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Zvýšení spotřební daně nepřineslo kýžený
efekt
Takřka nulový nárůst příjmu státního rozpočtu
(ne)přineslo zvýšení spotřební daně na alkohol a
pohonné hmoty. Zatímco prodeje alkoholu se
snížili, motoristé začali tankovat levnější pohonné
hmoty v zahraničí. Zvýšení daně mělo do rozpočtu
mělo do rozpočtu přinést 8 miliard korun, které
momentálně Ministerstvu dopravy chybí. Ztracené
prostředky chtějí na Dopravě vrátit zdražením
dálničních známek.

Microsoft nabízí prostřednictvím ISIC karty až
90% slevy na software
Podle vyjádření Microsoftu chce společnost zvýšit
gramotnost studentů v práci s běžně užívanými
programy a tím vylepšit jejich pozici na pracovním
trhu. V akci jsou balíčky Microsoft office, upgrade
Professional pro Windows 7 nebo programy
Projekt a Visio.

Prezident USA Obama odrazoval Palestince od
snahy o uznání samostatnosti jejich státu
Americký prezident Barack Obama odrazoval v
sídle OSN Palestince od neustálých snah o uznání
jejich státnosti. Palestinská samospráva chce
žádost podat do organizace v pátek, USA však
přihlášku Palestinců v Radě bezpečnosti OSN s
největší pravděpodobností zablokují. Kromě toho
prezident Obama podotkl, že jedinou možností
skutečné samostatnosti státu jsou mírová jednání s
Izraelem.

Tlak USA na Sýrii roste
Americký prezident Barack Obama se shodl s
tureckým premiérem Recepem Tayyip Erdoganem
na faktu, že je třeba zvýšit tlak na syrské
představitele, abyzastavili útoky vůči
demonstrantům. Kromě toho vyzval americký
prezident Turecko, aby se pokusilo snížit napětí ve
svých vztazích s Izraelem.

USA budují tajné základny v Africe
Podle listu the Washington Post s odvoláním na
zdroje ve vládě budují Spojené státy americké ve
východní Africe a na Arabském poloostově
soustavu tajných základen pro nasazení
bezpilotních letounů proti teroristickým skupinám v
Somálsku a Jemenu. Informace potvrdily depeše
zveřejněné serverem Wikileaks.

Sněmovna podpořila návrh na vyšší poplatky
za komunální odpad
Poslanecká sněmovna se rozhodla podpořit návrh
na zvýšení poplatku za komunální odpad. První
složka poplatku, která činí 250 korun by podle
novely zůstala stejná, druhá, kterou určují obce na
základě nákladů na sběr a svoz netříděného
odpadu, by se ze současných 250 korun mohla
zvýšit až na 750 korun. Předlohu bude nyní
posuzovat rozpočtový výbor, výbor pro veřejnou
správu a regionální rozvoj a výbor pro životní
prostředí.

Vláda schválila rozpočet na rok 2012
Vláda dnes jednomyslným hlasováním schválila
návrh státního rozpočtu na následující
rok. Schodek tohoto rozpočtu bude činit 105
miliard korun.

Slovinská vláda padla
Slovinský premiér Borut Pahor a jeho vláda
nepřežila rekonstrukci kabinetu spojenou s
hlasováním o důvěře. Z 88 přítomných poslanců
jich jen 36 podpořilo vládu. Nyní existuje dle
slovinské ústavy formální možnost sestavení nové
koalice pod vedením nového premiéra, kterého by

musel pověřit slovinský prezident Danilo Türk.
Podle expertů lze ale nyní ve Slovinsku očekávat
mnohaměsíční politickou krizi a další prohlubování
zadluženosti země.

Libyjské povstalecké síly jsou nevycvičené a
bez morálky, Kaddafiho síly tak někde získávají
zpět své pozice
Reportéři Reuters a CNN přišli s vlastním
svědectvím o stavu sil prozatímní libyjské vlády. U
Bani Walid prý znuděný milicionář střílel do stáda
ovcí a velbloudů a zranil přitom několik svých
kolegů, další povstalecký voják si při neadekvátní
manipulaci s raketometem doslova ustřelil hlavu a
zabil dalšího bojovníka. Při jiném incidentu zase
povstalec ztratil kontrolu nad svým těžkým
kulometem a zasypal tak sebe i spolubojovníky
smrští kulek, několik mužů tak bylo těžce zraněno.
Stejně tak referují i o zmatku a panických ústupech
u Sirty a Bani Walid, které drží v rukou vojáci
Muammara Kaddafiho. Podle reportáží se rebelové
dostávají často pod organizovanou palbu sil
Kaddafiho a na některých místech dokonce
jednotky Kaddafiho díky nepořádku u nepřítele
získali své ztracené pozice zpět. Povstalci jsou dle
svědectví silně demoralizovaní a často dochází k
neshodám a potyčkám mezi jednotlivými
skupinami z různých oblastí Libye.

Libyjská prozatímní vláda tvrdí, že se jí podařilo
zachytit jednu z bašt Muammara Kaddafiho
Podle prohlášení, které uvedl vojenský mluvčí
Ahmed Bani, se podařilo libyjským rebelům
částečně obsadit vojenskou pouštní pevnost
Sabha, kterou drží jednotky loajální Kaddafimu.
Povstalecké vedení přesto přiznává, že
čtvrť al-Manshiya je stále v držení nepřítele. Podle
reportérů CNN a Reuters ovšem není vůbec jisté,
zda rebelové své zisky udrží. Reportéři se
odvolávají na stav povstalecké armády především
na incidenty, kterých byli svědky. U Bani Walid prý
znuděný milicionář střílel do stáda ovcí a velbloudů
a zranil přitom několik svých kolegů, další
povstalecký voják při neadekvátní manipulaci s
raketometem si doslova ustřelil hlavu a zabil
dalšího bojovníka. Při jiném incidentu zase
povstalec ztratil kontrolu nad svým těžkým
kulometem a zasypal tak sebe i spolubojovníky
smrští kulek, několik mužů tak bylo těžce zraněno.

Na Japonsko udeřil tajfun Roke
Dle posledních informací má živel na svědomí pět
lidských životů. Bouře přinášející přívalové deště a
rozsáhlé záplavy se pomalu přibližuje k objektu JE
Fukušima Daiichi, kde nyní panují obavy o to, aby
nedošlo k vyplavení radioaktivní vody ze
záchytných nádrží do moře.

MMF naléhá na bohaté země, aby neškrtily
obchod a podpořily investice
Šéfka Mezinárodního měnového fondu
(MMF) Christine Lagarde upozornila světové
společenství před tím, že více než budoucí
desetiletí dalšího ekonomického rozvoje chudých
zemí je ohroženo novou fází finanční krize. Podle
MMF může však mezinárodní společenství pomoci
chudým zemím v překonání současného
zpomalení světové ekonomiky tím, že udrží
obchodní toky, bude podporovat investice a bude
dávat věrohodné přísliby pomoci. Podle šéfky MMF
je nanejvýše rizikové, aby chudé země v rámci
úsporných opatření omezovaly výdaje na
nejchudší obyvatele. Chudé země, zejména
subsaharské Afriky byly těžce zasaženy finanční
krizí v roce 2009, ovšem díky zdravé finanční
politice v předchozích letech se z propadu rychle
zotavily.

Největší výrobce zbraní v Japonsku potvrdil
napadení svojí databáze hackery
Vedení Mitsubishi Heavy Industries potvrdilo, že
byl minulý měsíc nalezen virus v 80 serverech a
počítačích společnosti. Podle expertů pátral virus
po informacích o vývoji raket, ponorek a dokonce i
po plánech jaderných elektráren. Podle vyjádření
japonské vlády ovšem nedošlo k úniku žádných
citlivých informací.

MMF: "Bankovní systém je nyní nejzranitelnější
od vypuknutí krize v roce 2008"
Podle zprávy Mezinárodního měnového fondu
potřebují některé evropské banky akutní podporu
jejich finančního kapitálu. MMF zároveň snížil
předpovědi ekonomického růstu pro Evropu, USA i
Japonsko v následujícím období.

Palestinci vychází do ulic na podporu
prezidenta Palestinské samosprávy u OSN
Palestinci na Západním břehu Jordánu se
shromažďují na náměstích ve velkých městech s
palestinskými vlajkami ve snaze vyjádřit svou
podporu palestinské delegaci u OSN v New Yorku,
kde se bude v pátek snažit o uznání svého státu.
Prezident Palestinské samosprávy Mahmoud
Abbas již oficiálně oznámil svou žádost
generálnímu tajemníkovi OSN a také prohlásil, že
věří v podporu 9 potřebných hlasů v Radě
bezpečnosti OSN, která jediná může plně uznat
Palestinu. Jediným problémem stále zůstává
pravděpodobné veto USA, které hodlají dle svých
slov Spojené státy použít přes své tvrzení, že
řešením palestinské otázky jsou dva státy - Izrael a
Palestina. Obyvatelé Západního břehu přichází s
jasným argumentem: "žádáme naplnění toho
nejzákladnějšího práva, jaké mají všechny ostatní
národy - mít svůj stát".

Bývalý afghánský prezident zabit atentátníkem
Talibanu
Sebevražedný atentátník z hnutí Taliban zabil
bývalého afghánského prezidenta a dosavadní
hlavu vládního mírového výboru Burhanuddina
Rabbaniho. Tento akt je považován za jasné
vyjádření Talibanu k otázce politického smíru a
ukončení násilí v zemi. Burhanuddin Rabbani je za
poslední dobu již několikátou významnou obětí
útoků Talibanu, jehož tlak se stupňuje ve spojitosti
s předáním kontroly nad bezpečností v zemi
místním jednotkám.

V hlavním městě Jemenu střílí odstřelovači,
příměří se nedodržuje
Jemen se stále více propadá do spárů občanské
války díky neustále pokračujícím a stále více
sílícím bojům mezi prezidentskou a opoziční frakcí,
jejíž vojenskou sílu zajišťuje přeběhlý generál
Mohsen. Včera došlo k dohodnutí dočasného
příměří v Sanaa, ovšem ihned po dohodě začali v
hlavním městě opět fungovat odstřelovači. Počet
obětí tak neustále roste a zároveň se tímto
potvrzují slova západních diplomatů v Jemenu,
kteří upozorňují na to, že veškerá jednání mezi
oběma stranami konfliktu nevedou nikam.

Izrael nabízí obnovení mírových rozhovorů s
Palestinci
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval
palestinské vedení, aby zahájilo mírové rozhovory
s Izraelem, který je nyní ústy premiéra nabídl.
Premiér Netanjahu přichází s obnovením mírových
rozhovorů v sídle OSN v New Yorku, které by pak
pokračovali v Jeruzalémě a Ramalláhu. Izrael se
tak snaží zabránit tomu, aby Palestina požádala v
pátek o své uznání v OSN, důvodem je i to, že
prezident Palestinské samosprávy Mahmoud
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Abbas oznámil, že věří v podporu potřebných 9
členů z 15 Rady bezpečnosti OSN. Jediným
způsobem, jak zabránit úplnému uznání státnosti
je tak veto Spojených států, které USA
pravděpodobně použijí.

Rupert Murdoch nabízí rodině zavražděné
britské školačky 2 miliony liber
Skandál s odposlechy obětí  trestných činů, díky
němuž skončil britský bulvární nedělník News of
the World, má další dohru. Novinový koncern
Ruperta Murdocha News International nyní nabízí
rodině Milly Dowler, která byla roku 2002
zavražděna a jejíž telefon byl spolupracovníky
redakce zrušeného nedělníku odposloucháván,
odškodné 2 miliony liber.  Mluvčí koncernu
prohlásil, že vyjednávání se chýlí ke konci.
 Samotný australský miliardář hodlá věnovat další
jeden milion liber na dobročinné účely.

Ve Španělsku demonstrují učitelé
Až 20 000 učitelů by se mělo sejít na protestech
v Madridu. Pedagogové chtějí vyjádřit svůj
nesouhlas s vládními škrty v oblasti školství.
Španělská vláda chce učitelům zvýšit počet
odučených hodin, což povede k hromadným
propouštěním tisíců pedagogů. Stávka podle
odborů potrvá, dokud vláda od svého úmyslu
neustoupí. Společně s učiteli budou demonstrovat i
rodiče žáků, školy zůstanou zavřené.

Turecký prezident Abdullah Gül je na oficiální
návštěvě Německa 
Přestože německé imigrační zákony podle A.Güla
porušují lidská práva, vyzval turecký prezident 3
miliony svých krajanů žijících v Německu, aby se
nadále učili německy.  Na rozdíl od premiéra
Erdogana nepožaduje za klíčové otevření
tureckých škol v Německu. Prezident musel dnes
svůj projev o turecko -německých vztazích kvůli
údajné bombě na berlínské Humboldtově
univerzitě přednést na jiném místě. I přes snahy
Ankary je však pro německou kancléřku Angelu
Merkel vstup Turecka do EU stále nepřijatelný.
Německá vláda Turkům nabízí pouze strategické
partnerství.

Libyjská prozatímní vláda odložila další útoky
na bašty stoupenců Muammara Kaddafiho
Velitelé Libyjské národní rady (NTC) hovoří o
přípravách dalších plánů útoku a dodávkách
nových zbraní, zatímco politické vedení se
odvolává na umožnění útěku civilistům z bojové
zóny. Podle místních zdrojů dochází pouze k
občasným přestřelkám v okolí města Sirta, které
stále drží v rukou Kaddafiho věrní. V případě
pouštního města Bani Walid prý již neprobíhají
žádné boje a rebelové se stáhli do okolí města,
kde údajně probírají novou strategii.

Hlavní město Jemenu je rozděleno, napětí sílí
Dnes při dalších střetech v hlavním městě Sanaa
zahynuli další lidé. Opozice i prezidentské síly
hovoří o snaze dosáhnout kompromisu, na druhé
straně ale jasně deklarují, že budou za každou
cenu bránit své pozice. Hlavní město je nyní
rozděleno na oblasti které drží pod kontrolou jedna
či druhá strana konfliktu. Podle západních
diplomatů jsou již klasickým scénářem jednání
mezi opozicí a vládou bez výsledku.

Vědci našli způsob, jak zabránit viru HIV
napadat imunitní systém
Vědci z Ameriky a Evropy přišli s novým řešením
proti AIDS, dokáží způsobit, aby vir HIV přestal
fungovat správně. Šéf studie Adriano Boasso z
Imperial College London uvedl, že je to stejné, jako
kdyby armáda přišla o své zbraně. Studie vědců
tvrdí, že vir HIV není schopen napadnout lidský
imunitní systém, jestliže je jeho membránou
odstraněna hladina cholesterolu. Vědci nyní chtějí
zkoušet různé možnosti inaktivace viru tímto
způsobem a poté je aplikovat i do případné
vakcíny.

Africká unie uznala Libyjskou národní radu
(NTC) za legitimní libyjskou vládu
Africká unie (AU) tak učinila po dlouhé době od své
poslední zprávy o tom, že je připravena
povstaleckou prozatímní vládu uznat. Africká unie
čelí dlouhodobě kritice za své těžkopádné a
zdlouhavé reakce na vývoj událostí v Libyi od
propuknutí krize. AU zároveň vyzvala Libyjskou
národní radu k ochraně černých migrantů v Libyi v
reakci na zprávy o tom, že povstalecké milice
pronásledují černochy kvůli obecnému
přesvědčení, že jsou žoldáky Muammara
Kaddafiho.

Prezident Palestinské samosprávy se sešel s
generálním tajemníkem OSN
Při vzájemném jednání v sídle OSN, kde se má
řešit palestinská otázka, si generální tajemník OSN
Ban Ki-Moon a prezident Palestinské
samosprávy Mahmoud Abbas vyměnili své názory.
Prezident Mahmoud Abbas zopakoval jasně, že
Palestina bude pokračovat ve své cestě za úplné
uznání státnosti v OSN a to i přes tlak Izraele a
USA. Prezidnet Mahmoud Abbas prohlásil, že
nelze nadále čekat na výsledek dvoustranného
dialogu Izrael-Palestina pod vzdálenou kontrolou z
USA , protože ten nevede od dohody z Osla z roku
1993 nikam. Jediným výsledkem je podle Abbase
absolutní závislost Palestiny na zahraniční pomoci,
na které závisí přežití v Izraelem okupovaném
západním břehu Jordánu.

V Jemenu pokračuje krize - bojují proti sobě
vojáci povstalců a prezidenta
Armáda věrná prezidentu Jemenu Ali Abdullah
Salehovi dnes vedla silné boje v centru hlavního
města Sanaa proti tzv. vládní armádě, tu kontroluje
generál Mohsen, který se přidal na stranu
demonstrantů. Oba tábory si vyměnili těžkou
palbou a to za použití těžkých zbraní a raketometů.
Ke střetu došlo po zatím nejtvrdšímu zákroku proti
demonstraci od doby počátku nepokojů před osmi
měsíci. Podle expertů se situace stále více
vzdaluje klidnému řešení a možnost vyjednání
odstoupení prezidenta Saleha je mizivá.

Vojáci Muammara Kaddafiho údajně zajali
francouzské žoldáky - Francie to popírá
Podle mluvčího Muammara Kaddafiho zajali jemu
věrní vojáci v bojích u města Bani Walid 17
žoldáků. Většina z nich mají být Francouzi, dále
dva Angličané a jeden katarský občan spolu s
občanem některého blíže nespecifikovaného
asijského státu. Podle Kaddafiho sil se jedná
o technické odborníky a vojenské důstojníky, kteří
rebelům slouží jako konzultanti. Francouzský
ministr zahraničí Alain Juppé, který je nyní v New
Yorku na zasedání OSN tuto zprávu popřel.

Volby v Berlíně vyhrála SPD, vládní FDP opět
zcela propadla
Kancléřka Angela Merkel (CDU) nemůže
oslavovat. Na rozdíl od znovuzvoleného starosty
Berlína  Klause Wowereita (SPD), který si po
dnešních volbách prodloužil svůj mandát o dalších
pět let, koaliční partner křesťanských demokratů
neuspěl  v dalších zemských volbách a získal
pouhá 2% hlasů.  FDP nepomohla ani výměna
předsedy strany.  Křesťanští demokraté (CDU)
skončili na druhém místě.

Italský premiér Silvio Berlusconi se dostaví
před soud v kauze Millis
Dle obžaloby měl italský premiér podplatit
britského advokáta Davida Millise 600 tisíci dolary,
aby svědčil v Berlusconiho prospěch v soudním
sporu týkajícím se daňových úniků.  Italský
premiér, rozhořčen přístupem italských
prokurátorů, kteří se v dalším nově otevřeném
případu zabývají Berlusconiho sexuálními aférami,
zrušil svou dnešní cestu do New Yorku na jednání
o budoucnosti palestinského státu v OSN. I přes
sérii probíhajících soudních sporů nemá Silvio
Berlusconi v úmyslu odstoupit.
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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: Marek Görges, jr.
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