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Fukušima 1: V reaktorové budově č. 1 hrozí
exploze
06.04.2011 V reaktorové hale bloku č. 1 JE
Fukušima 1 se hromadí nebezpečný vodík.
Vzhledem k nutnosti odvrátit riziko exploze se
spolenčost TEPCO rozhodla zahájit injektáž
inertního dusíku do prostor reaktorové haly č.1. V
průběhu několika dnů bude do haly napuštěno až
6000 krychlových metrů dusíku, čímž dojde ke
snížení koncentrace vodíku v hale a sníží se tak
riziko exploze.

Senát schválil zákaz 30 nových syntetických
drog
06.04.2011 Zákaz třiceti nových omamných a
psychotropních látek dnes schválil Senát s tím, že
pokud předlohu stvrdí i prezident Václav Klaus,
mohla by platit již před koncem dubna. Novela
zákona by měla zabránit současnému volnému
prodeji nových drog.

Microsoft bude spolupracovat s Toyotou
06.04.2011 Společnost Microsoft se rozhodla
investovat 12 miliard dolarů do japonské
automobilky Toyota s cílem vytvoření
nejmodernější digitalizace automobilů Toyota a
připojení na internet. Tato spolupráce má podle
expertů velkou budoucnost a může oběma
společnostem přinést vysoké zisky.

Libyjský vůdce Muammar Kaddafi žádá
amerického prezidenta Obamu o zastavení boje
06.04.2011 Libyjský vůdce Muammar Kaddafi
napsal americkému prezidentovi Baracku Obamovi
dopis, ve kterém ho žádá o zastavení
bombardování země silami NATO. Podle oficiání
zprávy však ani americká vláda, ani vedení NATO
nepovažují tento dopis za něco převratného, USA
dokonce přiznaly, že tato událost nijak neovlivní
jednání a působení amerických sil v Libyi.

Kongres USA zaznamenává pokrok v dohodě o
státním rozpočtu
06.04.2011 Vyjednavači Demokratické a
Republikánksé strany USA přiznali, že dnešní
diskuze o konečné podobě státního rozpočtu a
omezování výdajů přinesla velký pokrok. Jak ta, či
ona strana si je vědoma závažnosti situace, proto
prý je ochotna přistoupit na ústupky. Případný
neúspěch v dohodě by přinesl s největší
pravděpodobností pád americké vlády a
překročení povoleného dlužního limitu USA.

OPEC: "Stoupající ceny ropy zřejmě oslabí
ekonomický růst."
06.04.2011 Organizace zemí vyvážejících ropu
(OPEC) přiznala, že neustále stoupající cena ropy
zřejmě oslabí ekonomický růst. Součadné ceny
Brent ropy se pohybují nad hranicí 120 dolarů za
barel, čísla jsou nejvyšší za dva a půl roku. OPEC
prohlásila, že již podnikla všechny nezbytné kroky
k tomu, aby světové trhy byly zásobeny dostatkem
ropných dodávek a nedošlo tedy ke kolapsu.

Ruský prezident vyzval k „predikčním akcím“
na Severním Kavkazu
06.04.2011 Prezident Dmitrij Medvěděv vyzval
Ozbrojené síly RF a orgány činné v trestním řízení,
aby pracovaly koordinovaně, s předstihem a
nepřipustily destabilizaci na Severním Kavkazu.
Jako příklad úspěšné akce uvedl nedávnou
protiteroristickou operaci v severokavkazském
Ingušsku, při níž byla zlikvidována výcviková
základna a nejméně 10 povstalců. Informace,
podle nichž mohl mezi zabitými být i teroristický
vůdce Doku Umarov, v pondělí popřel islamistický
server kavkazcenter.com.

Lotyšsko: Ministerstvo školství není připraveno
zrušit školy pro menšiny
06.04.2011 Ministerstvo školství a vědy Lotyšské
republiky není připraveno k realizaci podnětu
nacionalistů, kteří se snaží převést všechny školy
v zemi na výuku v lotyšském jazyce. Oznámil o
tom novinářům lotyšský ministr školství Rolands
Brocks. Konzervativní lotyšské sdružení "Za vlast a
svobodu - Vše pro Lotyšsko“ v úterý předalo
ústřední volební komisi podpisy 10.000 občanů,
kteří podpořili zrušení veřejného financování škol,
ve nichž výuka neprobíhá v lotyšském jazyce. Po
shromáždění 97 tisíc podpisů se návrhem bude
zabývat Sejm (parlament), pokud návrh nepřijme,
bude uspořádáno národní referendum. Ministr
vyjádřil názor, že školy menšin není třeba rušit, ale
je nutné postupně zvyšovat úlohu lotyšského
jazyka ve vzdělávacím programu. Lotyšsko má 2,3
miliony obyvatel, 44% tvoří ruskojazyční občané.

Sociální výbor sněmovny podpořil malou
důchodovou reformu
06.04.2011 Vládní novela malé důchodové reformy
byla dnes podpořena Sociálním výborem
sněmovny, který tak reagoval na rozhodnutí
Ústavního soudu z minulého roku. Podle ÚS je
třeba, aby se důchodový systém více zabýval platy
občanů, podle nichž by se pak odvozovala částka
státu na důchody, kterou by občané odváděli.
Novela musí projít ještě celým legislativním
procesem, je ale možné, že začne platit už v říjnu
tohoto roku.

ČSSD se domnívá, že by ministr dopravy měl
odejít z vlády
06.04.2011 Opoziční ČSSD dnes předložila návrh
premiéru Petru Nečasovi (ODS), podle kterého by
se premiér měl zasadit o odchod z vlády ministra
dopravy Víta Bárty (VV). Navrhuje tak kvůli aféře s
místopředsedou VV Jaroslavem Škárkou. Podle
předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky je aféra o
údajném uplácení tak vážná, že je nepřijatelné,
aby ministr dopravy nadále zastával svou funkci.

Důchodová reforma byla schválena podle
dřívější dohody koaličních stran
06.04.2011 Vláda dnes schválila reformu penzí, na
níž byly již dříve dohodnuty koaliční strany.
Občané tak budou mít možnost převádět na
individuální účty penzijních společností části peněz
ze státního průběžného systému. Začátek reformy
je plánován na r.2013.

Lukoil zahájí těžbu ropy v Iráku v roce 2013
06.04.2011 Největší ruská soukromá ropná
společnost Lukoil plánuje v roce 2013 zahájit těžbu
ropy z iráckého naleziště West Qurna-2. Výběrové
řízení na rozvoj naleziště, jehož zásoby se
odhadují na 12,9 miliard barelů ropy, vyhrála
kromě konsorcia Lukoil také norská státní ropná
společnost Statoil. Prezident Lukoilu
Vagit Alekperov uvedl, že celková výše investic do
rozvoje West Qurna-2 překročí 30 miliard dolarů,
objem těžby bude činit 95 milionů tun ročně.

Poslanec Škárka předal Městskému státnímu
zastupitelství dosvědčující materiály o VV 
06.04.2011 Poslanec Jaroslav Škárka předal dnes
pražskému Městskému státnímu zastupitelství
důkazy, které mají potvrdit údajné sledování
politiků Prahy 1 ABL, tedy bezpečnostní
agenturou. Dále mají dosvědčující materiály
obsahovat i obálku s úplatkem od ministra dopravy
Víta Bárty, která měla zajistit poslancovu loajalitu
straně. Ministr dopravy se k situaci dosud
nevyjádřil a všechna prohlášení poslance Škarky
označil za nepravdivá.

Ruská federace vystoupila proti použití síly v
Jemenu
06.04.2011 Ministerstvo zahraničí RF se v oficiální
zprávě vyslovilo proti použití síly při řešení politické
krize v Jemenu, vyjádřilo naději na zahájení
dialogu mezi vládou a opozicí, normalizaci situace,
zachování celistvosti, jednoty a nezávislosti
Jemenské republiky. V úterý vyjádřila vážné
znepokojení ohledně použití násilí proti pokojným
demonstrantům v Jemenu rovněž Evropská unie,
která vyzvala orgány tohoto státu, aby okamžitě
ukončily silové akce, zajistily bezpečnost účastníků
protestů a dodržování lidských práv a základních
svobod.

Alžírská opozice vyzývá prezidenta k
propuštění 7000 islamistů
06.04.2011 Alžírský prezident Abdelaziz Bouteflika
byl vyzván šejky Abdelfatehem Zeraoui a
známým Hachemi Sahnouni, kazatelem zakázané
Islámské fronty spásy (FIS), aby bylo propuštěno
7000 islamistů. Alžírský reřim dlouhodobě bojuje s
radikálními islamisty, ovšem tato výzva se sešla s
neobvykle rychlou reakcí vlády, která se obává z
revoluce podobné těm z Tuniska a Egypta.
Prezident souhlasil s politickými reformami a s
jednáním.

Rusko investuje do zpracování ropy během
čtyř let 1,5 bilionu rublů
06.04.2011 Ruský ropný průmysl plánuje
investovat do roku 2015 do modernizace a
výstavby 1,5 bilionu rublů (téměř 1 bilion Kč).
Informoval o tom zástupce ruského ministerstva
energetiky Peter Degtyarev. Podle jeho slov
zahrnuje plán rozvoje petrochemického průmyslu
výstavbu nových výrobních kapacit, mimo jiné na
Dálném východě, na Sibiři a v Jižním federálním
okruhu. Plány na modernizaci oznámily téměř
všechny velké petrochemické společnosti.

Rostechnologie a Siemens vytvoří společný
podnik na výrobu transformátorů
06.04.2011 Ruská státní společnost
„Rostechnologie“ a německý koncern Siemens AG
podepsaly ve středu dohodu o vytvoření
společného podniku na výrobu transformátorů
vysokého napětí s převažující účastí Siemens.
Kromě toho se strany dohodly na spolupráci
v oblasti průzkumu a využití ruských zásob
vzácných kovů. Projednaly rovněž stav realizace a
perspektivy dalších společných projektů, mimo jiné
v oblasti větrné energetiky.

Ruský prezident podpořil záměr Sýrie provést
reformy
06.04.2011 Prezident RF Dmitrij Medvěděv
v telefonickém rozhovoru s prezidentem Sýrie
Basharem al-Assadem „podpořil záměr syrského
vedení provést prezidentem ohlášené vnitřní
reformy za účelem zabránění nepříznivému vývoji,
lidským obětem, v zájmu občanského míru.“
Informovala o tom tisková služba Kremlu. Hlavy
států si rovněž vyměnily názory na situaci na
Blízkém východě - obě strany zdůraznily, že je
nezbytné nedopustit stagnaci blízkovýchodního
mírového procesu a zvýšit úsilí o jeho podporu.

Honduraští učitelé ukončili stávku 
06.04.2011 Učitelé v Hondurasu se po pěti
týdnech znovu vrátili do tříd, aby usnadnili jednání
s vládou o svých požadavcích. Učinili tak po
návrhu prezidenta Porfiria Loba, který slíbil
pokračovat v diskuzích, pokud se znovu začne
učit.Učitelé ale plánují znovu vyjít do ulic 16.
dubna, jestliže do té doby nebude dosaženo
dohody. Hlavními důvody pětitýdenní stávky byl
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nesouhlas s procesem privatizace ve školství a
požadavek na vyplacení mezd, které vláda dluží
přibližně šesti tisícům z nich.

Súdán obvinil Izrael z útoku na své přístavní
město - vyhrazuje si právo reagovat na agresi
06.04.2011 Súdánský ministr zahraničí Ali Karti
oznámil, že Izrael provedl útok na přístav Port
Sudan na severovýchodě země, přičemž měli být
zabiti dva lidé. Ministr prohlásil, že si Súdán
vyhrazuje všechna svá práva reagovat na tento
čin, který je považován za agresi. Podle policie cizí
letadlo vypálilo raketu, jež zasáhla automobil.
Súdán je přesvědčen o tom, že se jedná o akci
proti lidem z amerického seznamu teroristů, ale
tvrdí, že zabití neměli s terorismem nic
společného. Súdán je na americkém seznamu
sponzorů terorismu, ale Washington v tomto roce
zahájil proces odstranění Súdánu z tohoto
seznamu. Izrael se odmítl k nařčení vyjádřit.

Libyjská armáda se tlačí k Ajdabiyah, bráně na
Benghazi
06.04.2011 Těžké boje jsou hlášeny na pobřeží
40- 20 km před městem Ajdabiyah, které je
vnímáno  jako brána na sídlo povstalců Benghazi.
Rebelové nadále kritizují NATO a obviňují ho ze
svých neúspěchů kvůli nedostatečné podpoře.

Nicaragua zatím vykazuje povzbudivé výsledky
v exportu
06.04.2011 Během prvního čtvrtletí tohoto roku
odpovídala hodnota výrobků vyvezených
Nicaraguou 650 milionům dolarů. Pokud by tento
trend pokračoval ve stejné míře, byly by překonány
rekordní výsledky z roku 2010, kdy se za celoroční
období příjmy z exportu rovnaly 1,9 miliardy dolarů.
Hlavními odbytišti nikaragujských vývozních artiklů
jsou Spojené státy americké, Kanada, Venezuela a
Salvador.

Korupce stojí Angolu 6 miliard dolarů ročně
06.04.2011 Podle posledních čísel, která byla
zveřejněna americkou organizací Global Financial
Integrity (GFI), přišel státní rozpočet Angoly v roce
2009 o 6 miliard amerických dolarů. Tyto peníze
byly rozkradeny státní vládnoucí elitou a ukazují, v
jakém stavu je druhý největší producent ropy v
Africe. GFI ale také odhaduje, že v Nigérii (
producent č. 1 s největší populací na kontinentě)
za rok 2009 byl státní rozpočet připraven o 27, 5
miliardy dolarů. Angolská vládnoucí strana, která je
dlouhodobě obviňována z drancování ropného
bohatství Angoly, se k číslům odmítla vyjádřit.

Úroda kukuřice v Hondurasu zasažena morem
06.04.2011 Až 40% celkové úrody kukuřice
v Hondurasu je zasaženo houbou Mancha del
asfalto (CMA). Náměstek ministra zemědělství

Juan Angel Artica Rivera uvedl, že tento mor ničí
v zemi sklizně již po dobu čtyř let, a to z důvodu
dovozu semen bez rostlinolékařské kontroly.
Honduras ročně vyprodukuje 12 milionů tun
kukuřice, dalších 10 milionů tun této plodiny pak
kvůli vysoké poptávce v zemi doveze ze Spojených
států amerických. Za účelem zmírnění dopadu
CMA již začala školení producentů, jak dostat tuto
houbu pod kontrolu. Letošní rok bude úroda
zřejmě negativně ovlivněna také suchy.

Bouří se Marocké odbory, požadují 43 miliard
Dirhamů
06.04.2011 Čtyři marocké odborové svazy
požadují po vládě reformy a sociální změny pro
státní zaměstnance. Celkem odbory od vlády
žádají 43 miliard Dirhamů, což je 92,5 miliard Kč.
Marocká vláda již zahájila jednání s odbory a
stejně tak se soukromým sektorem, který by ráda
do budoucna zapojila, ale také zdůraznil,
že nemusí nutně souhlasit se všemi požadavky
odborů a že jakákoliv dohoda bude muset být
rozložena minimálně do tří fiskálních období s
ohledem na stav veřejných financí.

Právní předpis na ochranu hranic nařízen v
Bolívii
06.04.2011 Bolivijská vláda ohlásila vyhlášení
zákona o zabezpečení a rozvoji pohraničních
oblastí jako součást snah ochránit hraniční zóny
země. Účelem je zabránit plenění přírodních zdrojů
vyskytujících se na daném území a též bojovat
proti ilegálnímu obchodování se zbožím,
především pohonnými látkami.

Milánský soud odročil projednávání kauzy
„Ruby“ na 31.května
06.04.2011 Proces, v němž je italský premiér Silvio
Berlusconi podezřelý z placených intimních styků
s nezletilou Maročankou, byl opět odložen.
K dnešnímu stání se nedostavil ani ministerský
předseda a ani poškozená, která tvrdí, že od
S.Berlusconiho při první schůzce dostala 7 000
eur. Italský premiér je rovněž podezřelý ze zneužití
svých pravomocí, neboť údajně pomohl zmíněné
dívce z vězení, kde si odpykávala trest za krádež.

Předsedou německé FDP se zřejmě stane
ministr zdravotnictví Philips Rösler
06.04.2011 Poté, co Guido Westerwelle ohlásil
odchod z postu šéfa německých liberálů
v důsledku volebního debaklu v nejlidnatějších
spolkových zemích, musí FDP o svém příštím
předsedovi rozhodnout na květnovém sjezdu.
Ministr zdravotnictví P.Rösler má podle vedení
strany šanci vrátit FDP ztracenou podporu i
v době, kdy v Německu dramaticky stoupají
preference Zelených.

Jižní Korea sníží daň z pohonných hmot
06.04.2011 Tamní vláda projednává toto opatření
z důvodu stále stoupající ceny surové ropy. Cílem
opatření má být snížení celkových životních
nákladů obyvatel země. Na jihokorejské
ekonomice se v současnosti výrazně podepisuje i
vysoká inflace.

Indonésie se dohodla s Tureckem na silnější
obchodní spolupráci
06.04.2011 Výsledkem schůzky hlav obou států
byla dohoda o dosažení hodnoty společného
obchodu ve výši 5 miliard dolarů do roku 2014.
Podle tiskového vyjádření jsou si obě země
navzájem strategickými partnery. Indonésie si od
dohody slibuje především otevření nových
investičních prostorů v Evropě prostřednictvím
Turecka.

EU přispěje 15 miliony euro na obnovu
povodněmi poničeného Pákistánu
06.04.2011 Částkou zhruba 21 milionů dolarů
reaguje Evropská unie na výzvu pákistánské vlády
a Rozvojového programu OSN, kteří žádaly o
vytvoření fondu 120 milionů dolarů na pomoc při
obnově poničené země.

Jordánsko se připojuje ke koalici v Libyi, posílá
svá letadla
06.04.2011 Jordánsko se rozhodlo nabídnout
pomoc při zajišťování logistické podpory mise po
mandátem OSN. Podle jordánské tiskové agentury
již v Evropě přistály i bojové stíhače Královského
jordánského letectva, které by měly chránit
humanitární lety z Jordánska do Libye. Jordánsko
je tak po Kataru a Spojených arabských emirátech
třetí arabskou zemí, která se přidala ke koalici v
Libyi.

OSN upozorňuje na krizi v Súdánu- kmenové
střety, násilí a uprchlíci
06.04.2011 OSN upozorňuje na stále větší boje
nejen mezi armádou jižního Súdánu, ale i mezi
různými kmeny a varuje před přílišnou euforií z
úspěšného referenda o rozdělení Súdánu na
černošský jih a arabský sever. Podle údajů místní
mise OSN od ledna do března opustilo území již
80 000 uprchlíků a v posledních týdnech je jich
přes dalších 36 000. Dále zpráva OSN uvádí, že
264 000 lidí se naopak přesunulo do jižního
Súdánu.

Okolo tisíce lidí přišlo k liberecké radnici
podpořit primátora města Jana Korytáře
05.04.2011 Zhruba tisíc lidí se dnes sešlo před
libereckou radnicí, aby dali najevo svůj nesouhlas
se snahou odvolat primátora Jana Korytáře ze
Změny pro Liberec.
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DPH z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
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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