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Litevský parlament schválil sporný školský
zákon
20.03.2011 Litevský parlament schválil změnu
školského zákona, který od menšinových škol
vyžaduje více výuky v litevském jazyce. Opatření
má podle litevské strany vést ke zlepšení integrace
mladých lidí, polská menšina, tvořící 7 procent
obyvatelstva, však hovoří o násilné asimilaci.
Litevští Poláci se obávají, že „optimalizace“ škol
povede k uzavření velké části škol vyučujících
v polském jazyce.

Rusko vyzvalo k zastavení "bezohledných"
útoků na Libyi
20.03.2011 Rusko vyzvalo Velkou Británii, Francii
a Spojené státy, aby zastavily „bezohledné použití
síly“ v Libyi. Prohlášení se týká především
leteckých útoků, při nichž měly být zasaženy
nevojenské cíle. Podle údajů libyjské státní televize
při nich zemřelo 48 civilistů a 150 dalších bylo
zraněno. Jak uvedl mluvčí ruského ministerstva
zahraničí, koalice by neměla překračovat mandát
vymezený rezolucí Rady bezpečnosti OSN, který
umožňuje přijímat opatření výhradně k ochraně
civilního obyvatelstva.

Francie diskutuje o dalších krocích proti
Muammaru Kaddáfímu
20.03.2011 Francouzský prezident Nicolas
Sarkozy prohlásil, že útoku budou zastaveny,
pokud libyjská vláda přistoupí na příměří.
N.Sarkozy má podporu většiny Francouzů, kteří se
narozdíl od Italů neobávají výhružek plukovníka
Kaddáfího o protiútoku, jediné co ve Francii budí
obavy, je případný příliv imigrantů. Šéf francouzské
diplomacie Alain Juppe prohlásil, že je proti
nasazení pozemních jednotek na území Libye.

Na Krétě proběhly protesty proti vojenské
přítomnosti USA
20.03.2011 Stovky lidí se v neděli shromáždily
nedaleko námořní základny Spojených států
v zátoce Souda s požadavkem stažení americké
armády z řeckého ostrova. Protest byl
zorganizován levicovými politickými silami a
protiválečnými hnutími, akce se rovněž zúčastnili
aktivisté z 11 zemí Středomoří a Blízkého východu.

Ministerstvo financí čeká na výsledky kontroly
ve společnosti Sazka 
20.03.2011 Během několika dní by mělo
ministerstvo financí obdržet výsledky kontroly
loterijního dozoru ve společnosti Sazka. Na
základě těchto výsledků se bude posuzovat, zdali
ministerstvo nezahájí se zadluženou firmou řízení
o odebrání licence.

Libye požaduje mimořádné zasedání Rady
bezpečnosti OSN
20.03.2011 Podle libyjského periodika Aljamahiria
požaduje Libye mimořádné zasedání Rady
bezpečnosti, po "agresi Francie, Británie a USA".
Dále list uvádí, že "Libye bude vykonávat právo na
sebeobranu v souladu s čl. (51) Listiny Organizace
spojených národů". Muamar Kaddáfi ve svém
projevu prohlásil, že Libye se "připravuje na
dlouhou válku v zemi".

Katar a Spojené arabské emiráty se zúčastní
útoků v Libyi
20.03.2011 Podle posledních zpráv jsou již letadla
obou zmíněných států v bojových pozicích v Itálii,
kde se připravují na večerní operaci. Stejně tak se
připojí i italské letectvo, ačkoliv italská vláda se k
přímé účasti doposud stavěla váhavě.

Egyptská ústava se dle předběžných výsledků
referenda bude měnit
20.03.2011 Podle předběžných výsledků se dnes
Egypťané ve svém referendu vyjádřili pro změnu
ústavy. 60-70% hlasů se vyjádřilo kladně a ke
změně ústavy by tak pravděpodobně mělo dojít v
září tohoto roku.

Vývoj v Libyi stále více hraje do not Muammaru
Kaddafimu- arabské státy začínají klást otázky
20.03.2011 Po výzvách Africké unie a ostré kritice
Ligy arabských států na adresu zemí vedoucích
bojové operace v Libyi se v arabských zemích
začínají objevovat tázavé hlasy, nakolik jde o
ochranu civilistů a jaké jsou vlastně motivy
Západu. Muammar Kaddafi vyzval občany
arabských a islámských národů a ostaní rozvojové
země k podpoře "hrdinného libyjského lidu v boji
proti této agresi". Kaddafi dále obviňuje západní
státy z novodobého kolonialismu.

Další povolení k zaměstnání v soukromém
sektoru na Kubě 
20.03.2011 Kubánské úřady udělily dle
ministerstva práce a sociálních věcí 171 000
nových povolenek k zaměstnání v soukromém
sektoru. Především v hlavním městě Havaně
využívají mladí lidé této možnosti a věnují se
činnostem jako je například prodej potravin či
jiných položek, vznikají též nové kadeřnické
salony. Podle zprávy novin Juventud Rebelde je
však nyní zapotřebí uvést do chodu též strategie,
jež by umožnily zásobování, které je nezbytnou
součástí takovýchto pracovních aktivit.

Reaktory 5 a 6 JE Fukušima Daiichi
stabilizovány
20.03.2011 Díky obnovení dodávek elektrického
proudu do chladících okruhů pátého a šestého
rektoru a následnému spuštění chladícího systému
se oba dva reaktory dostaly pod kontrolu techniků.
Po úspěšném ochlazování reaktoru č. 4 se jedná o
další úspěch při zvládání této krize.

Kaddáfiho Libye údajně finančně podporovala
Sarkozyho
20.03.2011 Syn libyjského předáka Muamara
Kadáfiho Sajf Islám Kaddáfí v pátek v
Tripolisu prohlásil, že Libye finančně podporovala
současného francouzského prezidenta Nicholase
Sarkozyho v jeho prezidentské kampani v roce
2007. "Máme o financování všechny důkazy a brzy
je zveřejníme", prohlásil Sajf Islám Kaddáfí.
Plukovník Kaddáfí byl uvítán Sarkozym při své
návštěvě v Paříži v prosinci 2007, měsíc poté, co
byl francouzský prezident s ex-manželkou Cecilií
na oficiální návštěvě v Tripolisu, kde jednal s
Muamarem Kaddáfím po propuštění šesti
bulharských sester. Uvedené nařčení následně
popřel tehdejší šéf Sarkozyho volební kampaně a
současný francouzský ministr vnitra Claude Geant.

V Maroku vyšly do ulic tisíce lidí 
20.03.2011 Předpovědi Amnesty International se
naplnili. Dnes skutečně po celém Maroku vyšly do
ulic tisíce převážně mladých demonstrantů
požadujících větší občanskou svobodu a ústavní
změny. Podle demonstrantů marocký král
Mohamed VI. doposud nesplnil své pokrokové
sliby z 9. března a to je důvod pro další protesty. Z
řad protestujících se ozývají i varování, že by král
měl vzít v potaz vývoj v okolních zemích.

Liga arabských států odsoudila kampaň v
Libyi- jsou bombardováni civilisté
20.03.2011 Tajemník arabské ligy Amr Moussa
svolal zasedání všech 22 členských zemí kvůli

Libyi a veřejně označil noční nálety za velký
nezdar při naplňování rezoluce Rady bezpečnosti.
Jen přes noc bylo při bombardování spojenci
zabito 64 lidí. Podle Arabské ligy se nejedná o
útoky na protiletadlová zařízení, jak by mělo v
rámci naplňování rezoluce, ale i o cílené útoky na
Kaddafiho města a jednotky.

Uruguayský prezident nesouhlasí s
bombardováním Libye
20.03.2011 Dle dnešní zprávy novin La Republica
označil uruguajský prezident Jose Mujica bombový
útok na Libyi za politováníhodný. Mujica je toho
mínění, že takovýto postup je krokem zpět
v současném mezinárodním řádu a situaci.

V Pobřeží slonoviny vyzývají mládež k
narukování do armády- "pro osvobození země"
20.03.2011 Milice složené z mladých lidí a
organizace tzv. Mladých konzervativců
vedená Charlesem Ble Goude byly vyzvány k
narukování do armády, aby pomohly k osvobození
země. Charles Ble Goude, který je také ministr pro
mládež prezidenta Laurenta Gbagba, dnes v
Abidjanu s těmito slovy promluvil k 10 000 mladých
příznivců. Ministr Ble Goude je dlouhodobě
obviňován prezidentem Ouattarou i OSN z
podněcování násilí a útoků na ně.

Německo stále pasivní v podpoře bojů v Libyi,
spolková vláda čelí tlaku a kritice
20.03.2011 Německo stále drží svou pozici
nezasahovat do bojů v Libyi, avšak stále častěji se
ozývají kritické hlasy jak z politické, tak z veřejné
sféry, že toto stanovisko nepodpořit ostatní
evropské velmoci a USA přispívá k nejednotnosti
Evropy a izolaci Německa. Na druhé straně
kancléřka Angela Merkel tento strategický krok
nadále obhajuje.

Policejní odbory budou sčítat podpisy pod
peticí za odvolání ministra vnitra
20.03.2011 Dnešním dnem končí možnost policistů
a hasičů připojit svůj podpis k petici za odvolání
ministra vnitra Radka Johna. Na konci pracovního
týdne se počet podepsaných pohyboval okolo 30
tisíc. Do pátku budou pravděpodobně k dispozici
přesná čísla. Petice by premiérovi Petru Nečasovi
měla být předána v prvním dubnovém týdnu.
Odboráři zatím nejsou schopni určit, kdy budou
údaje zveřejněny.

Jemenský ministr pro lidská práva rezignuje
20.03.2011 Ministr pro lidská práva Huda al-Baan
je dalším z jemenských ministrů, který rezignoval
na protest proti brutalitám páchným na
demonstrantech ve státě. Jen za poslední týden
bylo zabito více než 52 protestujících.

Saudská Arábie: Demonstranté požadují před
Ministerstvem vnitra propuštění vězňů
20.03.2011 Velké množství demonstrantů se
shromáždilo před Ministerstvem vnitra Saudské
Arábie v hlavním městě Rijád. Požadovali
propuštění vězňů, kteří byli v nedávné době
zatčeni za protesty a snahu o vyprovokování
reforem ve státě. Vedení Saudské Arábie jasně
naznačilo, že jakékoli snahy o protesty a reformy
nebudou tolerovány. Před Ministerstvem vnitra
bylo zatčeno a odvezeno podle očitých svědků
více než 15 lidí.

Americký velvyslanec pro Mexiko rezignoval,
důvodem je pře o vedení boje proti drogovým
kartelům
20.03.2011 Americký velvyslanec v Mexiku Carlos
Pascual odstoupil ze své funkce kvůli slovním
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neshodám a přím s mexickým prezidentem Felipe
Calderonem o vedení systematického boje proti
drogovým kartelům Mexika. Ve zprávě zveřejněné
Wikileaks obviňuje Pascual mexické autority za
špatnou práci a nedostatek koordinace v hledání a
potírání vůdců drogových kartelů. USA již za
posledních několik let utratily přes 1 miliardu dolarů
jako pomoc mexickým silám v boji proti drogám.

Jemenský vyslanec pro OSN rezignoval
20.03.2011 Vyslanec Abdullah Alsaidi se rozhodl
odstoupit na důkaz protestu proti násilí, které je
pácháno v poslední době na demonstrantech
požadujících odstoupení současného prezidenta
Ali Abdullaha Saleha. Alsaidi přiznal, že hlavním
důvodem odstoupení je ostřelování jemenských
protestujících po pátečních modlitbách, které si
vyžádalo 42 mrtvých. Rezignace již byla odeslána
do prezidentské kanceláře a na Ministerstvo
financí Jemenu.

Odbory se mají v plánu bránit proti změně
daňového systému
20.03.2011 Předseda Asociace samostatných
odborů Bohumír Dufek se dnes v pořadu Otázky
Václava Moravce zmínil o možné generální stávce
odborů. Ty nesouhlasí s daňovou reformou, kterou
v pátek představilo ministerstvo financí.

Panel Africké unie pro řešení libyjské otázky
vyzval k okamžitému ukončení nepřátelství
všech stran
20.03.2011 Prezidenti JAR, Mali, Mauretánie,
Konga a Ugandy vydali prohlášení, ve kterém
žádají Africkou unii, aby se diplomaticky zasadila o
ukončení nepřátelství v Libyi. Panel afrických
prezidentů sice explicitně nehovoří o kampani
OSN, avšak mauretánský prezident Mohamed
Ould Abdel Aziz se vyjádřil jasně proti jakémukoliv
narušování státní integrity Libye a její územní
celistvosti, přičemž se taktéž postavil proti
zahraniční intervenci.

Obrat ve volbách v Beninu- opozice nesouhlasí
s výsledky, ECOWAS se bojí
20.03.2011 Podle volební komise volby v Beninu,
významném producentu bavlny, vyhrál úřadující
prezident Boni Yayi. Doposud opozice
nereagovala a experti vítali hladký průběh voleb,
nyní však protikandidát Adrien Houngbedji
oznámil, že dle jeho průzkumů vyhrál volby on.
Houngbedji obvinil volební komisi z podjatosti a
prohlásil, že občané Beninu jsou právě ve velkém
podváděni. Nigerijský prezident Goodluck
Jonathan, předsedající západoafrickému
společenství ECOWAS již vyjádřil svou obavu o
vývoj v zemi a vyzval k umírněným řešením.
Mezinárodní chvála Beninu za bezproblémové
volby se tak vytrácí.

Kritici vlády popírají, že v Senegalu došlo k
pokusu o převrat
20.03.2011 Vláda prezidenta Wadeho v sobotu
oznámila, že došlo k pozatýkání povstaleckého
komanda, které plánovalo smrtící útoky v okolí
hlavního města Dakar. Podle kritiků
prezidenta Abdoulaye Wadeho se však jedná o
prezidentovu taktiku, která vede k zatýkání
demonstrantů. Protesty jsou namířené proti
prezidentovi, rostoucím životním nákladům a
stálým výpadkům elektřiny.

Italské letectvo se nezapojí do bojů v Libyi
20.03.2011 Prvotní vlna nadšení italských politiků
po schválení bezletové zóny nad Libyí, v jejímž
důsledku Itálie koaličním silám poskytla svá letiště,
nyní opadla, neboť podle průzkumů veřejného
mínění si Italové nepřejí přímou účast své země
v boji proti silám Muammara Kaddáfího. Veřejnost
se obává dalšího přílivu uprchlíků, přerušení
dodávek ropy a případného protiútoku.

NATO bude podpořeno ČR k vojenské akci v
Libyi
20.03.2011 ČR podpoří NATO, které by podle ní
mělo být ve vedení operace, k vojenské akci v
Libyi. Tak se dnes vyjádřil ministr zahraničních
věcí Karel Schwarzenberg (TOP 09), který ještě
dodal, že možnost zapojení se ČR do bojové
operace je velmi nepravděpodobná.

Strana německé kancléřky A. Merkel má potíže
v regionálních volbách
20.03.2011 20. března probíhají v německé
spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zemské volby, v
nichž Křesťanskodemokratická unie (CDU) může
nezískat většinu hlasů. To by znamenalo oslabení
pozice strany Angely Merkel v parlamentu, které
zkomplikuje prosazení zákonů navržených CDU.
Na konci února již CDU utrpěla drtivou porážku ve
volbách v Hamburku, kvůli níž ztratila v parlamentu
tři křesla. K hlavním důvodům, jež mohou podle
analytiků vést k porážce v dnešních volbách, patří
postoj kancléřky vůči využívání jaderné energie, a
také zdržení se hlasování o rezoluci OSN
o bezletové zóně nad Libyí. Nejdůležitější budou
pro CDU volby v Bádensku-Württembersku na
konci března. Křesťanští demokraté zde mají
vedoucí pozici nepřetržitě šedesát let, a pokud by
prohráli, mohlo by to otřást i vládou v Berlíně.
„Pokud by Angela Merkel prohrála všech sedm
voleb, pokračovat by pro ni bylo takřka nemožné,“
prohlásil politolog Svobodné univerzity Gero
Neugebauer.

Hugo Chávez odsuzuje vojenské operace
západních států v Libyi
20.03.2011 Podle venezuelského prezidenta Huga
Cháveze je pravým cílem vojenských operací

západních států v Libyi zmocnit se ropných zásob,
jež se v zemi nachází. Ve státní televizi Chávez
dále prohlásil, že mocnostem nezáleží na životech
libyjských obyvatel.

Odhady japonské policie hovoří až o 15 000
mrtvých v nejvíce postižené části Japonska
20.03.2011 Oficiální statistiky prozatím uvádějí 8
133 mrtvých a 12 272 pohřešovaných. Stovky tisíc
přeživších je nyní ubytováno v dočasných
přístřešcích, které jsou ovšem vzhledem k
mrazivému počasí v zemi nedostatečně vytápěné.
Celkové odhady ale uvádějí počet obětí až okolo
20 000.

Update: Aktuální stav JE Fukušima Daiichi
20.03.2011 Reaktor 1- Ke chladícím systémům
byla přivedena elektrická energie, ale není jisté zda
jsou funkční. Reaktor 2- I pro jeho chladící systémy
již byla zavedena elektrická energie, ale také není
jistá jejich funkčnost. Reaktor 3- Bazény s
vyhořelým palivem naplněny vodou, avšak tlak
vznikající páry opět roste. Reaktor 4- Teplota v
bazénech s vyhořelým palivem klesla díky chlazení
hasičskými cisternami. Reaktor 5 a 6- Teplota
bazénů s vyhořelým palivem poklesla. Chlazení je
napájeno dieselovými generátory.

Velká Británie, Francie a USA nadále útočí na
libyjské pozice protivzdušné obrany
20.03.2011 Tento krok s cílem vynutit si
bezletovou zónu nad Libyí proběhl ve dvou fázích.
USA a Velká Británie vypálily přes 110 raket na
více než 20 pozic Kaddáfího protivzdušné obrany
poblíž Tripolisu a Misraty, zatímco  francouzské
letectvo udeřilo proti Kaddáfího vojenským
jednotkám, které se napadly město Benghází
ovládané povstalci. Libyjský vůdce slíbil odplatu za
tento čin a pohrozil, že otevře vojenské sklady pro
všechny své stoupence, aby mohli bránit svoji
vlast.

Bahrajnská opozice představila své požadavky
pro začátek vyjednávání s vládou
20.03.2011 Nejsilnější šíítská politická strana
Wefaq, která se postavila do čela protestů,
oznámila své požadavky: 1) Okamžité propuštění
všech zatčených 2) konec všech opatření
bezpečnostních sil 3) odchod zahraničních
intervenčních sil, které tvoří především vojáci ze
Saúdské Arábie. Dále Wefaq vyzval k nastolení
podmínek pro řádný politický dialog. Opozice tak
ustoupila ze svých předchozích požadavků nové
vlády, odchodu královské rodiny a změnu ústavy.
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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
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Bc. Pavel Peták.
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