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Čtyři žurnalisté New York Times pohřešováni v
Libyi
17.03.2011 Podle nepodložené zprávy místních
zdrojů měli být žurnalisté zajmuti provládními
libyjskými silami. Libyjská vláda již slíbila, že se
pokusí objasnit, kde přesně se žurnalisté
momentálně nacházejí a zajistit jim bezpečnou
cestu zpět domů.

Kanada neplánuje ústupky v jaderné energetice
16.03.2011 Podle oficiálního vyjádření vlády
neplánuje Kanada omezení výroby energie pomocí
jaderného paliva a chce udržet podíl jaderné
energie na 50 % z celkové výroby. Podle nového
energetického plánu odsouhlasila země v
následujících 20 letech investice 33 miliard dolarů
do jaderné energetiky, a to především na výstavbu
dvou nových nukleárních reaktorů v jaderné
elektrárně Darlington.

Guvernér státu Utah (USA) podepisuje nové
zákony o přistěhovalectví
16.03.2011 Guvernér státu Gary Herbert podepsal
zákon, kterým jasně a striktně definuje pojem
imigrace v tomto americkém státě. Kromě jiného i
povoluje policejní zákroky na nelegální
přistěhovalce a zavádí v Utahu tzv. "pracovní
program pro hosty". Podle statistických úřadů se
vyskytuje v USA přibližně 12 milionů ilegálních
imigrantů, a to především z oblasti Latinské
Ameriky.

Starosta Miami (USA) odchází ze svého postu
16.03.2011 Rozzlobení voliči floridského města
Miami odvolali ve volbách z postu svého primátora
Carlose Alvareze. Hlavní příčinou nespokojenosti
obyvatel města byla stále se zvyšující míra
nezaměstnanosti a zvyšující se majetková daň.
Alvarez byl starostou Miami od roku 2004.

Konzulární pracovník USA v Pakistánu
propuštěn, spory o vyplacení finanční
kompenzace za smrtelnou událost převládají
16.03.2011 Raymond Davis, americký konzulární
pracovník, který minulý měsíc zastřelil dva
Pakistánce při údajném pokusu o krádež, byl
zproštěn viny a propuštěn z pakistánského vězení
pod podmínkou vyplacení finanční kompenzace
rodinám zastřelených. Americká ministryně
zahraničí Hillary Clinton se však nechala slyšet, že
USA žádné kompenzace nevyplatily a v budoucnu
ani neplánují vyplatit.

ČR může z plánovaných investic do dopravních
staveb investovat jen třetinu
16.03.2011 Plánovaná částka 1,5 bilionu korun do
r.2025 je podle ministra dopravy Víta Bárty (VV)
nad finanční poměry ČR. Na dopravní stavby se
tak bude moci využít jen třetina původně
zamýšlené částky - na v minulosti naplánované a
rozestavěné stavby totiž není v rozpočtu dost
financí.

ČSSD s návrhem na obnovení daňové progrese
neuspěla
16.03.2011 Návrh ČSSD o obnovení daňové
progrese předložený dnes ve sněmovně byl
zamítnut. Sociální demokraté navrhovali, aby ti
lidé, jejichž měsíční příjmy přesahují 100 tisíc,
platili daň 30%. O podobném návrhu sněmovna
rokovala již v minulých letech, k hlasování ale
došlo až dnes. Podle ČSSD je daňová progrese
cestou k omezování sociálních rozdílů a k
upevňování soudržnosti společnosti. Zástupci TOP
09 nebo ODS naopak tvrdí, že to je spíše cesta k
vyhnání daňových poplatníků z ČR, dále pak k
prohloubení závisti ve společnosti.

Generální prokuratura Ukrajiny povolila bývalé
premiérce návštěvu Bruselu
16.03.2011 Bývalá ukrajinská premiérka Julie
Tymošenková, jež v současné době čelí obvinění
z několika trestných činů, dostala povolení
k pracovní návštěvě Bruselu, o něž vyšetřovatele
opakovaně žádala. Generální prokuratura žádosti
dosud odmítala s vysvětlením, že J. Tymošenková
může v zahraničí požádat o azyl. Ex-premiérka je
přesvědčena, že trestní řízení proti ní je ve
skutečnosti politickým pronásledováním. Současný
ukrajinský prezident V. Janukovyč toto tvrzení
popírá.

Ve čtvrtek přiletí japonské speciály, řada lidí
svá místa zrušila
16.03.2011 Tento čtvrtek přivezou dva japonské
speciály do České republiky 106 cestujících včetně
11 dětí . Údajně byl zájem o let původně větší,
ovšem část lidí cestu odřekla, nebo se nedoslavila.
Nevyužito zůstalo 25 sedadel.

Vojenská policie vracela ČT zabavené věci
16.03.2011 Vojenská policie dnes ČT vrátila část
věcí, které v pátek při zásahu zabavila v kanceláři
Karla Rožánka a dalších dvou redaktorů. Státní
zástupce se domnívá, že vojenská policie
pochybila, když zabavila i materiály, které
nesouvisely s hledanými dokumenty. Podle
právníka ČT policie vrátila vše s výjimkou asi sta
kazet.

Byl zamítnut návrh na zavedení institutu
korunního svědka
16.03.2011 Sněmovna zamítla návrh na zavedení
institutu korunního svědka, který předložila ČSSD.
Návrh počítal s tím, že by institut zavedl případnou
beztrestnost pro pachatele, který by pomohl rozbít
zločineckou strukturu, a to i v případě, že by se na
zločinu sám podílel. Kritici návrhu se báli
především možného zneužití institutu.

ČR jaderné elektrárny odstavovat nebude
16.03.2011 V souvislosti s událostmi v Japonsku
se Německo rozhodlo k pozastavení sedmi
nejstarších reaktorů, aby se daly odstranit
případné nedostatky. Podle premiéra Petra
Nečase (ODS) ČR podobnou akci nechystá -
odstavení elektráren mimo provoz by podle něj
mělo nedozírné ekonomické následky.

Ladislav Bátora na postu poradce ministra
školství
16.03.2011 Ladislav Bátora bude od dubna
zastávat funkci poradce ministra školství Josefa
Dobeše (VV) - má být ministrovi nápomocen v
ekonomických oblastech. Ministrovo předchozí
navržení L. Bátory na post prvního náměstka se
setkalo s ostrými nesouhlasy ze strany premiéra
Petra Nečase (ODS), stínová ministryně školství
za ČSSD Vlasta Bohdalová dnes dokonce vznesla
námitku, zda je Dobešovo setrvání ve funkci
ministra školství nadále vhodné.

Na ochranu ruských lesů před požáry bude
vyčleněno 120 milionů dolarů
16.03.2011 Částka bude vyčleněna v rámci
projektu reformy lesního hospodářství Ruska.
Předpokládá se, že projekt bude financován
pomocí prostředků přidělených z federálního
rozpočtu RF (70%) a úvěru poskytnutého Světovou
bankou (30%).

Sněmovna podpořila návrh o častější střídavé
péči
16.03.2011 Sněmovna dnes vyslovila podporu
návrhu na častější ukládání střídavé péče o děti po

rozchodu rodičů. Zastánci novely poukazovaly na
praxi z jiných zemí, kde je střídavá péče o děti
běžná. Novela, kterou sepsal Pavel Staněk (ODS),
nyní půjde k posouzení ústavně právnímu výboru a
stálé komisi pro rodinu.

Rusko: pozemní operace v Libyi by znamenala
rozpoutání války
16.03.2011 Ruský prezident Dmitrij Medvěděv
zopakoval výhrady Moskvy vůči bezletové zóně
nad Libyí, kterou zahrnuje návrh rezoluce Rady
bezpečnosti OSN. Prezident nevyloučil, že Rusko
rezoluci podpoří, zdůraznil však nutnost vyjasnění
některých vzniklých otázek. Zároveň varoval, že
případná pozemní operace zahraničních sil v Libyi
by pravděpodobně znamenala začátek války.
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy podle
agentury Reuters naopak vyzval k okamžité
podpoře návrhu rezoluce.

Turecko nedalo souhlas k výstavbě plynovodu
South Stream
16.03.2011 Na jednáních ruského prezidenta D.
Medvěděva a tureckého premiéra R. T. Erdogana
v Moskvě se nepodařilo získat souhlas Turecka k
výstavbě plynovodu South Stream, který má vést
pod Černým mořem v tureckých teritoriálních
vodách. Turecká strana argumentuje tím, že
společnost Gazprom neposkytla potřebné
dokumenty o projektu.

Japonský císař podpořil svůj národ
16.03.2011 Japonský císař Akihito, vládnoucí již
od roku 1989, vyzval v projevu ze svého paláce
japonský lid, aby nikdy neztrácel naději a navzájem
si pomohl při zotavování se z neštěstí, které ho
postihlo. Japonská policie nyní hlásí okolo 13 000
mrtvých či pohřešovaných.

Honduras plánuje zrušit ambasády v několika
zemích Latinské Ameriky
16.03.2011 Honduras zřejmě uzavře svá
velvyslanectví ve státech Argentina, Brazílie,
Bolívie, Ekvádor a Venezuela, jelikož tyto země
neuznávají vládu prezidenta Portfiria Loba.
Ušetřené finance by pak mohly být investovány do
založení obchodních kanceláří v Indii, Singapuru,
Číně a Kanadě. Cílem je nalezení nových odbytišť
pro honduraské výrobky a též navázání
strategických spojenectví, jež by podporovaly
rozvoj země. Ministr zahraničí Mario Canahuati
oznámil, že ambasády zůstanou v Kolumbii, Peru a
Chile.

Rekordní nezaměstnanost ve Velké Británii
16.03.2011 Míra nezaměstnanosti v zemi vzrostla
na 8%, což je celkem 2,53 milionu obyvatel. Tato
hodnota je nejvyšší od roku 1994, jak uvedl britský
statistický úřad ONS. Nezaměstnanost výrazně
vzrostla ve Walesu, Severním Irsku a Anglii a
naopak klesla ve Skotsku.

Následky epidemie cholery na Haiti budou
zřejmě ještě výraznější, než bylo odhadováno
16.03.2011 Epidemie cholery sužující Haiti bude
mít dle odhadů expertů ještě vážnější dopady, než
se původně očekávalo. Místo odhadovaných
400 000 postižených osob, finální počet by mohl
být až dvojnásobkem. Tato bakteriální choroba je
mezi obyvateli přenášena kontaminovanými
potravinami a vodou.

Další fúze japonské centrální banky
16.03.2011 Ta byla opět zaměřena na finanční trhy
a její hodnota činila 43 miliard dolarů. Celkově
chce Bank of Japan za tento týden napumpovat do
finančních trhů 284 miliard dolarů (23 trilionů yenů)
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a její vedení věří, že tím posílí důvěru zákazníků.
Tento krok však může oslabit pozici yenu oproti
dolaru.

Jamajka poskytne víza haitským podnikatelům
16.03.2011 Jamajská vláda poskytne víza na dobu
až šesti měsíců haitským podnikatelům, jež mají
zájem v zemi investovat a též uvést na trh své
výrobky. Podle slov ministra zahraničí Kena
Baugha, cílem je podpoření vzájemných
obchodních vztahů zemí a též určité přispění k
oživení ekonomiky na Haiti, jež byla výrazně
ovlivněna lednovým zemětřesením v roce 2010.

Zahraniční společnosti stahují své
zaměstnance z Japonska
16.03.2011 Hlavním důvodem je hrozba radiace
unikající z jaderné elektrárny Fukushima. Své
zaměstnance ze země stahuje BMW a Continental.
Další, v čele se softwarovým gigantem SAP,
stěhují zaměstnance do měst na jihu Japonska.
Aerolinky se snaží přesměrovávat lety mimo letiště
v Tokyu.

China Mobile potvrzuje nárůst zisku díky
multimédiím
16.03.2011 Největší telekomunikační operátor na
světě s 584 miliony zákazníků potvrdil nárůst
čistého zisku o 3,9% na 18,2 miliardy dolarů za rok
2010. Celkový příjem China Mobile vzrostl navíc o
7%. Vedení společnosti potvrdilo, že zatím stojí
především čím dál tím běžnější stahování hudby a
dalších multimédií přes mobilní telefon. Na zisku
se zajisté podílí i to, že společnost rozběhla v
sedmi hlavních čínských městech vysokorychlostní
síť 4G.

Shell plánuje ambiciózní růst
16.03.2011 Vedení společnosti Royal Dutch Shell
zveřejnilo plány na investice v hodnotě 100 miliard
dolarů v horizontu příštích čtyř let. Dalším ze
sebevědomích cílů jedné z největších firem
těžících ropu a zemní plyn je produkovat 3,7
milionu barelů těchto surovin denně a to již do roku
2014. Royal Dutch Shell posílil nyní i zásobování
neštěstím postiženého Japonska.

Prezident Palestinské samosprávy chce
sjednocení s Gazou- chystá se ji navštívit
16.03.2011 Prezident palestinské
samosprávy Mahmoud Abbas chce popré od roku
2007, kdy v pásmu Gazy zvítězilo islamistické
hnutí Hamas, navštívit tuto oblast a zahájit dialog
vedoucí k urychlenému sjednocení se Západním
břehem Jordánu. Hamas tvrdí, že Mahmoud Abbas
již není legitimním prezidentem, neboť volby
neproběhly od roku 2006, ovšem nyní vůdce
Hamasu Ismail Haniyeh vyzval prezidenta, kterého
tak přímo značil, což svědčí o vstřícnějším postoji,

aby Gazu navštívil.

Human Rights Watch: "činy milice a
bezpečnostních sil v Pobřeží slonoviny lze
označit za válečné zločiny"
16.03.2011 Podle Human Rights Watch se síly
loajální prezidentu Laurentu Gbagbovi dopouští
krutostí organizovaného charakteru, které lze dle
mezinárodního práva označit za válečné zločiny.
Podle pozorovatele HRW Corinne Dufky v Pobřeží
slonoviny dochází k znásilňování, popravám a
upalování. Zpráva HRW stejně tak obviňuje
ozbrojence prezidenta Allassane Ouattary, kteří v
bojích ovládli severní Abidjan a prokazatelně
popravili 11 pro- gbagbovských vojáků. HRW také
hovoří o etnicky motivovaných čistkách milic,
složených z mladých patriotů, které vede a
fanatizuje Charles Ble Goude. Tyto mladistvé
milice měly zavraždit několik imigrantů a také
příslušníků kmene Dioula, k němuž patří i
prezident Ouattara.

Bahrajnské bezpečnostní síly zahájily zásah
proti demonstrantům 
16.03.2011 Za podpory vrtulníků, den po vyhlášení
stanného práva, byl zahájen zákrok, který má
uvést v platnost zákaz vycházení, rozehnat tábory
demonstrantů a obsadit demonstranty ovládané
Perlové Náměstí v Manamě. Podle prvních zdrojů
již zahynuli 3 policisté a nejméně dva
demonstranti. Poslanec Abdel Jalil Khalil, šéf
šíítské 18-ti mandátové parlamentní strany Wefaq
označil stav za vyhlášení války šíítům. Do měst
vjíždí tanky a obrněné transportéry.

JAR a Singapur se ucházejí o křeslo poradního
výboru Mezinárodního měnového fondu
16.03.2011 Jihoafrická republika i Singapur jsou
zároveň jedinými uchazeči o křeslo v hlavním
poradním výboru MMF, poprvé v historii MMF tak v
tomto výboru zasedne africká nebo asijská země.
Ředitel MMF Dominique Strauss-Kahn favorizoval
Singapur, neboť je v zájmu Měnového fondu získat
na svou stranu především Asii, která je v
současnosti nejrychleji rostoucí částí globální
ekonomiky.

V Alžírsku byl rozehnán dav napadající
benzinové stanice
16.03.2011 Policie musela za pomoci slzného
plynu a gumových projektilů rozehnat asi 60-ti
členný dav mužů, kteří kameny napadali čerpací
stanice. Vláda odmítla, že by dav měl politické
požadavky, prý požadoval od vlády pouze lepší
bydlení.

Itálie vyloučila možnost intervence v Libyi-
povstalci jsou stále více ohroženi
16.03.2011 Itálie, potenciální základna pro pro

vojenské operace spojené s bezletovou zónou,
kterou prosazuje Británie a Francie, vyloučila
vojenský zásah v Libyi. Italský ministr zahraničí
Franco Frattini tvrdí, že mezinárodní společenství
to nechce a ani nemůže prosadit. Bývalý
francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner
prohlásil, že mezinárodní společenství selhalo,
neboť bezletová zóna dle něj měl být již dávno
schválena a kvůli nerozhodnosti umírají už po tři
týdny civilisté. Postupující libyjská armáda mezitím
již vyzvala město Benghazi ke složení zbraní a
jeden ze synů Muammara Kaddafiho ujistil
mezinárodní společenství ve vysílání
televize Euronews, že město brzy padne i kdyby
měla být vyhlášena bezletová zóna.

Dárci zmrazili státu Malawi dary v hodnotě 400
milionů dolarů- mimo jiné se jim nelíbí zákaz
homosexuálních sňatků
16.03.2011 Dárci tak učinili na podporu protestů
proti zákonu zakazující homosexuální sňatků či
např. možnosti vlády zakázat vydávání jakýchkoliv
novin. Vláda Malawi je silně závislá na zahraniční
pomoci, která tvoří 40% příjmů země. Ministr
financí Ken Kandodo přiznal, že pokud nedojde k
odvolání tohoto kroku, vláda si bude muset v tomto
rozpočtovém roce půjčit podstatně více, než se
očekávalo.

Jihoafrická bankovní skupina FirstRand chce
expandovat do Nigérie- investice až 400
milionů dolarů
16.03.2011 Skupina FirstRand, banka č. 2 v JAR,
hodlá na nigerijský trh vstoupit pomocí různých
aliancí s místními bankami. Generální ředitel
FirstRand Sizwe Nxasana oznámil, že je již v
pokročilém jednání s nigerijskou bankou Sterling
Bank, ve které hodlá jihoafrická skupina investovat
300- 400 milionů dolarů.

V Nigérii vybuchla ropná plošina společnosti
Agip
16.03.2011 V deltě Nigeru dnes vybuchl šelfový
ropný vrt. Příčina zatím není známa, ovšem včera
údajně měla společnost dostat výhružný email od
jedné z militantních skupin, které v oblasti operují.
Italský Agip odmítl událost komentovat, avšak je
zřejmé, že nigerijská vláda opět ztrácí kontrolu
situace v této strategické oblasti.

Slovenská vláda i nadále podporuje jadernou
energetiku
16.03.2011 Slovensko nehodlá měnit své plány na
rozšiřování svých dvou jaderných elektráren, neboť
země nedisponuje alternativnímii zdroji energie.
Energie ze slovenských jaderných elektráren
pokrývá 55% trhu.

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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