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V Afganistánu zahynuli další dva američtí
vojáci
04.04.2011 Na vojenské základně NATO v
severním Afganistánu zahynuli dva američtí vojáci,
když čelili střelbě útočníků oblečených v uniformě
afgánské pohraniční policie. Oba vojáci vycvičovali
právě ve chvíli útoku příslušníky pohraničních sil.

USA vidí jediné východisko v odstoupení
prezidenta Jemenu
04.04.2011 Spojené státy americké prohlásily v
oficiálním stanovisku, že budou usilovat o
odstoupení jemenského prezidenta Ali Abdullaha
Saleha. Podle USA prezident nepůjde
pravděpodobně cestou reforem a ústupků před
opozicí, a proto musí být ve své funkci nahrazen.
Při demonstracích v Jemenu zahynulo doposud
něco kolem 82 lidí.

Češi mají primát v pašování drog do
sousedního Bavorska
04.04.2011 Podle statistik bavorského ministerstva
vnitra jsou Češi nejčastějšími pašovateli drog do
sousední německé spolkové země Bavorsko. Jen
v roce 2010 vyšetřovaly bavorské úřady 289
Čechů podezřelých z tohoto činu. Předloni se
jednalo dokonce o 308 českých občanů.

Americký prezident Barack Obama zahájil
kampaň za znovuzvolení
04.04.2011 Kromě této skutečnosti vyzval
prezident všechny své stoupence, aby se podíleli
na volební kampani. Příští prezidentské volby se
konají v roce 2012 a z republikánů zatím nikdo
kandidaturu neoznámil.

Řetězec McDonald's Corp přijme USA v dubnu
2011 asi 50 000 nových zaměstnanců
04.04.2011 Počet zaměstnanců této společnosti se
tak v USA vyšplhá na číslo 700 000, což je o 7,7 %
více než v současné době. Přijímání velkého počtu
nových pracovních sil není v tento roční čas zcela
obvyklé, častěji probíhá spíše v letních měsících.
Podle expertů se bude řetězec snažit o rozšíření
zaměstnanců také v jiných částech světa,
například v Evropě.

Požadavek amerického prezidenta Obamy
nesplněn: Pevnost Guantanamo Bay nebude v
nejbližší době uzavřena
04.04.2011 Prezident USA Barack Obama
nepřešel přes opozici a jeho požadavek o uzavření
pevnosti a známé věznice Guantanamo Bay
nebude pravděpodobně vyplněn. Prezident chtěl
věznici uzavřít a všechny vězně převést na území
americké pevniny, kde měli být souzeni u civilního
soudu. Dnes však vyšla najevo oficiální zpráva, že
Khalid Sheikh Mohammed, jeden z organizátorů
11. září, bude spolu se svými čtyřmi
spolupracovníky souzen přímo ve vězení.

Ruský prezident se setká s jordánským králem
Abdalláhem II.
04.04.2011 Jordánský král navštíví Rusko 7.
dubna na pozvání prezidenta D. Medvěděva.
Během návštěvy ruského prezidenta v Jordánsku
v lednu letošního roku vyslovil jordánský král mimo
jiné záměr rozšířit spolupráci s Ruskem
v energetické sféře.

Estonsko: Vítězné strany podepsaly koaliční
smlouvu
04.04.2011 „Reformní strana“ estonského
premiéra Andruse Ansipa a strana „Res Publica a
Vlast“ (IRL) podepsaly koaliční smlouvu, která
stanoví rozdělení vládních portfolií, ministerských
postů a vedoucích pozic v parlamentu. Koaliční

diskuze mezi stranami probíhala dva týdny, byla
ukončena 23. března. V parlamentních volbách,
které proběhly 6. března, získala Reformní strana
33 křesel, její koaliční partner IRL 23 - původní
středopravá vládní koalice tím pádem obhájila svůj
mandát a získala v parlamentu většinu hlasů (56
ze 101).

Ministr školství jmenoval Ladislava Bátoru
ekonomickým poradcem na ministerstvu
04.04.2011 Ministr školství Josef Dobeš se
rozhodl, že i přes kritiku ze strany neziskových
organizací, odborníků na lidská práva nebo
premiéra Petra Nečase, bude funkci ekonomického
poradce na ministerstvu školství
zastávat Ladislava Bátora. Ministr také
představil další personální změny - například
prvního náměstka Jakuba Hodináře nebo Martina
Krejzu, jenž bude dosazen do Cermatu.

Pobřeží slonoviny: útok na Abidjan započal
04.04.2011 Muži prezidenta Ouattary začali
druhou ofenzivu do města Abidjanu, které je
sídlem armády prezidenta Gbagba. Šéf sil
prezidenta Ouattary velitel Issiaka "Wattao"
Ouattara oznámil, že ve městě již bojuje 5000 jeho
mužů a další 4000 do města právě vstupují. V
Abidjanu se tak opět postupně rozhořívají tvrdé
boje mezi republikánskými gardami a Ouattarovými
vojáky. U prezidentského paláce jsou dle svědků
připravené i jednotky Gbagbových "Mladých
patriotů", které vytvořily lidský řetěz okolo paláce, a
stejně tak se do bojů zapojily i milice.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navštíví
Českou republiku
04.04.2011 Ve čtvrtek 7. dubna navštíví izraelský
premiér Benjamin Netanjahu Českou republiku,
aby s premiérem Petrem Nečasem projednal
vzájemnou ekonomickou a vědeckou spolupráci
mezi Izraelem a ČR. Dále by také měli hovořit
například o aktuální situaci na severu Afriky nebo o
mírovém procesu na Blízkém východě.

V Demokratické republice Kongo se zřítilo
letadlo OSN
04.04.2011 Letadlo havarovalo při přistávacím
manévru nad letištěm hlavního města Kinshasy.
Podle OSN zemřelo 10 osob a 16 jich bylo
zraněno. Letadlo přilétalo z východního města
Demokratické republiky Kongo Goma.

Rusko kritizuje formulace o Kurilských
ostrovech v japonských učebnicích
04.04.2011 Ministerstvo zahraničí RF vyjádřilo
lítost v souvislosti s formulacemi o „nelegální
okupaci jižních Kuril“ použitými v japonských
středoškolských učebnicích, které v nedávné době
schválilo japonské Ministerstvo školství.
V oficiálním vyjádření ruské MZ uvedlo, že
Japonsko u mladé generace formuje nepřátelský
postoj vůči sousední zemi. Zdůraznilo zároveň
nezpochybnitelnou svrchovanost Ruska nad tímto
územím.

Rusko vyčlení 100 miliard na boj s
nezaměstnaností a stabilizaci trhu práce
04.04.2011 Na konci února činil počet oficiálně
registrovaných nezaměstnaných 1,89 milionů lidí,
zaměstnaných je 75,7 milionů. Jak uvedla ruská
ministryně zdravotnictví a sociálního rozvoje
Taťjana Golikova, finanční podporu v takové výši
získá sféra poprvé.

Německý ministr zahraničí Guido Westerwelle
opustil post předsedy FDP
04.04.2011 Guido Westerwelle rezignoval na post

předsedy strany Svobodných demokratů (FDP),
který zastává od roku 2001, i funkci vicekancléře,
zůstane však v čele ministerstva zahraničí.
Rezignace následovala po vlně kritiky související
s tvrdými porážkami, které strana pod vedením G.
Westerwelle utrpěla v zemských volbách. FDP,
tvořící vládní koalici s Křesťnakodemokratickou
unií (CDU), rozhodne o svém novém vedení
v květnu.

Venezuelský prezident uvedl, že země si je
vědoma možné hrozby imperialismu
04.04.2011 Venezuelský viceprezident Elias Jaua
prohlásil, že země si musí být vědoma možných
imperialistických agresí, a to kvůli rozsáhlým
přírodním zdrojům, z kterých může čerpat. Jaua
dále uvedl, že zahraniční politika prezidenta
Chaveze, silná organizace a uvědomělá veřejnost
jsou součástí prevence. I přes všechny snahy zde
ale možnost agrese, například ze strany Spojených
států či některých evropských zemí přetrvává,
čehož je podle něj důkazem intervence v Libyi.
Venezuelská vláda jako jedna z prvních odsoudila
útok na Libyi, jež byl podle ní motivován záměrem
zmocnit se jejích přírodních zdrojů a ropy.
V současné době se na území Venezuely nachází
největší ropné zásoby odpovídající 297 miliardám
barelů.

Brazilský magazín uvedl, že islámští extrémisté
v současné době působí v pohraniční oblasti
04.04.2011 Dle brazilského časopisu Veja působí
nyní islámské extrémistické skupiny jako
Al-Kajda,Hizballáh či Hamás v pohraniční oblasti
sdílené Brazílií, Argentinou a Paraguají. Zde pak
údajně shromažďují vysoké částky peněz, verbují
nové bojovníky a plánují další útoky. V týdeníku
bylo dále uvedeno, že zprávy brazilské federální
policie, a též vlády Spojených států varují, že na
zmíněném území (zvaném Triple Frontier) nyní
pobývá nejméně dvacet vysoce postavených členů
těchto hnutí.

Vodafone prodal svůj podíl ve francouzské
telefonní společnosti SFR
04.04.2011 Celkem se jednalo o podíl 44% akcií
společnosti, který si koupil za 7,95 miliardy euro
největší francouzský mobilní operátor Vivendi. Na
dohodě se předtím pracovalo již několik měsíců.

Technici v JE Fukušima Daiichi vypustí lehce
kontaminovanou vodu do moře
04.04.2011 Tento krok má za cíl uvolnění
záchytných nádrží pro vodu s vyšší úrovní
kontaminace radiací. Celkem má být do moře
vypuštěno 11 500 tun lehce radioaktivní vody.

Náklady na opravy škod způsobených
nedávnými australskými přírodními
katastrofami vzrostly
04.04.2011 Místo původně odhadovaných 5,3
miliard dolarů musí australská vláda zaplatit 9,4
miliardy dolarů na náhrady škod způsobených
povodněmi z konce ledna a cyklónem ze začátku
února. Nejvíce postihnutá byla australská těžba
uhlí a dále také úroda především na
severovýchodě země.

Total koupil 12% akcií společnosti NOVATEK
04.04.2011 Francouzská společnost Total koupila
12% akcií ruské společnosti NOVATEK, dohoda
firem dále předpokládá, že se podíl francouzské
společnosti během tří let postupně zvýší na 19,4
procent. Total rovněž plánuje zakoupit 20% akcií
projektu „Jamal LNG“ na produkci zkapalněného
zemního plynu, do nějž jako strategický partner
přispěje především technickými znalostmi a

www.pressexpress.cz strana 1 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/


úterý

05
duben

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

zkušenostmi. Total se již v roce 2009 dohodl s
druhým největším ruským producentem plynu po
státním exportním monopolu Gazprom na
společném rozvoji ložiska plynu na Jamalském
poloostrově v západní části Sibiře.

Itálie uznala povstalecké vedení za legitimní
vládu Libye
04.04.2011 Itálie se rozhodla plně podpořit libyjské
povstalce a uznala Libyjskou národní radu jako
jediný legitimní orgán reprezentující libyjský lid.
Itálie dále zpochybnila probíhající zahraniční
návštěvy libyjského náměstka ministerstva
zahraničních věcí v Řecku, na Maltě a v Turecku
za nedůvěryhodné. Dále Řím vyzývá Muammara
Kaddafiho a jeho rodinu k opuštění Libye a přislíbil
vojenskou podporu povstalcům- především
dodávky zbraní.

Francie posílá dalších 150 vojáků do Pobřeží
slonoviny
04.04.2011 Francouzské ozbrojené síly oznámily,
že převelely dalších 150 vojáků do Pobřeží
slonoviny na ochranu civilistů. Nová jednotka je
převelena z Gabonu a francouzské síly se tak v
Pobřeží slonoviny navýšily na 1 650 mužů. V
Pobřeží slonoviny se v současnosti nachází okolo
12 000 francouzských občanů.

Namibie je zasažena záplavami- už 60 mrtvých
a 20 000 lidí evakuováno
04.04.2011 Namibii zasáhly rekordní povodně,
které mají na vědomí již 60 lidí. Vláda byla nucena
vysídlit 20 000 lidí ze svých domovů. Zatím
nejtěžší povodně Namibii zasáhly v roce 2009, tyto
jsou však ještě větší. Světová banka odhaduje
škody na 620 milionů dolarů, což je zhruba 10%
celého namibijského HDP. Podle meteorologů ale
katastrofa ještě není u konce a především u hranic
s Angolou hrozí další vzestup hladin vody. Nejvíce
byl zasažen soukromý majetek a zemědělský
sektor.

Mali má novou premiérku- poprvé v historii
ženu
04.04.2011 Prezident Mali Amadou Toumani Toure
jmenoval novou premiérku země Cisse Mariam
Kaidama, která nahrazuje ve funkci
premiéra Modibo Sidibe- ten rezignoval minulý
týden.

Rakousko otevře svůj pracovní trh osmi státům
EU, má to ale háček
04.04.2011 Od prvního května bude Čechům a
Slováků umožněno pracovat v Rakousku, aniž by
museli získat pracovní povolení. Slováci se však,
narozdíl od Čechů, bouří proti zákonu, který po
zahraničních firmách požaduje, aby své
zaměstnance pracující v Rakousku platili podle

rakouských tabulek, tedy podstatně více, než
doma. Slovenská vláda to považuje za diskriminaci
jejich firem a hodlá se obrátit na Brusel.

Skotská prokuratura dnes jedná o osudu
libyjského ministra zahraničí Músy Kúsy
04.04.2011 Spojitost šéfa libyjské diplomacie
s teroristickým útokem na letadlo společnosti
Panam nad skotským Lockerbie z roku 1988 hledá
i britský parlament. M.Kúsa, který před 5 dny
s pomocí britských agentů unikl do Spojeného
království, bude rovněž vyslýchán pro podezření
z podílu na vraždě policistky před libyjským
velvyslanectví v Londýně v roce 1984. Premiér
David Cameron řekl, že libyjskému ministru
zahraničí nebyla slíbena žádná imunita.

Nursultan Nazarbayev obhájil post kazašského
prezidenta
04.04.2011 Podle státní volební komise získal
dosavadní prezident 95,5% hlasů. Svým
stoupencům prezident Nursultan
Nazarbayev vzkázal, že bude pokračovat v
politických, ekonomických a sociálních reformách.
Mezinárodní pozorovatelé označili volby za
nesplňující mezinárodní standardy.

OSN nabízí Keni finanční podporu pro zajištění
hranic se Somálskem- snaha zabránit
rekrutování nových bojovníků pro milice
04.04.2011 OSN se rozhodla nabídnout Keni
finanční prostředky, které by umožnily zvýšit
policejní a vojenskou přítomnost na hranicích se
Somálskem a v uprchlických sběrných táborech
pro Somálce. Snahou je zabránit somálským
povstaleckým milicím rekrutovat nové muže a
mladíky pro boj se somálskou vládou, čímž OSN
podpoří současnou úspěšnou ofenzivu somálské
armády proti povstalcům v Mogadišu a na jihu
země. Finanční podpora by se měla týkat
především uprchlického tábora Dadaab, kde se
nachází přes 332 000 Somálců, které hlídá
pouhých 230 policistů.

Aktuální stav JE Fukušima Daiichi
04.04.2011 Reaktor 1- Neustálé problémy s
chlazením, budova reaktoru poničena výbuchem.
Radioaktivní voda nalezena v reaktoru, v
základech jeho budovy i v podzemní vodě pod ní.
Reaktor 2- Budova reaktoru také poničena.
Chlazení stále není v pořádku. Z prasklé
reaktorové šachty uniká voda podzemními tunely
do okolí. Reaktor 3- Budova poškozena, chlazení
prozatím nefunkční. Možné poškození
kontejnmentu. Radioaktivní voda nalezena v
základech budovy. Bazény s vyhořelým palivem
částečně znovu naplněny vodou. Reaktor 4- I přes
částečné poškození stabilizován (odstaven již před
katastrofou). Reaktory 5 a 6- Bezpečně odstaveny

a stabilizovány (odstaveny již před katastrofou).

Několikatisícový pochod na prezidentský palác
v Jemenu- stovky zraněných
04.04.2011 Dav se při protestním pochodu na
prezidentský palác tvrdě střetl s policí, která užila
slzného plynu, projektilů, ale i střelby. Podle
předběžných zpráv bylo zraněno přes 400 lidí.
Zhruba 50 z nich utrpělo střelná zranění.
Jemenský prezident včera přitvrdil ve svém postoji
a oznámil, že nadále neuvažuje o odstoupení bez
řádného legislativního procesu, neboť opozice
nedodala svůj plán na řešení krize. USA už
mezitím zhruba nastínili svou představu- moc by
měla být předána současnému jemenskému
viceprezidentovi jako dočasnému prezidentovi, je
to kvůli obavám Spojených států, aby se k moci
nedostaly skupiny napojené na al-Kaidu.

USA vyšlou bezplatné lety do Sýrie pro
Američany
04.04.2011 Spojené státy oznámily, že po
pečlivém uvážení situace se rozhodly k uspořádání
několika bezplatných letů ze Sýrie pro
zaměstnance státu, jejich příbuzné nebo pro
ostatní Američany. Již od minulého týdne americké
ministerstvo zahraničí nedoporučuje svým
občanům cesty do Sýrie a nyní vyzývají své
občany v Sýrii, aby zvážili cestu zpět do USA.

Inženýři z JE Fukušima Daiichi stále řeší únik
radioaktivní vody z reaktoru č. 2
04.04.2011 Ta uniká nedávno objevenou
dvaceticentimetrovou trhlinou v betonové šachtě
reaktoru. Snahy techniků o ucpání trhliny vysoce
absorpčním polymerem nedosáhly úspěšného
konce. Dále se technici pokouší vysledovat cestu
unikající vody pomocí barviv, aby zjistili možnosti
dalšího postupu při ochraně prostředí před
následky kontaminace.

Situace v Pobřeží slonoviny zamrzla, vojáci
obou stran drží své pozice
04.04.2011 Podle zahraničních reportérů a
diplomatů se dnes boje u Abidjanu poněkud
uklidnily. Obě strany drží své pozice a dochází
spíše k menším přestřelkám na různých místech.
Údajně měli muži prezidenta Ouattary podniknout
útok na prezidentský palác již v sobotu, ale tak se
nestalo, ačkoliv Ouattarův tábor tvrdí, že dnes už
je připraven na "konečný útok" na Abidjan. Armáda
věrná prezidentu Gbagbovi se po předešlé dezerci
opět zkonsolidovala a zatím drží Abidjan pevně v
rukou. Státní televize RTI zatím vysílá velmi
agresivně proti OSN, USA i Francii, jejíž armáda
mimo jiné včera obsadila mezinárodní letiště v
Abidjanu.
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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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