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Slováci se přou o odhalení další sochy
13.03.2011 Židovská obec i svaz protifašistických
bojovníků ostře protestují proti plánovanému
odhalení bysty Ferdinanda Ďurčanského, prvního
ministra zahraničí fašistického slovenského státu,
v jeho rodném Rajci. Historický ústav slovenské
Akademie věd nyní vydal prohlášení, v němž
Ďurčanského označuje za zločince zodpovědného
za likvidace demokracie a přípravu protižidovských
zákonů.

EU se shodla, že zvýší dohled nad
ekonomikami zemí eurozóny
13.03.2011 Na dnešním mimořádném summitu
zástupci států eurozóny debatovali o přesném
znění paktu pro euro, který by měl Bruselu
přisoudit pravomoc monitorovat udržitelnost
penzijních systémů, produktivitu práce a s ní
spojený růst mezd v jednotlivých zemích. Pakt
státům striktně zakazuje překročení určité hranice
rozpočtového schodku. Podle unijního prezidenta
Herman Van Rompuye mohou k paktu přistoupit i
země mimo eurozónu.

Vláda USA vydala druhé povolení k těžbě v
Mexickém zálivu od nedávného ropného úniku
12.03.2011 Toto povolení dostala společnost BHP
Billiton. První firmou, které bylo dovoleno opětovné
těžení se stala na podzim roku 2010 Noble
Energy.

Americký prezident Barack Obama plánuje
zmenšit závislost USA na dovozu ropy
12.03.2011 Závislost na dovozu ropy je podle
prezidenta velký problém do budoucna a
momentálně se projevuje i v ceně benzínu na
amerických benzinových stanicích. Prezident
Obama ve svém projevu oznámil, že je připraven
použít ropných rezerv USA, pokud bude třeba.
Podle expertů bude právě výsledek ropné
ekonomiky a vyřešení problému vysokých cen ropy
v USA nejdůležitějším kritériem zvolení či
nezvolení současného prezidenta Obamy v
nadcházejících prezidentských volbách v roce
2012.

Americký ministr obrany vyzval Bahrajn ke
skutečným reformám
12.03.2011 Ministr obrany USA Robert Gates
navštívil představitele sunnitské královské rodiny
Al-Khalifa a vyzval ji k reformám. Ministr kvůli stále
větším střetům bezpečnostních složek především s
šíítskými demonstranty včera urychleně opustil
zasedání NATO v Bruselu a odletěl do Bahrajnu.
Bahrajn hostí domovský přístav americké vojenské
flotily v oblasti a neustále čelí velkému tlaku ze
strany šíítského Íránu.

Tokyo se potýká s krizovým nedostatkem
základních komodit
12.03.2011 Lidé v obchodech skupují jídlo, baterie
a další nezbytné věci. Byly omezeny prodeje
pohonných hmot na 20 litrů na jeden osobní
automobil. Lidé snahou zásobit se pro případ
nouze způsobují nedostatek těchto nezbytných
komodit na trhu a z obavy o svoji bezpečnost v
přelidněných obchodech nosí přilby.

Americký podnikatel odsouzen na Kubě k 15
letům vězení za rozvracení státu
12.03.2011 Kubánský soud odsoudil amerického
podnikatele Alana Grosse k 15 letům vězení za
pokus o rozvracení tohoto komunistického státu.
Měl se ho dopustit distribucí mobilních telefonů a
počítačů místním obyvatelům. Spojené státy
americké žádají Kubu o okamžité propuštění
Grosse a označují výrok soudu za "další znak

nespravedlnosti a bezpráví".

Ohromné demonstrace státních zaměstnanců v
americkém státě Wisconsin (USA) 
12.03.2011 Jen den po podpisu kontroverzního
zákona guvernérem Scottem Walkerem vypukly ve
státě Wisconsin masivní protesty desetitisíců
státních pracovníků. Nový zákon totiž vyžaduje
vyšší odvody z jejich platu na penzijní a zdravotní
pojištění, mimo tyto požadavky také radikálně
omezuje kolektivní výhody státních pracovníků.

Japonsko požádalo Rusko o zvýšení dodávek
energií
12.03.2011 K tomuto kroku došlo poté, co byla
zemětřesením poškozena jaderná
elektrárna Fukushima. Kancelář ruského premiéra
se k žádosti vyjádřila kladně s tím, že by Rusko
mohlo navýšit dodávky zemního plynu o 150 000
tun. V jednání je i posílení dodávek uhlí na 4
miliony tun, o kterém se rozhodne příští týden.

V USA zkrachovaly 2 banky
12.03.2011 Americké úřady uzavřely dvě banky ve
státech Wisconsin a Oklahoma. Jedná se o
finanční ústav Legacy Bank v Milwaukee a
oklahomská First National Bank of Davis. Podle
agentury Reuters zkrachovalo v USA v roce 2010
157 bankovních ústavů, o rok dříve (2009) jich bylo
140.

Otřesy posunuly japonský ostrov Honšú o 2,4
metru
12.03.2011 Silné páteční otřesy posunuly jeden z
hlavních japonských ostrovů Honšú o 2,4 metru a
způsobily vychýlení zemské osy o zhruba 10
centimetrů. Tyto zprávy byly zveřejněny Americkou
geologickou službou (USGS) a italským Národním
institutem pro geofyziku a vulkanologii (INGV).

Arabská liga odvolala své rozhodnutí a
požádala Radu bezpečnosti OSN o vytvoření
bezletové zóny nad Libyí
12.03.2011 Rebelové opakovaně vyzývají k
okamžitému vytvoření bezletové zóny nad Libyí,
ale důrazně odmítají vojenskou intervenci.
Generální tajemník Arabské ligy Moussa proto
vyzval Radu bezpečnosti k přistoupení k tomuto
kroku a změnil tak předchozí stanovisko Ligy, která
původně zásahy Západu odmítala. Ománský
ministr zahraničí Youssef bin Abdullaha bin Alawi
informoval, že celá Arabská liga se na tomto kroku
jednomyslně shodla. Nyní není jasné, jak se
zachovají odpůrci bezletové zóny v Radě
bezpečnosti Rusko a Čína, kteří mají právo veta.
Jakékoliv otálení s tímto zásahem zásadně hraje
proti rebelům, které ochromují letecké útoky
vojenského letectva. Americký prezident Barack
Obama oznámil, že USA stále zvažují všechny
možnosti a poprvé nepřímo narážel i na vojenskou
intervenci, ovšem pouze na podkladě jednání
OSN.

Afganistán žádá NATO o zastavení operací v
zemi
12.03.2011 Afgánský prezident Hamid Karzái po
návštěvě rodin devíti chlapců zabitých při
nešťastné vojenské akci NATO požádal o
zastavení všech vojenských operací v Afganistánu.
Prezident také jasně odkázal vojáky NATO na
oblast afgánsko-pakistánských hranic, kde se
podle něj nachází hlavní epicentrum všech bojů a
nepokojů. "Jsme velice tolerantní lidé, avšak naše
tolerance doznala svých mezí, toto musí skončit,"
dodal afgánský prezident na závěr svého proslovu.

Tsunami způsobila v Californii (USA) milionové
škody
12.03.2011 Vlna tsunami, která dorazila jako
důsledek pátečního zamětřesení v Japonsku do
Kalifornie, způsobila v kalifornském přístavu Santa
Cruz škody za zhruba 15 milionů dolarů. Podle
deníku Los Angeles Times si událost vyžádala
jednu obět.

Vojenské síly prezidenta Pobřeží slonoviny
Laurenta Gbagba zahájily operaci na vytlačení
příznivců prezidenta Ouattary z Abidjanu
12.03.2011 Mluvčí hlavního velitelství oznámil, že
bezpečnostní síly ve vzájemné koordinaci zahájili
ofenzivu k vytlačení příznivců a povstalců na
straně mezinárodně uznaného prezidenta
Allassane Ouattary, který se nyní nachází v Nigérii.
Cílem je vytlačit je z města i jeho okolí. Na podporu
operace bylo nasazeny i bojové vrtulníky. Boje v
Abidjanu si již vyžádaly stovky obětí a přes půl
milionů obyvatel Pobřeží slonoviny po celé zemi
bylo nuceno kvůli násilí opustit své domovy.

Libyjská armáda zahajuje útok na poslední
město povstalců v západní Libyi
12.03.2011 Třetí největší město Libye Misrata s
300 000 obyvateli je posledním městem na
západě, které zůstalo v rukou povstalců. Síly
plukovníka Kaddafiho zahajují rozsáhlou ofenzivu
s cílem město dobýt. Podle posledních zpráv od
povstalců je libyjská armáda 10 km od Misraty a
město ostřeluje. Na východě povstalci doposud
vzdorují ve svých základnách u ropného přístavu
Ras Lanuf.

Burundi posílá do Somálska v rámci Africké
unie dalších 1000 mužů
12.03.2011 Jednotky Burundi tak čítají v Somálsku
4400 mužů a spolu s ugandskými vojáky v misi
AMISON tvoří devítitisícovou sílu, která přímo
vojensky podporuje boj armády centrální somálské
prozatímní vlády prezidenta Sheikha Sharifa
Ahmeda. Boje proti islamistickým povstaleckým
skupinám v Mogadišu i v ostatních částech země v
posledních týdnech probíhají s velkou intenzitou a
poměrně velkými úspěchy somálské armády.

Milice zaútočili na hlavní město jižního Súdánu
12.03.2011 Podle mluvčího Súdánské
osvobozenecké armády ( SPLA) zaútočili milice
Renegade, kterým velí bývalý armádní velitel
George Athor, na hlavní město jižního
Súdánu Malakal- to je považováno za jedno ze tří
center moci jihosúdánské vlády. Úřady zatím
neoznámily počet obětí útoku, ale vláda jižního
Súdánu obvinila súdánského prezidenta Omara
Hassana Al-Bashira ze spiknutí s cílem svrhnout ji.
Jižní Súdán nedávno rozhodl, že se nebude dělit o
příjmy z ropy, která se na jeho území nachází, se
Severním Súdánem.

V Německu probíhají protesty proti činnosti
jaderných elektráren
12.03.2011 Desítky tisíc demonstrantů vyšly do
ulic německých měst na protest proti plánům
místní vlády prodloužit činnost jaderných reaktorů
v zemi. Největší demonstrace proběhly ve
Stuttgartu, aktivisté zde vytvořili lidský řetěz dlouhý
asi 45 kilometrů. Jak uvedla agentura BBC,
prohlášení aktivistů o hrozbě jaderných elektráren
podporují současné události v Japonsku, kde
vlivem zemětřesení došlo k poškození jedné z JE a
úniku radiace. Zástupci německé strany Zelených,
sociálních demokratů a strany Levice vyzvali k
rychlému ukončení provozu jaderných elektráren,
představitelé vládnoucích křesťanských demokratů
(CDU) však podobné výzvy odmítli.
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K neštěstím postihnutém Japonsku se dostává
mezinárodní pomoc
12.03.2011 Mezi poskytovatele finanční pomoci
patří především Thajsko, Čína a Kambodža. Své
záchranné týmy na místo již poslala Jižní Korea,
Velká Británie a Rusko. Na záchranných pracích
se podílí i složky armády USA, které jsou přítomny
na japonském území.

V Thajsku se konala největší protivládní
demonstrace za poslední rok
12.03.2011 Desítky tisíc lidí se shromáždili u
pomníku Demokracie aby si vyslechly projevy
sedmi nedávno propuštěných vrchních
představitelů hnutí červených košil. Ti znovu
potvrdili, že budou volat po opravdové demokracii
v zemi. Celá akce se odehrála bez násilí.

Vojenská junta v Nigeru končí- demokratické
volby proběhly v pořádku
12.03.2011 Volby, které proběhly v Nigeru sklidily
od mezinárodního společenství a pozorovatelů
nebývalou chválu. Představitel vojenské vlády,
která před rokem svrhla prezidenta Mamadou
Tandju, generál Salou Djibo prohlásil, že by volby v
Nigeru mohly být modelovým příkladem pro
demokracii v Africe. Dále generál ujistil, že ihned
po vyhodnocení výsledků je junta připravena
odstoupit. Nejpravděpodobnějším vítězem voleb
dle předběžných výsledků je dlouholetý vůdce
opozice Mahamadou Issoufou.

Rada bezpečnosti OSN bude projednávat
odložení mezinárodního soudního řízení s
členy keňské vlády
12.03.2011 Na žádost Keni se podle vyjádření
čínského velvyslance v Radě bezpečnosti bude
projednávat otázka obvinění 3 keňských ministrů,
kteří jsou vyšetřováni Mezinárodním trestním
tribunálem z podílu na násilí po volbách v Keni v
roce 2008. Podle ostatních diplomatů zastupujících
země v Radě bezpečnosti je však skoro jisté, že
návrh Keni neprojde.

Africká unie jmenovala panel, který má pomoci
ukončit násilí v Libyi
12.03.2011 V Etiopii se Unie shodla složení panelu
podobě vůdců JAR, Ugandy, Mauretánie, Mali a
Konga. Takto složený panel by měl v brzké době
dorazit do Libye a zahájit vyjednávání. Jedná se o
podobný krok, k jakému Africká unie přistoupila v
počáteční fázi krize v Pobřeží slonoviny, ovšem
bez jakéhokoliv úspěchu.

Japonci chladí reaktor v poškozené jaderné
elektrárně mořskou vodou
12.03.2011 Provozovatel vážně poškozené
jaderné elektrárny Fukušima 1 společnost Tokyo
Electric Power Co plánuje naplnit reaktor mořskou

vodou a snížit tak jeho tlak a teplotu. Reaktor se
nachází v ocelové reaktorové nádobě, která je
uvnitř betonové stavby. Tato betonová stavba se
při výbuchu zhroutila. Oznámil to dnes
odpoledne vedoucí kabinetu státního tajemníka
Yukio Edano. Potvrdil dále, že reaktor nebyl
výbuchem poškozen. K většímu úniku radiace
nedošlo. Vyplnění aktivní zóny reaktoru mořskou
vodou bude trvat 5 až 10 hodin a celkové ukončení
procesu potrvá zhruba 10 dnů. Výbuch byl
způsoben důsledkem poklesu hladiny chladící
vody v reaktoru a následným vygenerováním
vodíku, který se dostal do prostoru mezi nádobou
a budovou, kde se smíchal s kyslíkem.

Prezident ČR zkritizoval nečekaný obrat vlády v
zásadních rozhodnutích týkajících se
důchodové reformy
12.03.2011 Prezident Václav Klaus na bruselském
summitu vyjádřil své překvapení nad náhlými a
zásadními změnami v návrzích připravované
důchodové reformy. Podle prezidenta česká vláda
dost radikálně přehodnotila postoj k danému
problému ve velmi krátké době. Vládou
navrhovaná reforma sjednocení sazby DPH na
20% byla zamítnuta - místo ní se koalice dohodla
na zvýšení spodní sazby DPH z 10% na 14% pro
rok 2012, v roce 2013 se pak sazba ustálí na
17,5%. Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09)
a premiér Petr Nečas (ODS) mu oponují tím, že
dohodnuté změny nejsou nijak závratné.

Brazílie zaznamenává výrazný příliv
zahraničního kapitálu během prvních měsíců
tohoto roku 
12.03.2011 Rozdíl mezi odlivem a naopak přílivem
financí během prvních měsíců roku 2011 hovoří
velmi pozitivně pro Brazílii, konkrétně odpovídá
24,3 miliardám dolarů. Dle záznamů, za měsíc
leden se jedná o 15,5 miliard, v únoru 7,4 miliard a
v prvním týdnu března 1,4 miliardy amerických
dolarů. Jedná se převážně o výsledky finančních
operací dlouhodobých zahraničních investorů
v Brazílii.

CARICOM sleduje spory o hranice 
12.03.2011 Společenství karibských států
CARICOM monitoruje rozepře o hranice mezi
Guyanou a Venezuelou. Na schůzi v jamajském
hlavním městě Kingstonu pak představitelé vlád
členských zemí potvrdili podporu Normanu
Girvanovi, odpovědnému zástupci OSN, jakožto
prostředníku v jednání mezi oběma státy.
Objektem sporu je hranice stanovující smlouva
z roku 1899, kterou ale Venezuela neuznává za
platnou.

Venezuelské ženy vyzývají k míru
12.03.2011 V pátek se v hlavním městě Caracasu

shromáždilo více než tisíc žen, aby demonstrovaly
za světový mír. Zároveň též vyjádřily svůj
nesouhlas se zásahy USA a dalších mocností do
vnitřních záležitostí států. Během akce se také
ozývaly hlasy podporující prezidenta Huga
Cháveze a proces změny, jíž by měla Venezuela
procházet.

Petici za odstoupení ministra vnitra podepsalo
na 22 tisíc policistů
12.03.2011 Petice, kterou zorganizovaly policejní
odbory, za odstoupení ministra vnitra Radka Johna
již čítá 22 tisíc jmen a pravděpodobně se nejedná
o konečné číslo. Policistům se nelíbí především
výrazné snížení příjmů a prostředků na
provoz. Policejní odbory chtějí podpisy sbírat do
15. března, poté ji předložit premiéru Petru
Nečasovi. S největší pravděpodobností tento
konečný termín bude ovšem prodloužen.

V ČR jsou vyhlášeny sbírky na pomoc obětem
v Japonsku
12.03.2011 Organizace Armáda spásy a ADRA
vyhlásily veřejné finanční sbírky na pomoc
Japonsku, které zasáhlo silné zemětřesení. Lidé
tak mohou přispět pomocí zaslané DMS nebo
převodem finanční částky na účet sbírky.

ČT hodlá podat trestní oznámení kvůli zásahu
Vojenské policie
12.03.2011 Česká televize má v plánu podat
trestní oznámení kvůli pátečnímu zásahu Vojenské
policie, uvedla to v dnešním vysílání. Do budovy
ČT včera vtrhli ozbrojení příslušníci VP a
požadovali dokumenty související s reportáží Karla
Rožánka o odchodu bývalého šéfa Vojenského
zpravodajství. Alexandr Vondra, ministr obrany, již
 kvůli zásahu postavil mimo službu šéfa Vojenské
policie Vladimíra Ložka a další dva důstojníky, kteří
za zásah zodpovídali. ČT požaduje také navrácení
zabavených věcí svých redaktorů.

V Novém Bydžově probíhá demonstrace 
12.03.2011 V Novém Bydžově se dnes shromáždili
stovky demonstrantů, mezi nimi také příznivci
extrémní levice i pravice. Celkem jsou ohlášeny
čtyři demonstrace a tři pochody. Pravicoví
extremisté chtějí poukázat na zvýšenou kriminalitu
místních Romů. Na jednu hodinu odpoledne svolali
mítink, další tři ohlášená shromáždění pak reagují
právě na akci krajní pravice a místních Romů se
zastávají. V současnosti se sešlo zhruba tři stovky
příznivců Dělnické strany sociální spravedlnosti,
odpůrců je okolo dvou set. Policie je v pohotovosti.
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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
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