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Rapid Express se stal 3. celostátním osobním
dopravcem
01.04.2011 Společnost Rapid Express podepsala
se státní Správou železniční dopravní cesty
rámcovou smlouvu o využívání kolejí. Tímto se
společnost podnikatele Leoše Novotného stala po
Českých drahách a společnosti RegioJet 3.
celostátním osobním dopravcem.

VV navrhují vyšší zdanění firem 
01.04.2011 V rámci daňové reformy navrhují VV
zvýšení daně z příjmu osob právnických, a to na
20%. Kompenzaci vidí ve zrušení daně z dividend.
Poslanec VV Michal Babák se dnes vyjádřil, že by
výše uvedené změny chtěly VV prosadit k r. 2013.

Rusko zvažuje prodloužení zákazu exportu obilí
do konce roku
01.04.2011 Jak potvrdil první vicepremiér ruské
vlády Viktor Zubkov, vláda RF jedná o prodloužení
embarga na vývoz obilí až do konce roku 2011.
Konečné rozhodnutí bude přijato po analýze
situace na domácím trhu. Platnost zákazu,
zavedeného v srpnu 2010 v souvislosti s ničivým
suchem provázeným katastrofálními požáry, měla
původně končit 31. prosince 2010, byla však
prodloužena do června 2011.

Kongres USA se shodl na finálních redukcích
výdajů ve státním rozpočtu
01.04.2011 Kongres Spojených států amerických
se shodl na 33 miliardách dolarů. Tato suma prý
bude zredukována z celkových výdajů amerického
státního rozpočtu. V současné době se začínají
projednávat detaily a programy, kterých se toto
drastické omezování výdajů bude týkat.

Americký prezident Barack Obama varoval
před nebezpečím pádu americké vlády
01.04.2011 Prezident sice v první části svého
proslovu vyjádřil naději, že Kongres USA je již
blízko uzavření dohody o podobě finálního státního
rozpočtu, poté však varoval, že případné
nedosažení koncenzu by mohlo vést k pádu
americké vlády. To by poté podle prezidenta mělo
nevratné a závažné následky na vývoj americké
ekonomiky a způsobilo by USA vážné potíže do
budoucna.

Zatčený reportér Reuters propuštěn v Sýrii,
fotograf je stále nezvěstný
01.04.2011 Zahraniční zpravodaj agentury Reuters
Suleiman al-Khalidi byl propuštěn podle oficiální
zprávy syrskou vládou tři dny poté, co byl zatčen v
hlavním městě Sýrie Damašku. Jeho kolega
fotograf Khaled al-Hariri je však stále nezvěstný.
Syrská vláda odmítá jakékoli spojení s jeho
zmizením.

V USA klesá nezaměstnanost obyvatel
01.04.2011 Podle nejnovějších údajů statistického
úřadu klesla ve Spojených státech amerických
nezaměstnanost v březnu 2011 na současných 8,8
%. Je to nejméně za poslední 2 roky. Tyto čísla
jsou podle expertů jasným důkazem posilující
americké ekonomiky.

Stoupá počet obyvatel Chile využívajících
leteckou dopravu 
01.04.2011 V Chile lze zaznamenat zvýšený zájem
obyvatel o služby leteckých společností, a to
především během letních měsíců. Ve srovnání
s rokem 2001 se jedná až o 50% navýšení,
vzhledem k loňskému roku pak čísla odpovídají
17% nárůstu. Chilská největší letecká společnost
LAN oznamuje o 30% více rezervací na léto 2011.

General Electric zatím nečelí žádným právním
postihům spojeným s JE Fukušima Daiichi
01.04.2011 Společnost navrhovala kontejnmenty
reaktorů nyní vážně poškozené japonské jaderné
elektrárny. Vzhledem k četným únikům
radioaktivity ale není vyloučené, že nebude GE
čelit nějakým obviněním z pochybení v budoucnu.
Kontejnment byl projektován na spolehlivost po
dobu čtyřiceti let a spolu s reaktorem byl postaven
po roce 1970. Na stáří objektu se již v minulosti
upírala lehká kritika.

Nicaragua poskytuje pomůcky 18 tisícům dětí
01.04.2011 V rámci Amor programu, navrženého
Sandinistovo vládou, dostane až 18000 dětí
v Nicaragui balíčky se školními potřebami. Účelem
je nalákat do školních lavic nezletilé, kteří
pomáhají svým rodinám prodejem zboží na ulicích
či mytím čelních skel automobilů. Program Amor je
součástí snah zlepšit životní podmínky
zranitelnějších vrstev populace země.

Brazilský ministr zahraničí na pracovní
návštěvě Chile
01.04.2011 Brazilský ministr zahraničí Antonio
Patriota dnes zahájil pracovní navštívě Chile, a to
za účelem posílení politických dialogů a podpory
potenciální spolupráce mezi oběma zeměmi.
Patriota se zúčastní jednání se svým chilským
protějškem Alfredem Morenou  a společně budou
též diskutovat o záležitostech a událostech
v regionu Latinské Ameriky.

Evakuace obyvatel z okolí JE Fukušima Daiichi
se prodlouží
01.04.2011 Japonské úřady dnes uvedly, že lidé
evakuovaní ze svých domovů poblíž elektrárny
budou muset zůstat mimo déle než se
předpokládalo. Aktuální počet mrtvých a
pohřešovaných se pohybuje okolo 28 000 lidí.

Japonský premiér Naoto Kan podpořil lid i
Tokyo Power Electric Co
01.04.2011 Ve svém projevu zároveň zdůraznil
připravenost a odhodlání zvítězit v déletrvajícím
boji s momentální situací v JE Fukušima Daiichi.
Vláda si je prý jistá, že se podaří stabilizovat stav
elektrárny, ačkoliv toho zatím nebylo dosaženo a
objevují se četné úniky radioaktivity. Dále premiér
Naoto Kan zmínil i podporu společnosti Tokyo
Electric Power a dodal, že vláda upřednostňuje její
fungování jako soukromé společnosti. Toto tvrzení
je důležité vzhledem ke spekulacím o znárodnění
společnosti.

Prodeje GM vzrostly v březnu o 11,4%
01.04.2011 Prodeje jsou taženy především větší
poptávkou po vozech s menší spotřebou, která je
odvozena od stále rostoucích cen paliv. To se
podepsalo i na mírném vzrůstu hodnoty akcií
společnosti. Jednotlivé akcie se nyní na new
yorkské burze prodávají za 31,1 dolaru.

G20: Čína má být zahrnuta do Zvláštních práv
čerpání (SDR)
01.04.2011 SDR jsou hlavní rezervní aktiva
Mezinárodního měnového fondu, jejichž hodnota
se prozatím odvíjí od amerického dolaru, eura,
libry a japonského jenu. V zájmu zvýšení stability
globální ekonomiky by, podle francouzského
prezidenta Nicolase Sarkozyho, mezi ně měl patřit
i čínský juan. Tento krok by měl znamenat uznání
růstu čínské ekonomiky a jejím větším
zaintegrováním zklidnit současný stav.

V hlavním městě Sýrie jsou první mrtví
01.04.2011 V Damašku, kde nyní protestuje okolo

2000 lidí, kteří žádají svobodu, bezpečnostní síly
zabily tři lidi poté, co zahájily palbu, aby donutily
dav k odchodu. Izrael nyní napjatě sleduje toto
dění, neboť Sýrie je dlouho ve spojenectví s
Íránem proti Izraeli a podporuje palestinské
hnutí Hamas a libanonský Hizballah.

Pobřeží slonoviny: síly prezidenta Gbagba
odrazily útok, bojovníci prezidenta Ouattary
údajně týrají civilisty
01.04.2011 Podle Amnesty International je město
Abidjan na pokraji totálního chaosu.
Republikánským gardám se podařilo zastavit
postup sil prezidenta Ouattary. OSN zároveň
vyzvalo prezidenta Ouattaru, aby kontroloval své
síly, neboť se šíří nepodložené zprávy o tom, že
unáší a týrají civilisty.

Čína se chce soustředit na růst svojí
ekonomiky a vyhnout se jakýmkoliv vojenským
střetům
01.04.2011 Toto sdělení přináší nedávno
zveřejněná zpráva čínského ministerstva obrany.
Ta zároveň vyjadřuje svoje pochyby nad úmysly
stále vyšších vojenských aktivit USA v regionu.
Posledním velkým sporem bylo odhalení faktu, že
Spojené státy prodávají zbraně Taiwanu (podle
Číny stále závislému území). Čínskou vládu
znepokojuje jak situace na Korejském poloostrově,
tak i na dalších místech, kde je USA se svými
spojenci zainteresováno.

JAR se rozhodla zmrazit aktiva prezidentu
Gbagbovi
01.04.2011 V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti
OSN se Jihoafrická republika rozhodla zmrazit
aktiva prezidenta Laurenta Gbagba a stejně tak i
jeho spolupracovníků. Oznámil to jihoafrický
ministr financí Pravin Gordhan s tím, že Jihoafrická
rezervní banka použije opatření, která zabrání
jakýmkoliv únikům financí z Pobřeží slonoviny.

V Polsku začalo sčítání obyvatelstva
01.04.2011 Pro většinu Poláků je sčítání
dobrovolné, mohou se ho zúčastnit vyplněním
internetového dotazníku. Sčítací komisaři vyrazí
pouze do 20% vybraných domácností, pro které je
však účast na sčítání povinná. Veškeré formuláře
jsou narozdíl od většiny evropských zemí
v elektronické podobě.

Cena elektřiny v Německu stoupla během tří
týdnů o 13% 
01.04.2011 Díky odstávce nejstarších německých
reaktorů a kontrolám technického stavu je nyní
v provozu pouze 5 jaderných elektráren ze 17.
Podle odhadů ekonomů by po výraznějším
odklonu od jaderné energie mohla cena elektřiny
vzrůst až na desetinásobek.

RWE podala žalobu na německou vládu kvůli
odstávce JE Biblis A
01.04.2011 Podle energetického koncernu RWE
nejsou k uzavření elektrárny žádné oprávněné
důvody. Německá vládní koalice se dnes dohodla
na trvalém uzavření celkem 8 jaderných elektráren
na základě zákona o obecném ohrožení. Největší
německý koncern Eon se i přes citelné finanční
ztráty žalobu zatím nepodpořil.

Tisícové demonstrace v Egyptě
01.04.2011 Na náměstí Tahrir se sešly tisíce lidí,
kteří protestují proti novému zákonu, který má
zakazovat demonstrace a jakákoliv shromáždění,
jestliže podle uvážení narušují veřejný pořádek.
Demonstranti odůvodňují protesty se slovy, že si
nenechají ukrást svou revoluci. Demonstranté také
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odsuzují nedávný nájezd egyptské policie, která
odstranila z Káhirské univerzity všechny lidi
spojené s bývalým prezidentem Mubarakem.

Protesty v Sýrii se dále šíří 
01.04.2011 Podle posledních zpráv očitých svědků
se protesty z původních tří měst rozšířily dále do
Daraa, Latakie, Homsu, Baniyasu a Kamishli.
Policie prý již zabila jednoho muže gumovým
projektilem a desítky lidí jsou
zraněny.Demonstranté také hovoří o desítkách
mrtvých z předešlých protestů na jihu Sýrie, a to
především v Daraa. Lidé volají po míru a svobodě,
zatímco ulice obsazuje armáda.

Jemen zažívá další desetitisícové protesty-
pro-vládní a proti-vládní demonstrace najednou
01.04.2011 V hlavním jemenském městě Sanaa se
dnes opět oživily obrovské protesty opozice, ale
tentokrát také vládních podporovatelů. Oba
demonstrující tábory čítají desetitisíce lidí. Opozice
prezidentu Ali Abdullah Salehovi vytýká korupci,
nedostatek politické svobody a vysokou
nezaměstnanost požadujíc prezidentovo
odstoupení. Naopak prezidentovi příznivci skandují
hesla jako: "Lidé chtějí Ali Abdullah Saleha" a
"Naší duší i krví, vás podpoříme, Salehu!".
Prezident před svými podporovateli již vystoupil a
poděkoval za podporu se slovy, že je nezklame a
že Jemen je demokratická země, ve které nelze
měnit vládu silou. Opozice ale tisíce demonstrantů
stojících za Salehem obviňuje z toho, že jsou za
podporu vlády placeny.

V Sýrii propukly další masivní protesty ve třech
městech najednou
01.04.2011 Po pátečních modlitbách muslimů
propukly demonstrace ve městech Latakia, Banias
a Damašku. Policie protesty rozhání slzným
plynem. Děje se tak dva dny poté, co syrský
prezident Bashar al-Assad označil demonstrace za
spiknutí řízené ze zahraničí.

Libyjská armáda dobývá město Misrata,
rebelové oznámili podmínky k příměří
01.04.2011 Město Misrata, poslední pevnost
povstalců na západ od Tripolisu, je již několik
hodin v těžkém ostřelování libyjským
dělostřelectvem a armáda se již probila až do
centra města. Na východě země povstalci také
prohrávají, dnes ovšem byli podruhé navštíveni
velvyslancem OSN Abdelilah al-Khatibem, který
jednal se členem Výboru pro zahraniční věci
povstalecké Libyjské národní radySalahem
Hedinem. Ten zopakoval, že povstalci potřebují
zbraně, a poprvé oznámil, že jsou ochotni jednat o
příměří za předpokladu, že Libyjcům na území
Muammara Kaddafiho bude umožněna svoboda
projevu. Ale vzápětí zdůraznil, že cílem povstalců

byla sjednocená Libye s Tripolisem jako hlavním
městem. Mezitím libyjský lékař, korespondent
stanice BBC, oznámil, že byl svědkem dalších 7
obětí koaličního bombardování.

Pobřeží slonoviny: AU vyzývá prezidenta
Gbagba k odchodu, republikánské gardy drží
mosty do centra Abidjanu
01.04.2011 Africká unie vyzvala prezidenta
Laurenta Gbagba, aby okamžitě předal moc do
rukou prezidenta Allassane Ouattary, jehož síly
bojují v Abidjanu, obchodním centru země. Stálá
armáda Pobřeží slonoviny propadá dezerci a
někteří muži generála Sekou Toureho dokonce
přebíhají na stranu Ouattarových mužů- ovšem
odborníci se shodují, že je těžké odhadnout, jak s
těmito muži vojáci Ouattary později
naloží. Prezident Gbagbo se odmítá vzdát a jeho
elitní republikánská garda spolu s milicemi drží
mosty do centra města Abidjanu a nadále tvrdě a
neústupně bojuje- především v oblasti základny
Treichville, kde část gardy sídlí. Mise OSN dnes
přišla o pracovnici švédské národnosti, kterou
zabila zbloudilá kulka.

JE Dukovany kvůli technickým problémům
odstavila 4. blok 
01.04.2011 JE Dukovany dnes odstavila 4.
reaktorový blok z důvodu technických nedostatků.
Podle mluvčího elektrárny Petra Spilky je třeba
reaktor odstavit, vychladit a následně opravit
odvzdušňovací potrubí, které se nachází v
primárním okruhu elektrárny.

MF: Deficit rozpočtu státu na hodnotě 25,2 mld
korun
01.04.2011 Na konci března dosáhl deficit státního
rozpočtu 25,2 mld korun. Celkové příjmy = 253,4
mld korun (meziroční nárůst o 1,7%), celkové
výdaje = 278,6 mld korun; takovéto informace dnes
zveřejnilo ministerstvo financí.

Český statistický úřad zveřejnil hodnoty
deficitu veřejných financí pro loňský rok
01.04.2011 Podle ČSÚ v loňském roce činila výše
deficitu veřejných financí 4,71% HDP a podíl
veřejného dluhu na HDP odpovídal hodnotě
38,52%.

Odbory dnes zahájily kampaň proti vládním
reformám
01.04.2011 Kampaň  odborářů Otevřete oči,
zahrnující 80 billboardů, které mají dosáhnout
toho, aby vláda změnila podané návrhy reformy
zdravotnictví, důchodů a daní, započala dneškem.
Lídři Českomoravské konfederace odborových
svazů se vyjádřilik, že v případě nezájmu ze strany
vlády jsou připraveni podniknout další kroky, jako
zorganizování demonstrací a případně i stávek.

Německo odmítá, že by se krize v Libyi dala
řešit vojensky
01.04.2011 Německý ministr zahraničí
Guido Westerwelle vyzval k řešení krize v Libyi
pouze politickou cestou. Německo se již dříve
postavilo na stranu Číny, Ruska a Brazílie v Radě
bezpečnosti OSN a zdrželo se hlasování o
bezletové zóně. Německo také upozornilo na
kritiku útoků ze strany Ligy arabských států.
Německo také odmítlo připojit se k vojenské akci v
rámci NATO a tvrdí, že vojenské akce v Libyi
nejsou ve prospěch vyřešení krize, ani ve
prospěch ochrany civilistů.

Italský premiér v pondělí navštíví Tunisko
01.04.2011 Tuniský premiér Beji Caid Essebsi po
telefonické dohodě s italským premiérem Silvio
Berlusconim bude v pondělí očekávat jeho přílet.
Kancelář italského premiéra neoznámila důvod
návštěvy, ovšem dá se předpokládat, že se
jednání obou premiérů se bude týkat obrovské
imigrace Tunisanů do Itálie.

Již 400 libyjských povstalců bylo zajato nebo
zabito
01.04.2011 Podle zpráv různých mezinárodních
organizací pro lidská práva v Libyi padlo, nebo bylo
vládními vojsky zajato okolo 400 povstalců.

Jihoafrické rozvojové společenství (SADC)
vyzývá k ukončení politického násilí v
Zimbabwe
01.04.2011 Vedoucí představitelé SADC vystoupili
proti dění v Zimbabwe v zambijském městě
Livingstone: "Musí být okamžitě ukončeno násilí,
zastrašování, projevy nenávisti, obtěžování, a
jakékoliv jiné formy jednání, které je v rozporu s
literou a duchem dialogu". Zasedání
bezpečnostního orgánu SADC se účastnili i
prezidenti JAR, Zambie a Masambiku, stejně jako
byli přítomni i vůdci dvou zimbabwských táborů-
prezident Robert Mugabe (ZANU-PF) a
premiér Morgan Tsvangirai (MDC).

V největším městě Pobřeží slonoviny zuří těžké
boje- rezidence prezidenta Gbagba obležena,
státní televize nefunguje
01.04.2011 Podle mluvčího vlády prezidenta
Ouattary, jeho jednotky již dobyly státní televizi
RTI, která je nyní vyřazena z provozu. Obě strany
potvrzují, že prezident Gbagbo je stále ve svém
sídle, kde se nachází i jeho osobní garda.
Prezident Gbagbo se prý odmítá vzdát a ve městě
zuří vůbec nejtěžší boje už od včerejšího večera a
to i za použití těžkých zbraní, přičemž Ouattarovi
přívrženci tvrdí, že i Gbagbova rezidence je v
obležení.
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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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