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Ministerstvo obrany a zahraničí podporuje
rozhodnutí NATO
25.03.2011 Rozhodnutí Severoatlantické aliance o
vynucování bezletové zóny nad Libyí podporuje jak
české ministerstvo obrany, tak i zahraničí. ČR se
účastnila na jednotlivých operačních plánech a
spolurozhodovala o nich, o širší roli v operaci vůči
Libyi se ale rozhodne v příštích dnech. Do neděle
má být totiž rozhodnuto, zda NATO převezme
velení nad veškerými zásahy.

Vláda bude rozhodovat o možném příspěvku
pro Státní fond rozvoje bydlení
25.03.2011 Příští středu bude rozhodnuto, zda
bude Státní fond rozvoje bydlení podpořen 1 mld
korun na opravy bytových domů. Ministr pro místní
rozvoj Kamil Jankovský prohlásil, že díky této
částce by se mohlo opravit přes 28 tisíc bytů.
Pokud vláda program Nový panel fondu bydlení
schválí, bude možno znovu zaktivovat z loňska
pozastavené přijímání žádostí o úrokové dotace.

Bělorusko doufá v získání půjčky od Ruska
25.03.2011 Představitelé Běloruska pozitivně
hodnotí jednání o možné finanční půjčce ve výši
jedné miliardy dolarů od Ruska. Důvodem žádosti
je snaha odvrátit výraznou devalvaci národní
měny. Během prvních dvou měsíců tohoto roku
klesly zásoby zlata a měnových rezerv o 20%.

Bývalá nejvyšší státní zástupkyně se v dopise
omluvila za výroky o justiční mafii 
25.03.2011 Marie Benešová, bývalá nejvyšší státní
zástupkyně, se dnes v dopise omluvila za své
výroky, ve kterých označila současnou nejvyšší
státní zástupkyni Renatu Veseckou a další
představitele justice za představitele justiční mafie.
Marie Benešová v dopise přiznala, že výroky byly
nepravdivé. Kromě omluvy, kterou jí nařídil soud,
bude muset také zaplatit 400 tisíc korun za
náklady řízení.

Krize v honduraském vzdělávacím systému
25.03.2011 Ve čtvrtek se ještě přiostřila situace ve
vzdělávacím systému v Hondurasu, když se
tamější vláda rozhodla snížit platy učitelům a
suspendovat ty z nich, kteří se účastní protestů
proti plánované privatizaci. Již od minulého týdne
se policejní i armádní síly snaží demonstrace
potlačit, přičemž došlo k početným zraněním a též
smrti jednoho z účastníků. I přesto ovšem učitelé
trvají na svých právech, mimo jiné vyplacení
zpožděných platů, a zatím neplánují protestní akce
ukončit.

Ministerstvo financí dnes na severu Čech
zastavilo proplácení dotací z EU
25.03.2011 Ústeckému a Karlovarskému kraji
ministerstvo financí už nadále nebude
proplácet projekty placené z dotací Evropské unie.
Důvodem je obvinění ředitele Úřadu rady regionu
Severozápad Petra Kušnierze a dalších šesti lidí z
braní nebo dávání úplatků a dalších trestných činů.

Bolivijský prezident vyzývá k řešení změny
klimatu
25.03.2011 Bolivijský prezident Evo Morales ve
středu prohlásil, že země musí být připravena čelit
důsledkům změny klimatu, jež je podle něj
způsobována iracionálním chováním některých
průmyslových států. Morales mimo jiné zdůraznil
nutnost zavedení strategií, jež by řešily nedostatek
pitné vody a též zajišťovaly dostatečné množství
potravin pro bolivijské obyvatele.

Prezident NKÚ byl zproštěn obžaloby
25.03.2011 Obvodní soud pro Prahu 7 neprokázal,

že by prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
František Dohnal využíval nepřiměřeně luxusního
bydlení, a byl z tohoto důvodu zproštěn obžaloby z
porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Podle soudu měl šéf NKÚ na byt, který je
dostatečně reprezentativní a splňuje určité
bezpečnostní parametry, nárok. Státní zástupce se
proti tomuto rozsudku na místě odvolal.

Bolívie a Brazílie společně v boji proti drogám
25.03.2011 Dnes byla zahájena oficiální návštěva
brazilského ministra zahraničí Antonia Patrioty
v Bolívii. Hlavním účelem je upevnění hraničních
smluv a též dohod týkajících se boje proti
obchodování s drogami. Proběhnou též jednání o
obchodních  vztazích obou zemí.

Novela zákona o ochraně ovzduší byla
schválena sněmovnou
25.03.2011 Poslanecká sněmovna dnes schválila
novelu zákona, která by měla pomoci oblastem se
špatnou kvalitou ovzduší, především Ústeckému
nebo Moravskoslezskému kraji. Novela hovoří
například o zpřísnění podmínek provozu při
smogových situacích, zavedení nízkoemisních zón
pro automobily či o pravomoci vlády stanovit pro
velké podniky tvz. emisní stropy. Novelu teď budou
posuzovat senátoři.

Summit EU schválil záchranný balíček pro státy
Evropské unie v krizi
25.03.2011 Summit EU schválil vznik Evropského
stabilizačního mechanismu. Ten  nahradí
současný záchranný fond eurozóny a evropským
zemím, které platí jednotnou eurovou měnou a
které se ocitnou v problémech, bude moci půjčit až
500 miliard eur. Novou starostí a námětem k
mnoha diskuzím se na summitu stala i současná
finanční a politická krize v Portugalsku.

Zemětřesení v Myanmaru si vyžádalo nejméně
75 obětí
25.03.2011 Podle oficiálních zpráv o následcích
zemětřesení v Myanmaru zemřelo nejméně 75 lidí
a dalších 111 bylo těžce zraněno. Není však zatím
zcela jisté, zda počet obětí zemětřesení silného
6,8 stupně Richterovy škály nebude ještě mnohem
vyšší.

Ministr obrany USA Gates vedl jednání s
palestinskými vůdci
25.03.2011 Robert Gates se stal prvním ministrem
obrany USA, který navštívil palestinská území a
osobně vedl jednání s palestinskými vůdci. Ve
městě Ramallah zdůraznil nutnost zachování míru
mezi Izraelci a Palestinci a podle oficiálních zpráv
byl palestinskými autoritami přijat velice pozitivně.
Stanovisko USA k nedávným a současným
nepokojům v zemi je hledání cesty společného
koncenzu a zachování míru mezi oběma stranami.

USA čelí důležité otázce: Kam s tunami
použitého jaderného odpadu z elektráren?
25.03.2011 Podle analýzy amerických expertů
ukázala naprosto jasně jaderná krize v Japonsku,
že bezpečnost jaderné energetiky musí býti pro
všechny státy prioritou. V souvislosti se
současným děním vyvstala v USA otázka, jak
naložit s použitým jaderným materiálem této
supervelmoci. V zemi se nachází 104 jaderných
reaktorů a stále radioaktivní použité jaderné tyče
jsou podle expertů často uloženy v naprosto
nedostatečných bezpečnostních podmínkách.
Spojené státy tak musí v nejbližší době tento
závažný problém vyřešit, pokud nechtějí, jak
analýza uvedla, vystavit miliony obyvatel vážnému
nebezpečí.

V Bahrajnu došlo opět k protestům- byly ihned
rozehnány
25.03.2011 Pouze k malým protestům došlo v
hlavním městě Manama ze strany šíitských
muslimů, kteří požadovali konec režimu. Police je
ovšem okamžitě za pomoci slzného plynu
rozehnala. Po celém Bahrajnu jsou v současnosti
na každém kroku opěrné kontrolní body, ve
vzduchu hlídkují vojenské vrtulníky a je zde silná
vojenská přítomnost. Z anonimních výpovědí
obyvatel ale vyplývá, že se chystají další protesty,
které budou požadovat novou ústavu a rozsáhlé
změny.

Jemenský prezident nabízí předání moci, chce
ale vědět komu
25.03.2011 Prezident Ali Abdullah Saleh přišel s
dalším návrhem- je ochoten odstoupit ihned, ale
pouze za předpokladu, že mu bude sděleno jméno
někoho, kdo má moc převzít, přičemž jak sám
prohlásil nechce předat moc do rukou "křivých,
rozčilených nebo zkorumpovaných". Vývoj v
Jemenu sleduje se stále většími obavami Západ,
neboť je zde silná základna Al-káidy, která by
mohla z nepokojů velmi profitovat. V Sanaa jsou
shromážděny desítky tisíc lidí, kteří jsou ozbrojení
palnými i chladnými zbraněmi, opozice na
prezidentův návrh zatím nereagovala.

Protesty v Sýrii se šíří- údajně bylo zabito
dalších 20 lidí
25.03.2011 Televize Al-džazíra uvedla, že dalším
centre protestů v Sýrii se stalo město Sanamein,
kde mělo dle svědka být zabito dalších 20 lidí.
Bezpečnostní síly po celé zemi mají pohotovost.

Francie předloží návrh Radě bezpečnosti OSN
na nové sankce v Pobřeží slonoviny
25.03.2011 Sankce se mají týkat prezidenta
Laurenta Gbagba a jeho úzkého kruhu
spolupracovníků. Mimo jiné chce také Francie v
nové rezoluci uvalit zákaz na užívání těžkých
zbraní v Abidjanu. Rada by však měla k
projednávání těchto návrhů přistoupit až příští
týden, přičemž francouzský velvyslanec Gerard
Araud prohlásil, že vůbec není možné odhadnout,
kdyby tento návrh měl být odhlasován.

Násilí v Pobřeží slonoviny eskaluje- 1 milion
uprchlíků z Abidjanu
25.03.2011 Agentura OSN pro uprchlíky ( UNHCR)
oznámila, že násilí v Abidjanu dnes po 4 měsících
vyhrocené politické krize vyvrcholilo v doposud
nejhorší střety. Z Abidjanu, ekonomického centra
Pobřeží slonoviny, kvůli nastalé situaci uprchlo 700
000- 1 000 000 lidí. Podle UNHCR je na denním
pořádku, že jsou obyvatelé zabíjeni zbloudilými
kulkami, či mají strach, že budou zapáleny jejich
domy.

V Zimbabwe byl již podruhé za dva týdny
zatčen stejný ministr, napětí mezi prezidentem
a premiérem roste
25.03.2011 Ministr energetiky Elton Mangoma byl
obviněn z korupce a zatčen. Důvodem pro jeho
zatčení je, že ministr měl údajně nutit své úředníky,
aby zrušili energetické kontrakty. Ministr Mangoma
je spojencem premiéra Morgana Tsvangiraie, šéfa
strany MDC. MDC je v koalici s ZANU-PF, v jejímž
čele stojí prezident Robert Mugabe. Ačkoliv jsou
oba lídři v koalici, napětí mezi oběma je obrovské a
naposledy vyvrcholilo prohlášením premiéra
Tsvangiraie na jednání s představiteli okolních
zemí, že by zahraničí mělo v Zimbabwe zasáhnout
kvůli ztrátě svobody, ke které v Zimbabwe dochází.
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NATO bude v Libyi nejméně tři měsíce,
rebelové se připravují na novou ofenzivu
25.03.2011 Ve svém posledním prohlášení, které
zároveň bylo reakcí na výzvy Africké unie k
vyjednávání, NATO uvedlo, že kampaň bezletové
zóny nad Libyí bude pravděpodobně trvat do tří
měsíců, což potvrdila i Francie, která nyní
varovala, že konflikt v Libyi nemůže skončit jen tak.
NATO v současnosti nadále bombarduje libyjskou
armádu s cílem prolomit patovou situaci a pomoci
rebelům získat strategické město Ajdabiyah.
Rebelové mezitím shromažďují zbraně z
poškozené nebo zničené techniky libyjské armády
a údajně se připravují k nové ofenzivě.

V neděli začne ve Velké Británii povinné sčítání
lidu
25.03.2011 Pro 60 milionů Britů je sčítání povinné
ze zákona. Kdo odmítne vyplnit formulář, může
dostat pokutu až 1000 liber. V Německu proběhne
9. května sčítání jedné třetiny obyvatel, které je
rovněž povinné.

 Zemské volby v Bádensku-Württembersku
budou referendem o německé vládě
25.03.2011 Podle průzkumů zde poprvé od konce
války zvítězí levice a koaliční CDU - FDP bude
muset opustit premiérské křeslo. Výsledek voleb
nijak neovlivní složení vlády, pravděpodobně však
potvrdí, že Němci kancléřce Angele Merkel po
odklonu od tradičních spojenců v Libyjském
konfliktu a náhlé změně postoje k jaderné
energetice nevěří. V neděli po uzavření volebních
místností se ukáže, nakolik je pozice vládní koalice
silná.

Francouzské jaderné elektrárny, které
neprojdou testy, budou uzavřeny
25.03.2011 Po summitu v Bruselu francouzský
prezident Nicolas Sarkozy prohlásil, že všechny
francouzské jaderné elektrárny, které nesplní
bezpečnostní testy, k nimž se zavázaly všechny
státy EU, ihned ukončí provoz.

Čína se dostane na první místo v mezinárodním
obchodu do roku 2030
25.03.2011 Odhady předpovídají, že hodnota
čínského zahraničního obchodu, která je nyní 2,21
bilionu dolarů, překoná do roku 2030 hodnotu
zahraničního obchodu USA, která v současné
době činí 2,61 bilionu dolarů. 19,8% veškerého
světového zboží nyní pochází právě z Číny.

MMF věří v dostatečnou sílu japonské
ekonomiky
25.03.2011 Představitelé Mezinárodního
měnového fondu tvrdí, že japonská ekonomika si
může při svojí síle dovolit pokrýt škody způsobené
nedávnou přírodní katastrofou. Žádný dlouhodobý

dopad se prý neočekává, rozhodující ale bude, jak
efektivně se nyní vláda vypořádá s problémy
spojenými s JE Fukušima Daiichi.

BHP Billiton bude investovat 9,5 miliardy
dolarů do projektů v Austrálii
25.03.2011 Největší těžební společnost na světě
hodlá posílit těžbu železné rudy a uhlí, aby mohla
uspokojit stále sílící asijskou poptávku. Většina z
investované částky půjde na modernizaci dolů a
železničního propojení mezi jednotlivými objekty.
BHP Billiton má v plánu investovat do vlastního
rozvoje přes 80 miliard dolarů do roku 2015.

OSN kritizuje potravinovou politiku Pákistánu
25.03.2011 Představitelé Spojených národů tvrdí,
že ceny potravin v zemi jsou nastaveny příliš
vysoko, což má za následek nárůst procentuálního
podílu podvyživených obyvatel. Pákistánská vláda
na svou obranu tvrdí, že snížení cen povede k
nárůstu pašování a změnu orientace farmářů na
jiné výhodnější plodiny. První potravinová krize
přišla po povodních v roce 2010 a podle OSN je
situace i nadále vážná.

Uganda zmrazila aktiva Libye
25.03.2011 Ugandský parlament se dohodl na
zmrazení aktiv Libye v hodnotě 375 milionů dolarů
v souladu s rozhodnutím OSN. Libye má v Ugandě
investice ve finančním sektoru, telekomunikacích a
v infrastruktuře.

V Maroku byl potlačen protest učitelů- několik
těžce zraněných
25.03.2011 Marocká policie se střetla s
protestujícími učiteli, kteří požadovali lepší zajištění
v hlavním městě Rabat. Podle svědků byl zásah
proveden bez varování a bezdůvodně, a to s
nevídanou brutalitou. Policie se odmítla k zásahu
vyjádřit. Minulý týden v neděli v Maroku proběhly
největší demonstrace vůbec, kdy do ulic po celém
království vyrazily desítky tisíc lidí. Na rozdíl od
jiných arabských zemí v Maroku většina
demonstrantů nepožaduje svržení krále, ale spíše
politická práva, větší svobodu, konec korupce a
větší sociální jistotu.

Zprávy z libyjského Tripolisu hovoří o velkých
civilních obětech koaličního bombardování
25.03.2011 Libyjská vláda opět obvinila západní
letectvo, které bombarduje libyjskou armádu a
hlavní město Tripolis, že zabilo z poslední dny
útoků přes 100 civilistů. Toto tvrzení také potvrzují
zaměstnanci tripolských nemocnic. Reportéři
Reuters v Tripolisu potvrdili 15 mrtvých z dnešní
noci. Stále větší ztráty jsou také v řadách libyjské
armády a libyjská vláda obvinila spojence, že jsou
v konfliktu zcela jednoznačně na straně povstalců
a nejsou jednostranní. Úředníci vojenské koalice v

Libyi však popírají jakákoliv zabití civilistů a stejně
tak i nařčení, že nejsou nestranní.

Nepál řeší svoji energetickou krizi
25.03.2011 Tamní vláda podnikla iniciativu v
hodnotě 275 milionů dolarů s cílem ukončit
energetickou krizi v zemi do pěti let. V plánu je
vybudování několika elektráren a poskytnutí
daňových úlev zahraničním investorům. Podle
nepálské vlády je cílem produkovat 2 500
megawattů elektrické energie navíc oproti dnešku.
V současnosti elektrická energie v zemi běží jen
dvanáct hodin denně a nepálské firmy jsou tím
pádem nuceny redukovat svoji výrobu.

Generální tajemník OSN: žádné známky toho,
že by Kaddafi jednal v souladu s požadavky
OSN
25.03.2011 Generální tajemník OSN Ban Ki-moon
prohlásil, že OSN nemá žádné důkazy o tom, že
by Muammar Kaddafi jednal v souladu s
rezolucemi 1970 a 1973 Rady bezpečnosti OSN.
Zvláštní velvyslanec OSN v Libyi Abdelilah
Al-Khatib, bývalý jordánský ministr zahraničí, podle
generálního tajemníka již osobně varoval
Muammara Kaddafiho, že by Rada bezpečnosti
mohla přijmout další opatření. OSN nyní po
libyjské vládě požaduje okamžité příměří a
zastavení bojů s povstalci.

Barmu postihlo silné zemětřesení
25.03.2011 Otřesy o síle 6,8 stupně magnitudy
měly epicentrum deset kilometrů pod zemským
povrchem a pocítily je i metropole Bangkok a
Hanoi. Aktuální statistiky hovoří o 60 obětech této
katastrofy.

Počty obětí v Japonsku přesáhly 10 000
25.03.2011 Více než 17 500 lidí se i nadále
pohřešuje. V nemocnicích a zdravotnických
centrech se nachází téměř 2 800 raněných. Na
ulicích se stále distribuuje balená voda a
humanitární situace zůstává i nadále vážná.
Úroveň radiace ve vodních zásobách hlavního
města Tokya klesla, avšak v dalších oblastech
především na severu země zůstává vysoká.

NATO odmítá převzít kompletní velení nad
operacemi v Libyi
25.03.2011 Poté, co Turecko odsouhlasilo svou
účast, Severoatlantická aliance získala volné ruce
k zásahu v Libyi. NATO souhlasilo s vynucováním
bezletové zóny v Libyi, ovšem vyhýbá se převzetí
nejvyššího velení.
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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: Bc. Pavel Peták.
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