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Ruský premiér: Rusko je připraveno zvýšit
dodávky plynu do Evropy a LNG do Japonska
20.03.2011 Rusko je podle slov premiéra Vladimíra
Putina připraveno zvýšit dodávky plynu do Evropy
o 6 miliard krychlových metrů během 100 dní a
uvolnit tím až 4 miliony tun zkapalněného zemního
plynu (LNG) pro Japonsko. Premiér rovněž vyjádřil
naději na přímý a konstruktivní dialog s japonskými
partnery a nabídl japonským společnostem účast
na realizaci významných energetických projektů na
Dálném východě a ve východní Sibiři.

Německo se má podle expertů připravit na
výrazný růst cen energie
19.03.2011 Němečtí spotřebitelé se podle
odborníků budou muset smířit s výrazným růstem
ceny elektřiny, souvisejícím se změnou vládní
politiky v oblasti jaderné energetiky. Německá
kancléřka A. Merkel nedávno v reakci na události v
Japonsku oznámila o postupném odstoupení země
od jaderné energie.

Americká armáda převzala velení nad
operacemi v Libyi
19.03.2011 Velení převzalo americké vojenské
velitelství pro oblast Afriky. Nad Libyí doposud
operuje pouze francouzské letectvo a z válečných
lodí Spojených států jsou odpalovány
rakety Tomahawk, s plochou dráhou letu v rámci
operace "Odyssey Dawn". Hlavním cílem těchto
střel jsou města Tripolis a Misrata, zatímco
francouzské letouny operují na západě nad
Benghazi. Libyjská vláda obviňuje jednotky
operující pod mandátem OSN z útoků na civilisty,
kteří prý při ostřelování umírají.

V neděli by mohlo padnout rozhodnutí o
zapojení NATO do libyjského konfliktu
19.03.2011 Výsledkem dosavadních jednání 28
členských států NATO v Bruselu je shoda na
poskytnutí humanitární pomoci libyjskému
obyvatelstvu. Do nedělního večera by měli
velvyslanci rozhodnout jestli NATO podpoří akce
k zajištění bezletové zóny a jestli bude iniciovat
vznik zbrojního embarga.

Americký ministr obrany přesunul návštěvu
Ruska na neděli
19.03.2011 Robert Gates přesunul svou návštěvu
Moskvy ze dneška na neděli, řešení podle
amerického ministerstva obrany souvisí se
záměrem ministra sledovat vývoj v Libyi.  Podle
dřívějších zpráv se má šéf Pentagonu zúčastnit
prvního setkání pracovní skupiny, vytvořené v
rámci prezidentské komise Ruska a Spojených
států, která bude jednat mimo jiné o otázkách
spojených se spoluprácí v oblasti protiraketové
obrany, NATO, evropskou bezpečností, Smlouvou
o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, a také
plněním smlouvy START II.

Moskva vyjádřila lítost v souvislosti s
vojenskou akcí v Libyi
19.03.2011 Ruští představitelé vyloučili možnost,
že by se Rusko do vojenské operace zapojilo, a
vyzvali jak libyjské strany, tak účastníky operace,
aby zabránili utrpení nevinných civilistů. Ruské
agentury mezitím s odvoláním na zdroje v Kremlu
uvedly, že prezident D. Medvěděv odvolal ruského
velvyslance v Libyi Vladimira Čamova. Důvod
tohoto kroku zatím zůstává bez vysvětlení, stalo se
tak ale údajně několik hodin před hlasováním o
rezoluci OSN.

Kanadský premiér: "Schodek rozpočtu klesne
do jednoho roku o čtvrtinu."
19.03.2011 Bez udání přesných důkazů prohlásil

kanadský premiér Stephen Harper, že rozpočtový
schodek Kanady klesne během jednoho roku o 25
%. Přiznal, že naprosto stejný pokles o čtvrtinu
proběhl již během minulého roku. Situace se tak
bude podle premiéra opakovat.

Vozy Nissan jsou v Japonsku podrobovány
zkouškám na radioaktivní odpad
19.03.2011 Společnost Nissan započala s testy
všech vozů vyrobených na japonském území
ohledně možné přítomnosti radioaktivního odpadu.
Podle oficiální zprávy vedení Nissan se jedná o
preventivní krok, který vychází z požadavků
veřejnosti, a proto nesmí býti za žádnou cenu
podceněn.

Jednání mezi EU a Mercosurem zatím příliš
nepokročila
19.03.2011 V pátek skončilo v Bruselu čtvrté kolo
jednání mezi Evropskou unií a sdružením volného
obchodu jihoamerických států Mercosurem týkající
se dohody o možnosti obchodní spolupráce mezi
oběma subjekty. Zástupci obou stran se shodují,
že zbývá ještě množství otázek, které je třeba
detailně prodiskutovat. Zatím největšími
překážkami úspěšného dosažení dohody se jeví
obavy evropských zemědělců z neschopnosti
konkurovat svým jihoamerickým protějškům a též
argentinské postoj z hlediska ochrany domácího
trhu.

Airbus a Air France-KLM zahrnuti ve
vyšetřování záhadného zřícení letu Air France
447 v roce 2009
19.03.2011 Podle oficiální zprávy probíhá
intenzivní vyšetřování zřícení letu Air France 447 z
Rio de Janeira do Paříže v roce 2009, při kterém
zahynulo všech 228 pasažérů na palubě. Zahrnuty
budou i společnosti Air France-KLM či Airbus,
jejichž možná spojitost s tragédií je momentálně
vyšetřována. Zřícený letoun byl vyroben právě
zmíněnou společností Airbus.

Chilští exportéři budou zřejmě negativně
ovlivněni klesající cenou dolaru a situací v
Japonsku
19.03.2011 I přes opačná tvrzení vlády, chilský
export zřejmě zaznamená ránu, a to v důsledku
klesající ceny dolaru a současné krize v Japonsku,
jež je hlavním odběratelem mnoha chilských
výrobků. Situace se týká především produktů ze
sektoru zemědělství. Dle prezidenta Národní
zemědělské společnosti Luise Mayola bude
zaznamenán pokles zaměstnanosti v tomto
odvětví. Chilské vyvážející firmy tak zřejmě budou
muset nalézt jiná odbytiště svých výrobků.

Hillary Clinton: "USA podpoří vojenskou
intervenci v Libyi."
19.03.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton prohlásila ve svém projevu v Paříži, že
USA jsou plně připraveny spolupracovat s
evropskými a kanadskými spojenci na vojenské
intervenci v Libyi. "Našim úkolem je v prvé řadě
ochrana civilistů," zaznělo z úst ministryně. Toto
prohlášení přišlo krátce poté, co francouzská
letadla začala s útoky na jednotky libyjského vůdce
Muammara Kaddafiho.

USA vybízí vládu Bahrajnu k dialogu s
protestujícími
19.03.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton prohlásila ve svém projevu, že USA rázně
apeluje na bahrajnskou vládu, aby okamžitě
započala jednání s protivládními silami. Podle
ministryně je jakákoli forma násilí tou nejhorší
možnou cestou a stanovisko Spojených států k

současné situaci je jasné a neměnné.

Historická návštěva amerického prezidenta
Obamy v Brazílii proběhla
19.03.2011 Americký prezident Barack Obama
prohlásil na návštěvě v Brazílii, že je přesvědčen o
možnosti úzké spolupráce s Brazílií na politické i
obchodní úrovni. S brazilskou prezidentkou Dilmou
Rousseff poté probral konkrétní body, na kterých
musí oba státy společně pracovat. Patřila mezi ně
například práce na rozvoji a účelném využití
jihoamerických ropných nalezišť.
Americko-brazilské vztahy nebyly v posledních
letech na dobré úrovni, avšak podle expertů se
tato situace může s nástupem nové brazilské
prezidentky Dilmy Rousseff brzy změnit.

Francouzská letadla začala útoky na jednotky
plk. Kaddafiho
19.03.2011 Doposud bylo zničeno 5 tanků
vládních sil. Zásah zatím vedou jen francouzské
jednotky, ovšem hodlají se připojit Kanaďané,
Britové, Američané a Italové již nad Libyi vyslali
průzkumná letadla. Své letectvo nabídlo i Dánsko
a Norsko a NATO začalo jednat o připojení se k
jednotlivým státům. Rezoluce 1973 Rady
bezpečnosti je dle právních expertů nejofenzivnější
od 1. války v Perském zálivu.

Na Kladensku rozhodnou o svém senátoru až v
druhém kole voleb
19.03.2011 Žádný s devíti kandidátů na
senátorské křeslo po volbách na Kladensku
nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Dva
nejúspěšnější kandidáti Jiří Dienstbier,
místopředseda ČSSD, a kladenský primátor Dan
Jiránek (ODS) tedy postupují do druhého kola.

Situace ohledně reaktoru č. 3 JE Fukušima
Daiichi se lepší
19.03.2011 Tento rektor byl největší hrozbou z
důvodu přehřívání se plutoniových palivových
článků, jelikož samotné plutonium je vysoce
toxické. Situace se ale díky úsilí hasičských
cisteren chladících 3. reaktor pomalu stabilizuje.

Čína zažádala o kompletní informace o
současném stavu v Japonsku
19.03.2011 Všechny sousedské státy nabídly
Japonsku pomoc, jako vyjádření soucitu se zemí
postiženou nedávnou katastrofou a jejími
následky. Na druhou stranu bylo ale mnoho
okolních států nespokojených s nedostatečnou
informovaností o situaci, a to především z počátku
krize. Tokyo nyní čelí kritice ze strany opozice i
některých lidí, kteří si stěžují na současné počínání
tamní vlády.

Turecko vysílá do Japonska záchranný tým
19.03.2011 Turecký pátrací a záchranný 33 členný
tým byl vyslán do zemětřesením a tsunami
postiženého Japonska. V týmu je i několik expertů
na atomovou energii, kteří s sebou vezou
nejmodernější přístroje k měření radioaktivity, a
odborných záchranářů. Náměstek předsedy
vlády Cemil Çiçek se vyjádřil, že když Turecko
r.1999 postihlo zemětřesení, bylo to mimo jiné i
Japonsko, které zemi pomohlo, je tedy
samozřejmé, že Turecko nyní udělá obdobný krok.

Japonsko zastavilo prodej potravin z blízkosti
poškozené jaderné elektrárny Fukušima
19.03.2011 Důvodem je podle IAEA radioaktivní
kontaminace produktů, která by mohla způsobit
krátkodobé zdravotní potíže. Zákaz se týká
výrobců v okruhu 30 kilometrů od elektrárny.

www.pressexpress.cz strana 1 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/


neděle

20
březen

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

Správce zkrachovalé investiční banky Lehman
Brothers žaluje Citibank
19.03.2011 Správce starající se o likvidaci
zkrachovalé americké investiční banky Lehman
Brothers požaduje po Citibank navrácení hotovosti
a aktiv v celkové hodnotě 1,3 miliardy dolarů.
Vedení Citibank označilo toto tvrzení za
nepodložené a zcela jej odmítá. Peníze měly být
bance zmrazeny ale poté už neobnoveny.

Aktuální stav JE Fukušima Daiichi
19.03.2011 Reaktor 1- Palivové tyče poškozeny
výbuchem ze soboty 12. 3. Reaktor 2- Jádro
reaktoru bylo poškozeno výbuchem 15. 3. a
následně došlo ke zvýšení stupně jaderného
ohrožení. Reaktor 3- Jediný rektor užívající
plutonium byl poškozen výbuchem 14. 3., který
zničil střechu jeho budovy. Hladina vody v
bazénech s palivovými články je na kriticky nízké
úrovni. Reaktor 4- Zasažen explozí 15. 3. a
následným požárem 16. 3. Budova také postrádá
střechu a hladina vody v bazénech s palivovými
články je nebezpečně nízká. Reaktor 5 a 6-
Bazény s vyhořelým palivem se stále zahřívají nad
normální úroveň.

Turecká obranná hlídka se střetla se členy
teroristické PKK
19.03.2011 V provincii Bingöl v jihovýchodním
Turecku došlo ke střetu mezi hlídkou a skupinou
teroristů PKK. Výsledkem je 9 mrtvých na straně
PKK. Turecká armáda okamžitě na místo vyslala
vojenské letouny a helikoptéry s jednotkami, které
oblast zajišťují. Počet teroristických útoků se nyní s
blížícími se červnovými volbami neustále zvyšuje,
extrémisté se tak snaží o dosažení příznivějších
volebních výsledků prokurdské strany BDP.

První kolo doplňovacích voleb na Kladensku
skončilo
19.03.2011 Na Kladensku skončilo první kolo
doplňovacích voleb do Senátu, ve kterém voliči
vybírali nástupce Jiřího Dienstbiera. K volbám se
dostavilo přibližně 21 procent oprávněných voličů.
Výsledky by měly být zveřejněny po dnešní 17.
hodině.

Inženýři se blíží k zavedení elektrické energie
do JE Fukušima Daiichi
19.03.2011 Ta by měla napájet chladící systémy
alespoň v části poničené jaderné elektrárny. Ke
chladícím okruhům byly zavedeny kabely s
vysokým napětím, ale v ochlazování stále
pokračují i hasičské a vojenské cisterny, které
stříkají vodu na palivové články, aby zabránily
jejich roztavení.

V Gaze se spouští násilí, byly napadeny stanice
Reuters, CNN a NHK
19.03.2011 V Gaze propuklo násilí, za
demonstrací tisíců požadujících politické
sjednocení Fatahu a Hamasu dochází k
vzájemným střetům na hranicích s Izraelem.
Palestinské bezpečnostní síly pod kontrolou
Hamasu zaútočily na sídla mezinárodních
zpravodajských stanic CNN, Reuters a japonské
NHK. Požadovali zde přístroje na televizní vysílání,
ale žádný z reportéru nebyl vážně zraněn.
Asociace novinářů v Izraeli reagovala prohlášením,
že bude bojkotovat nadcházející tiskovou
konferenci Hamasu.

Kanada podporuje vojenský zásah v Libyi,
potřebuje ale 2 dny
19.03.2011 Kanada oznámila, že se hodlá
zúčastnit bojových operací v Libyi, ale kanadské
vojenské letectvo bude připraveno až za dva dny.
Francouzská bojová letadla mezitím již zahájila
průzkumné lety nad povstaleckou baštou
Benghazi.

Nový způsob diagnostiky rakoviny v Uruguaji
19.03.2011 Centrum molekulárního zobrazování
v Uruguaji bude v blízké době schopné
diagnostikovat rakovinu prostaty a mozku již
v jejím raném stadiu. Podařit by se to mělo též u
Alzheimerovy choroby. Generální ředitel centra
Henry Engler prohlásil, že již brzy budou mít
k dispozici látku, jež umožňuje prozkoumat lidské
tělo z tomografického hlediska v jedné fázi, a jejíž
použití bude předcházet nynějším postupům.

Chile a USA podepsali dohodu týkající se
jaderné energetiky
19.03.2011 V pátek byla dohoda o jaderné
energetice stvrzena podpisy, a to navzdory
globálním obavám způsobeným situací v Japonsku
a též nesouhlasu ze strany chilských obyvatel.
Jedná se o spolupráci v daném odvětví a užívaní
jaderné energie pro mírové účely. Organizace
Greenpeace v Chile též vyjádřila svůj negativní
postoj.

Benin má nového prezidenta- vítězství musí
ještě potvrdit ústavní soud
19.03.2011 Jeden z nejvýznamnějších afrických
producentů bavlny se dočkal výsledků voleb po
odkladech způsobených stížnostmi opozice.
Vítězem voleb je Boni Yayi. Obavy z toho, že by
jeho protikandidát Adrien Houngbedji mohl
způsobit podobnou krizi, jaká je v Pobřeží
slonoviny tak pomíjejí, neboť Houndbedji výsledek
přijal. Rozhodnutí volební komise ale musí ještě
potvrdit beninský ústavní soud.

Etiopie hrozí Eritrei- etiopský premiér odmítl
vyloučit možnou konfrontaci
19.03.2011 Etiopie oznámila, že hodlá přijmout
"všechna nezbytná opatření" proti Eritrei, kterou
obviňuje ze zásahů do etiopské suverenity. Od
války, která mezi státy proběhla v letech
1998-2000 a vyžádala si 80 000 obětí, si obě země
vyměňují ostrou rétoriku, Etiopie však nyní přímo
obvinila Eritreu z podpory etiopských rebelů za
účelem destabilizace a narušení své státní integrity
a dále z podpory somálských povstalců. Etiopský
premiér Meles Zenawi prohlásil, že nemůže
vyloučit možnost konfrontace, neboť Etiopie nadále
nemůže nečinně přihlížet snahám Eritrei narušit
stabilitu Afrického rohu. Eritrea reagovala
prohlášením, že Západ jednoznačně straní Etiopii,
ačkoliv dodnes nejsou vyřešené hraniční spory o
území, dále popřela všechny obvinění.

Čestným předsedou ČSSD zvolen Valtr
Komárek
19.03.2011 Brněnský sjezd ČSSD zvolil dnes
jednomyslnou aklamací ekonoma a politika Valtra
Komárka čestným předsedou. V. Komárek tak
nahradil místo čestné funkce po zesnulém
Slavomíru Klabanovi.

Ministr financí navrhuje danění hrubé mzdy
19-ti %
19.03.2011 V rámci daňové reformy, která by měla
platit od r. 2013, navrhl ministr financí Miroslav
Kalousek (TOP 09) zrušení danění fyzických osob
ze superhrubé mzdy. Danily by se naopak hrubé
mzdy, a to 19-ti %. Fyzickým osobám se také
změní výše odvodů na sociální a zdravotní
pojištění na 6,5%. Dále ministerstvo plánuje
zavedení zaměstnaneckého paušálu = slevy na
dani ve výši 3 000 Kč.

Ministerstvo financí plánuje postupně zrušit
odpočet úroků z úvěrů na bydlení
19.03.2011 Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP
09) představil další plány ministerstva v rámci
reformy daní, a to postupné zrušení odpočtu úroků
z hypoték nebo úvěrů ze stavebního spoření z
daňového základu. Odpočet by se měl snížit ze
současných 300 tisíc ročně na polovinu. Pro
smlouvy uzavřené od r. 2012 by odpočet nebyl
vůbec možný.

V Čadu byly podruhé odloženy volby, tentokrát
na neurčito
19.03.2011 Prezidentské volby, které měly
proběhnout 24. dubna, jsou opět odloženy. Vláda
odmítla sdělit další náhradní termín. Důvodem mají
být problémy s přípravou seznamů voličů a
volebními lístky.
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