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Německá opozice kritizuje vládu za podporu
jaderné energetiky
13.03.2011 Rozhodnutí kancléřky Angela Merkel
uskutečnit revizi všech 17 německých jaderných
elektráren využila opoziční SPD k tomu, aby
vystoupila proti vládě, která počítá s provozem
jaderných reaktorů v Německu až do roku 2036,
což vyvolává nevoli u velké části veřejnosti.
Jaderná energetika bude evidentně důležitým
tématem březnových zemských voleb.

Ministři zahraničí EU jsou proti zbrklým
zásahům do libyjského konfliktu
13.03.2011 Během dvoudenního setkání
v Maďarsku se ministři shodli na tom, že Libyi je
třeba primárně podpořit po materiální a
ekonomické stránce. Všechny další kroky včetně
vojenského zásahu je třeba velmi pečlivě zvážit.
Šéfka evropské diplomacie Cathrine Ashtonová se
již zítra v Káhiře setká se zástupci Ligy arabských
států.

Bulharští řidiči protestovali proti růstu cen
benzínu
13.03.2011 Desítky tisíc bulharských řidičů dnes
demonstrovaly proti rostoucím cenám benzínu,
které se od začátku roku zvýšily už o 40 procent, a
jejich možném dopadu na ceny ostatního zboží.
Protest svolaný přes internetové sociální sítě
proběhl ve většině velkých měst. Podle
protestujících je za zdražováním spekulativní akce
hlavního dodavatele benzínu v zemi, kterým je
rafinerie vlastněná společností Lukoil. Vláda
požádala antimonopolní úřad, aby prověřil, zda
provozovatelé čerpacích stanic neuzavřeli
kartelovou dohodu. Pověřila také ministry financí,
hospodářství a dopravy, aby předložili návrh, jak
růst cen kompenzovat. Protestující
například požadovali snížení spotřební daně na
pohonné hmoty. Demonstranti dnes pohrozili, že
budou v protestech pokračovat, pokud vláda
urychleně nezasáhne.

Jednotky libyjského vůdce Kaddafiho získávají
kontrolu nad městem ovládaným rebely
13.03.2011 Libyjská státní televize oznámila, že
jednotky věrné vůdci Muammaru Kaddafimu
získaly pod svou kontrolu město al-Brega, původně
ovládané povstalci. Velitel opozičních sil v
Benghazi zdůvodnil tento počin jako "taktický
ústupek".

USA potěšeny nad rozhodnutím Arabské ligy o
bezletové zóně nad Libyí
13.03.2011 Americký prezident Barack Obama
sypmatizuje dle svého prohlášení s rozhodnutím
Arabské ligy o vytvoření bezletové zóny nad Libyí.
Prezident dodal, že toto rozhodnutí je důležitým
krokem vpřed a v neposlední řadě také silnou
podporou pro libyjské obyvatelstvo.

PKK se snaží zvýšit počet volebních hlasů na
úkor vládnoucí strany prostřednictvím útoků na
civilisty 
13.03.2011 Zakázaná teroristická skupina PKK
(Kurdská strana pracujících - Partiya Karker

Demonstrace ve Wisconsinu (USA) pokračují,
dnes 100 000 protestujících
13.03.2011 Demonstrace v americkém státě
Wisconsin trhají v číslech rekordy. Dnes bylo na
ulicích odhadem 100 000 demonstrantů, kteří
požadují zrušení zákona o snižování kolektivních
výhod státních pracovníků a vyšší odvody na
penzijní a zdravotní pojištění. Takto masivní
demonstrace zažily USA naposledy v dobách
Vietnamské války.

Britský jaderný expert: V Japonsku nehrozí
radioaktivní úniky z poškozených reaktorů
13.03.2011 Ředitel Center for Nuclear Engineering
v Londýně Robin Grimes tvrdí, že japonské
poškozené jaderné reaktory nepředstavují vážnější
hrozbu v otázce radioaktivních úniků. "Při analýze
možných škod bylo zjištěno, že únik radioaktivního
plutonia či uranu je velice nepravděpodobný,"
přiznává ředitel.

USA vyzývá Bahrajn a Jemen ke zmírnění násilí
vůči demonstrantům
13.03.2011 Bílý dům dnes vyzval Jemen a Bahrajn
k respektování lidských práv a utlumení násilí vůči
protestujícím. Další průběh demonstrací by měl
podle Bílého domu proběhnout skrze dialog vlády
s opozicí, kterým mohou obě strany uzavřít možný
koncenzus. Násilí je však podle Bílého domu ta
nejhorší možná cesta.

Írán podporuje Bolívii v zemědělské produkci
13.03.2011 Během nyní již ukončené dvoudenní
oficiální návštěvy nabídl náměstek íránského
ministra zahraničí Behrouz Kamalvandi  Bolívii
spolupráci v oblasti zemědělské výroby. Bolivijští
obyvatelé byli mimo jiné negativně zasaženi
silnými dešti a povodněmi způsobenými přírodním
jevem La Nina. Diplomat sdělil novinářům, že
íránská vláda je též ochotna účastnit se plánů
Bolívie na využívání lithia, například k výrobě
baterií.

Polsko nebude spěchat se zveřejněním zprávy
o příčinách a okolnostech havárie u Smolensku
13.03.2011 Zprávu o havárii letadla Tu-154, při níž
zahynulo 96 lidí včetně polského prezidenta Lecha
Kaczyńského, vypracovává komise polských
expertů. První bude s obsahem zprávy obeznámen
polský premiér Donald Tusk, následně bude po
dohodě s prokuraturou přijato řešení o tom, které
informace mohou být zveřejněny.

Ruský ministr zahraničí označil události v
arabském světě  za „očekávané překvapení“
13.03.2011 V rozhovoru pro ruská média ministr
zahraničí RF Sergej Lavrov řekl, že vývoj
v zemích Severní Afriky a Blízkého Východu spěl
ke zlomu dlouhou dobu, nikdo jej však neočekával
tak rychle a v takovém rozsahu. Zopakoval rovněž
postoj Moskvy o nepřípustnosti zásahu do vnitřních
konfliktů v těchto zemích.

Ruští jaderní experti oficiálně nabídli pomoc
Japonsku
13.03.2011 Rusko zaslalo oficiální návrh Japonsku
na poskytnutí pomoci při řešení problémů vzniklých
v japonských jaderných elektrárnách. Oznámil o
tom náměstek ředitele korporace Rosatom
Alexander Lokšin. Dodal rovněž, že ruští experti
vysoce oceňují postup japonských kolegů, kteří se
ocitli v krizové situaci.

Německo přezkoumá bezpečnost jaderných
elektráren v zemi
13.03.2011 Německá kancléřka Angela Merkel
dnes oznámila, že budou přezkoumány otázky
týkající se bezpečnosti jaderných elektráren
v zemi. V sobotu proběhly v mnoha německých
městech demonstrace proti používání jaderné
energie, podnícené událostmi v Japonsku. Jak
zdůraznila kancléřka, japonské události se staly
mezníkem pro celý svět, zejména ve světle
skutečnosti, že je Japonsko vysoce rozvinutou
zemí. Podle jejího názoru však Německu, které je
méně náchylné k zemětřesení, podobné
nebezpečí nehrozí.

V Rusku probíhají regionální volby
13.03.2011 Voliči ve 12 z 83 regionů Ruské
federace dnes rozhodují o složení oblastních
sněmů, současně se v zemi odehrají více než tři
tisíce voleb do orgánů různé úrovně. Celkový
počet evidovaných uchazečů je 51.303, velkou
část (20 tisíc osob) tvoří kandidáti za stranu
Jednotné Rusko, která by na základě
předvolebních průzkumů mohla získat nejvíce
hlasů. Dnešní volby jsou vnímány jako generální
zkouška na prosincové volby do dolní komory
parlamentu a následující prezidentské volby na
jaře příštího roku. Průměrná volební účast v
dnešních regionálních volbách je přibližně o 3-5%
vyšší ve srovnání s předchozími volbami.

V Novém Bydžově bylo ukončeno bezpečnostní
opatření
13.03.2011 V Novém Bydžově, kde se v sobotu
odpoledne konalo setkání příznivců extrémní
pravice a jejich odpůrců, policie již ukončila
bezpečnostní opatření. Kvůli výtržnictví bylo po
včerejší demonstraci zadrženo 13 pravicových
extrémistů. Výdaje na bezpečnostní akci se budou
podle odhadů pohybovat v řádech stovek tisíc
korun.

Ústavní soud vyhlásí výsledek projednávání
škrtů v sociální oblasti
13.03.2011 V pondělí Ústavní soud zveřejní svoje
rozhodnutí ohledně návrhu na zrušení celého
vládního balíčku sociálních škrtů, které
podala ČSSD. V této věci byla již svolána dvě
veřejná jednání a  jako svědkové vyslyšeni premiér
Petr Nečas a předsedkyně poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová.

Chevron se odvolává proti pokutě nařízené
ekvádorským soudem
13.03.2011 Americký ropný gigant Chevron se
oficiálně odvolává proti rozhodnutí ekvádorského
soudu, jenž mu vyměřil pokutu ve výši 9,5 miliard
dolarů za znečištění země v oblasti Amazonie. Dle
jejich tvrzení rozsudek obsahuje právní i faktické
vady.

Bezpečnostní strategie v Hondurasu dle
právníků selhala
13.03.2011 Honduraští právníci považují strategii
vlády týkající se bezpečnosti v zemi za
neúspěšnou. Argumentují, že během minulého
roku bylo zaznamenáno zvýšení míry násilí a více
než 6200 osob bylo usmrceno. V komuniké, jež
bylo právníky vydáno v pátek, též stojí, že vláda
není schopna vyhovět požadavkům obyvatel a
Honduras nyní prochází krizí, a to jak ze
sociálního, ekonomického, ale též politického
hlediska.

Mexičtí zákonodárci požadují výstražné
systémy varující před tsunami
13.03.2011 Mexičtí zákonodárci upozornili
federální vládu na potřebu instalace výstražných
systémů, jež by varovaly například před zvýšenou
seismickou aktivitou, která by mohla předcházet
tsunami. Jednalo by se především o státy
nacházející se na pobřeží Tichého oceánu, které
jsou vzhledem ke své poloze nejzranitelnější.

ČR chystá redukci pracovních míst ve státních
podnicích
13.03.2011 Hromadné propouštění zhruba 3 tisíc
lidí se dotkne zejména zaměstnanců České pošty,
dále pak Českých drah, Českých aerolinií, Správy
železničních dopravních cest a Letiště Praha. V
případě České pošty se čeká na podepsání
výpovědí generálním ředitelem, jehož jmenování
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pozastavilo ministerstvo vnitra z důvodu
momentální transformace podniku.

Slováci se přou o odhalení další sochy
13.03.2011 Židovská obec i svaz protifašistických
bojovníků ostře protestují proti plánovanému
odhalení bysty Ferdinanda Ďurčanského, prvního
ministra zahraničí fašistického slovenského státu,
v jeho rodném Rajci. Historický ústav slovenské
Akademie věd nyní vydal prohlášení, v němž
Ďurčanského označuje za zločince zodpovědného
za likvidace demokracie a přípravu protižidovských
zákonů.

EU se shodla, že zvýší dohled nad
ekonomikami zemí eurozóny
13.03.2011 Na dnešním mimořádném summitu
zástupci států eurozóny debatovali o přesném
znění paktu pro euro, který by měl Bruselu
přisoudit pravomoc monitorovat udržitelnost
penzijních systémů, produktivitu práce a s ní
spojený růst mezd v jednotlivých zemích. Pakt
státům striktně zakazuje překročení určité hranice
rozpočtového schodku. Podle unijního prezidenta
Herman Van Rompuye mohou k paktu přistoupit i
země mimo eurozónu.

Vláda USA vydala druhé povolení k těžbě v
Mexickém zálivu od nedávného ropného úniku
12.03.2011 Toto povolení dostala společnost BHP
Billiton. První firmou, které bylo dovoleno opětovné
těžení se stala na podzim roku 2010 Noble
Energy.

Americký prezident Barack Obama plánuje
zmenšit závislost USA na dovozu ropy
12.03.2011 Závislost na dovozu ropy je podle
prezidenta velký problém do budoucna a
momentálně se projevuje i v ceně benzínu na
amerických benzinových stanicích. Prezident
Obama ve svém projevu oznámil, že je připraven
použít ropných rezerv USA, pokud bude třeba.
Podle expertů bude právě výsledek ropné
ekonomiky a vyřešení problému vysokých cen ropy
v USA nejdůležitějším kritériem zvolení či
nezvolení současného prezidenta Obamy v
nadcházejících prezidentských volbách v roce
2012.

Americký ministr obrany vyzval Bahrajn ke
skutečným reformám
12.03.2011 Ministr obrany USA Robert Gates
navštívil představitele sunnitské královské rodiny
Al-Khalifa a vyzval ji k reformám. Ministr kvůli stále
větším střetům bezpečnostních složek především s
šíítskými demonstranty včera urychleně opustil
zasedání NATO v Bruselu a odletěl do Bahrajnu.
Bahrajn hostí domovský přístav americké vojenské
flotily v oblasti a neustále čelí velkému tlaku ze

strany šíítského Íránu.

Tokyo se potýká s krizovým nedostatkem
základních komodit
12.03.2011 Lidé v obchodech skupují jídlo, baterie
a další nezbytné věci. Byly omezeny prodeje
pohonných hmot na 20 litrů na jeden osobní
automobil. Lidé snahou zásobit se pro případ
nouze způsobují nedostatek těchto nezbytných
komodit na trhu a z obavy o svoji bezpečnost v
přelidněných obchodech nosí přilby.

Americký podnikatel odsouzen na Kubě k 15
letům vězení za rozvracení státu
12.03.2011 Kubánský soud odsoudil amerického
podnikatele Alana Grosse k 15 letům vězení za
pokus o rozvracení tohoto komunistického státu.
Měl se ho dopustit distribucí mobilních telefonů a
počítačů místním obyvatelům. Spojené státy
americké žádají Kubu o okamžité propuštění
Grosse a označují výrok soudu za "další znak
nespravedlnosti a bezpráví".

Ohromné demonstrace státních zaměstnanců v
americkém státě Wisconsin (USA) 
12.03.2011 Jen den po podpisu kontroverzního
zákona guvernérem Scottem Walkerem vypukly ve
státě Wisconsin masivní protesty desetitisíců
státních pracovníků. Nový zákon totiž vyžaduje
vyšší odvody z jejich platu na penzijní a zdravotní
pojištění, mimo tyto požadavky také radikálně
omezuje kolektivní výhody státních pracovníků.

Japonsko požádalo Rusko o zvýšení dodávek
energií
12.03.2011 K tomuto kroku došlo poté, co byla
zemětřesením poškozena jaderná
elektrárna Fukushima. Kancelář ruského premiéra
se k žádosti vyjádřila kladně s tím, že by Rusko
mohlo navýšit dodávky zemního plynu o 150 000
tun. V jednání je i posílení dodávek uhlí na 4
miliony tun, o kterém se rozhodne příští týden.

V USA zkrachovaly 2 banky
12.03.2011 Americké úřady uzavřely dvě banky ve
státech Wisconsin a Oklahoma. Jedná se o
finanční ústav Legacy Bank v Milwaukee a
oklahomská First National Bank of Davis. Podle
agentury Reuters zkrachovalo v USA v roce 2010
157 bankovních ústavů, o rok dříve (2009) jich bylo
140.

Otřesy posunuly japonský ostrov Honšú o 2,4
metru
12.03.2011 Silné páteční otřesy posunuly jeden z
hlavních japonských ostrovů Honšú o 2,4 metru a
způsobily vychýlení zemské osy o zhruba 10
centimetrů. Tyto zprávy byly zveřejněny Americkou
geologickou službou (USGS) a italským Národním

institutem pro geofyziku a vulkanologii (INGV).

Arabská liga odvolala své rozhodnutí a
požádala Radu bezpečnosti OSN o vytvoření
bezletové zóny nad Libyí
12.03.2011 Rebelové opakovaně vyzývají k
okamžitému vytvoření bezletové zóny nad Libyí,
ale důrazně odmítají vojenskou intervenci.
Generální tajemník Arabské ligy Moussa proto
vyzval Radu bezpečnosti k přistoupení k tomuto
kroku a změnil tak předchozí stanovisko Ligy, která
původně zásahy Západu odmítala. Ománský
ministr zahraničí Youssef bin Abdullaha bin Alawi
informoval, že celá Arabská liga se na tomto kroku
jednomyslně shodla. Nyní není jasné, jak se
zachovají odpůrci bezletové zóny v Radě
bezpečnosti Rusko a Čína, kteří mají právo veta.
Jakékoliv otálení s tímto zásahem zásadně hraje
proti rebelům, které ochromují letecké útoky
vojenského letectva. Americký prezident Barack
Obama oznámil, že USA stále zvažují všechny
možnosti a poprvé nepřímo narážel i na vojenskou
intervenci, ovšem pouze na podkladě jednání
OSN.

Afganistán žádá NATO o zastavení operací v
zemi
12.03.2011 Afgánský prezident Hamid Karzái po
návštěvě rodin devíti chlapců zabitých při
nešťastné vojenské akci NATO požádal o
zastavení všech vojenských operací v Afganistánu.
Prezident také jasně odkázal vojáky NATO na
oblast afgánsko-pakistánských hranic, kde se
podle něj nachází hlavní epicentrum všech bojů a
nepokojů. "Jsme velice tolerantní lidé, avšak naše
tolerance doznala svých mezí, toto musí skončit,"
dodal afgánský prezident na závěr svého proslovu.

Tsunami způsobila v Californii (USA) milionové
škody
12.03.2011 Vlna tsunami, která dorazila jako
důsledek pátečního zamětřesení v Japonsku do
Kalifornie, způsobila v kalifornském přístavu Santa
Cruz škody za zhruba 15 milionů dolarů. Podle
deníku Los Angeles Times si událost vyžádala
jednu obět.

Libyjská armáda zahajuje útok na poslední
město povstalců v západní Libyi
12.03.2011 Třetí největší město Libye Misrata s
300 000 obyvateli je posledním městem na
západě, které zůstalo v rukou povstalců. Síly
plukovníka Kaddafiho zahajují rozsáhlou ofenzivu
s cílem město dobýt. Podle posledních zpráv od
povstalců je libyjská armáda 10 km od Misraty a
město ostřeluje. Na východě povstalci doposud
vzdorují ve svých základnách u ropného přístavu
Ras Lanuf.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
DPH z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
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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