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Cena ropy lehce klesá, důvodem je vyhlášení
dočasného míru v Libyi
19.03.2011 Díky dočasnému příměří vyhlášenému
libyjským vůdcem Muammarem Kaddafim došlo k
poklesu cen ropy na světových trzích. Brent ropa
se po dnešku ustálila na hodnotě 113.93 dolarů za
barel, což je podstatně méně než nedávno
dosažený absolutní vrchol 117,29 dolarů za barel.
Další vývoj cen ropy ovlivní podle expertů
především dva faktory:

1. Dění v Libyi a na Blízkém východě

2. Krizová situace v Japonsku

Americký prezident Obama: "Kaddafiho
jednotky se musí stáhnout, jinak zaútočíme."
19.03.2011 Prezident Barack Obama dal jasně
najevo, že pouze vyhlášení dočasného příměří
libyjským vůdcem Muammarem Kaddafim není
dostatečný důvod ke stáhnutí amerických
vojenských lodí od libyjského pobřeží. Prezident
namítl, že vůdce Kaddafi musí co nejrychleji
stáhnout všechny své jednotky z měst, která jsou
pod tlakem vládních sil, jinak bude čelit
nevyhnutelné vojenské intervenci.

Předsedou ČSSD byl zvolen Bohuslav Sobotka
18.03.2011 Do této chvíle statutární
místopředseda Bohuslav  Sobotka obdržel v
hlasování 304 hlasů a v druhém kole tajné volby
porazil protikandidáta Michala Haška, předsedu
Asociace krajů. Michal Hašek po zvolení oznámil,
že se bude kandidovat na post místopředsedy.

Na italský ostrov Lampedusa stále připlouvají
další uprchlíci
18.03.2011 Od pondělí dorazilo k
přelidněnému ostrovu na jihu Itálie dalších 24
plavidel ze severní Afriky, při nehodně jednoho
z nich se utopilo 40lidí. V úterý italská vláda raději
nepovolila libyjské lodi vezoucí 1800 emigrantů
doplit palivo v sicilském přístavu. Tento týden
ostrov navštívila šéfka francouzské Národní fronty
Marine Le Penn, která je známá svým negativním
postojem k nelegálním imigrantům.

Firma E.on zvažuje žalobu na německou vládu
kvůli odstavení jaderných elektráren
18.03.2011 Z rozhodnutí kancléřky Angely Merkel
bylo 7 nejstarších německých jaderných elektráren
dočasně vypnuto, což E.on považuje za porušení
slibu z loňského podzimu, kdy se sama A.Merkel
zasadila o prodloužení provozu elektráren přes
jejich plánovanou životnost navzdory plánům
opozice. SPD teď označila německou kancléřku za
nedůvěryhodnou a tvrdí, že Němci nebudou muset
energii dovážet ani po zavření 9 jaderných
elektráren.

Španělská vláda stahuje všechny své občany,
kteří usilují o návrat domů, z katastrofou
postiženého Japonska
18.03.2011 Španělská vláda oznámila, že plány na
vyslání letadla do katastrofami postiženého
Japonska jsou ve vrcholné fázi schválení. K tomu
se dostane všem navrátivším plné zdravotní péče,
která bude poskytována dle vyjádření Ministerstva
zdravotnictví Španělska zcela bezplatně.

Ve Španělsku ohlášen test všech jaderných
elektráren
18.03.2011 Španělsko je další zemí zemí, kde
dojde k bezpečnostnímu testu všech jaderných
elektráren. Tento krok oznámil premiér Jose Luis
Rodriguez Zapatero. V současné době je ve

Španělsku aktivních 8 jaderných reaktorů v 6
elektrárnách.

Zprávy o rozsáhlých nepokojích v Sýrii
18.03.2011 Podle předběžných nepotvrzených
zpráv vypukly rozsáhlé protesty a nepokoje ve
městech Hims, Diraa, Banyaas, Der Elzour a v
hlavním městě Damašku, odkud se šíří dál.
Demonstranti žádají svobodu a konec korupce a
svědci hovoří o několika úmrtí. Policie prý zatkla už
stovky lidí a situace se zhoršuje, neboť
bezpečnostní složky nečekaly propuknutí protestů
v pěti městech najednou. Demonstrace měly být
spuštěny ze stránky " důstojný pátek" na
Facebooku, odkud také přicházejí první obrázky z
nepokojů.

Mezinárodní organizace pro lidská práva: "USA
zachází se zatčenými nelegálními imigranty za
rámcem únosnosti."
18.03.2011 Organizace pro lidská práva
Inter-American Commission on Human Rights
přiznala ve svém prohlášení, že zacházení USA se
zatčenými nelegálními imigranty není v rámci
únosnosti. Často prý dochází k naprostému
znehodnocování lidské důstojnosti, zatčení
pobývají v nesnesitelných podmínkách a o
zacházení s dětmi ilegálních rodin prý platí to
samé. Podle organizace musí Spojené státy
systematicky a rázně pracovat na odstranění
těchto závažných nedostatků.

Pohřešovaní žurnalisté New York Times
nalezeni, brzy se vrátí domů
18.03.2011 Čtyři žurnalisté deníku New York
Times, kteří byli pohřešováni v Libyi, jsou již
nalezeni. Podle oficiální libyjské zprávy byli zajati
libyjskými provládními silami a podezříváni z
nezákonného překročení hranic. Syn libyjského
vůdce Kaddafiho prohlásil: "Zajali jsme je a
podezřívali za ilegální pobyt, když však bylo
zjištěno, že se jedná o Američany a ne Evropany,
rozhodli jsme se všechny propustit."

Soud státu Wisconsin (USA) dočasně blokuje
kontroverzní zákon o redukcích kolektivních
výhod státních pracovníků
18.03.2011 Kontroverzní zákon, podepsaný
guvernérem státu Scottem Walkerem, redukuje
kolektivní výhody státních zaměstnanců a
požaduje vyšší odvody na penzijní a zdravotní
pojištění z jejich platů. Soud tento zákon dočasně
zablokoval z důvodu projednávání stížnosti, která
byla vznesena proti několika zákonodárcům
republikánské strany. Platnost zákona však není
tímto rozhodnutím zrušena.

Rychlý přehled událostí v Japonsku
18.03.2011 11. 3. 2011- Zemětřesení o síle téměř
9 stupňů Richterovy škály způsobuje masivní vlnu
tsunami. 12. 3- Potvrzení, že radiace uniká z JE
Fukušima Daiichi. Následně je evakuováno
obyvatelstvo v okolí 20 km. 13. 3- Japonsko čelí
humanitární krizi. Kromě reaktoru 1 je nyní v
ohrožení i reaktor 2 a začíná práce na ochlazování
palivových článků. 14. 3- Vodíková exploze vzniklá
přehřátím ničí další reaktor. Japonské akcie padají
o 7,5% a Bank of Japan schvaluje finanční fúzi v
hodnotě 287 miliard dolarů. 15. 3- Další exploze
vystavuje použité jaderné palivo přímému styku s
atmosférou a ničí budovu reaktoru. Objevuje se
dopad na globální finanční trhy. 16. 3- Japonský
císař promlouvá k lidu. Situace se zhoršuje,
záchranáři jsou stahováni z oblasti a vrtulníkům se
nedaří chladit nejohroženější reaktor ze vzduchu.
17. 3- Pokračují letecké evakuace. Chlazení je
nyní na hasičských cisternách a helikoptérách.

Úroveň radiace v Tokyu je nad normálem.
Humanitární situaci ztěžuje zima. 18. 3- Vláda
připouští možnost zasypání JE Fukušima pískem a
betonem (poslední možnost jak zabránit úniku
radiace- černobylské řešení).

Senát USA: "Prezident Obama musí vyřešit
problém schválení dlouhodobého státního
rozpočtu."
18.03.2011 Podle oficiálního výroku Senátu USA,
který byl podepsán celkem 64 senátory (32
demokratů, 32 republikánů), je americký prezident
Barack Obama tou jedinou osobou, která musí
dostat plán dlouhodobého státního rozpočtu pod
kontrolu. O jeho podobě se vedou v Kongresu
USA již dlouhosáhlé diskuze a debaty bez
uzavření nutného koncenzu. Senát tímto výrokem
reagoval na dnešní prohlášení prezidenta Obamy,
který Senátu poskytl znovu další čas na hledání
přijatelného východiska. "Bez zásahu prezidenta
bude těžké shodnout se na všeobecně uznaném
výsledku," přiznává Senát v oficiálním prohlášení.

Prezident Pobřeží slonoviny Laurent Gbagbo
vyzval obyvatele k boji s rebely
18.03.2011 Tábor podporující prezidenta Gbagba
uvedl: "Jeho Excelence prezident Laurent Gbagbo
vyzývá obyvatele k přijetí velké zodpovědnosti a k
silnější spolupráci s bezpečnostními silami, aby
všichni podezřelí v našem prostředí mohli být
neutralizováni." Největší obavy jsou z milic "Mladí
vlastenci", které jsou věrné úrezidentu Gbagbovi a
již nyní násilně operují v Abidjanu, přičemž jsou
složené ze zfanatizované mládeže. Francie
oznámila, že hodlá v Radě bezpečnosti OSN
prosadit další kroky proti prezidentu Gbagbovi.

USA dopraví do Středozemního moře více
bojových lodí
18.03.2011 V rámci zvýšení tlaku na libyjského
vůdce Muammara Kaddafiho dopraví USA do
Středozemního moře nové bojové lodě, které
budou použity v případě nutnosti. Přesun lodí
proběhne podle oficiální zprávy do 23. března
2011.

V Ghaně vzniká epidemie cholery- 4000
nakažených, první mrtví
18.03.2011 Světová zdravotnická organizace
zatím tvrdí, že situace je stále pod kontrolou,
ačkoliv připouští, že je vážná. Ghana je jiného
názoru a bije na poplach, dnes zemřelo na nákazu
prvních 60 lidí a je hlášeno přes 4000
infikovaných. Velkým problémem je fakt, že se
epicentrem nákazy stalo hlavní město Accra, ve
které žijí 2 miliony obyvatel. Ghana sousedí s
Pobřežím slonoviny.

Egyptský islámský vůdce: "věřím, že
demokracie v Egyptě ochrání islamisty"
18.03.2011 Duchovní Abboud al-Zumar, který byl
propuštěn po 30-ti letech vězení za účast na
organizaci atentátu na egyptského
prezidenta Anvara Sadata, dnes prohlásil, že je
čas ukončit svatou válku. Po prezidentu Sadatovi
nastoupil Husni Mubarak, kterého duchovní
al-Zumar považoval za nepřítele islámu v Egyptě,
a ten nyní už není u moci- demokracie, která Egypt
čeká podle něj dodá pravověrným muslimům
dostatek svobody.

General Electric vyslalo inženýry na pomoc
Japonsku
18.03.2011 Ti mají spolupracovat se zaměstnanci
firmy Tokyo Electric Power Co v krizovém centru a
společně zabránit roztavení reaktorů a bazénů s
použitým palivem. General Electric navrhovalo
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všech šesti reaktorů JE Fukušima Daiichi.

Humanitární organizace vyzývají sousedy Libye
k otevření hranic, dle některých zpráv vojska
plk. Kaddafiho stále bojují
18.03.2011 Humanitární organizace apelují na
Egypt, Tunis, Niger a Alžírska, aby se připravili na
exodus uprchlíků a neuzavírali před nimi hranice.
Předpoklady hovoří o další 300 000 lidí. Z Libye se
nyní šíří protichůdné zprávy a dle některých je
příměří porušováno a vládní vojska nadále střílí.
Experti varují před válkou a především před kroky
Muammara Kaddafiho, který má zkušenosti s
nekonvenční taktikou a je velmi těžko
předvídatelný. Kritici mají obavu o vývoj, který se
odehrál v Iráku a Afghánistánu. Zastánci
vojenského zásahu naopak upozorňují na
zkušenost z Bosny a Rwandy.

V jižním Súdánu opět došlo k velkým střetům
mezi armádou a milicemi
18.03.2011 Jihosúdánská armáda ( SPLA) čelila
dalšímu velkému útoku milic. Při bojích dle
předběžných informací zahynulo nejméně 60
vojáků. Vláda jižního Súdánu opět vznesla
obvinění súdánské vlády na severu, že záměrně
financuje milice k destabilizaci nově vznikajícího
státu.

Premiér Zimbabwe: "Naše země se stává
policejním státem, regionální vlády by měly
zasáhnout"
18.03.2011 Předseda zimbabwské vlády Morgan
Tsvangirai prohlásil, že jeho země ztrácí
demokracii, obvinil bezpečnostní orgány ze
svévolného zatýkání a vyzval k zásahu zvenčí.
Premiér tak učinil po příletu z jednání Jihoafrického
rozvojového společenství (SADC), kde varoval
před politickým násilím, které zemi zachvátilo v
minulosti. Stále více tak roste napětí mezi stranou
premiéra Hnutí za demokratickou změnu ( MDC) a
stranou prezidenta Roberta
Mugabeho ZANU-PF. Obě strany byly nuceny
vstoupit do společné koalice v roce 2008 po
sporných volbách, které vedly k masovému násilí,
záplavě emigrantů do Jižní Afriky a hlubší
hospodářské krizi.

Indický premiér odmítá jakákoliv nařčení z
kupování hlasů
18.03.2011 Indický premiér Manmohan Singh
odmítl zprávu zveřejněnou zdrojem Wikileaks o
uplácení a nelegálním získávání hlasů při
hlasování o důvěře vlády v roce 2008. Premiér
Singh označil Wikileaks za nedůvěryhodný zdroj.
Tato situace ještě více zvyšuje tlak na indickou
vládu po nedávném odhalení korupčních skandálů,
které stály stát několik miliard dolarů.

Australští policisté museli znovu zasahovat
proti bouřícím se imigrantům
18.03.2011 250 imigrantů po několika dnech
nepokojů napadlo ostrahu a podpálilo budovu
imigračního centra. Důvodem k tomu byl prý
protest proti životním podmínkám v tamním
zařízení. Někteří jsou na místě zadržováni již 18
měsíců. Po několik dní trvajícím neklidu na místo
dorazily i policejní posily. Minulý rok lodí připlulo k
Australským břehům více než 6 500 uprchlíků
převážně ze Srí Lanky, Afghánistánu a Iráku.
Imigrační situace v zemi je i nadále vážná.

Bývalý prezident Haiti se po dlouhém exilu
vrátil zpět do země
18.03.2011 Po sedmiletém exilu v jižní Africe se
bývalý prezident Haiti Jean-Bertrand Aristide vrátil
zpět. Je tomu tak právě dva dny před stěžejním
druhým kolem prezidentských voleb, v nichž by se
mělo rozhodnout mezi kandidáty Mirlande Manigat
a Michelem Martellym. Aristide, jenž byl v roce
2004 nucen uprchnout uprostřed rebelií, prohlásil,
že již netouží po aktivní politické roli. I přesto má
apříč zemí poměrně silnou podporu.

Rozsáhlé bezpečnostní přípravy na Obamovu
návštěvu v Salvadoru
18.03.2011 Přípravné  bezpečnostní operace na
návštěvu prezidenta USA Baracka Obamy, která
se uskuteční ve dnech 22.- 23. března, se nyní za
přítomnosti vojska a též amerických agentů konají
 v Salvadoru. Velvyslanec USA Carmen Aponte se
místním obyvatelům omluvil za možná omezení,
jako je například uzavření některých ze silnic.

Japonsko zvýšilo stupeň jaderného nebezpečí
na úroveň 5
18.03.2011 Zvýšení hodnoty na mezinárodní
sedmistupňové stupnici z úrovně 4 na úroveň 5
značí nehodu s širšími následky. Podle stupnice se
však stále nejedná o tak závažnou událost, jakou
byla černobylská havárie. Japonské úřady neustále
ujišťují obyvatele, že v okolí větším než 30 km od
elektrárny se nevystavují žádnému závažnému
riziku.

Veřejný projev prezidenta Obamy v Brazílii byl
odvolán
18.03.2011 Bez udání konkrétního důvodu,
velvyslanectví USA v Brazílii oznámilo zrušení
plánovaného veřejného projevu Baracka Obamy,
jež se měl konat v neděli v Riu de Jaineru. Dříve
během tohoto týdne sociální organizace a
obchodní svazy uvažovaly o svolání masové
demonstrace právě při příležitosti a na místě
očekávané promluvy.

Nedostatečné zásobování ohrožuje japonské
firmy
18.03.2011 To se týká především technologických
společností jako Sony Ericsson a Apple, jimž
začíná chybět mnoho součástek do výroby
jednotlivých produktů. Skutečný dopad se ale
očekává v horizontu tří měsíců, kdy má, podle
vedení obou firem, přijít na trh zboží nyní
vyráběné. Narušené zásobování se dotklo i
automobilového průmyslu.

Ministr práce napsal handicapovaným otevřený
dopis o sociální reformě
18.03.2011 Ministr práce Jaromír Drábek napsal
otevřený dopis adresovaný lidem se zdravotním
postižením, kteří nesouhlasí s jeho návrhem
sociální reformy a mají v plánu proti němu
protestovat. Sociální reforma podle nich omezuje
důstojnost a možnost uplatnění handicapovaných.
V dopise ministr práce svůj návrh reformy
vysvětluje a objasňuje.

Státy G7 se dohodly na pomoci Japonsku
18.03.2011 Skupinu G7 tvoří kromě Japonska
ještě USA, Francie, Německo, Velká Británie, Itálie
a Kanada. Tyto státy dnes přistoupily na opatření
proti stále se oslabujícímu japonskému yenu. Ten
oslabil na rekordní hodnotu 81,44 yenů za jeden
americký dolar, což je největší hodnota od druhé
světové války. Od roku 2000 to bude poprvé, co
státy G7 podniknou společný zásah do měnových
trhů.

Ministr financí představil daňovou reformu
18.03.2011 Ministr financí Miroslav Kalousek dnes
představil novelu zákona o dani z příjmu. Na
tiskové konferenci uvedl, že by od roku 2013
 mohlo skončit danění fyzických osob ze
superhrubé mzdy. Nová sazba daně by se měla
počítat z hrubé mzdy a činit 19 procent, což by pro
většinu lidí podle výpočtu ministerstva financí
znamenalo uspoření řádově stokoruny měsíčně.

Na Kladensku budou dnes a zítra probíhat
doplňovací volby do Senátu 
18.03.2011 Z devíti kandidátů budou dnes a v
sobotu vybírat voliči na Kladensku nového
senátora, nástupce někdejšího ministra zahraničí
Jiřího Dienstbiera. V případě, že žádný z kandidátů
nezíská nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se
druhé kolo hlasování o týden později.

Izraelský premiér navštíví Rusko
18.03.2011 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
navštíví 24. března Moskvu. Hlavními tématy jeho
jednání s ruskými vládními představiteli bude
situace na Blízkém východě a upevnění
obchodně-ekonomické spolupráce Ruska a
Izraele.
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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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