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Americký prezident Barack Obama odsuzuje
násilí v Izraeli
24.03.2011 Prezident Obama tvrdě odsoudil
bombový atentát v Jeruzalémě , který podle
dostupných informací usmrtil jednu ženu a zranil
asi 50 obyvatel. Kromě toho dal razantně najevo,
že Izrael má právo na sebeobranu a může tak
účelně jednat proti vystřelení raket z pásma Gaza.
Prezident Obama však apeloval v prvé řadě na
obě strany, aby respektovaly mír a zabránily
ztrátám civilního obyvatelstva.

Portugalský premiér Jose Socrates rezignuje
24.03.2011 Důvodem rezignace premiéra bylo
odmítnutí jeho návrhů úsporných opatření
portugalským parlamentem. Rezignace již byla
předložena prezidentovi Portugalska na schválení.

Toyota ohlásila snížení výroby, v USA dojde k
rapidnímu poklesu produkce a distribuce
těchto automobilů
24.03.2011 Japonská automobilka Toyota
oznámila, že dojde ke snížení výroby z důvodu
zemětřesení a jaderné krize, které postihly
Japonsko v nedávné době. Automobilka uvedla, že
tyto události způsobí v mnoha zemích pokles
výroby a distribuce automobilů. Podle oficiálních
údajů budou mezi nejvíce postiženými státy USA,
kde dojde podle Toyoty v nejhorším případě k
vytvoření tzv. "neproduktivní oblasti".

USA chtějí proměnit Radu OSN pro lidská
práva ve více efektivní orgán- zvláště kvůli
Íránu
23.03.2011 Spojené státy ve spolupráci s nevládní
organizací NGO, která pracuje na prosazování
všeobecných lidských práv především v
konfrontaci s Organizací islámské konference
(OIC), zahajují kampaň v boji proti náboženské
nesnášenlivosti s cílem udělit Radě pro lidská
práva větší pravomoci. Americký velvyslanec
Eileen Donahoe v Radě kritizuje především otázku
náboženství v Íránu a lidských práv v této zemi,
které mají být lépe řešitelné s větší efektivitou
Rady pro lidská práva.

Jemenský prezident nabídl své odstoupení
nejpozději do konce roku
23.03.2011 Prezident Ali Abdullah Saleh přislíbil,
že by uspořádání voleb a jeho odstoupení mohlo
proběhnout do konce roku. Konkrétněji tak
zopakoval své předchozí návrhy opozici, která
požaduje jeho pád. Prezident Saleh odmítá
odstoupit, dokud nebude znát jméno svého
nástupce, který dle něj musí být demokraticky
zvolen. Opozice a demonstranti na jeho návrh
prakticky nezareagovali.

Nigérie žádá po OSN tvrdší kroky v Pobřeží
slonoviny, Angola uznala prezidenta Ouattaru
23.03.2011 Nigerijský prezident Goodluck
Jonathan vyzval OSN, aby přijala další rozhodné
kroky k ukončení stále více nebezpečné politické
krize v Pobřeží slonoviny. Učinil tak na summitu
hlav členských států západoafrického společenství
ECOWAS, kde také prohlásil, že současná
nestabilita v Pobřeží slonoviny představuje vážnou
hrozbu pro bezpečnost západní Afriky a svět
nesmí udělat chybu v podcenění hrozby, kterou
situace v Pobřeží slonoviny představuje. Mezitím
také potvrdila Angola rozhodnutí komise Africké
unie o právoplatnosti zvolení prezidenta Allassane
Ouattary.

Zambie zmrazila majetek Libye 
23.03.2011 Zmražen byl majetek libyjské vlády i
jejích představitelů v souladu s rezolucí OSN. Mezi

majetkem vlády bylo 75% telefonního operátora
Zamtel, které koupila minulý rok libyjská
společnost LAP Green Networks za 257 milionů
dolarů. Zastavení majetku nebude mít vliv na
provoz operátora zajišťujícího pevné linky Zambie,
největšího producenta mědi v Africe.

Střelba v Burkina Faso
23.03.2011 Podle svědků, kteří upozornili agenturu
Reuters, byla přes noc po celém hlavním
městě Ouagadougou slyšet střelba. Vláda se k
tomuto zatím nevyjádřila. Tento vnitrozemský stát
v západní Africe s 15 miliony obyvatel od roku
1987 drží pevně v rukou prezident Blaise
Compaore a doposud se mu dařilo vyhýbat se
nestabilitě a problémům, jaké jsou v sousedních
zemích.

Jižní Súdán obvinil sever z bombardování
svého území
23.03.2011 Podle jihosúdánské armády ( SPLA)
došlo 21. března ke svržení bomb nedaleko
vojenská základny SPLA v oblasti Raja nedaleko
Dárfúru. Jižní Súdán dále prohlásil, že centrální
súdánská vláda na severu tak porušila mírovou
dohodu z roku 2005. Mírové jednotky OSN a ani
severní súdánská armáda se k tomuto prohlášení
zatím nevyjádřily. Podle odborníků si ale ani jedna
ze stran nemůže dovolit obnovení války, která si již
vyžádala 2 miliony životů. Strategií obou stran je
vyhrocování lokální náboženské a etnické
nesnášenlivosti a záměrná ne-kontrola
ozbrojených milic.

Další problémy s volbami v Čadu- nadbytek
volebních lístků, opozice se ptá proč?
23.03.2011 Úřadující čadský prezident Idriss Deby
již odložil plánované prezidentské volby z 3. dubna
na 24. duben, ovšem 3 prezidentští kandidáti
oznámili, že volby budou bojkotovat. Saleh
Kebzabo, Ngarledji Yorongar a Kamougue Wadal
upozorňují na skutečnost, že země má 4,6 milionu
voličů, zatímco bylo vytištěno 6 milionů
hlasovacích lístků- mají obavy, jak bude naloženo
s přebytečnými lístky. Tito kandidáti také vyzvali
své stoupence, aby ve volbách odmítli hlasovat.

Bývalý egyptský prezident má být obviněn z
vražd při demonstracích
23.03.2011 Egyptský výbor zřízený za účelem
vyšetřování násilností při povstání proti prezidentu
Husnímu Mubarakovi došel dle státních novin Al
Ahram k závěru, že Husni Mubarak a jeho bývalý
ministr vnitra Habib al-Adli ( který také čelí soudu
za plýtvání veřejnými prostředky) jsou vinni z
úmyslných vražd demonstrantů. Výbor toto
rozhodnutí již předložil státní prokuratuře. Při
nepokojích zemřelo více než 360 lidí a tisíce jich
bylo zraněno.

Povstalci na jihu Thajska opět útočili
23.03.2011 V jižních provincií země Yala,
Narathiwat a Pattani, které jsou na hranicích s
Malajsií, se nacházejí separatistické skupiny
muslimů. Dnes došlo k dalšímu útoku na vesnici a
bylo zabito i několik příslušníků polovojenských
gard. Thajská vláda před nedávnem na situaci na
svých jižních hranicích reagovala zesílením
vojenské přítomnosti, ovšem obnovené nepokoje
pokračují.

Bahrajn zrušil letecké spojení s Libanonem
23.03.2011 Byly pozastaveny všechny lety a
bahrajnská vláda varovala své občany před
cestováním do Libanonu. Důvodem je libanonské
síítské hnutí Hizballáh, které je ve velkém
podporováno Íránem. Podle oficiálního prohlášení

Bahrajnu je Libanon a jeho lid nepřátelsky naladěn
proti Bahrajnu, což vyplývá z reakcí Libanonu na
dění v Barhajnu. Tento krok ukazuje jak moc
začíná být napjatá situace mezi sunnity a šíity v
oblasti Perského zálivu.

Syrské bezpečnostní síly zaútočily na mešitu
23.03.2011 K útoku došlo na jihu země ve městě
Deraa a zabito mělo být 6 osob, důvodem byly
protesty, které se v mešitě konaly proti
prezidentu Basharu al-Assadovi a jeho straně.
Bezpečnostní síly naopak tvrdí, že ve městě musí
čelit ozbrojeným gangům, které je napadají- u
mešity mělo jít o zákrok proti jedná z těchto skupin.
Demonstrace v Sýrii pokračují již 6 den a jsou stále
silnější. Podle některých zdrojů jsou demonstranti i
ozbrojeni.

Libye bude Západ stát do 1 miliardy dolarů-
povstalci však nemají zdaleka vyhráno
23.03.2011 Podle předběžných odhadů hrozí, že
operace spojená s vynucením bezletové zóny by, v
případě, že se ještě protáhne, mohla armády
útočících států stát i podstatně více než 1 miliardu
dolarů. Samozřejmě, že studie zatím nepočítá s
dalšími náklady spojenými se všemi možnými
scénáři, které v Libyi mohou nastat. Pro povstalce,
kteří teď v Benghazi oslavují, je situace nadále
vážná. Postup sil Muammara Kaddafiho byl sice
francouzským letectvem zastaven, ale libyjská
armáda již začala opět útočit například na
povstalecké město Ajdabiyah. Vojenští experti se
shodují na skutečnosti, že povstalci prakticky
nemají velení, nejsou dobře organizováni, mají
slabou výzbroj a žádný výcvik, přičemž morálka
povstaleckých oddílů je povážlivá. Zatímco Kaddafi
prohlašuje, že Západ skončí v propadlišti dějin,
analytici se shodují na tom, že i s vojenskou
podporou jsou povstalci schopni v nejlepším
případě udržet pouze patovou situaci.

Čínská média spouští ostrou kritiku Západu-
vláda se bojí o svou pozici
23.03.2011 Čína rozjíždí stále větší kampaň proti
zásahu západních zemí v Libyi, ovšem nikoliv v
zahraničí, ale doma. Podle Li Ta-tchunga,
bývalého redaktora stranických novin vidí Čínská
komunistická strana velkou hrozbu v myšlence, že
lidská práva a demokratické požadavky mohou
převážit státní suverenitu. Cílem čínské vlády proto
nyní je jasně varovat obyvatele, aby se
nepokoušeli o nic podobného. Dle Ta-tchunga je z
médií jasně cítit, nakolik je čínská strana nervózní
z vývoje v Libyi a na celém Blízkém východě.

ODS a VV poukazují na nedostatky v návrhu
sociální reformy
23.03.2011 Před ministerstvem práce dnes
protestovali postižení lidé kvůli sociální reformě.
Ale nejen oni mají k návrhu výhrady. ODS kritizuje
chystanou změnu posuzování závislosti na
pomoci, VV zase například zrušení průkazů
postižených (tzv. ZTP/P) či chráněných dílen. Proti
návrhům jsou ale nejen koaliční ODS a VV, ale
také opoziční ČSSD a KSČM. Mluvčí ministerstva
práce Viktorie Plívová se vyjádřila, že ministr práce
je ochoten a nakloněn jakékoli diskuzi s koaličními
partnery.

Případ údajného sledování pražských politiků
agenturou ABL policie odložila
23.03.2011 Policisté odložili kauzu
údajného sledování politiků z Prahy 11
bezpečnostní agenturou ABL. Údajně nebyly
zjištěny žádné skutečnosti, které by dokazovaly, že
by byl v souvislosti s případem spáchán trestný
čin.
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Pojišťovna Média nemá dostatek klientů, sloučí
se s VZP
23.03.2011 Zdravotní pojišťovna Média se sloučí s
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou z důvodu
nedostatku klientů. VZP tak převezme kontrolu nad
veškerou klientelou i všemi zaměstnanci.

Ministr zdravotnictví chce navýšit poplatky u
lékařů
23.03.2011 Ministr zdravotnictví Leoš Heger
přemýšlí o možnosti navýšení poplatků ve
zdravotnictví. Například namísto třiceti korun u
lékaře, by se mělo platit padesát korun, poplatek
za den v nemocnici by vzrostl z šedesáti na dvě
stě korun. Dále ministr uvažuje o zpoplatnění
neakutního vyšetření či převozu sanitkou.
Důvodem je chybějících 10 miliard korun v
rozpočtu ministerstva zdravotnictví pro příští rok.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona
o sjednocení termínů pro doplácení
zdravotního i sociálního pojištění
23.03.2011 Tato novela má pomoci především
živnostníkům - pro placení obou doplatků by se
totiž nejspíše měl používat sjednocený termín
dosavadní splatnosti sociálního pojištění. Novelou
se nyní bude zabývat Senát.

Návrh ČSSD o firemních odměnách zastupitelů
byl sněmovnou zamítnut
23.03.2011 Poslanecká sněmovna dnes zamítla
návrh ČSSD, který měl znemožnit obcházení
zákona o střetu zájmů při vyplácení finančních
odměn určených zastupitelům působících v
okresních a krajských firmách. Sněmovna se
ohradila mimo jiné i tím, že se návrh vztahoval
pouze na placené zastupitele.

Náměstek policejního prezidenta Jiří Novák se
rozhodl rezignovat na svoji funkci
23.03.2011 Jiří Novák, náměstek policejního
prezidenta pro ekonomiku, se na základě dohody s
policejním prezidentem Petrem Lessy rozhodl ke
konci března odstoupit ze své funkce a
tím policejnímu prezidentovi umožnit sestavení
vlastního týmu. Od dubna bude Jiří Novák bude
působit na Policejním prezidiu ČR a na uvolněné
místo náměstka bude vypsáno výběrové řízení.

Na jednání K9 se řeší zdravotnická reforma,
dále také ministr obrany
23.03.2011 Jednání lídrů tří stran vládní koalice ve
formátu K9 se zabývá reformou zdravotnictví, dále
také situací ministra obrany Alexandra Vondry a s
ním spojenou kauzou o předražených zakázkách
společnosti Promopro v době předsednictví ČR
EU. Je možné, že menší koaliční strany požádají o
ministrův odchod z funkce; ten ale odpovědnost za
zakázky odmítá.

Vláda se záporně vyslovila k návrhu
poslankyně Ivany Řápkové
23.03.2011 Návrh, který přednesla poslankyně
Ivana Řápková (ODS) a který počítá se zavedením
až ročního zákazu pobytu za některé přestupky,
vláda dnes odmítla s tím, že za přestupek by
neměl být ukládán tak tvrdý trest, jako je zákaz
pobytu. Trest by měl být podle ní přiměřený
závažnosti protiprávního jednání.

ČR se prozatím nepřipojí k paktu pro euro
23.03.2011 Premiér Petr Nečas (ODS) se vyjádřil,
že se tak nestane proto, že pakt otevírá dveře
daňové harmonizaci, která by pro unii nebyla
prospěšnou. Dále se premiér ohradil proti
rozhodnutí zemí eurozóny, které bylo dohodnuto
za nepřítomnosti ČR. Navíc byl návrh ČR
předložen na poslední chvíli. Pakt se bude
projednávat ještě tento čtvrtek a pátek na
evropském summitu v Bruselu.

Brazílie zdůrazňuje roli Mercosuru a
strategického spojení s Argentinou
23.03.2011 Brazílie potvrdila význam existence
sdružení volného obchodu jihoamerických států a
též strategického spojení s Argentinou. Oboje
zmíněné hraje významnou roli v zahraniční politice
země. Brazilský ministr zahraničí Antonio Patriota
uvedl, že též ustanovení Unie států Jižní Ameriky
Unasur bylo pozitivním krokem, jenž by měl přispět
ke zvýšené spolupráci a integraci mezi členskými
zeměmi.

Barack Obama zakončuje svoji tour Latinskou
Amerikou návštěvou Salvadoru 
23.03.2011 Po návštěvě Brazílie a Chile
přicestoval americký prezident Barack Obama do
Salvadoru, kde též probíhaly demonstrace proti
intervencionistické politice USA. Po oficiálních
jednáních vyzdvihl Obama vedení země
salvadorským prezidentem Mauriciem Funesem.
Funes Obamovi poděkoval, že zahrnul zemi do
jeho cesty, což podle něj posílilo vzájemné vztahy
obou států.

Venezuelská policie zabavila 200 kg kokainu
23.03.2011 Včera byl venezuelskou policií
zastaven nákladní vůz, ve kterém mělo být
přepraveno až 200 kg kokainu. Stalo se tak
v průběhu policejní operace, jejímž cílem je rozbít
spojení mezi Kolumbií a Venezuelou z hlediska
obchodování s drogami a jejich přepravou. Tři
osoby byly zadrženy, mezi nimi jeden Kolumbijec.

Podle Francie mají konflikt v Libyi řídit ministři
zahraničí koalice
23.03.2011 Šéf francouzské diplomacie Alain
Juppé naznačil, že se jedná o akci OSN, nikoli
NATO, a tak by měli o dalším postupu rozhodovat

ministři zahraničí útočících zemí. Zapojení NATO
do libyjského konfliktu by však francouzský
prezident Nicolas Sarkozy uvítal. Francie podle
všeho nechce, aby vznikl dojem, že se jedná o
válku mezi západem a arabským světem.

Piloti a letušky maďarské letecké společnosti
Malév hrozí neomezenou stávkou
23.03.2011 Personál společnosti žádá delší čas na
odpočinek mezi jednotlivými lety, podle odborů je
nedodržováním povinné pauzy ohrožena
bezpečnost letového provozu. Pokud dnešní
dopolední dvouhodinová stávka neuspěje, v pátek
přeruší práci úplně.

Lékaři na Slovensku protestují proti šetření ve
zdravotnictví
23.03.2011 Ordinace se neuzavřely jako před
čtrnácti dny, lékaři svůj nesouhlas se způsobem
financování zdravotnictví, chystanou privatizací
nemocnic a nízkými platy vyjádřili protestními
akcemi a pochody. 1. dubna proběhne před
budovou Ministerstva zdravotnictví demonstrace a
uvažuje se o přechodu odborů do stávkové
pohotovosti.

Japonská vláda rozšířila zákaz prodeje na další
zemědělské produkty
23.03.2011 Již dříve byl zakázán prodej
kontaminovaného špenátu, salátu a mléka. Tento
zákaz je nyní rozšířen na podstatnou část
prodávané zeleniny a živočišných výrobků poblíž
JE Fukušima Daiichi. Celá situace výrazně ovlivní
japonský potravinářský průmysl.

Japonské banky jednají o půjčce s Tokyo
Electric Power Co
23.03.2011 Ta by se měla pohybovat ve výši 24,7
miliard dolarů a společnost by ji mohla dostat již
koncem tohoto měsíce. Její využití samozřejmě
padne na náhrady škod způsobených poškozením
JE Fukušima Daiichi.

Nové odhady škod v Japonsku
23.03.2011 Ty se vyšplhaly až na 309 miliard
dolarů, což je zatím největší odhad Světové banky.
Aktuální počet obětí v zemi se pohybuje okolo 9
100 lidí a stále se pohřešuje 12 600 obyvatel.

Indická vláda nechá vyšetřit zásah proti
maoistickým rebelům
23.03.2011 Ten proběhl ve třech vesnicích ve
středu země minulý týden. Policejní složky při něm
vypálily několik budov a zabily mnoho lidí.
Maoističtí rebelové bojují v zemi za práva
nejchudších občanů a sami mají na svědomí
několik obětí z řad policejních jednotek.
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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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