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EU: Testy jaderných elektráren by měly
proběhnout do konce roku
22.03.2011 EU plánuje uskutečnění zátěžových
testů jaderných elektráren do konce tohoto roku.
Forma zkoušek by měla zcela záviset na
pravomoci národních regulátorů, které by měly do
30.6. 2011 předložit seznam kritérií pro jednotlivé
typy reaktorů. Tato akce EU souvisí s nedávnou
jadernou krizí, která se odehrála v Japonsku a
stále ještě není zcela vyřešena.

Německá vláda zvažuje nepřímou podporu
konfliktu v Libyi
22.03.2011 Spolková vláda lehce mění svůj postoj
a začínají se objevovat stanoviska, že Německo
může nepřímým způsobem podpořit snahu o
vyřešení konfliktu v Libyi. Bundestag by měl v
nejbližších dnech rozhodnout o možných krocích
ze strany Německa. Kancléřka Angela Merkel však
pevně stojí za myšlenkou nenasadit žádné
německé vojáky v libyjské krizi.

Boj v Libyi komplikuje rozpočet Pentagonu
(USA)
21.03.2011 Díky neustálým přím a neshodám
Kongresu USA o schválení konečné podoby
rozpočtu pro zbytek tohoto roku bude pro
Pentagon velice náročné nalézt potřebné peníze
na podporu bojů v Libyi. Dlouhodobější plán
Pentagonu navíc počítá s masivním škrtem 70
miliard dolarů na výdej pro vojenské akce během 5
let. Podle expertů je tento požadavek nereálný v
současné situaci, kdy Spojené státy jsou zapojeny
do 3 velkých vojenských konfliktů, a to Irák,
Afganistán a Libye.

Google platí pokutu 100 000 eur za porušení
ochrany osobních dat
21.03.2011 Francouzský úřad pro dohled nad
ochranou dat udělil společnosti Google Inc. pokutu
100 000 euro za nahrávání osobních údajů při
tvorbě aplikace Street View. Podle úřadu jde zatím
o nejvyšší finanční pokutu, co doposud udělil.

Nezaměstnanost na Slovensku na šestiletém
maximu, ČR pod 10 %
21.03.2011 Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny
oznámilo ve své zprávě, že nezaměstnanost na
Slovensku stoupla v únoru na své maximum 13,16
% za posledních 6 let. V ČR nezaměstnanost
oproti tomu v únoru mírně klesla na 9,6 procenta.

Cena ropy se zvedla o 2 dolary od začátku
spojeneckého útoku na Libyi
21.03.2011 Spojenecký útok na dvanáctého
největšího světového producenta ropy Libyi, se
téměř okamžitě podepsal na cenách této suroviny.
Cena ropy Brent se vyšplhala až na 116,2 dolaru
za barel a cena americké lehké ropy povyskočila
na 103,2 dolaru za barel.

Der Spiegel: 2 američtí vojáci v Afganistánu
pózovali se zabitým afgánským civilistou
21.03.2011 Německý časopis Der Spiegel zveřejnil
fotografie dvou amerických vojáků, kteří pózují s
mrtvým afgánským civilistou. Toto zveřejnění
přispěje podle expertů jen k dalším masivním
protiamerickým náladám v Afganistánu, jelikož v
nedávné době byl předmětem sporu nešťastný
incident, ve kterém americká armáda mylně
zaměnila afgánské chlapce za útočící agresory a
všech devět pobila. Za událost se zveřejněním
fotografií se armáda již omluvila, oba vojáky čeká
vojenský soud.

Stovky tun německého odpadu v Libčevsi na
Lounsku
21.03.2011 Starosta obce potvrdil, že se v Libčevsi
objevilo 800 tun německého odpadu. Podle
dovozce má být odpad spálen v teplárně, jež
takovéto tvrzení odmítá. Věc nyní prošetřuje
Inspekce životního prostředí. Podobná událost se
již v Libčevsi stala r. 2006.

Opoziční politici Běloruska protestují proti
prezidentu Lukašenkovi
21.03.2011 Mírná a nenásilná kampaň občanské
neposlušnosti má být jednou z forem sílícího boje
opozice proti běloruskému prezidentovi A.
Lukašenkovi. Tato zpráva byla zveřejněna v
manifestu nejvýznamnějších běloruských
opozičních politiků. Běloruská vláda již sestavila
seznam 150 politiků, kteří ve svých názorech
navrhují uplatnění sankcí EU proti Bělorusku.
Těmto politikům pak má být zakázán vstup do
země.

Zásobování společnosti Nokia ovlivněno
japonskými událostmi
21.03.2011 Vlivem nešťastného sledu událostí v
Japonsku bylo uzavřeno několik továren na
komponenty pro přístroje značky Nokia.
Společnost se podle vyjádření vedení poohlédla po
náhradních dodavatelích, nicméně se neočekává
žádný razantní dopad této skutečnosti na její zisky.
Postiženo bylo i zásobování jednoho z hlavních
konkurentů Nokie firmy Sony Ericsson.

Odbory čekají na rozhodnutí vlády o změně
reforem
21.03.2011 Zástupci Českomoravské konfederace
odborových svazů a Asociace samostatných
odborů se dnes vyjádřili, že odbory s radikálními
kroky vyčkávají na rozhodnutí vlády, které
předložily výhrady k plánovaným reformám.
Generální ředitel ASO Bohumír Dufek dokonce
hovořil o možné generální stávce, kdyby vláda
nevzala připomínky odborů v potaz.

Afganistán vyzývá Taliban ke složení zbraní
21.03.2011 Afgánský viceprezident Karím Chalílí
vyzval bojovníky fundamentalistického hnutí
Taliban, aby složili zbraně, jelikož afgánský národ
již nikdy nechce navrácení k jeho nadvládě.
Prezident Hamid Karzáí by měl v nejbližších dnech
vyhlásit začátek přebírání kontroly nad zemí
afgánskými bezpečnostními silami.

Komunální volby ve Francii
21.03.2011 Končí první kolo komunálních voleb,
ve kterých Francouzi zvolí vedení všech kantonů
kromě Paříže. Nejvíce kantonů nejspíše povedou
zástupci Socialistické strany, na druhém místě
zřejmě skončí Sarkozyho Unie pro lidové hnutí,
velký úspěch zaznamenala i krajně pravicová
Národní fornta. Dle předběžných odhadů
nepřekročí volební účast 50 procent, což se zatím
během období páté republiky stalo ve volbách jen
jednou- jde o stržení pozornosti k Libyi.

VV: Zvýhodnění hypoték nerušit
21.03.2011 Proti návrhu ministra financí M.
Kalouska ( TOP 09) zrušit od příštího roku daňové
zvýhodnění hypoték a stavebního spoření se
postavily Věci veřejné. "Bez této koaliční podpory
ministr svůj plán nemůže prosadit," uvedla ČT.
Podle ministra financí Kalouska je tato výjimka
diskriminační, protože zvýhodňuje jeden typ
bydlení proti všem ostatním.

Keňa přiostřuje v krocích proti šetření
Mezinárodního trestního tribunálu
21.03.2011 Keňský prezident Mwai Kibaki osobně
odletěl do Haagu, aby zablokoval jednání MTT,
které se týká 4 vládních prominentů.
Prokurátor Luis Moreno-Ocampo obvinil z podílu
na povolebním násilí ministra financí Uhuru
Kenyatta, syna zakladatele Keni Jomo Kenyatta,
Williama Ruto, ministra školství ( který má již
pozastavenou funkci kvůli korupční aféře),
tajemník vlády Francise Muthaura a bývalého
policejního náčelníka Mohammeda Hussein Aliho.
Podle expertů je vývoj případu velmi podezřelý,
neboť o keňském prezidentovi je známo, že jedná
vždy ve svůj prospěch. Přílet prezidenta do Haagu
tak zvýšil pozornost trestního tribunálu, protože
nasvědčuje tomu, že prezident má pravděpodobně
velký důvod pro zastavení vyšetřování.

Mládež v Pobřeží slonoviny se stává zbraní,
kterou nemusí zvládnout ani prezident Gbagbo
21.03.2011 Propaganda a výzvy k násilí a
osvobození vlasti jsou stále silnější. Vůdce
Gbagbových "Mladých vlastenců" Charles Ble
Goude, který je současně člen kabinetu prezidenta
Gbagba jako ministr pro mládež, organizuje velké
sjezdy mladých příznivců. Tisíce mladých se tísní
po stadionech a armádních základnách, kde jsou
na ně chrleny projevy jejich vůdců- slova jako:
"chcete kalašnikov?!" se shledávají s jasnými
odpověďmi davu: "Ano, dejte nám zbraně!"

Čtyři zajatí žurnalisté New York Times v Libyi
bezpečně dorazili do Tuniska
21.03.2011 Žurnalisté, kteří byli podle dostupných
zpráv zajati provládními silami v Libyi, již bezpečně
dorazili po propuštění do Tuniska. Podle deníku
New York Times měla na propuštění a
diplomatických řízeních největší zásluhu turecká
vláda, která dohlížela po celou dobu na
bezpečnost novinářů a také zajistila již zmíněný
přesun do Tuniska.

Ruský premiér přirovnal koaliční akci v Libyi ke
středověkým křížovým výpravám
21.03.2011 Ruský premiér Vladimir Putin se
vyjádřil na adresu libyjské rezoluce Rady
bezpečnosti tak, že připomíná výzvu ke "křížové
výpravě Západu". Premiér takto reagoval po druhé
velké vlně náletů na Libyi. Čína však také
přiostřila- čínská média hovoří o hrubém porušení
rezoluce, neboť činy Západu nejsou v souladu s
cílem, který avizoval- tedy s ochranou civilistů.
Libyjská vláda hovoří podobně a odkazuje
především na cílené letecké útoky na sídlo
Muammara Kaddafiho v Tripolisu.

Libérie varuje před vývojem v Pobřeží
slonoviny
21.03.2011 Prezidentka Libérie Ellen
Johnson-Sirleaf je dalším západoafrickým
státníkem, který označil situaci v Pobřeží slonoviny
za válku. Prohlásila, že Libérie byla již jednou do
této války nepřímo vztažena a není připravena na
další konflikt. Ještě dnes se podle ní liberijská
ekonomika vzpamatovává z imigrace 90 000 lidí z
Pobřeží slonoviny v době tamní občanské
války 1998- 2003.

USA chce v nejbližších dnech předat velení
útoků v Libyi svým spojencům
21.03.2011 Americký prezident Barack Obama
prohlásil ve svém proslovu, že Spojené státy
plánují v nejbližších dnech předání velení na
nějakého ze svých spojenců. Důvodem útoků na
Libyi je podle prezidenta pouze ochrana obyvatel,
ne snaha o svržení libyjského vůdce Muammara
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Kaddafiho. Stanovisko USA však i nadále
požaduje odstoupení dlouholetého vůdce Libye.

Americký prezident Barack Obama na návštěvě
v Chile, dalším cílem Salvador
21.03.2011 Během své návštěvy v Chile, kam
dnes odpoledne dorazil z Brazílie, nastíní americký
prezident Barack Obama své vize týkající se
zesílení vazeb s Latinskou Amerikou. Během své
pětidenní tour právě tímto regionem zavítá též do
Salvadoru. Barack Obama zatím velmi kladně
zhodnotil brazilskou demokracii a označil stát za
vzor pro ostatní. V Chile mezitím proběhly protesty
proti Barackově přítomnosti a též celkové politice
Bílého domu.

Americký prezident Obama plánuje posílení
ekonomických vztahů s Chile
21.03.2011 V rámci své návštěvy zemí Jižní
Ameriky prohlásil americký prezident Barack
Obama, že hodlá v nejbližší době posílit
ekonomické vztahy USA s Chile. Chile patří podle
statistik na první místo ve světové produkci mědi.

Nejvyšší generálové Jemenu zahájili podporu
protivládních sil, volají po odvolání prezidenta
21.03.2011 Nejvyšší generálové státu a mnozí
ambasádoři vyjádřili podporu jemenským
demonstrantům a pronesli stanovisko, že odvolání
prezidenta Ali Abdullaha Saleha je již
nevyhnutelnou nutností. Přestože prezidentovi
nejvěrnější spojenci zatím zůstávají, čím dál tím
více vysoce postavených politických reprezentantů
se staví na odpor hlavě státu. Francie se stala
první zemí Západu, která v oficiálním prohlášení
ministra zahraničí veřejně vyzvala prezidenta
Saleha k odstoupení.

AT&T odkupuje americkou divizi T-Mobile USA
21.03.2011 Americká telekomunikační
společnost AT&T se dohodla se společností
Deutsche Telecom o koupi její americké divize
T-Mobile USA. Podle oficiální zprávy bude cena
nákupu 39 miliard dolarů. Transakce se ale zřejmě
stane terčem intenzivního zkoumání kvůli obavám,
že by mohla vést k nárůstu cen. AT&T proto uvádí,
že její dokončení potrvá přibližně jeden rok. Po
úspěšném spojením však dojde k vytvoření
největšího provozovatele služeb pro mobilní
telefony ve Spojených státech amerických.

Změna v kontrole výběru mýtného by mohla
navýšit policejní rozpočet
21.03.2011 Ministr dopravy Vít Bárta, ministr vnitra
Radek John a policejní prezident Petr Lessy dnes
jednali o změně v kontrole výběru mýtného.
Pravomoc kontrolovat placení mýtného by mohla
mít namísto celní zprávy policie, což by znamenalo
navýšení policejního rozpočtu až o několik stovek

milionů korun.

Státní zástupce navrhuje pro prezidenta NKÚ
peněžitý trest 
21.03.2011 Prezidenta Nejvyššího kontrolního
úřadu Františka Dohnala, který čelí obvinění z
porušení povinnosti při správě cizího
majetku, navrhl státní zástupce potrestat
peněžitým trestem. František Dohnal od nástupu
do funkce údajně využíval nepřiměřeně luxusní
byty, čímž měl státu způsobit škodu ve výši
minimálně 1,1 milionu korun. Rozsudek by měl
padnout v pátek odpoledne.

Finanční úřady prodlužují úřední hodiny 
21.03.2011 Kvůli blížícímu se termínu pro podání
daňového přiznání, finanční úřady ode dneška do
1.dubna prodlužují úřední hodiny. V pracovní den
budou mít otevřeno až do 18 hodin, v okresních
městech potom i v sobotu 26. března do 12 hodin.

ČT dostala zpět veškeré materiály zabavené
Vojenskou policií
21.03.2011 Vojenská policie dnes vrátila České
Televizi zbytek materiálů, které 11. března zabavila
v kancelářích redaktora Karla Rožánka a jeho dvou
kolegů, s tím, že žádná ze zabavených nebyla
předmětem, který Vojenská policie hledala. Cílem
zásahu bylo nalezení spisu Vojenského
zpravodajství, který souvisel s kauzou Miroslava
Krejčíka, bývalého šéfa vojenské tajné služby.

Zasedání vedení MAAE z důvodu revize jejích
právních postupů
21.03.2011 Podle ředitele MAAE Yukiya Amana,
by měly být znovu zváženy a přehodnoceny
předpisy, kterými se organizace řídí v případech
podobných nynější krizi v Japonsku. Celková role
MAAE by měla být znovu posouzena, aby příště
mohla zasáhnout rychleji a rozhodněji, než tomu
tak bylo před několika dny.

Rok 2015 bude pro ASEAN zásadní
21.03.2011 Podle prozatímních plánů má být totiž
založeno a plně uvedeno v činnost Hospodářské
společenství sdružení ASEAN (AEC). To má
sjednotit trh s více než 600 miliony obyvatel v
jihovýchodní Asii a celkovým HDP přesahujícím
1,77 bilionu dolarů. Do té doby hodlá ASEAN
podniknout veškeré kroky týkající se především
zahraničního obchodu, aby mohlo k tomuto
sjednocení dojít.

Brazilská prezidentka požaduje zkvalitnění
zdravotnického systému
21.03.2011 Brazilská hlava státu Dilma Rousseff
dnes prohlásila, že do roku 2014 by se měl
zdravotnický systém stát kompletnějším a
kvalitnějším, a to hlavně co se týče péče o ženy.

Dle jejích slov investuje brazilská vláda přibližně
2,6 miliard dolarů, mimo jiné na včasné odhalení,
léčbu a též prevenci rakoviny prsu a děložního
čípku.

Vládní CDU vyhrála zemské volby v
Sasku-Anhaltsku
21.03.2011 Po prohře v Hamburku si strana
německé kancléřky Angely Merkel připsala první
vítězství v sérii letošních zemských voleb, přesto je
možné, že v této spolkové zemi bude nakonec
vládnout koalice Die Linke a SPD. Další volební
klání začíná za týden na jihu Německa.

Na jih Itálie stále připlouvají uprchlíci ze
severní Afriky
21.03.2011 Pouze za posledních 24 hodin přistálo
na pobřeží ostrova Lampedusa dalších 1500
utečenců z Tuniska. Italská vláda nechce imigranty
přesouvat na pevninu, neboť roste obava
z teroristických útoků v důsledku probíhajícího
konfliktu v Libyi. Na jihu Sicílie bylo policií
zadrženo 120 Libyjců, kterým se s lodí podařilo
přistát mimo přístav.

ODS zamítla výzvu TOP 09, aby vystoupila z
koalice v Brně
21.03.2011 Jihomorvská TOP 09 zároveň
předložila nabídku vzniku nové koalice, a to právě
s ODS a KDU-ČSL. Jan Vitula (TOP 09) se
domnívá, že by to přispělo vyšší stabilizaci kraje a
také tím reagoval na skutečnost, že primátor
Roman Onderka (ČSSD) neobhájil na sobotním
sjezdu ČSSD post místopředsedy. Vedení ODS
ale neshledává žádné důvody k opuštění koalice.

NATO schválilo plán dohledu nad dodržováním
zbrojního embarga v jižním středomoří
21.03.2011 Odpoledne se delegáti sejdou znovu,
aby rozhodli o případném zahájení akce, jež počítá
s vysláním lodí a letadel, které budou kontrolovat
prostor kolem Libye. Dohoda ohledně zajištění
bezletové zóny se zatím neočekává, je však
zřejmé, že mnozí ministři zahraničí evropských
zemí včetně českého by uvítali, pokud by se NATO
rozhodla převzít velení vojenských operací v Libyi.

Vedení Googlu tvrdí, že čínská vláda narušuje
přístup k jeho e-mailovým službám
21.03.2011 Čínští uživatelé služby Gmail podali
několik stížností ohledně problémů s fungováním
této služby v zemi. Technici společnosti Google
ovšem nenašli žádnou chybu, která by dané
problémy způsobovala. Vedení firmy následně
obvinilo čínskou vládu z jejího záměrného
blokování. Google nedávno omezil svoje působení
na čínském území právě z důvodu omezování ze
strany čínské vlády.
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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
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