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Spotřebitelské ceny v eurozóně rostou
31.03.2011 Podle oficiálních výsledků došlo v
březnu 2011 ke zrychlení spotřebitelských cen v
eurozóně z 2,4 % na 2,6 %. Tento nárůst zaskočil
mnohé experty, kteří počítali s vyrovnaným
průběhem z minulých měsíců.

Předběžné výsledky sčítání lidu v Indii hovoří o
1,21 miliardách obyvatel
31.03.2011 Toto číslo odpovídá 17 procentům
veškeré světové populace a podle analýz se
dostane Indie do roku 2030 na první místo v
žebříčku nejlidnatějších států světa. Předběhla by
tak Čínu, kde žije v současnosti 1,34 miliardy
obyvatel.

WTO obviňuje Boeing z přijímání ilegálních
finančních podpor v hodnotě 5,3 miliardy
dolarů
31.03.2011 Světová obchodní organizace (WTO)
poukazuje ve své zprávě na ilegální podpory
společnosti Boeing především ve formě proplácení
nákladů na vědu a výzkum americkou společností
NASA. Toto zveřejnění přispěje podle expertů ke
zostření soudního boje mezi největšími konkurenty
v leteckém průmyslu - Boeing a Airbus -

Kuvajtská vláda odstoupila
31.03.2011 Demise vlády může podle expertů
souviset s napětím v regionu. Kuvajt kromě toho
nebyl jedním ze států Perského zálivu, který vyslal
své jednotky do Bahrajnu na pomoc utlumení
tamních protivládních demonstrací. Vládnoucí
rodina Sabahů se pravděpodobně tak chtěla podle
tamních médií vyhnout kontroverzním otázkám.

Čínské úřady zaznamenaly větší vojenskou
přítomnost USA v regionu
31.03.2011 Vojenské složky USA se prý čím dál
tím častěji a početněji vyskytují v
Asijsko-pacifickém regionu, a to vede k větší
vojenské rivalitě a napětí. Podle čínských expertů
praktikuje USA strategii útoku poté, co budou
napadeni, což se dá částečně vykládat jako
provokace. Tuto zprávu předložilo čínské vládě
ministerstvo obrany.

Velká Británie nenabídla libyjskému ministrovi
zahraničí Moussovi Koussu imunitu
31.03.2011 Londýn nenabídl libyjskému ministru
zahraničí Moussovi Koussu, který uprchl ve středu
do Británie, imunitu před britskou ani mezinárodní
justicí. Toto rozhodnutí prohlásil britský ministr
zahraničí William Hague.

Experti tvrdí, že by japonská vláda měla
urychleně začít distribuovat jodidové tablety
31.03.2011 Podle expertů z francouzského
ústavu CRIIRAD by měly japonské záchranné
složky začít okamžitě rozdávat jodidové tablety,
aby se země v budoucnu vyhnula nárůstu počtu
nemocných s rakovinou štítné žlázy. Stále prý není
pozdě na to jednat, ale případný postup musí být
zahájen v co nejširším měřítku.

Mladá generace podporuje prezidenta USA
Baracka Obamu
31.03.2011 Podle výzkumu americké Univerzity
Harvard (Harvard University poll) podporuje
momentálně 55 % mladých ve věku od 18 do 29
let další setrvání prezidenta Baracka Obamy ve
funkci. Je to o 6 % více než při stejném výzkumu
před půl rokem. Prezident Obama v současné
době vede podle odhadů nad svým konkurentem z
řad republikánů pro nadcházející prezidentské
volby 2012 o 12 %. Mladí lidé a jejich podpora prý
proto bude mít podle expertů velký význam na

prezidentův úspěch či neúspěch ve zmíněných
volbách. Podle výsledků děsí mladou generaci
nejvíce současná ekonomická situace USA a s tím
související budoucnost americké měny.

Japonská vláda připravuje speciální finanční
kroky na podporu zotavení se ze současné
situace
31.03.2011 Japonská vláda nyní pracuje na
návrhu zákona, který by zavedl speciální daň a
povolil vydání státních dluhopisů. Tyto kroky by
měly napomoci k rychlejší obnově fungování
poničené země a měly by výrazně ulehčit i
potřebnou administraci. Návrh znění zákona by
měl být představen na konci dubna.

Stát Ohio (USA) ruší novým zákonem práva na
stávky pro státní pracovníky
31.03.2011 Guvernér státu Ohio John Kasich
podepíše nový zákon nejpozději do dvou dnů.
Kromě zrušení práva na stávky odejme tento
zákon i mnohé kolektivní výhody státních
pracovníků. Podle guvernéra je toto jedinečná
příležitost získat potřebné finance do státní
pokladny a zabránit tak případné nutnosti zavádění
nových daní.

Japonská krize trvá již tři týdny- Francie
navrhuje konferenci o globální jaderné
bezpečnosti
31.03.2011 Krize ohledně JE Fukušima Daiichi
stále nespěje k rychlému vyřešení. Francie, země
nejvíce závislá na jaderné energii, navrhuje
uspořádání globální konference v květnu, která by
měla přinést nová pravidla jaderné bezpečnosti.
Samotný prezident Nicolas Sarkozy navštívil
Japonsko, aby vyjádřil podporu japonskému
národu. Významnou pomoc v krizi odvádí i
francouzská společnost Areva.

Předsedkyně sněmovny nesouhlasila s
propuštěním bývalého poslance Jana
Schwippela
31.03.2011 Ministerstvo zahraničí nebude moci
propustit bývalého poslance ODS Jana
Schwippela. Podle předsedkyně sněmovny
Miroslavy Němcové nebylo Janu Schwippelovi
nabídnuto odpovídající pracovní místo, na které
má ze zákona, který poslance rok od skončení
mandátu ve sněmovně před výpovědí chrání,
nárok. Ministerstvo mělo v plánu bývalého
poslance propustit v souvislosti s rušením
pracovních míst.

Dneškem končí papírové padesátikoruny 
31.03.2011 Dnešním dnem končí možnost platit
papírovými padesátikorunami, které v peněžním
oběhu plně nahradí kovové mince. Komerční
banky budou padesátikoruny s portrétem Anežky
České vyměňovat do konce března 2012, pobočky
České národní banky až do roku 2017.

Francouzská vláda nařídila přísné střežení
italsko-francouzských hranic
31.03.2011 Francouzi hodlají vrátit zpět každého
afrického imigranta, který se pokusí překročit
hranice. V posledních dnech se o to pokusilo
nejméně 3000 lidí, kteří opustili italská imigrační
centra a vydali se do Francie za svými příbuznými.

Italská vláda odváží imigranty z ostrova
Lampedusa na pevninu
31.03.2011 Italská vláda začala plnit slib svého
premiéra Silvia Berlusconiho, který během včerejší
návštěvy Lampedusy prohlásil, že všech 6 500
afrických uprchlíků, především Tunisanů, bude
z přeplněného ostrova převezeno na Sicílii. U

břehů ostrova bude nastálo kotvit loď, která bude
automaticky převážet všechny imigranty na
pevninu. Evakuace začala dnes v ranních
hodinách. Lidé, kteří nepožádali o azyl (okolo 90%
uprchlíků), mají být repatriováni zpět do Tuniska,
tamní vláda je však i přes navrhovanou finanční
pomoc od Itálie zatím odmítá hromadně přijmout.

Irské banky potřebují dalších 24 milionů euro,
aby překonaly finanční krizi
31.03.2011 Dle oficiálního stanoviska irské vlády
potřebují irské banky dalších nejméně 24 milionů
euro, aby byly schopné překonat a odvrátit
případné ekonomické následky hluboké finanční
krize. Celý bankovní systém v zemi pak musí být
podle irského ministra financí Michaela Noonana
kompletně restrukturalizován.

Pobřeží slonoviny: síly prezidenta Ouattary a
francouzská armáda v Abidjanu
31.03.2011 Síly prezidenta Ouattary dorazily k
městu Abidjan, největší metropoli Pobřeží
slonoviny. Na krajích města se spouští velmi tvrdé
boje, mimo jiné i u sídla státní televize RTI. Do ulic
Abidjanu vstoupila francouzská armáda, jejíž
úkolem je podle vojenských zdrojů chránit luxusní
čtvrť Deux Plateaux, kde jsou stále častěji
napadáni francouzští občané mladíky z milic
prezidenta Gbagba. Jednotky OSN zároveň začaly
kontrolovat letový prostor nad Abidjanem.

Etiopie: " jednání Západu hraničí s kriminálním
činem, snaží se Afriku držet v chudobě"
31.03.2011 Etiopský premiér Meles Zenawi se
velmi ostře vyjádřil na adresu západních zemí ve
spojitosti s novými projekty vodních elektráren po
celé Africe. Etiopie v současnosti buduje pět obřích
vodních elektráren a nyní oznámila, že hodlá
vybudovat obří přehradu na řece Nilu o kapacitě 5
250 megawatt. Premiér Zenawi prohlásil, že
vůdcům Západu je zcela jedno, že miliony lidí trpí
katastrofální chudbou, a odsoudil to, že západní
nevládní organizace vedou kampaň proti nové
výstavbě, která podle něj hraničí s trestní
odpovědností- "ačkoliv má kontinent obrovské
potenciální zdroje energie (sluneční energie, vodní
energie, ropy, zemního plynu, uhlí a geotermální
energie), trpí jejím největším nedostatkem, který
vede k utrpení lidí. Nejsem zastáncem teorie o
spiknutí, ale kdybych byl, tak bych si musel myslet,
že lidé z Evropy a USA chtějí chudou
zdevastovanou Afriku, mimo jiné, aby si mohli užít
její původní přírodu a stav."

NATO převzalo kompletní velení v Libyi 
31.03.2011 NATO oznámilo, že dnes převzalo
plnou kontrolu nad všemi operacemi v Libyi. Bylo
tak naplněno rozhodnutí Severoatlantické aliance z
neděle o převzetí veškerých operací koalice
vedené Spojenými státy, Francií a Velkou Británií.
Převzetí prý proběhlo bezproblémově a nyní je
NATO zodpovědné za všechny akce.

V Nigérii byl zatčen prezidentský kandidát
opozice
31.03.2011 Byl zatčen kandidát James
Akpanudoedehe ze strany ACN a obviněn z
velezrady. Podle úřadů kandidát podněcuje násilí a
je hrozbou pro veřejnou bezpečnost. Opozice vše
popírá a silně protestuje, dále uvádí, že James
Akpanudoedehe byl policisty brutálně zbit.

Zdravotnické odbory se obávají rušení
nemocničních lůžek
31.03.2011 Zdravotnické odbory mají výhrady k
návrhu ministerstva zdravotnictví, které má v plánu
zrušit až 10 tisíc akutních lůžek v nemocnicích.
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Ministerstvo chce rušením ušetřit, odbory ovšem
navrhují jiné řešení, a to přechod podobný systém
financování nemocnic, jako je v Německu, nebo
osvobození léků od DPH.

Vůdce čečenských teroristů může být mezi
zabitými povstalci
31.03.2011 Během protiteroristické operace
v severokavkazském Ingušsku zlikvidovaly ruské
bezpečnostní síly hlavní teroristickou základnu a
zabily nejméně 17 ozbrojenců. Některé informace
naznačují, že by mezi mrtvými, jejichž identifikace
právě probíhá, mohl být i samotný vůdce
muslimských povstalců ze severního Kavkazu
Doku Umarov, který se přiznal k odpovědnosti za
řadu teroristických atentátů v Rusku - naposledy za
útok na moskevském letišti Domodědovo.

Nová jednotka pohraniční policie v Kostarice
31.03.2011 V Kostarice zahájila činnost nová
jednotka pohraniční policie, jejíž členové jsou těžce
ozbrojeni a absolvovali důkladný vojenský výcvik.
Ministr bezpečnosti Joseho Marii Tijerina sdělil
tisku, že policisté budou plnit funkci střežení
suverenity státu, bojovat proti obchodování
s drogami či bílým masem a zabraňovat ilegálnímu
toku peněz.

V Německu opět stávkují zaměstnanci
soukromých železničních dopravců
31.03.2011 Do stávky, jež začala ve tři hodiny ráno
a měla by trvat 47 hodin, se zapojili zaměstnanci
pěti soukromých železničních dopravců Abellio,
Arriva, BeNEX, Veolia a HLB. Státnímu koncernu
Deutsche Bahn, který zabezpečuje 80% osobní
dopravy, se stávce podařilo vyhnout. Odborový
svaz GDL stupňuje tlak, odboráři požadují
sjednocení platových a pracovních podmínek
strojvůdců. Platy zaměstnanců soukromých
dopravců jsou až o 30 procent nižší než u
společnosti Deutsche Bahn.

Honduraští učitelé blokují dopravu v několika
městech 
31.03.2011 Honduraští učitelé a též pracovníci
jiných sektorů ve středu zablokovali několik měst,
aby protestovali proti procesu privatizace ve
školství. Studenti a členové Národní fronty
lidového odporu stávku podporují a zároveň
požadují snížení cen paliv, zvýšení platů a
respektování práv zaměstnanců. Stávka probíhá
napříč celým státem.

Kritická situace v pěti ekvádorských
provinciích kvůli suchům 
31.03.2011 Ekvádorský ministr zemědělství
Ramon L. Espinel včera upozornil na kritický stav
úrody v pěti provinciích země, jenž byl zapříčiněn
dlouhodobými suchy. Espinel proto hodlá připravit

nouzový dekret, jenž by situaci pomohl vyřešit.
Náměstek ministra Mauritius Proano ujistil
veřejnost, že potravinové zásoby země jsou i
přesto dostačující.

Bělorusko uzavřelo kancelář OBSE v Minsku
31.03.2011 Bělorusko neprodloužilo mandát mise
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE) v Minsku. Informovalo o tom běloruské
ministerstvo zahraničí, podle nějž není práce této
mise v Bělorusku nezbytná. Rozhodnutí přišlo
krátce poté, co mezinárodní organizace sledující
dodržování lidských práv a demokracie kritizovala
průběh prezidentských voleb v Bělorusku a jejich
nedostatečnou transparentnost. OBSE při
hodnocení voleb uvedla, že nemůže hlasování
hodnotit pozitivně, a odsoudila pronásledování a
zatýkaní opozice, k němuž došlo v Minsku během
nepokojů po vyhlášení volebních výsledků.

Bolívie a Venezuela podepisují důležité dohody
31.03.2011 Bolivijský prezident Evo Morales a jeho
venezuelský protějšek Hugo Chavez se chystají
podepsat významné dohody o vzájemné
spolupráci, a to hned v několika sférách.
Konkrétně se jedná především o energetiku a
výrobní sektor. Dle bolivijského ministra zahraničí
proběhnou též diskuze o možnosti zahrnutí
obchodní spolupráce, boje proti obchodování
s drogami a zemědělství do těchto dohod. Bolívie
je třetí zastávkou Chaveze na jeho cestě Latinskou
Amerikou, jež bude v pátek zakončena návštěvou
Kolumbie.

Území Francie se zvětšilo o africký ostrov
Mayotte
31.03.2011 Africký ostrov Mayotte, ležící mezi
Mosambikem a Madagaskarem, se dnes stal
součástí Francie. Území, které dosud bylo ve
volném svazku s Francií, se stává 101.
francouzským departmentem. Tento krok je
realizací výsledku loňského referenda, ve kterém
s více než 90 % obyvatel ostrova vyslovilo pro
spojení s Francií.

 

Současný předseda VV Radek John získal
nejvíce nominací na tento post v dalším období
31.03.2011 Současný šéf Věcí Veřejných Radek
John získal 42 nominací na předsedu strany, jeho
největší protikandidát ministr dopravy Vít Bárta 20
nominací. Současná místopředsedkyně VV
Karolína Peake dnes uvedla, že na pozici
předsedkyně kandidovat nebude, přestože získala
21 nominací. Krajskými organizacemi bylo do čela
strany navrženo celkem 13 lidí.

Nigérie se blíží k prezidentským volbám, které
budou nejdražší v historii Afriky- v ulicích
propuká násilí
31.03.2011 Nejlidnatější stát Afriky a jeden z
nejvýznamnějších "hráčů" kontinentu, Nigérie,
která je zároveň největším africkým producentem
ropy, se blíží k prezidentským volbám. Již nyní se
ukázalo, že tyto volby budou spolu s náklady na
předvolební kampaň nejdražšími volbami, které se
kdy na africkém kontinentě odehrály. Země ovšem
také upadá do násilí a nepokojů. Organizace
Human Rights Watch, která bije na poplach,
uvedla, že eviduje již 70 mrtvých z různých útoků a
šarvátek a dále byly zraněny nebo zmrzačeny
stovky lidí. Volby, které v Nigérii proběhly v roce
2007, tehdy EU označila za nejhorší volby na
světě a současný stav v zemi je stále více
nebezpečný- bezpečnostním složkám se velmi
často ani nedaří násilí zastavit, natož mu zabránit.
Nigérie, jako nejsilnější člen společenství
ECOWAS, chtěla přímo či nepřímo již několikrát
zasahovat v Pobřeží slonoviny.

V největším městě Pobřeží slonoviny uteklo
5000 vězňů, vrchní velitel ozbrojených sil hledá
útočiště u JAR
31.03.2011 V největším městě Pobřeží slonoviny a
obchodním centru země Abidjanu se dnes podařilo
uprchnout 5000 vězňů. Věznice MACA byla podle
armády ( ale zprávu potvrzují i obyvatelé města)
napadena přívrženci prezidenta Ouattary a po
přestřelce se podařilo vypustit vězně. Město se
dostává do stále většího chaosu a prohlubující se
krizi potvrzuje i poslední zpráva, že Phillippe
Mangou, vrchní velitel obranných a
bezpečnostních sil, které jsou věrné prezidentu
Gbagbovi, utekl na ambasádu Jihoafrické
republiky. Existují i spekulace, že na cestě do JAR
je prezident Gbagbo, ovšem to Jihoafrická
republika popřela. JAR byla také jednou z mála
afrických zemí, která dlouho váhala s uznáním
prezidenta Ouattary za vítěze listopadových voleb.

Vatikán tvrdí, že spojenecké nálety v libyjském
hlavním městě zabily minimálně 40 civilistů
31.03.2011 Giovanni Martinelli Innocenzo,
apoštolský vikář Tripolisu a vyslanec Vatikánu,
prohlásil: "Takzvané humanitární útoky přinesly
desítky civilních obětí v některých čtvrtích
Tripolisu". Vatikánská tisková agentura
Fides hovoří o nejméně 40 mrtvých, které může
přímo doložit. Koalice států pod mandátem OSN
tvrdí, že neexistují žádné potvrzené důkazy o
civilních obětech těchto náletů.

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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