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Izrael vedl další útok na pásmo Gazy
27.03.2011 Palestinští radikálové vystupňovali v
týdnu raketové útoky na Izrael, který odpověděl
masivním útokem v pásmu Gazy. Izraelské
vzdušné síly provedly útok na palestinské
ozbrojence s raketami a podle oficiální zprávy
radikální organizace Islámský džihád byli dva
příslušníci palestinské skupiny zabiti.

Hillary Clinton: "Spekulace o působení
amerických vojsk v Sýrii je nemyslitelná."
27.03.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton dnes veřejně prohlásila, že případná
vojenská intervence amerických vojsk do Sýrie je
naprosto vyloučená. Ministryně uvedla, že situace
v Sýrii a Libyi se naprosto odlišují, nemůže na ně
proto být nahlíženo v žádném případě stejným
způsobem.

Americký prezident Barack Obama obhajoval
misi amerických vojáků v Libyi
27.03.2011 Americký prezident Barack Obama
vystoupil v rozhlasovém vysílání a ocenil zde práci
amerických vojáků v libyjských bojích. Zopakoval
také, že cílem Američanů není pokus o svrhnutí
libyjského vůdce Muammara Kaddafiho, nýbrž
snaha přesvědčit ho o dobrovolném odchodu a
vzdání se moci. Postoj veřejnosti k aktivitám
amerických vojsk v Libyi je podle oficiálních
průzkumů stále více skeptický.

V Jemenu stále častěji dochází k bojům
bezpečnostních sil s al-Kaidou 
27.03.2011 Bezpečnostní složky se střetávají s
bojovníky al-Kaidy po celé zemi, kteří jsou
ozbrojeni samopaly a granáty. Armáda dokonce
přiznala, že ztratila jedno kontrolní stanoviště, kde
bojovníci ukořistili dvě vojenská vozidla. Tyto
zprávy tak potvrzují obavy Západu i jemenského
prezidenta z velkého vlivu al-Kaidy v zemi a
především strach z toho, že se al-Kaida pokusí
využít nestability.

Taliban unesl 50 afgánských policistů
27.03.2011 Radikální nábožensko-politická
skupina Taliban unesla dnes podle nejnovějších
zpráv asi padesát afgánských policistů. Tento
incident je podle expertů jasný důkaz stále se
zostřujícího boje mezi Talibanem a afgánskou
vládou a státností reprezentovanou prezidentem
Hamidem Karzáim. Ten oficiálně vyhlásil převzetí
bezpečnosti v 7 oblastech státu afgánskými
bezpečnostními složkami od července tohoto roku.
Unesení policisté byli podle zpráv tamních médií v
době přepadení neozbrojeni.

Sýrii čeká odvolání výjimečného stavu, má
odstoupit i vláda
27.03.2011 Syrské ministerstvo informací oznámil,
že se jedná o odvolání výjimečného stavu, který v
zemi panuje už 48 let. Ministerstvo ale
nespecifikovalo blíže, kdy by k odvolání zákona,
který umožňoval vládě preventivní zatýkání a
přepisování trestních i ústavních zákonů, mělo
dojít. Podle CNN také zdroj ze syrské vlády
potvrdil, že kabinet by měl odstoupit příští týden
poté, co syrský prezident Bashar al Assad vybere
nového premiéra.

Japonským obyvatelů přichází pomoc z
nečekané strany
27.03.2011 Japonské podsvětí údajně poskytuje
pomoc lidem zasaženým nedávnou přírodní
katastrofou. Syndikát Jakuza prý vyslal do
krizových center několik kamionů s humanitární
pomocí včetně jídla, vody a dek. Dle expertů a
novinářů píšících o Jakuze není toto chování tak

výjimečné. V roce 1995, kdy zemětřesení postihlo
Kobe, byla pomoc od Jakuzy, soustřeďující se
spíše na výpalné a jinou nekalou činnost, na místě
mezi prvními.

Včerejší londýnská demonstrace proti
rozpočtovým škrtům byla největší od války v
Iráku
27.03.2011 Poměrně pokojnou demonstraci čtvrt
milionu lidí využili výtržníci, kteří ničili výlohy
obchodů a bank. Britská vládní koalice
konzervativců a liberálních demokratů se snaží
snížit desetiprocetní deficit HDP. Opozice ale tvrdí,
že vláda zašla příliš daleko. Britové začnou hlavní
dopady škrtů pociťovat od dubna, prozatimní
opatření zahrnovaly pouze zvýšení DPH ze 17,5
na 20%.

Libyjští povstalci podepsali s katarskou vládou
dohodu o vývozu ropy
27.03.2011 V současnosti se na území
kontrolovaném povstalci vyprodukuje mezi 100
tisíci a 130 tisíci barely ropy denně, ale podle
hlavního mluvčího rebelů nebude činit žádný
problém zvýšit produkci na 300 tisíc. Dodávky by
měly začít odcházet za méně než týden. Celková
libyjská těžba se podle expertů snížila od počátku
vypuknutí nepokojů o dvě třetiny.

USA chtějí snížit svou vojenskou účast na
bezletové zóně v Libyi v příštím týdnu- cílem
bude donutit odejít Muammara Kaddafiho
27.03.2011 Nejvyšší představitelé Spojených států
oznámili, že vojenské nasazení by mělo být v
příštím týdnu ze strany USA výrazně omezeno,
naopak se ale vláda USA bude snažit o konec
vlády Muammara Kaddafiho, nikoliv však o jeho
svržení, ale o odstoupení. Konkrétní kroky nebyly
uvedeny s tím, že se teprve budou diskutovat se
spojenci na konferenci v Londýně, která proběhne
v úterý.

Tymošenko: Ukrajina nepodepíše dohodu o
přidružení s EU, nezmění-li vláda svou politiku
27.03.2011 Bývalá ukrajinská premiérka a
předsedkyně opoziční strany „Vlast“ Julie
Tymošenko v rozhovoru pro ukrajinská média
prohlásila, že Ukrajina nemůže očekávat dohodu o
přidružení s Evropskou unií a další integraci, dokud
bude současná vláda pokračovat v porušování
lidských práv a svobod a nedodržování
demokratických principů, které jsou v Evropě
vnímány jako základ pro proměnu společnosti.
Ukrajinská vláda doufá, že k podepsání dohody o
přidružení, jejíž součástí je také vytvoření zóny
volného obchodu, dojde do konce letošního roku.

Další rozkol sil v Pobřeží slonoviny- povstalci,
kteří dobyli severní předměstí Abidjanu
nepodporují prezidenta Ouattaru
27.03.2011 Opět se ukázalo, že v Pobřeží
slonoviny prakticky existují tři strany konfliktu.
Vůdce povstalecké skupiny "Neviditelní
Commandos", která v posledních týdnech uštědřila
mnoho porážek armádě prezidenta Gbagba,
generál Ibrahim Coulibaly ( zvaný plukovník Bauer)
prohlásil, že ne všichni, kteří jsou proti Gbagbovi
nutně musejí stát za Ouattarou. Prezident Ouattara
se mezitím opět pokusil alespoň částečně
distancovat od rebelů, kteří dobyli
předměstí Abobo. Odborníci se nyní shodují na
tom, že odmítnutí prezidenta Gbagba odstoupit tak
bylo pouze dočasným sjednocujícím prvkem mezi
různými frakcemi.

Německo bude zřejmě mít prvního zemského
premiéra z řad strany Zelených
27.03.2011 Podle prvních výsledků dnešních
zemských voleb, které ukazují na šestiprocentní
náskok koalice SPD a Zelených, bude mít brzy
Bádensko-Würtenbersko prvního "zeleného
premiéra". Výsledek voleb nebude mít přímý vliv
na vládu kancléřky Angely Merkel, podle všeho
však ztratí velkého obhájce jaderné energetiky,
jímž byl dosavadní premiér
Bádenska-Würtenberska Stefan Mappus.

Burundi a Uganda posílají do Somálska další
3000 vojáků
27.03.2011 Uganda i Burundi se rozhodly v rámci
mise Africké unie v Somálsku vyslat další vojáky
na zesílení boje proti povstalcům. Somálská vláda
premiéra Sheikha Sharif Ahmeda podporovaná
OSN vede nyní rozsáhlou ofenzivu proti
povstalcům a již se jí podařilo získat většinu
hlavního města Mogadiša. Vojáci mise Africké
unie AMISOM z Burundi a Ugandy přímo vojensky
podporují vládní jednotky. Jedná se již o druhé
posílení mise AMISOM v tomto roce, první
proběhlo 12. 3. 2011 a nyní s dalšími 3000 mužů
má Uganda a Burundi v Somálsku 12 000 mužů.

NATO povede velení nad operacemi v Libyi
27.03.2011 Rada Severoatlantické aliance dnes
večer rozhodla, že NATO převezme velení nad
veškerými vojenskými operacemi v Libyi, které jsou
vedeny mezinárodním společenstvím pod
mandátem Rady bezpečnosti OSN proti vládě
Muammara Kaddafiho.

Francii ovládli socialisté
27.03.2011 Podle očekávání druhé kolo
komunálních voleb ve Francii potvrdilo dominantní
postavení Socialistické strany. Levice tak potvrdila
své výsledky z prvního kola voleb, ve kterých
Francouzi volí vedení všech 4039 kantonů. Dle
předběžných výsledků získali socialisté 35 %
hlasů, Unie pro lidové hnutí 19 % a krajně
pravicová Národní fronta kolem 10 %
hlasů. Podobně jako v prvním kole voleb, které se
konalo minulý týden, projevili Francouzi rekordní
nezájem o komunální politiku. Volební účast
zřejmě nepřesáhla 45 %. Výsledky těchto voleb
jsou přitom důležitou informací o popularitě
jednotlivých politických stran. Již v příštím roce
totiž proběhnou prezidentské volby, ve kterých
bude svůj mandát obhajovat současný prezident
Nicolas Sarkozy. Podle výsledků dnes skončených
komunálních voleb a průzkumů popularity ale
zřejmě půjde o souboj mezi socialisty a Národní
frontou.

Zimbabwský prezident oznámil, že neustoupí
se svým plánem znárodňování zahraničních
firem
27.03.2011 Prezident Robert Mugabe dnes při
svém projevu slíbil, že jeho strana ZANU-PF bude
neustoupí ze svého požadavku, aby všechny
zahraniční firmy byly majoritně vlastněny domácím
černošským obyvatelstvem. Majoritní podíly by
měly být dle plánovaného zákona prodány
občanům Zimbabwe. Prezident Mugabe již dříve
oznámil, že zcela jistě znárodní firmy zemí, které
na Zimbabwe uvalily sankce.

Rekordní ekonomický růst v Paraguaji
27.03.2011 Během roku 2010 byl v Paraguaji
zaznamenán ekonomický růst 15,3%, což
odpovídá rekordnímu číslu v historii země. Hlavním
činitelem bylo zřejmě výnosné zemědělství, jež
prosperovalo díky dobrým klimatickým podmínkám
a vysokou mírou poptávky obilovin, řepky olejky a
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též hovězího masa.

Německá kancléřka ztrácí klíčové země v
zemských volbách
27.03.2011 Podle prvních výsledků hlasování ve
spolkové zemi Bádensko-Württembersko utrpěla
vládnoucí Křesťanskodemokratická unie (CDU)
kancléřky Angely Merkel v jednom z klíčových
regionů porážku. Koalice křesťanských demokratů
a svobodných demokratů (FDP) získala celkem
43% hlasů, zatímco pro jejich soupeře - Stranu
zelených a sociální demokraty (SPD) - hlasovalo
48,5% populace.

Mezinárodním společenstvím uznaný prezident
Pobřeží slonoviny odmítl jmenování vyslance
Africké unie 
27.03.2011 Prezident Allassane Ouattara odmítá
nominaci na jmenování velvyslancem Africké
unie Joseho Brita, který by měl zastupovat Africkou
unii přímo v Pobřeží slonoviny. Prezident Ouattara
si stěžoval, že jmenování s ním nebylo předem
konzultováno, a dále zpochybnil nestrannost
Joseho Brita, který měl profesionální i osobní vztah
s prezidentem Gbagbou. Kancelář prezidenta
Ouattary tak oficiálně oznámila, že odmítá přijmout
Joseho Brita jako vysokého představitele Africké
unie.

Kolumbie a Peru blíže k dosažení dohody o
volném obchodu s EU 
27.03.2011 Zástupci Evropské unie, Kolumbie a
Peru podepsali dokumenty, jejichž součástí je též
kapitola o volném obchodě mezi zmíněnými
subjekty. Dle komuniké vydaného Evropskou
komisí tak bude zahájena nová etapa vzájemných
obchodních vztahů a též investic mezi EU a těmito
Andskými zeměmi. Nyní je nutná ratifikace dohody
Evropským parlamentem.

Papež Benedikt XVI. vyzval k zastavení bojů v
Libyi
27.03.2011 Papež vyzval nejen k zastavení
používání zbraní, ale také vyjádřil velké obavy o
civilní obyvatelstvo a to i ve spojitosti s "vnějším
zásahem". Papež také ve svém nedělním žehnání
apeloval na země s vojenskou a politickou mocí k
zahájení okamžitého dialogu.

Hugo Chavez zahajuje svoji cestu po Jižní
Americe
27.03.2011 Venezuelský prezident Hugo Chavez
dnes započal svoji tour Jižní Amerikou, jejíž
účelem je propagovat integraci v rámci regionu a
potvrdit vzájemné dohody. Na své cestě navštíví
Chavez Argentinu, Uruguay, Bolívii a Kolumbii.
V každé ze zmíněných zemí proběhne jednání
s tamější hlavou států o společných sférách zájmu.

Itálie a Německo chtějí navrhnout společný
plán pro Libyi
27.03.2011 Italský ministr zahraničí Franco Frattini
prohlásil, že Itálie spolu s Německem hodlá
navrhnout plán, který počítá s okamžitým příměřím
a zastavením palby, vytvořením humanitárního
koridoru pod kontrolou OSN a s exilem pro
libyjského vůdce Muammara Kaddafiho. Dále
budou Italové a Němci požadovat jasná stanoviska
Africké unie i Arabské ligy a také, aby se arabské
státy účastnily úterní schůze v Londýně, kde bude
tento společný plán předložen.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
bude v příštím roce potřebovat 10,5 miliardy
korun na zvýšené DPH a platy lékařů
27.03.2011 Na vyšší DPH a na zvýšení platů
zdravotníků bude ministerstvo zdravotnictví v
příštím roce potřebovat 10,5 miliardy korun, v
pořadu Otázky Václava Moravce se o tom zmínil
předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr
Gazdík. Ministr zdravotnictví Leoš Heger již
špičkám koalice údajně předložil návrhy na získání
peněz. Jednou z těchto variant je například
zvýšení poplatků u lékařů.

Fukušima 1: Planný poplach - vysoká hodnota
radiace naměřena chybně
27.03.2011 Provozovatel JE Fukušima 1
společnost TEPCO dementovala dnešní zprávu o
naměření velmi vysoké radiace v zamořené vodě,
která stojí v hale JE. Technik prý dostatečně
neověřil měření. Chybně uvedená hodnota byla 1
Sv/hodinu.

Před ministerstvem zemědělství se konal
protest proti zneužívání migrantů
27.03.2011 Před budovou ministerstva
zemědělství se dnes sešly desítky migrantů a
aktivistů na protest, organizovaný Iniciativou za
práva pracovních migrantů a migrantek a
Iniciativou ne rasismu. Protestem chtěli upozornit
na případ údajného vykořisťování cizinců
pracovními agenturami při sázení stromků v Lesích
České republiky a v Krkonošském národním parku.

Právě probíhají zemské volby v Porýní-Falcku a
Bádensku-Württembersku
27.03.2011 Volební místnosti se uzavřou v 18,00 a
ihned poté budou zveřejněny první odhady.
Průzkumy veřejného mínění v těchto spolkových
zemích ukazují na první prohru CDU po 58 letech.
Předražená stavba Stuttgatského nádraží a
havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě by mohly
vynést kolalici SPD a Zelených křeslo zemského
premiéra a nepřímo ohrozit budoucnost
křesťansko-demokratické vlády Angely Merkel.

Rusko a Izrael podepsaly rámcovou smlouvu o
spolupráci v kosmickém průmyslu
27.03.2011 Jak uvedl generální ředitel ruské
Federální kosmické agentury (Roskosmos),
dohoda umožní vytvořit institucionální a právní
rámec pro rozvoj rusko-izraelské spolupráce v
konkrétních oblastech společných aktivit spojených
s průzkumem a využitím vesmírného prostoru a
aplikací kosmických technologií pro mírové účely.
Izraelská kosmická agentura již uzavřela dohody o
kosmické spolupráci s orgány USA, Francie,
Německa, Kanady, Indie, Ukrajiny, Nizozemí a EU,
dále probíhá příprava k podpisu dohod s Brazílií a
Jižní Koreou. Izraelská vláda v loňském roce
přijala pětiletý program rozvoje místního
kosmického průmyslu, jehož podíl na světovém
kosmickém trhu může podle odborníků v příštích
letech dosáhnout až 5 procent.

Fukušima 1: Naměřena extrémní hodnota
1.000.000 micro Sv/hod. (1 Sv/hod.) Tato
hodnota byla později dementována
27.03.2011 Dnes byla JE Fukušima 1 naměřena v
porovnání s předchozími měřeními mimořádně
vysoká hodnota záření ve výši 1 milion micro Sv za
hodinu. Měření proběhlo ve druhém bloku JE v
zamořené vodě stojící v turbogenerátorové
hale. Tato informace byla později provozovatelem
JE Fikušima 1, společností TEPCO dementována.
Pro srovnání uvádíme nejvyšší hlášené denní
hodnoty, které byly uváděny od počátku krize:
1015, 1557, 3130, 11930, 10850, 4175, 5055,
3954, 3342, 2452, 472, 1730, 3990, 2460, 1320,
1000000. Hodnoty v řadě jsou uvedeny v micro
Sv/hod. V místě takové intenzity záření,
představuje doba "bezpečného pobytu" cca 3,6
vteřiny. Tato naměřená hodnota představuje stav,
kdy osoba pobývající v takovémto prostředí 1
hodinu obdrží dávku rovnající se 1 Sv. "Klinické
příznaky nemoci z ozáření mohou nastat při
celotělovém, jednorázovém ozáření již po dávce 1
Gy (Sv) obdržené v průběhu 24 hodin, změny
krevního obrazu se projevují již po dávce 0,5 Gy
(Sv) za 1 až 3 dny po jejím obdržení." Bojový řád
jednotek požární ochrany - taktické postupy
zásahu - 22. prosince 2004, Ministerstvo vnitra
České republiky, GŘ HZS ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo 20
mld korun na renovaci Moravskoslezského
kraje
27.03.2011 Ministerstvo chce touto částkou
obnovit zničená území po hornické a hutnické
výrobě na Karvinsku a Ostravsku. Plánují se tak
přestavět bývalé doly, vybudovat areály volného
času nebo rekonstrukce městských částí a center.

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.
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