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Britská inflace překonala předpovědi, je na 4,4
%
22.03.2011 Proti předpovědím analytiků stoupla
míra inflace ve Velké Británii v únoru na 4,4 %.
Podle statistik je tak nejvýše za posledních 28
měsíců. Za tímto nárůstem stojí podle expertů
únorové zvyšování nákladů na topení a ošacení.

Radioaktivní prach z Japonska již dorazil na
Island
22.03.2011 Prach radioaktivního materiálu z
poškozené japonské jaderné elektrárny je již nad
Evropou. Stopy prachu byly naměřeny nad
Islandem, lidé však nejsou podle vědců nijak
ohroženi, jelikož prach se v následujících dnech v
atmosféře rozpustí.

Itálie je ochotna přijmout až 50 000 uprchlíků ze
severní Afriky
22.03.2011 Ministr vnitra Roberto Maroni ohlásil,
že Itálie je ochotna přijmout až 50 000 uprchlíků ze
severní Afriky. Na jihoitalském ostrově Lampedusa
se nyní zdržuje podle odhadů kolem 6000
imigrantů, převážně Tunisanů.

Izrael útočí na pásmo Gazy
22.03.2011 Při vojenské akci proti pásmu Gaza
zabily izraelské jednotky nejméně 8 Palestinců,
mezi nimi i tři děti. Podle Izraele byl útok jen
odpovědí na ostřelování Izraele palestinskými
raketami. Francie již vyzvala obě strany ke klidu
zbraní.

Afgánské bezpečnostní složky převezmou 7
oblastí
22.03.2011 "V rámci stahování amerických
jednotek z Afganistánu převezmou bezpečnostní
síly Afganistánu od července 2011 bezpečnost v 7
oblastech státu," prohlásil afgánský prezident
Hamid Karzáí. Jedná se např. o provincie Hílmand,
Balch či Laghám.

Premiér Petr Nečas jedná o jaderné energii v
Rakousku
22.03.2011 Premiér Petr Nečas jednal ve Vídni s
rakouským kancléřem Wernerem Faymannem o
budoucnosti jaderné energetiky v obou zemích.
Kancléř uvedl, že po jaderné krizi v Japonsku má
Rakousko větší nárok a šance na prosazení svého
negativního postoje vůči jaderným elektrárnám v
ČR a jiných evropských zemích.

Novela zákona o pohonných hmotách
podepsána
22.03.2011 Prezident václav Klaus podepsal
novelu zákona o pohonných hmotách, která
umožní zveřejňovat České obchodní inspekci
detailnější informace o prodejcích nekvalitního
benzinu a nafty. Součástí zákona je i povinná
registrace všech distributorů pohonných hmot, což
umožní lepší kontrolu výkonným orgánům a
zamezí daňovým únikům.

Ministerstvo školství ČR sloučí 6 svých ústavů
do dvou
22.03.2011 Důvodem je zjednodušení byrokracie a
finanční úspory. První ústav vznikne sloučením
Národního ústavu odborného vzdělávání,
Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu
pedagogicko-psychologického poradenství. Starat
se bude především o dokumentaci, přípravu
pedagogické koncepce či programů vzdělávání.
Druhý ústav pak zajistí výzkum a pedagogické
záměry v terénu a praxi.

V Sýrii zatčen hlavní představitel opozice
22.03.2011 Sýrijské autority zatkly podle

dostupných zpráv vůdce opozičního hnutí Loay
Husseina a převezly ho do blízkosti hlavního
města Damašku. Protesty v zemi zatím sílí,
demonstranté plánují další masivní protesty v
následujících dnech.

Fidel Castro: "Rezignoval jsem před 5 lety a
nikdy jsem se nepokusil získat moc zpět."
22.03.2011 Bývalý kubánský prezident Fidel
Castro přiznal v oficiálním proslovu pro kubánská
média, že rezignoval na svém postu 31. července
2006 a od té doby se nikdy nepokusil získat moc
zpět. Je to poprvé, co bývalý kubánský prezident
takto otevřeně vyvrátil všechny dohady o svém
údajném setrvání v čele Komunistické strany Kuby.

Přes finanční sankce na libyjského plukovníka
Kaddafiho má vůdce Libye přístup ke zlatu
22.03.2011 Podle analytiků je přístup ke zlatu tím
nejdůležitějším, co umožňuje plukovníku
Muammaru Kaddafimu v úspěšném pokračování
války. Plukovník totiž podle dostupných údajů
kontroluje libyjskou Centrální banku, která vlastní
odhadem 143,8 tun zlata. Cena zlata je v přepočtu
asi 6,5 miliard dolarů, což podle expertů umožní
vůdci v systematickém vedení války po dobu
měsíců i let.

Bývalý prezident Izraele odsouzen na 7 let do
vězení
22.03.2011 Bývalý izraelský prezident Moshe
Katsav byl odsouzen na 7 let do vězení za za
opakované pokusy o znásilnění a sexuální
obtěžování. Podle dostupných informací se jednalo
o tři ženy-dvě z prezidentské kanceláře a jedna
ministryně. Proces vyvolal v Izraeli hlasité ohlasy.

Obama, Sarkozy, Cameron: " Úloha NATO v
libyjském konfliktu bude klíčová."
22.03.2011 Americký prezident Barack Obama se
shodl po telefonickém rozhovoru s britským
premiérem Davidem Cameronem a francouzským
prezidentem Nicolasem Sarkozy, že úloha
Severoatlantické aliance ( NATO) bude v libyjském
konfliktu naprosto klíčová. Prezident Obama
doslova přiznal, že NATO musí převzít velení a
koordinaci celé mise, jelikož nechce, aby Spojené
státy stály v čele bojů proti další muslimské zemi.
Momentálně bojují američtí vojáci v Afganistánu a
také Iráku.

Somálský premiér oznámil, že do tří měsíců
budou povstalci rozdrceni
22.03.2011 Premiér Mohamed Abdullahi Mohamed
slíbil, že islamističtí rebelové, kteří ovládali po 4
roky většinu hlavního města Mogadiša, budou do
tří měsíců poraženi. Podle premiéra slaví somálská
armáda spolu s misí Africké unie jedno vítězství za
druhým a dnes se podařilo obsadit další důležité
bašty povstalců v hlavním městě. Odborníci se
shodují, že jde o snahu prozatímní vlády obnovit si
reputaci, neboť ji brzy má skončit přidělený
mandát, avšak pravdou je, že se podařilo zahájit
celostátní úspěšnou ofenzivu a Somálsko je nyní
na dobré cestě k obnovení alespoň částečné
stability.

USA stále drží velení v Libyi
22.03.2011 Spojené státy stále velí operacím v
Libyi, avšak prezident Barack Obama ohlásil, že
velení bude v následujících několika dnech
předáno na některého z amerických spojenců.
Konkrétní detaily však zatím nejsou známy.

Nigérie odsuzuje svět- má jiné měřítko na Libyi
a jiné na Pobřeží slonoviny
22.03.2011 Nigerijský ministr zahraničí Odein

Ajumogobia obvinil mezinárodní společenství z
dvojích standardů v otázce uložení bezletové zóny
nad Libyí k ochraně civilistů, která je diskutabilní, a
z odsunutí problému velmi vážnou krizí
roztrhaného Pobřeží slonoviny. Nigérie, nejsilnější
člen západoafrického společenství ECOWAS, již
chtěla získat mandát na vojenský zásah v Pobřeží
slonoviny s cílem zastavit krizi, nesetkala se však s
žádnou reakcí. Nigerijský ministr odsoudil jednání
Západu, kdy ukládá bezletovou zónu nad Libyí,
kde se Muammar Kaddafi v občanské válce brání
ozbrojeným povstalcům, kteří ho chtějí připravit o
moc, zatímco nedělá nic v Pobřeží slonoviny, kde
bezpečnostní síly prezidenta Gbagba střílejí do
bezbranných civilistů a fanatizují tisíce mladých lidí
ke vstupu do armády. Dále ministr ve svém
veřejném projevu prohlásil, že tyto rozpory mezi
zásadou a národním zájmem není možné nadále
ignorovat.

Americký prezident Barack Obama: " Začíná
nová éra dobrých vztahů se zeměmi Latinské
Ameriky."
22.03.2011 Americký prezident na své návštěvě
zemí Latinské Ameriky oznámil, že jeho velkým
cílem je obnovení a zachování dobrých vztahů se
zeměmi Latinské Ameriky. Zde Spojené státy bojují
stále více s konkurencí expandující Číny. Prezident
na své návštěvě probírá s hlavními představiteli
zemí také současnou situaci v Libyi, kde se USA
podílejí na ofenzivě proti libyjskému vůdci
Muammaru Kaddafimu.

Situace v Pobřeží slonoviny se vyostřuje-
mírové jednotky volají o pomoc
22.03.2011 Armáda věrná prezidentu Laurentu
Gbagbo podle mírové mise OSN chystá bojové
vrtulníky s raketomety k nasazení v bojích. Dále
mise upozorňuje, že síly prezidenta Gbagba
používají těžké zbraně ( kulomety atd.) proti
civilistům. Samotná mise OSN v Pobřeží slonoviny
( UNOCI) čelí silné kritice ze strany prezidenta
Ouattary, který tvrdí, že nedělá nic pro ochranu
civilistů. Oficiální čísla OSN mluví o 800 zabitých
bezpečnostními silami, číslo je však
pravděpodobně mnohem větší.

Wal-Mart čelí žalobě "diskriminovaných" žen o
1 miliardu dolarů
22.03.2011 Americká obchodní společnost a
nadnárodní korporace Wal-Mart čelí největší
žalobě v historii spjaté s diskriminací příslušníků
toho, či onoho pohlaví. Skupina žen reprezentující
všechny osoby ženského pohlaví pracující v
řetězci Wal-Mart obžalovala společnost z
úmyslného rozlišování pohlaví v otázce nižších
výplat pro ženy, menších prémií či menších
možnostech na povýšení. 29. března 2011 bude
zahájen soudní proces amerického Nejvyššího
soudu ( Supreme court), který po vyslechnutí obou
stran rozhodne o výsledku. Žalobce požaduje 1
miliardu jako kompenzaci za způsobené škody.

Krize ve Svazijsku je podle vlády dočasně
zažehnána
22.03.2011 Svazijský ministr obchodu a průmyslu
Jabulile Mashwama oznámil, že stát našel peníze
na vyplacení mezd státních zaměstnanců. Dále
oznámil, že vláda zahájila jdenání s Mezinárodním
měnovým fondem o řešení situace. V zemi totiž
začali propukat nepokoje poté, co vyšlo najevo, že
vláda nemá peníze na platy. Tato poslední africká
absolutistická monarchie přišla o 60% příjmů z
Jihoafrické celní unie, které odpovídali dvěma
třetinám státních příjmů- důvodem byly reformy
prosazené JAR a již dříve kritizované ostatními
členskými státy.
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EU se vyjádřila ke keňskému požadavku
zrušení vyšetřování u Mezinárodního tribunálu-
paradoxně podporuje obě strany
22.03.2011 Nicholas Westcott, výkonný ředitel EU
pro Afriku oznámil, že EU stojí za Mezinárodním
trestním tribunálem, zároveň však podporuje
myšlenku vytvoření keňského tribunálu. Tuto
variantu ale EU podmiňuje rychlými reformami,
které by měly se soudem v Keni přijít. Částečně se
tak naplnila nařčení Africké unie i
východoafrického bloku, že velmoci se vyhýbají
zaujmutí jasného stanoviska.

Libyjští povstalci se setkali s vyslancem OSN
22.03.2011 Zvláštní vyslanec generálního
tajemníka OSN Abdel Elah Al Khatib se sešel s
vůdci povstalců- ti prý vyžadují, aby se OSN
zasadilo o zrušení obléhání několika povstaleckých
měst a prosadilo rychlé příměří se silami
Kaddafiho.

NATO se dohodlo na prvních korcích v otázce
Libye- zbrojní embargo
22.03.2011 NATO se předběžně zavázalo
prosazovat vůči Libyi zbrojní embargo.
Severoatlantická rada, nejvyšší orgán NATO, se
dnes usnesl na tom, že alianční lodě budou
kontrolovat pobřeží Libye a hlídat ho dle rezoluce
Rady bezpečnosti.

Federal Reserve (USA) zaznamenává růst
ekonomiky Spojených států
22.03.2011 Federal Reserve oznámilo ve své
zprávě, že ekonomika USA nabývá v posledních
týdnech na síle. Dále uvedlo, že momentálně se
zvyšující ceny potravin a energií ve Spojených
státech jsou jen dočasným dějem, který však
přispívá ke stále vzrůstající inflaci měny. Dále
uvedlo, že tento nárůst ekonomiky USA je jasným
důkazem postupného zotavování se po
ekonomické krizi.

Německý energetický gigant EON varuje před
odstávkami jaderných elektráren
22.03.2011 Největší producent elektrické energie
v Německu, společnost EON, se vložil do debaty o
bezpečnosti německých jaderných elektráren.
V dnes publikované zprávě společnost varovala
před uzavíráním elektráren, kterým by výrazně
narostlo riziko krátkodobých výpadků dodávky
elektrické energie.

 

V Portugalsku může padnout vláda před
summitem EU
22.03.2011 Portugalský parlament má zítra
hlasovat o vládních úsporných opatřeních, které
budou kolapsem pro dosavadní silný sociální

systém. Premiér José Socrates pohrozil, že v
případě neschválení plánu opozicí odstoupí.
Hlavní opoziční strana sociální demokracie PSD je
totiž proti návrhu. Premiér Socrates
včera představil dohodu se zaměstnavateli a
některými odborovými svazy o snížení odstupného
ve snaze zvýšit konkurenceschopnost, dále
prohlásil, že země potřebuje dialog a vzájemné
ústupky, nechce-li skončit jako Řecko. Škrty vlády
mají snížit deficit na 4,3% HDP ze 7,3% z
minulého roku.

Egyptští policisté protestují- ministerstvo vnitra
v plamenech
22.03.2011 Dnes propukl požár budovy
ministerstva vnitra v Káhiře. Ačkoliv zatím není
známo, z jaké příčiny, je velmi pravděpodobné, že
požár založili nespokojení policisté, kterých je v
centru města před ministerstvem na 3000. Budova
totiž vzplála ve všech patrech najednou. Policisté
požadují odvolání ministra vnitra a větší sociální
jistoty. Dále policisté požadují zrušení vojenských
soudů, pod které spadají- obávají se stíhání za
násilí, jehož se dopouštěli při demonstracích proti
prezidentu Mubarakovi.

Návrh na zvýšení přednostních hlasů ve
sněmovně neuspěl
22.03.2011 Návrh Senátu na zvýšení přednostních
hlasů při sněmovních volbách neprošel
sněmovnou. Novela byla již v prvním kole Senátu
vrácena na přepracování. Hlavní myšlenkou
návrhu bylo dát voličům možnost více zasáhnout
do personálního složení sněmovny, poslanci se
ovšem obávali, že by novela vedla k nárůstu
populismu kandidátů a také k omezení vlivu
politických stran.

V Praze a v Brně proběhl protest
handicapovaných proti sociální reformě
22.03.2011 Před budovou ministerstva vnitra a
sociálních věcí se dnes sešlo okolo 3 tisíc lidí,
převážně lidí se zdravotním postižením, na protest
proti návrhu na připravovanou sociální reformu.
Domnívají se, že reforma omezí důstojnost a
možnost uplatnění postižených. Podle ministerstva
změny naopak zjednoduší systém a pomoc bude
účinnější. Podobný protest se dnes konal i Brně,
kde se sešlo asi 200 lidí.

Východoafrické společenství obvinilo Radu
bezpečnosti OSN z přehlížení Afriky
22.03.2011 Společenství východní Afriky ( EAC)
obvinilo Radu bezpečnosti a země v ní z
povýšenosti a přehlížení. EAC se nelíbí, že Rada
bezpečnosti nechce projednávat závažná africká
témata oficiálně a jedná o nich pouze neformálně-
EAC, jehož členy jsou Burundi, Keňa, Rwanda,
Tanzánie a Uganda, mimo jiné vyzvedl i Keňskou

žádost o pozastavení vyšetřování Mezinárodního
trestního tribunálu. Prezident Keni Mwai Kibaki
žádá o zastavení vyšetřování členů své vlády v
souvislosti s násilím a boji po posledních
volbách. Mahboub Maalim, generální tajemník
Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD), prohlásil, že
nevidí jediný důvod, proč by Rada bezpečnosti
měla vést pouze neformální jednání o tom, co má
vliv na regionální bezpečnost a stabilitu vlády.
Také obvinil mocnosti, že v problematice Afriky volí
zdržovací taktiku, aby nemusely zaujmout jasný
postoj či dokonce jednat v souladu s chartou OSN.
Tuto nečekanou kampaň proti Radě bezpečnosti
podpořila i Africká unie a postavila se za EAC.
Podle průzkumů si ale obyvatelé Keni přejí, aby
jejich ministři byli souzeni v Haagu kvůli slabé víře
ve vlastní soudy, a za pokračování procesu se
postavil i keňský premiér Raila Odinga.

USA a Velká Británie převzaly velení
vojenských operací v Libyi
22.03.2011 Francouzský prezident Nicolas
Sarkozy po dnešní návštěvě letecké základny na
Korsice prohlásil, že za svůj hlavní úkol považuje
získání plné podpory arabských zemí, které už
několikrát vyjádřily nesouhlas s probíhající válkou.
Přestože úloha Francie v konfliktu bude především
diplomatická, francouzské stíhačky spolu
s letadlovou lodí Charles de Gaulle nadále
zabezpečují bezletovou zónu nad Libyí.

Útoky milic v oblasti Abyei mezi jižním a
severním Súdánem pokračují- Rada
bezpečnosti OSN zasedla
22.03.2011 Podle mírové mise OSN v Súdánu
dochází k střetům mezi arabskými a černošskými
kmeny. Stejně tak místní polovojenské milice
provádějí nájezdy na vesnice a bojují s
jihosúdanskými silami. Rada bezpečnosti OSN
zahájila včera večer neveřejné zasedání kvůli
situaci v oblasti Abyei, která je bohatá na ropu a
stále je sporným územím mezi nově vznikajícím
jižním Súdánem a centrální Súdánskou vládou. V
oblasti dokonce znepřátelené síly podle satelitních
snímků již minulý týden zahájily výstavbu
zákopových linií a hromadí se zde bojové jednotky.
Rada bezpečnosti považuje situaci za natolik
vážnou, že by mohla rozpoutat další roky se
táhnoucí válku,

Salvadorští obyvatelé proti blokádě Kuby
22.03.2011 Organizace v Salvadoru budou během
návštěvy amerického prezidenta Baracka Obamy
požadovat zrušení blokády Kuby. Dle jejich názoru
se jedná o porušování lidských práv kubánských
obyvatel. Včera již proběhl protestní pochod
k americké ambasádě.

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.

© 2011 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

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

