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Právnící Juliana Assange podali odvolání
04.03.2011 Zakladatel serveru WikiLeaks je
nespokojen s rozhodnutím londýnského soudu
z minulého týdne, podle kterého může vydán do
Švédska, kde je podezřelý ze znásilnění. Nyní má
soud vyšší instance několik týdnů, aby rozhodl o
termínu dalšího slyšení. Pokud J.Assange ani poté
neuspěje, má ještě možnost obrátit se na britský
Nejvyšší soud.

Rupert Murdoch kupuje další médium
04.03.2011 Společnost News Corp, kterou vlastní
mediální magnát Rupert Murdoch, má nyní
zelenou ke koupi Sky News (BSkyB). Zbylých 61%
akcií jí bude prodáno nejspíše za 9,1 miliardy liber.
K proběhnutí transakce již padlo vládní
svolení. Pod News Corp už spadá například The
Sun, The Times, ale také 20th Century Fox.

Další korupční kauza v Indii
03.03.2011 Tentokrát přímo na nejvyšších pozicích
protikorupční rady, jejíž předseda byl nejvyšším
soudem donucen k rezignaci. Byl obžalován z
korupce v případu z roku 1992. Indie se potýká s
řadou podobných událostí od doby, kdy vyšla
najevo kauza s úplatkářstvím v telekomunikacích,
která stála stát 40 miliard dolarů.

Německý výrobce automobilů Daimler prodal
od začátku roku více vozů v Číně než v
Německu
03.03.2011 Tato skutečnost je podle expertů
jasným důkazem vysoké čínské poptávky po
kvalitních německých automobilech. Například
vozů značky Mercedes Benz bylo v dosavadním
průběhu roku prodáno v Číně 27 700, v Německu
pouze 25 900.

Evropská Centrální banka (ECB) plánuje
zvyšování poplatků a úrokových mezd
03.03.2011 Prezident Evropské Centrální banky
(ECB) dnes oznámil, že banka plánuje s ohledem
na měnový tlak zvyšování poplatků a úrokových
mezd v dubnu 2011. Kurz eura se dnes díky této
skutečnosti zvýšil vůči dolaru a přiblížil se
psychologicky významné hranici 1,40 USD.

NATO se veřejně omlouvá za zabití devíti
afgánských chlapců při vojenském útoku
03.03.2011 Velitel vojenských sil NATO v
Afganistánu David M. Rodriguez se veřejně omluvil
za "velkou chybu", která způsobila při vojenské
akci dvou útočných helikoptér smrt devíti
afgánských chlapců, kteří byli mylně považováni za
znepřátelené povstalce. K této oficiální omluvě
dodal, že celý incident bude v nejbližších dnech
detailně prošetřen.

V Japonsku stoupá počet sebevražd
nezaměstnaných občanů
03.03.2011 Japonská the National Police Agency
zveřejnila ve svých průzkumech fakta, že počet
sebevražd nezaměstnaných Japonců stoupl v
porovnání s minulým rokem o 20%. V roce 2010 se
jednalo o 424 sebevražd. Velkou část z toho tvořili
mladí lidé, kteří v nedávné době opustili školu,
avšak nedokázali se prosadit v silné pracovní
konkurenci.

V Bělorusku byli odsouzeni další tři účastníci
prosincových demonstrací
03.03.2011 Ke třem až čtyřem letům vězení byli
odsouzeni tři členové opozice, kteří se 19. prosince
2010 účastnili protestů proti výsledkům
prezidentských voleb v Bělorusku, v nichž počtvrté
zvítězil Alexandr Lukašenko. Všichni tři byli
shledáni vinnými z účasti v masových nepokojích.

Jednání Bílého domu a Kongresu USA o
státním rozpočtu pro zbytek tohoto roku
započala
03.03.2011 Jednání budou probíhat až do 18.
března 2011, kdy musí být uzavřen koncenzus
mezi oběma stranami. Uzavření dohody je podle
expertů naprosto klíčové, jelikož selhání či finální
neshody mohou vyústit ve velice závažné
problémy, jako je například pád vlády Spojených
států.

Na rozvoj zemědělství poskytne Rusko 300
miliard rublů
03.03.2011 Podle ruského premiéra Vladimíra
Putina poskytne stát v letošním roce 150 miliard
rublů (téměř 100 miliard Kč) na rozvoj zemědělství,
stejnou částku rozdělí státní banky ve formě úvěrů.
Státní banka Rosselchozbank působící
v zemědělství rovněž výrazně zjednoduší přístup
k úvěrům pro malé zemědělské podniky.

Kyrgyzstán chce v nejbližší době vstoupit do
Celní unie
03.03.2011 Vstup do Celní unie
Rusko-Bělorusko-Kazachstán je podle slov
kyrgyzské prezidentky Rozy Otunbayevy nutný pro
podporu vývozu domácího zboží a efektivní
hospodářský rozvoj Kyrgyzstánu, jehož výroba je
orientována především na ruský a kazašský trh.
V současné době je Kyrgyzstán v první řadě
tranzitní zemí pro dovoz čínského zboží do Ruska
a Kazachstánu.

Wisconsinští zákonodárci jednají o
kompromisu státního rozpočtu
03.03.2011 Senátní demokraté státu Wisconsin,
kteří opustili stát za účelem zabránit hlasování o
kontroverzním návrhu rozpočtu guvernéra Scotta
Walkera, jednají s republikány na podmínkách
svého návratu. Rozpočet navrhovaný guvernérem
totiž řuší mnohé kolektivní výhody státních
zaměstnanců a také vyžaduje od této skupiny
vyšší odvody na penzijní a zdravotní pojištění.
Hlasování o schválení tohoto návrhu však nemůže
proběhnout do té doby, než se senátní demokraté
vrátí zpět do Wisconsinu a na hlasování se budou
aktivně podílet.

V USA klesají podpory v nezaměstnanosti,
stoupá však počet nových pracovních pozic
03.03.2011 Podpory v nezaměstnanosti v USA
klesly na své minimum za posledních více než dva
a půl roku. Naproti tomu snaha o vytváření nových
pracovních pozic v porovnání s minulými měsíci
rapidně stoupá. Tento jev je podle expertů velice
pozitivní důkaz postupného zotavování americké
ekonomiky.

Bostonská mediální konference: ruská a
americká média potřebují „restart“
03.03.2011 Bývalý ruský ministr kultury a novinář
Michail Švydkoj na bostonském fóru věnovanému
problémům médií prohlásil, že stejně jako
rusko-americké vztahy potřebují „restart“ rovněž
ruská a americká média. Klišé ve vědomí ruských
a amerických novinářů brání podle jeho slov
vzájemnému porozumění mezi USA a Ruskem,
jelikož ovlivňují veřejné mínění.

Rusko a Tádžikistán jednají o pohraniční
spolupráci
03.03.2011 V Dušanbe byly zahájeny jednání o
návrhu nové dohody o spolupráci v hraničních
otázkách mezi Ruskem a Tádžikistánem. Na
základě původní dohody, podepsané v roce 2004,
byly tádžicko-afghánské hranice střeženy ruskými
pohraničními jednotkami. Přes tádžické a uzbecké

hranice se do Ruska z Afghánistánu dováží 90%
veškerých opiátů.

Libyjští ozbrojenci zajali tři vojáky holanského
námořnictva
03.03.2011 Incident se odehrál již v neděli,
nizozemská vláda však nechtěla případ
zveřejňovat, aby nedošlo k ohrožení dalších
námořníků. K zajetí vojáků došlo v rámci evakuace
Nizozemců, když se snažili evakuovat jednoho
muže nizozemské národnosti v oblasti Sirte. Nyní
probíhají intenzivní diplomatická jednání, avšak
není jisté, zda vojáky zajala armáda, milice či
neorganizovaní ozbrojenci- libyjská strana se zatím
k věci nevyjádřila.

Mezinárodní síly evakuují uprchlíky z Tuniska
03.03.2011 Velká Británie, Francie, Egypt a řada
dalších států zahájila evakuaci uprchlíků
z tunisko-libyjských hranic, kde se již shromáždilo
více než 100 tisíc lidí. Byl otevřen speciální
vzdušný koridor, Francie a Egypt poskytly lodě
k evakuaci po moři.

OSN varuje před dalším nárůstem cen potravin
03.03.2011 Zástupci Organizace OSN pro výživu a
zemědělství upozornili na to, že růst ceny ropy
povede ke zdražování potravin, což by mohlo mít
za následek další sociální konflikty. Podle údajů
OSN dosáhly v únoru 2011 ceny potravin maxima
za posledních 20 let.

Přehled zemí Afriky a Blízkého východu, které
jsou dlouhodobě zasaženy protesty
03.03.2011 
	Alžírsko -               populace:  34 586 184            
   nezaměstnanost:   9,9%
	Bahrajn -                populace:        738 000          
   nezaměstnanost:  15%
	Egypt -                     populace:  80 471 869          
    nezaměstnanost:    9,7%
	Irák -                       populace:   29 671 605          
   nezaměstnanost:   15,3%
	Írán -                       populace:   76 923 300          
   nezaměstnanost:  14,6%
	Jordánsko -           populace:    6 407 085            
  nezaměstnanost:  13,4%
	Libanon -               populace:     4 125 247            
  nezaměstnanost: neznámo
	Libye -                     populace:     6 461 454          
    nezaměstnanost:  30%
	Maroko -                 populace:   31 627 428          
   nezaměstnanost:     9,8%
	Gaza -                      populace:     1 604 238        
     nezaměstnanost:  16,5%
	Súdán -                   populace:   43 939 598          
   nezaměstnanost:  18,7%
	Sýrie -                      populace:   22 198 110        
     nezaměstnanost:    8,3%
	Tunisko -               populace:    10 589 025          
  nezaměstnanost:   14%

Muammar Kaddafi souhlasí s nabídkou
mírového plánu pro Libyi od svého spojence,
venezuelského prezidenta 
03.03.2011 Arabská liga odsouhlasila
plán Quryna venezuelského prezidenta Huga
Chaveze, který má řešit krizi v Libyi. Muammar
Kaddafi tento plán odsouhlasil, avšak jeho přesné
podmínky zatím nejsou známy.

Mexická hlava státu na návštěvě Spojených
států
03.03.2011 Mexický prezident Felipe Calderon se
setká se svým protějškem Barackem Obamou za
účelem jednání ohledně momentálních
mexicko-amerických vztahů. Hlavními tématy
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diskuzí budou imigrace, ekonomické otázky,
vzájemná spolupráce v boji proti zločinu a
nelegálnímu obchodu s drogami.

&nbsp;

Jemenská vláda hovoří o dialogu, opozice to
popírá
03.03.2011 Ačkoliv vláda Jemenu prohlašuje, že
vede dialog s opozicí, opoziční vůdci již podruhé
oznámili, že s vládou odmítají jednat- jejich
primárním požadavkem je její pád. Protesty proti
prezidentu Ali Abdullah Salehovi zatím nadále
pokračují.

V Peru byly zastaveny operace proti nelegální
těžbě zlata 
03.03.2011 Peruánské bezpečnostní síly přerušily
kampaň proti osobám nezákonně těžících zlato
v regionu Amazonie, jelikož protesty postižených
byly spojeny s násilím a během minulého týdne
došlo k dvěma úmrtím.  Ministr životního prostředí
Antonio Brack prohlásil, že operace byly zastaveny
a těžaři mají nyní šanci zaregistrovat se. Odhaduje
se, že cca 10 000 lidí žije z výdělků plynoucích
právě z ilegální těžby zlata, jež má ale velmi
negativní vliv na životní prostředí v zemi.

&nbsp;

Belize dostane dotace z CARICOMu
03.03.2011 Vláda státu Belize získá finanční dotaci
ve výši 3milionů dolarů od Karibské komunity
CARICOM na podporu vývoje hlavních
ekonomických sektorů. Peníze budou investovány
zejména do zemědělství, turismu, průmyslové
výroby a ochrany prostředí.

&nbsp;

Bezpečnostní složky v Pobřeží slonoviny
začínají střílet demonstranty
03.03.2011 Síly, které zachovávají věrnost
prezidentu Gbagbovi, začínají vzhledem k
vzrůstajícímu tlaku povstalců a protestů zakročovat
stále radikálněji. V oblasti jižního Abidjanu-
největšího města a centra zhroucené ekonomiky-
se od včerejška bojuje mezi povstalci a milicemi a
dnes policie začala střílet do žen, které
protestovaly na podporu obklíčeného prezidenta
Ouattary, 10 jich bylo na místě zastřeleno, počet
zraněných není znám, ale jedná se o desítky lidí.

Třetina léčiv pravděpodobně od jara zlevní o
sedm procent
03.03.2011 Poslanecká předloha, která dnes byla
schválena Senátem, počítá se snížením maximální
ceny třetiny léčiv o sedm procent. Snížení ceny se
týká léků, u kterých Státní ústav pro kontrolu léčiv

nestihl provést revizi úhrad ze zdravotního
pojištění.

OSN varuje před masivní uprchlickou vlnou,
která pravděpodobně čeká Niger- hrozí
zhroucení jeho ekonomiky
03.03.2011 Podle OSN by v nejbližších dnech
mohlo do Nigeru- jedné z nejchudších zemí světa s
velmi slabou ekonomikou- dorazit až 100 000
černošských Afričanů, kteří jsou stále častěji
napadáni libyjskými povstalci, neb jsou považováni
za žoldáky Muammara Kaddafiho. Dnes došlo
zlynčování dvou afričanů v Benghazi a další jsou
drženi v Mursuku, Sabahu, Misratě i Tripolisu. Do
Nigeru již dorazilo přes 1000 uprchlíků, kteří budou
podle OSN obrovskou a nebezpečnou zátěží pro
nigerskou slabou ekonomiku.

Austrálie bude řešit imigrační situaci v zemi
03.03.2011 Stále se zvyšující podíl imigrantů
především z ostrovů severně od australského
pobřeží donutil tamního ministra imigračního
resortu Chrise Bowena k vybudování centra pro
ubytování až 1500 přistěhovalců ve městě Darwin.
První z řady kroků bude stát vládu 10 milionů
dolarů. Zařízení by mělo zjednodušit příjem
imigrantů a zároveň odlehčit imigračním úřadům.

JAR klesl obchodní index důvěry- Jihoafrická
komora obchodu a průmyslu bije na poplach
03.03.2011 Index klesl z 87,4 v lednu na únorové
číslo 86,4, oznámila to Jihoafrická komora
obchodu a průmyslu ( SACCI). Podle SACCI
Jihoafrická republika zcela selhala v oblasti výroby
a stavebnictví a Jihoafrická komora neočekává
zlepšení- vyzývá k rychlému zahájení řešení
ekonomické nestability a nejistoty, která v JAR
nyní panuje.

Platy některých nepedagogických
zaměstnanců škol údajně poklesly více než o
10 procent, školské odbory žádají řešení
situace
03.03.2011 Školské odbory napsaly otevřený dopis
ministrovi školství Josefu Dobešovi, ve kterém si
stěžují na hluboký pokles platů nepedagogických
zaměstnanců škol. Namísto desetiprocentního
poklesu na některých školách hovoří až 35
procentním snížení mezd. Ministerstvo školství ale
tvrdí, že při dobrém rozdělení peněz by nemělo
docházet k tak velkým změnám.

JAR zažívá šok v podobě obráceného
apartheidu
03.03.2011 Po nedávném fiasku, kdy byl člen
vládní strany nařčen z rasismu se nyní jihoafrická
vládní strana Africký národní kongres ( ANC)
potýká s rozkolem mezi staršími členy, kteří jsou
zastánci anti- apartheidu, a mladšími, kteří naopak

začínají prosazovat upřednostňování černošského
obyvatelstva a chtějí, aby černoši měli větší podíl z
ekonomiky JAR. Podle nejvlivnějšího jihoafrického
deníku Business Day se schyluje k " bitvě o duši
ANC"

Severní a jižní Súdán se střetly na hranicích
kvůli ropě
03.03.2011 Pozorovatelé OSN hlásí desítky
mrtvých v hraniční oblasti Abyei, která zůstává
sporným územím mezi oběma vznikajícími státy.
Důvodem je místní ložisko ropy. Z Abyei již uteklo
několik stovek žen a dětí, muži zůstávají a bojují,
podle expertů je právě oblast Abyei jistým zdrojem
problémů i do budoucna.

Ministr kultury odvolal šéfa Státní opery Praha 
03.03.2011 Ministr kultury Jiří Besser dnes odvolal
z funkce ředitele Státní opery Praha Radima
Dolanského. Domnívá se, že je v Praze prostor
pouze pro jeden operní a baletní soubor. Z tohoto
důvodu se spekuluje o možném sloučení Opery s
Národním divadlem. Funkci ředitele Státní opery
bude dočasně zastávat ředitel Národního divadla
Ondřej Černý.

Zambie získala stejný rating jako má Angola či
Nigérie- vydá dluhopisy za 500 milionů dolarů
03.03.2011 Nigérie a Angola jsou největšími
producenty ropy v Africe, což v současnosti
výrazně pomáhá jejich ekonomice a stejně tak
ratingu B+ od agentury Fith. Stejný rating nyní
získala i Zambie, největší africký producent mědi,
což jí umožnilo uskutečnit dlouholetý plán vydání
dluhopisů v hodnotě 500 milionů dolarů.
Ekonomický růst Zambie je v současnosti 7.1% a
země si vede velmi dobře v
oblasti makroekonomické stability, stejně jako
odolala globální ekonomické krizi.
Agentury Standard &amp; Poors a Moodys hodlají
své hodnocení upravit v nejbližších dnech.

Protesty proti vysokým životním nákladům na
Srí Lance
03.03.2011 Tamní obyvatelé vyšli do ulic s
požadavkem, aby vláda podnikla kroky proti stále
se zvyšujícím cenám jídla a ostatních základních
komodit. Inflace v zemi je na úrovni 7,8% a jen za
leden se zvýšila o 1%. Vysoké ceny potravin trápí
většinu asijského regionu. Chudším obyvatelům již
vzrostly životní náklady nad únosnou mez.

Čínská vláda bude projednávat snížení daně z
příjmu
03.03.2011 Tento krok má za cíl zvýšit domácí
poptávku po zboží tím, že obyvatelů zbude větší
část příjmu. Zároveň je to bráno jako reakce na
stále se zvyšující ceny potravin a dalších
základních komodit.
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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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