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Brazilská ekonomika se ocitla na sedmém
místě, předhonila Francii a Británii
05.03.2011 Informoval o tom brazilský ministr
financí Guido Mantega ve svém vyjádření k
hospodářským výsledkům loňského roku a
předběžným odhadům, provedeným brazilskými
specialisty na základě parity kupní síly. V roce
2010 se HDP Brazílie podle oficiálních údajů
brazilského Institutu geografie a statistiky zvýšil o
7,5 procenta a dosáhl 3,6 bilionu realů (2,18
miliardy dolarů). Ze zemí „Velké dvacítky“ vzrostly
rychleji něž Brazílie pouze Čína, Indie, Turecko a
Argentina. Podle ministra nejeví brazilská
ekonomika stále žádné známky přehřátí a je
schopna trvalého růstu o pět procent ročně.
Brazilská vláda letos snížila rozpočtové výdaje o
50 miliard realů ve snaze potlačit inflaci a zabránit
narušení hospodářství v důsledku jejího rychlého
růstu.

Pákistánská vláda pod tlakem kvůli cenám
pohonných hmot
05.03.2011 Vládnoucí koalice musela pod
nátlakem lidu a strany MQM zredukovat plánované
zvýšení cen pohonných hmot z 9,9% na pouhých
5%. Tento bod byl klíčový v nedávném sporu o
setrvání strany MQM ve vládní koalici. Plánovaný
krok se ale nelíbí Mezinárodnímu měnovému
fondu, který propagoval zvýšení o 9,9% z důvodu
omezení deficitu státního rozpočtu. Bez MQM by
ale vládnoucí koalice neudržela potřebnou většinu.

Jižní Korea zasažena útoky hackerů
05.03.2011 Napadeny byly stránky předních
státních organizací. Jednalo se o stránky
ministerstev, Národního shromáždění, armádního
velení, jednotek USA na území Jižní Korei a
několika významných bank. Jihokorejská
bezpečnostní služba očekává další vlnu útoků v
nejbližších dnech. Neoficiálně byla z internetového
napadání obviněna severokorejská strana.

Čína zvyšuje rozpočet na obranu země
05.03.2011 Celkové výdaje na obranu státu by se
měly zvýšit o 12,7%. Nový obranný rozpočet bude
tudíž činit 91,5 miliardy dolarů. Analytici ovšem
tvrdí, že skutečné výdaje čínské vlády v tomto
sektoru jsou mnohem vyšší.

Východní Timor oficiálně zažádal o členství ve
sdružení ASEAN
05.03.2011 Tato země získala nezávislost před
dvanácti lety právě na Indonésii, která nyní
předsedá celému sdružení. Indonéská vláda si je
vědoma propojení Východního Timoru se zbytkem
regionu a je jeho členství otevřená, ale zaznívají i
hlasy, že by další chudá země pouze přibrzdila
celé sdružení, které má nyní už tak dost starostí s
chudšími členy jako Barma, Kambodža a Laos.

Společný podnik Běloruska a Venezuely
05.03.2011 Společnost „Bělgazstroj“ vytvořila s
Venezuelou společný podnik, který se bude
zabývat výstavbou distribučních plynovodů k
obytným objektům. Venezuelská státní
plynárenská společnost je rovněž připravena
předat Bělorusku dvě plynová pole, která budou
zahrnuta do aktiv bělorusko-venezuelské ropné
společnosti Petrolera BeloVenezolana, jež bude
těžbu plynu zajišťovat.

Národní lidový kongres v Číně bude schvalovat
další "pětiletku"
05.03.2011 Hospodářský plán pro období
mezi roky 2011-2015 předloží na desetidenním
zasedání čínský premiér Wen Jiabao. Vládní
představitelé hovoří o boji s inflací, jako o hlavní

prioritě spolu s nastavením udržitelného
ekonomického růstu. Experti očekávají, že čínská
ekonomika přeřadí na nižší rychlostní stupeň,
ačkoliv jsou v plánu rozsáhlé zahraniční investice.

Prezident kritizuje vládní reformu penzí, VV ho
podpořily
04.03.2011 Prezident Václav Klaus dnes zkritizoval
vládní plán důchodové reformy. Podle něj nebyl
návrh důkladně prodiskutován s odbornou
veřejností, navíc se dle prezidenta vláda dost
jasně nevyjádřila, co všechno nová reforma penzí
obsahuje a zahrnuje. VV prezidenta Klause
podpořily - dokonce uvažují o znovuotevření
reformy. Premiér Petr Nečas oběma stranám
oponoval s tím,  že důchodová reforma byla
dohodnuta už v minulém volebním období, a proto
není nutné se změnami otálet.

Ruský premiér: rozvoj spolupráce se SNS je
pro Rusko prioritou
04.03.2011 Ruský premiér Vladimir Putin potvrdil
během setkání s výkonným tajemníkem SNS
Sergejem Lebeděvem politiku Ruska zaměřenou
na posilování a rozšiřování všestranné spolupráce
se zeměmi Společenství nezávislých států (SNS),
zejména v rámci EurAsEC a Celní unie. Premiér
zvlášť zdůraznil význam nové Smlouvy o zóně
volného obchodu, předběžného návrhu
mezivládního dohody o inovační spolupráci států
SNS a Rámce pro spolupráci v oblasti mírového
využití atomové energie pro období do roku 2020.

Prezident Bolívie obvinil USA z pokusu
diskreditovat bolivijskou vládu
04.03.2011 Prezident Evo Morales obvinil Spojené
státy americké v tom, že se pokusily zneužít
nedávné zatčení bývalého bolivijského vládního
představitele k diskreditaci bolivijské vlády.
Americká policie zatkla bývalého šéfa Úřadu pro
boj s narkotiky kvůli obvinění z nelegálního
obchodu s drogami. Prezident Morales zdůraznil,
že zatčení neznamená spojitost celé bolivijské
policie a vlády s obchodem s drogami.

K sankcím proti Bělorusku se připojilo dalších
9 států
04.03.2011 K sankcím Evropské unie proti
běloruským vládním představitelům, kteří se
účastnili potlačení opozice po prosincových
prezidentských volbách, se připojilo dalších devět
zemí, které nejsou členy EU, ale udržují s ní úzké
vztahy. Patří k nim Chorvatsko, Makedonie, Černá
Hora, Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko,
Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Ministryně zahraničí USA Hillary Clinton
vyzvala vládu Kuby k propuštění zatčeného
amerického občana
04.03.2011 Alan Gross, jenž na Kubě pracoval v
rámci humanitárního programu americké vlády na
podporu politických změn na Kubě "Demokracie
pro Kubu", nyní čelí obvinění ze špionáže
a protivládního spiknutí, za něž mu hrozí až 20 let
vězení.

V Ženevě bylo zahájeno další kolo diskuzí o
bezpečnosti na Kavkaze
04.03.2011 15. ženevské bezpečnostní konference
pod záštitou OSN, EU a OBSE se účastní
delegace Ruska, Abcházie, Gruzie, USA a Jižní
Osetie. Podle předběžného vyjádření ruského
ministerstva zahraničních věcí bude Rusko trvat na
uzavření dohody o nepoužití síly mezi Gruzií,
Abcházií a Jižní Osetií. Ženevské diskuze probíhají
na základě dohod mezi prezidenty Ruska a
Francie, které byly uzavřeny v srpnu roku 2008.

Do rozvoje Kavkazu bude v letošním roce
investováno 400 mld. rublů
04.03.2011 Vláda Ruské federace zahájí
v letošním roce 37 velkých projektů v celkové
hodnotě 400 miliard rublů (260 miliard Kč) na
rozvoj Severokavkazského federálního okruhu.
Oznámil o tom ruský premiér Vladimír Putin na
konferenci strany „Jednotné Rusko“ věnované
strategii rozvoje Kavkazu.

Hamas si vynutil 350 000 dolarů v bankách
pásma Gazy
04.03.2011 Na protest byly zavřeny všechny
banky, kromě Národní islámské banky, která je dle
Izraelců napojena na Hamas. Důvodem je
pravděpodobně financování Hamasu, neboť již od
minulého roku je Palestinskou samosprávou
zmrazeno financování Gazy. Hamás se hájí tím, že
lidé si nemohli vybrat své peníze a tak musel
zakročit.

Krize v Bahrajnu vyústila v boje mezi sunnity a
šííty
04.03.2011 V Bahrajnu se stále častěji střetávají
zástupci obou islámských směrů. Dnes bylo zabito
sedm lidí. Policie střety převážně kontroluje, v
dnešním nejhoším musela zasáhnout střelbou do
vzduchu a slzným plynem. Někteří jedinci používají
k bojům i šavle. Bahrajnští šííté v zemi protestují
proti sunnitské královské dynastii a požadují novou
vládu i ústavu, dalším problémem jsou i
přistěhovalci, kteří tvoří polovinu 1,7 milionové
popupace státu.

Keni se podařilo narušit síť pašování zlata-
bylo zadrženo zlato v hodnotě 100 000 milionů
dolarů
04.03.2011 Keňský ministr bezpečnosti George
Saitoti s podporou prezidenta Demokratické
republiky Kongo dnes vydal příkaz k zabavení
zlata v hlavním městě Nairobi a v Tanzánii. Jedná
se o síť pašující zlato do Saudské Arábie
pravděpodobně za účelem financování konžských
rebelů. Další okolnosti Keňa nezveřejnila.

Libyjské hlavní město se začíná bouřit, zatímco
se armáda snaží dobýt zpět povstalecké oblasti
04.03.2011 V Tripolisu demonstranté zahájili tvrdé
povstání, které bylo následováno bojem s
bezpečnostními silami. Povstání začalo v mešitách
a jeho hlavním heslem je: "Kaddafi je nepřítel
boha". V okrajové čtvrti Tajoura tak zní střelba a
podle svěděctví zahraničních reportérů je velmi
težké zorientovat se v oblasti.

Lidé v Zimbabwe chtějí nové volby v tomto
roce- nepodporují ale ani opozici, ani
prezidenta
04.03.2011 Podle posledních průzkumů klesá
obliba strany prezidenta Roberta Mugabeho, ale
stejně tak ztrácí podporu i opoziční hnutí. Lidé se
údajně bojí násilí, které by mohlo vzejít z
předvolebního boje obou stran, přesto však chtějí
volby.

Nový egyptský premiér na náměstí Tahrir přišel
požádat o legitimitu
04.03.2011 Premiér Essam Sharaf dnes pronesl
řeč před tisíci demonstrantů, aby získal legitimitu,
kterou, jak prohlásil, čerpá právě z nich. Byl přijat
pozitivně.

Tunisko bude mít novou vládu za dva dny
04.03.2011 Prozatímní premiér Beji Caid Sebsi
dnes oznámil, že za dva dny hodlá představit svůj
nový kabinet prozatímnímu tuniskému
prezidentovi. Prioritou vlády má být bezpečnost a
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mezinárodní postavení Tuniska, přičemž do 24.
července chce změnit tuniskou ústavu.

Neúspěšný atentát na prezidenta Madagaskaru
04.03.2011 Vládní kolona s madagaskarským
prezidentem Andry Rajoelinem  byla vystavena
výbuchu bomb uložených podél silnice, kterou
projížděla- prezident vyvázl bez jakéhokoliv
zranění. Podél silnice bylo při průzkumu odhaleno
hned několik dalších zakrytých silných výbušnin.
Premiér Camille Vital připustil, že šlo
pravděpodobně o politicky motivovaný atentát
vzhledem k současné vládní krizi- ze země byli
vyhoštěni hned dva bývalí prezidenti, kteří nyní
vedou opozici. Na situaci v Madagaskaru již
upozorňuje Jihoafrického rozvojové společenství
(SADC), které doporučuje, aby byl prezident
Rajoeline prohlášen za prozatimního s tím, že se
co nejdříve vyhlásí nové volby.

24 bank vyčlenilo 2,5 miliardy eur na realizaci
druhé fáze „Nord Stream“
04.03.2011 Konsorcium Nord Stream společně
s akcionáři OAO Gazprom, E.ON Ruhrgas AG,
BASF/Wintershall GmbH, N.V. Nederlandse
Gasunie a GDF SUEZ dnes oznámili o úspěšném
zajištění financování druhé fáze výstavby
ropovodu „Nord Stream“.  První fáze projektu bude
dokončena v dubnu 2011, v květnu začne
realizace druhé. Nord Stream by měl přepravovat
zhruba 55 miliard krychlových metrů plynu ročně z
ruského přístavu Vyborg do německého přístavu
Greifswald a zásobovat tak velkou část západní
Evropy.

Sčítací komisaři začnou roznášet formuláře ke
sčítání lidu
04.03.2011 Od tohoto pondělí 7. března až do 25.
března budou sčítací komisaři navštěvovat
domácnosti a distribuovat formuláře ke Sčítání lidu,
domů a bytů 2011. Každý občan dostane zelený
sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý bytový list a majitelé či
správci domů ještě oranžový domovní list.

Další dva mrtví při protestech v Jemenu
04.03.2011 Podle výpovědi očitého svědka zabily
veřejné bezpečnostní složky při střelbě do
demonstrantů na severu Jemenu ve městě Harf
Sufyan dva protestující a vážně zranily dalších 9.
Armádní letouny, které kroužily nad protestujícím
davem, prý také zaútočily na skupiny
demonstrantů.

USA a Francie podpoří snahy uprchlíků opustit
Libyi
04.03.2011 Americký bojový letoun a francouzské
charterové letadlo se zapojí do záchranných akcí,
které mají za úkol pomoci desetitisícům lidí, kteří

usilují o uprchnutí z Libye do sousedních států.
Organizace spojených národů oznámila, že právě
pomoc těmto uprchlíkům by měla patřit v současné
době mezi hlavní body zájmu všech okolních zemí
a mocností.

11. dubna vstoupí ve Francii v platnost zákon o
zákazu zakrývání obličeje na veřejnosti
islámskou burqou
04.03.2011 Burqa, islámský druh neprůhledného
závoje, který slouží k zakrytí obličeje muslimských
žen, bude od 11. dubna na veřejných místech ve
Francii zakázán. Porušení tohoto nařízení bude
podle výroku kanceláře předsedy vlády Francoise
Fillona trestáno pokutou až 150 euro či nuceným
výkonem veřejných prací.

V Belgii se schyluje ke generální stávce
04.03.2011 Dvě velké belgické odborové centrály
hodlají stávkovat proti úsporný opatřením vlády,
která má v úmyslu omezit valorizaci platů. Platy
v soukromém sektoru by tak vzrostly pouze o
0,5%. Stávkovat se bude v továrnách, obchodech i
veřejných službách. Vize o „černém pátku“ Belgie
by se však nemusely vyplnit, protože se do stávky
nezapojí všechny odborové organizace.

Nizozemská menšinová vládní koalice nebude
mít většinu v senátu
04.03.2011 Po sečtení 98% hlasovacích lístků ze
středečních voleb do provinčních parlamentů je
jasné, že vládní liberálové a křesťanští demokraté
nezískali ani s podporou protiislámské Strany za
svobodu nadpoloviční většinu v provinčních
shromážděních. Jejich členové v květnu volí 75
senátorů a vládní koalici bude jedno křeslo
k získání většiny v senátu chybět.

Guvernér státu Wisconsin (USA) Scott Walker
nechce uzavírat kompromis ohledně šetření ve
státním rozpočtu
04.03.2011 Republikánský guvernér ve svém
projevu uvedl, že je pohoršen jednáním senátních
demokratů, kteří opustili stát za účelem zabránění
hlasování o rozpočtu. Nebude prý uzavírat žádný
kompromis a slevovat ze svých nároků jen z
důvodu, aby donutil nepřítomné demokraty k
návratu. Jeho návrh rozpočtu počítající s prudkým
omezováním státních výdajů byl doprovázen ve
státě masivními protesty.

Dopoledne na tři hodiny opět stávkovali
němečtí železničáři
04.03.2011 Strojvůdci německých drah a šesti
soukromých dopravců chtějí získat srovnatelné
platové a pracovní podmínky. Během posledních
14 dnů proběhly již tři výstražné stávky. Po celém
Německu musí cestující až do večerních hodin
počítat s komplikacemi, České dráhy proto svým

cestujícím dnes doporučují využívat pouze
vnitrostátní spoje.

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.

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.
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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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