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Karzáí se ostře pustil do počínání NATO v
Afghanistánu
29.05.2011 Po dalším náletu na jihozápadě země,
který zabil čtrnáct civilistů, se afghánský prezident
Hamid Karzáí ostře obul do operací USA a celého
NATO s prohlášením obsahujícím výrazy jako
"poslední varování", "veliké chyby" a "vraždění
civilistů". Bílý dům přislíbil, že vezme celou situaci
zcela vážně v potaz a na místo neštěstí již byl
vyslán vyšetřovací tým.

JE Fukušima Daiichi není připravena na
příchod silných dešťů
29.05.2011 Na území Japonska mají dorazit
počátkem týdne silné bouře a přívalové deště.
Podle provozovatele elektrárny není objek
dostatečně připraven na příchod takového počasí
a bouře by mohly z poničených reaktorových
budov dále šířit radioktivní látky do okolí. V pondělí
se u japonských břehů očekává příchod tajfunu
Songda.

V Kišiněvě žádají desítky tisíc demonstrantů
odstoupení vlády
29.05.2011 V hlavním městě Moldavska se koná
jeden z mnoha opozičních protestů probíhajících
v této zemi během posledních dvou týdnů. Akce s
názvem "Sociální pochod", pořádané
Komunistickou stranou Moldavska, se účastní více
než 40 000 demonstrantů, požadujících
odstoupení vlády tvořené koalicí Aliance za
evropskou integraci.

Lotyšský prezident inicioval rozpuštění
parlamentu
29.05.2011 Prezident Lotyšska Valdis Zatlers v
sobotu oznámil, že má v úmyslu rozpustit
parlament – v souladu se zákony země budou nyní
o prezidentově požadavku hlasovat občané v
referendu. Jak informovala agentura Reuters,
prezident v televizním projevu k národu obvinil
poslance ze lží a z „posluhování“ zájmům
oligarchů. Zákonodárci v pátek odmítli zrušit
imunitu jednoho z poslanců v souvislosti s
vyšetřováním podezření z korupčního jednání.

Ministr financí hodlá předložit návrh rozpočtu
se schodkem 105 miliard korun
29.05.2011 Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP
09) má v plánu předložit návrh na rozpočet pro rok
2012 se schodkem 105 miliard korun. Dodrží tak
deficit 3,5 procenta HDP podle plánu vlády. Ministr
to sdělil v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. V
případě, že by se svým návrhem neuspěl, je
údajně připraven vládu opustit.

Ratko Mladič vyzval srbské nacionalisty ke
klidu
29.05.2011 Také srbský prezident Boris Tadič
zdůraznil, aby dnešní večerní demonstrace proti
ochotě srbské vlády vydat bývalého generála
bosenskosrbské armády do Haagu, proběhla bez
násilných incidentů. Podle svého advokáta je
Ratko Mladič s procesem před trestním tribunálem
v Haagu smířený.

Nizozemská vláda chce uzavřít coffeshopy pro
zahraniční turisty
29.05.2011 Od změny coffeshopů v privátní kluby
pro registrované členy žijící výhradně v
Nizozemsku a omezení pouličního prodeje
marihuany si nizozemská vláda slibuje omezení
drogové turistiky a posílení pořádku v ulicích. Rada
města Amsterdamu se obává masivního přesunu
prodeje drog do ulic, kde lze jen těžkou kontrolovat
věk kupujících.

Bakterie Ehec se v Německu stále šíří
29.05.2011 Počet obětí infekce zatím dosáhl 10.
Nakaženo bylo již přes 1000 lidí a ministr
zdravotnictví Šlesvicka-Holštýnska tvrdí, že nemoc
vzhledem ke své desetidenní inkubační době
zatím nedosáhla svého vrcholu. Němci se obávají,
že Hamburská tržnice není jediným ohniskem
nákazy. Do Čech se infikované okurky dostaly
také, žádný případ nákazy však zatím nebyl
nahlášen.

Novelu trestního zákona navrženou KSČM
vláda nejspíš zamítne
29.05.2011 KSČM ve své novele navrhují, aby
byla osoba, která nahlásí korupci, zbavena
beztrestnosti. Koaliční kabinet ovšem tento návrh
pravděpodobně nepodpoří.

Vláda podpoří navýšení poplatků za odpad
29.05.2011 Až o 100% by měly narůst poplatky za
odpad k příštímu roku. Tento návrh poslanců TOP
09 bude v projednávání ve čtvrtek příštího týdne.
Vláda se k návrhu staví pozitivně a hodlá ho
podpořit. Poslanci TOP 09 odůvodňují svůj návrh
tím, že se už 9 let platba za odpad nezměnila.

KLDR propouští amerického vězně
28.05.2011 KLDR propustila Američana Eddie
Juna, který byl v zemi zatčen v listopadu minulého
roku za šíření křesťanství. Pchjongjang rozhodl o
propuštění poté, co byl do země vyslán americký
vyslanec pro lidská práva a vyjádřil pochopení a
lítost nad celým případem.

Hackeři zaútočili na sít Lockheed
28.05.2011 Podle nejnovějších údajů zaútočili
zatím neznámí počítačoví piráti na zabezpečenou
počítačovou síť Lockheed Martin a také na několik
jiných armádních dodavatelů USA. Agentura
Reuters uvedla, že útok byl masivní a velice
nebezpečný. Lockheed je mimo jiné dodavatelem
informačních technologií pro americkou vládu.

Prezident USA Obama varuje Evropu před
Běloruskem
28.05.2011 Prezident USA Barack Obama varoval
na své dvoudenní návštěvě v Polsku celou Evropu
před nebezpečným vývojem v Bělorusku. Zdejší
soudy posílají do vězení opoziční aktivisty a směr,
kterým se země ubírá, představuje podle
prezidenta Obamy vážné nebezpečí pro střední
Evropu.

Americký prezident Barack Obama mluvil v
Polsku o pádu komunismu
28.05.2011 Americký prezident Barack Obama
pozitivně vyzdvihl na své návštěvě Polska přechod
zemí střední a východní Evropy k demokracii. O
Polsku hovořil jako o lídrovi této dlouholeté
transformace a vyzval hlavní město Varšavu, aby
svými zkušenostmi pomohla arabským zemím, kde
v letošním roce došlo k pádu autoritářských
režimů.

V Tbilisi se koná „tichý protest“ gruzínské
opozice
28.05.2011 Akce „Tichý protest“ probíhá před
budovou gruzínského parlamentu v centru Tbilisi,
účastní se jí tisíce lidí protestujících proti rozehnání
demonstrace opozice prezidenta Michaila
Saakašviliho v noci na 26. května. Středeční
demonstrace byla jednou z řady protestních akcí
probíhajících v Gruzii od minulé soboty.

Rusko je proti jednání o Sýrii v Radě
bezpečnosti OSN
28.05.2011 Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov

v telefonickém rozhovoru se svým syrským
protějškem Walidem Muallemem potvrdil,
že Rusko nepovažuje za nutné jednat o situaci v
Sýrii v Radě bezpečnosti OSN. Moskva tímto dala
opět najevo, že odmítá zvažovat návrh rezoluce
RB OSN vypracovaný Velkou Británií, Francií,
Německem a Portugalskem, který požaduje
okamžité ukončení násilí proti demonstrantům
v Sýrii. Ruský prezident Dmitrij Medvěděv již dříve
prohlásil, že není zastáncem zpřísnění
ekonomických sankcí vůči Sýrii.

V Německu proběhly další protesty proti
jaderné energii
28.05.2011 Ve 20 německých městech včetně
Berlína dnes proběhly další protestní akce proti
využívání jaderné energie. Německá vládní koalice
kancléřky Angely Merkel se chystá v neděli
projednat otázku odstoupení od jaderné
energetiky, výsledkem jednání by mělo být
stanovení termínů odstavení jaderných reaktorů a
přechodu na alternativní zdroje.

Věci Veřejné chtějí větší zastoupení ve vládě 
28.05.2011 Nejmenší vládní strana Věci Veřejné
požaduje větší zastoupení ve vládě. Po části
víkendové konference VV v Hradci Králové o tom
informovali předseda VV Radek John a
místopředsedkyně Karolína Peake a Kateřina
Klasnová. Se současnými dvěma křesly nejsou
údajně spokojeni. Diskuse o konkrétním obsazení
ministerských postů proběhne až na zítřejší schůzi
s koaličními partnery.

Bývalý ministr dopravy Vít Bárta bude
vyjednávat o reformách
28.05.2011 Věci Veřejné na dnešní konferenci v
Hradci Králové pověřili bývalého ministra dopravy
Víta Bártu vyjednáváním o reformních krocích.

Ministr dopravy jmenoval do vedení BESIPu
Kateřinu Budínovou
28.05.2011 Ministr dopravy Radek Šmerda
jmenoval včera na funkci vedoucího oddělení
BESIP Kateřinu Budínovou, která na tomto postu
nahradí dosavadního šéfa Ondřeje Valentu.

Španělská polici zranila více než 120
demonstrantů 
28.05.2011 Přívrženci Hnutí 15. května již druhý
týden na náměstí Plaza de Catalunya v Barceloně
protestují proti vysoké nezaměstnanosti a vyjadřují
svůj nesouhlas s ekonomickou situací země.
Agresivní snaha policie vyhnat pokojně
demonstrující Španěly z náměstí si vyžádala
množství zraněných a přilákala další protestující. 

Malta dnes v referendu rozhoduje o povolení
rozvodů
28.05.2011 Malta, jejíchž 98% obyvatel se hlásí k
římskokatolické víře, je jedinou zemí EU, kde jsou
rozvody zcela zakázány. K uznání výsledku
referenda je zapotřebí souhlas parlamentu. 

Ratko Mladič se odvolá proti vydání do Haagu
28.05.2011 Obhajoba bývalého bosenskosrbského
generála argumentuje především jeho špatným
zdravotním stavem. Přesto bude letadlo do Haagu
s mužem odpovědným za vraždu 8000
muslimských mužů a chlapců vypraveno nejpozději
do týdne. Prokuratura již nyní spekuluje o rozšíření
15 bodů obžaloby. Srbští radikálové plánují na
nedělní večer protestní shromáždění.

Společnost Tata Steel opět navýšila svůj čistý
zisk
28.05.2011 Pomohlo jí k tomu zvyšování cen oceli
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a také prodej továrny v severní Anglii za 561
milionů dolarů thajské společnosti SSI. Čistý zisk
jednoho z největších výrobců oceli na světě tak
činil za první čtvrtletí 2 miliardy dolarů. Počtkem
týdne oznámila Tata snížení počtu zaměstnanců
právě v severní Anglii o 1 500 lidí. Důvodem je
podle představenstva společnsti klesající poptávka
po oceli na celém území Anglie.

Prezident Srí Lanky hájí postup armády v
průběhu nedávno ukončené občanské války
28.05.2011 Prezident Mahinda Rajapaksa tvrdí, že
jeho síly postupovaly při řešení konfliktu občnské
války v zemi naprosto v souladu s lidskými právy a
nedopustily se žádných prohřešků, jak udává
zpráva OSN. To řekl ve svém projevu na vojenské
přehlídce konané na oslavu dvouletého výroí od
poražení rebelského hnutí Tamilští Tigři. Z
porušování lidských práv během konfliktu obvinilo
OSN obě zúčastněné strany, avšak tamní vláda
odmítá jakékoliv vyšetřování a řešení této situace.

Americký tisk: Jednání prezidentů USA a
Ruska o protiraketové obraně svědčí o
nedůvěře mezi oběma zeměmi
28.05.2011 Jednání Baracka Obamy a Dmitrije
Medvěděva na schůzce států G8 ve francouzském
Deauville přineslo podle následných vyjádření
obou hlav států pokrok v otázce protiraketové
obrany, avšak průlomu, zejména poskytnutí právně
závazných záruk očekávaných Ruskem, dosaženo
nebylo. Prezidenti novináře opakovaně ujistili, že
vztahy obou zemí jsou dobré, nicméně podle D.
Medvěděva „to neznamená, že všechny názory
jsou totožné“. Ruský prezident vyjádřil pochyby o
tom, že spor bude vyřešen v dohledné době,
zároveň však upozornil, že obavy z narušení
rovnováhy sil a odmítnutí spolupráce s Ruskem
v otázce protiraketové obrany mohou zahájit nové
závody ve zbrojení.

Indonésií otřásá korupční skandál
28.05.2011 Bývalý správce financí vládnoucí
Demokratické strany byl obviněn z přijetí úplatků v
hodnotě přes 3 miliony dolarů, které měl dostat za
ovlivňování výběrových řízení spojených s
pořádáním Východoasijských her. Muhammad
Nazuruddin následně den před zahájením
vyšetřování uprchl do Singapuru. Prezident Susilo
Bambang Yudhoyono považuje tuto otázku za
klíčovou ve svém boji proti korupci.

Japonsko překonalo deflaci poprvé za dva roky
28.05.2011 Příčinou toho je podle analytiků
zvýšený dovoz paliv po nedávné živelné pohromě.
Ceny spotřebního zboží vzrostly v dubnu o 0,6%, a
to je pro japonskou ekonomiku, která již deset let
bojuje proti vytrvalé deflaci, rozhodně pozitivní
zpráva. Japonské HDP se za první kvartál

zmenšilo o 0,9%, za což nesou vinu především
výpadky ve výrobě velkých firem.

Američtí zákonodárci zakázali zadávání
kontraktů Pentagonu čínským firmám
28.05.2011 Toto nařízení bylo schváleno jako část
většího návrhu zákona o vojenském rozpočtu ve
Sněmovně reprezentantů. Všechny společnosti
patřící čínské vládě i ty, které jsou k ní pouze jiným
způsobem přidružené, budou vynechány při
výběrových řízeních na zakázky Ministerstva
obrany USA. Návrh bude muset projít ještě
Senátem, než jej podepíše samotný prezident, ale
je očekáván hladký průběh celé věci.

Rusko ruší zákaz vývozu obilí
28.05.2011 Od 1. července letošního roku
přestane v Rusku platit zákaz vývozu obilí. Uvedl
to dnes ruský premiér Vladimír Putin. Zákaz
vývozu byl zaveden v Rusku a na Ukrajině v létě
roku 2010 v souvislosti se suchem a ničivými
požáry za účelem zajištění potřeb domácího trhu.

Dle informací z černých skříněk pád Airbusu v
červnu 2009 nezpůsobila chyba pilotů
27.05.2011 Dosavadní průběh vyšetřování
nasvědčuje tomu, že příčinou pádu letadla do
Atlantiku zřejmě byla vadná čidla na měření
rychlosti. Stroj padal téměř tři a půl minuty a piloti
se podle všeho celou dobu snažili katastrofě
zabránit. Konečná analýza letecké havárie bude k
dispozici za měsíc. 

Srbský soud pro válečné zločiny rozhodl o
vydání Ratka Mladiče do Haagu
27.05.2011 Podle soudců je stav nedávno
zadrženého bývalého bosenskosrbského generála,
který se podílel na masakru 8000 lidí v Srebrenici, i
přes řadu chronických onemocnění dostatečně
dobrý na to, aby mohl vypovídat před haagským
tribunálem. Ratko Mladič u bělehradského soudu
prohlásil, že se necítí vinen. Obhajoba žádá
nezávislý lékařský posudek.

MZV RF: Zákaz ruských médií v Bělorusku
může poškodit vztahy mezi oběma zeměmi  
27.05.2011 Ruské ministerstvo zahraničí
reagovalo na prohlášení běloruského prezidenta
Alexandra Lukašenka, který na pátečním jednání
vlády pohrozil vykázáním některých zahraničních
médií a zejména ruských novinářů, upozorněním,
že podobné kroky mohou vztahy Ruska a
Běloruska pouze poškodit. Běloruský prezident
obvinil ruské novináře z vměšování se do
záležitostí jeho země a šíření paniky o
hospodářské situaci v Bělorusku během měnové
krize.

Prezident Barack Obama odsoudil věznění
běloruské opozice, USA i EU prodloužily
sankce
27.05.2011 Bílý dům reagoval na včerejší rozsudky
nad dalšími dvěma představiteli běloruské opozice
uvalením dalších sankcí ze strany USA. Ve svém
prohlášení Spojené státy rovněž přislíbily intenzivní
podporu bojovníkům za demokracii v Bělorusku.
Mikalaj Statkevič a Dzmitryj Usse, protikandidáti
současného prezidenta Alexandra Lukašenka v
prezidentských volbách v prosinci roku 2010, byli
odsouzeni k 6 respektive 5,5 rokům vězení se
zvláštní ostrahou za organizaci demonstrace proti
výsledku těchto voleb. V souvislosti s prosincovými
událostmi bylo k trestu odnětí svobody odsouzeno
již 30 lidí. Prodloužení sankcí kvůli zesílení represí
v Bělorusku oznámila v pondělí rovněž Evropská
unie. Ministerstvo zahraničí ČR vydalo prohlášení,
v němž vyzývá Alexandra Lukašenka a běloruské
úřady, aby ukončily sérii procesů s odpůrci režimu,
zastavily represe proti opozici a občanské
společnosti a začaly respektovat a dodržovat
základní práva a svobody běloruských občanů.

Německo odstaví sedm nejstarších jaderných
elektráren
27.05.2011 Takové řešení přijali podle agentury
DPA jednomyslně zemští ministři životního
prostředí na jednání s celoněmeckým šéfem tohoto
resortu Norbertem Röttgenem ve Wernigerode. Do
provozu by se nemělo vrátit sedm nejstarších
jaderných elektráren, které německá vláda nechala
na tři měsíce odstavit po březnové havárii v
japonské jaderné elektrárně Fukušima, avšak na
termínu úplného vyřazení zbývajících zařízení se
ministři neshodli. Podle informací poskytnutých
ministerstvem životního prostředí by Německo
mohlo úplně opustit jadernou energetiku do roku
2017, aniž by to způsobilo destabilizaci sítě nebo
výrazné zvýšení cen za elektřinu. Oficiálně však
toto tvrzení ministři neokomentovali, vyslovili se jen
pro „co nejrychlejší možný odklon od jaderné
energie“.

Jemen pohlcuje občanská válka
27.05.2011 Vůdci jednotlivých jemenských kmenů
postupně oznamují, že zahajují boje s vojenskými
jednotkami věrnými jemenskému prezidentovi
Salehovi. Boje vzrůstají především mimo hlavní
město Sanaa, ačkoliv se v dnešních odpoledních
hodinách podařilo vyjednat dočasné příměří pro
obě strany. Podle svědků jsou v pohotovosti i
jemenské vojenské letouny, které přelétávají nad
Sanaa. Do čela kmenové opozice se proti
prezidentovi Salehovi postavil kmenový
vůdce Sadeq al-Ahmar, který prohlásil, že jakýkoliv
pokus prezidenta o návrat k boji povede k válce.
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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: Marek Görges, jr.
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