pod časovým tlakem.

Súdánský parlament pozměnil ústavu-
odstranil z ní články odkazující k jižnímu
Súdánu
22.02.2011 Ústava obsahovala body, které
odkazovaly na mírové dohody podepsané v roce
2005 mezi centrální vládou v severním Súdánu a
rebely Lidového osvobozeneckého hnutí z jižního
Súdánu. Ústava tak byla předpřipravena k
ukončení koexistence s jižním Súdánem.

Alžírský parlament ukončil 19 let trvající
výjimečný stav 
22.02.2011 Vláda dodržela svůj slib daný
demonstrantům a dnes zrušila silně kritizovaný
výjimečný stav, který byl vyhlášen před 19-ti lety
na pomoc potlačení islamistických rebelů. Zrušení
nyní významně omezuje pravomoci armády pro
zakročení proti protestům, ve kterých se již týden
nachází především hlavní město země.

Kosovský parlament zvolil prezidenta, opozice
ale volbu bojkotovala
22.02.2011 Novým kosovským prezidentem je
Behgjet Pacolli, který byl zvolen pouhými 62 hlasy
z celkových 120. Prezident Behgjet Pacolli má

údajně kontroverzní podnikatelskou minulost a
podle kritiků má velmi úzké vztahy s Ruskem.
Proto se stává velmi nepopulárním u albánského
obyvatelstva Kosova ( kvůli kterému Kosovo
vzniklo), neboť Rusko je hlavním zastáncem
Srbska v kosovské otázce.

Protesty v Bahrajnu pokračují, vedou je šííté
proti sunnitské královské rodině
22.02.2011 Desetisícové pochody zaplavily ulice
hlavního města Manama. Jde o opoziční protesty a
stejně tak o spontánní akce mladých lidí, kteří
hromadně volají po pádu vlády. V současnosti se k
protestujícím přidali i šíítští muslimové, kteří
protestují proti královské rodině Bahrajnu, která se
hlásí k sunnitskému islámu.

Ministr práce a sociálních věcí přednesl návrh
velké důchodové reformy
22.02.2011 Ministr práce a sociálních věcí Jaromír
Drábek (TOP 09) dnes představil navržený systém
nové důchodové reformy. Vyvrátil spekulace, podle
kterých by naspořené finance střadatele propadly
do penzijních fondů v případě střadatelova úmrtí a
potvrdil, že se úspory stanou předmětem dědictví.
Penzisté se také budou moci rozhodnout, který
ze tří způsobů využijí k čerpání svých důchodů –
doživotní, doživotní s pozůstalostní penzí nebo
vyplácení na dobu určenou s případnou
pozůstalostní penzí. Místopředseda ČSSD
Lubomír Zaorálek se ohradil, že navržená reforma
nebyla řádně zkonzultována s opozicí a označil ji
za „neživotaschopnou.“

JAR bude muset čelit možné ekologické
katastrofě, kterou by mohly způsobit zaniklé
zlaté doly
22.02.2011 Vláda Jihoafrické republiky plánuje
výstavbu řetězce mohutných čerpadel a na ně
napojených čistíren vod, které by měly zabránit
vzniku toxických vod. Chemické znečištění a
reakce v bývalých dolech může způsobit rozsáhlé
znečištění zásob pitné vody, přičemž situace je
nejkritičtější v oblasti Johanesburgu. Podle
vládních odborníků je nutné vystavět čističky do
března 2012, kdy by se situace mohla stát
skutečně vážnou.

USA čelí mezinárodnímu tlaku volajícím po
tvrdých sankcích proti Libyi
22.02.2011 Mezinárodní společenství i někteří
Američané v čele se senátorem Johnem Kerrym,
který je předsedou Výboru pro zahraniční věci,
požadují, aby se administrativa prezidenta USA
Baracka Obamy jala uvalit tvrdé sankce proti Libyi,
kterou drží v roukou Muammar Kaddafi. Spojené
státy zatím vyjádřily upřímnou soustrast obětem
bojů a vyzvaly libyjskou vládu k respektování práv
svých občanů.

V Egyptě se opět protestovalo, přes 500
demonstrantů je nespokojených s vojenskou
vládou
22.02.2011 Demonstranté na největším káhirském
náměstí Tahrir poždují pád vlády, protože
instalovala vládu se kterou nesouhlasí. Stejně tak
protestující požadují úlevy a pomoc libyjským
občanům. Nejvíce však kritizují fakt, že Vyšší
vojenská rada v zemi sice zrušila výjimečný stav,
ale zavedla speciální krizový zákon, který tkatéž
významně omezuje normální občanská práva.

Tisíce Tunisanů žijících v Libyi hromadně
utíkají přes hranice do Tuniska- obávají se
násilí
22.02.2011 V Libyi žije přes 30 000 tunisských
občanů, kteří zde byli i jako úředníci v rámci
spolupráce bývalé tunisské vlády s Kaddafiho
Libyí. Nyní většina z nich masové uniká přes
pouštní hranici, neboť se obávají, aby nebyli
terčem útoků v reakci na fakt, že vlna
arabských povstání byla spuštěna právě tunisskou
Jasmínovou revolucí. Do Tunisu již bylo
letecky evakuováno 1200 lidí z libyjského Tripolisu
a pro všechny uprchlíky jsou podél hranic narychlo
zřizovány imigrační tábory.

Vůdce Muammar Kaddafi hodlá zůstat v Libyi
za každou cenu, OSN vyzvalo země k přijetí
uprchlíků 
22.02.2011 Východní Libye již není v rukou vlády
plukovníka Kaddafiho a armáda se v této oblasti již
přidala na stranu povstalců. V zemi se nyní naplno
bojuje a povstalci se postupně snaží obsazovat
další území. M. Kaddafi dnes v projevu ve státní
televizi oznámil, že ze země odmítá odejít a bude-li
to nutné, hodlá zemřít jako mučedník. Tento akt
vyvrátil spekulace britského ministra zahraničí,
který hovořil o úniku M. Kaddafiho do Venezuely.

Prezident Allassane Ouattara se rozhodl
prodloužit zákaz vývozu kakaa z Pobřeží
slonoviny
22.02.2011 S podporou zahraničí bude rozšířen
kompletní zákaz vývozu kakaa ze země, aby byl
prezident Laurent Gbagbo donucen vzdát se moci,
kterou drží ve svých rukou. Zákaz měl původně
platit maximálně měsíc od 24. ledna. Zákaz bude
prodloužen do 10. března, ale již teď se ceny
kakaa razantně zvyšují.

Thajská vláda propustila z vězení sedm vůdců
"červených košil"
22.02.2011 Tento krok má být podle okolních
pozorovatelů snahou o usmíření často
demonstrujících protivládních organizací "červené
a žluté košile" v době, kdy arabským světem
otřásají nepokoje a zároveň je zde konflikt na
hranici se sousední Kambodžou.
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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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