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Diskuze o podobě státního rozpočtu USA
nepřinesly doposud žádné výsledky
08.04.2011 Další dlouhý den plný diskuzí a návrhů
o podobě státního rozpočtu USA nepřinesl žádné
nové výsledky. Republikáni a demokraté nemohou
stále nalézt požadovaný koncenzus, a tak je podle
expertů reálná hrozba pádu americké vlády
neustále vyšší.

Šéfka poslaneckého klubu VV vyloučena 
07.04.2011 Kristýna Kočí, předsedkyně
poslaneckého klubu VV, byla dnes na večerním
jednání, svolaném předsedou strany Radkem
Johnem, vyloučena ze stranického klubu i z celé
strany. Žádný z přítomných poslanců proti jejímu
vyloučení nehlasoval.

V Bolívii se připravuje nový zákon o těžbě
07.04.2011 Zástupci bolivijské vlády spolu s
Národní federací těžebních družstev připravují
nový zákon týkající se tohoto odvětví. V těžebním
průmyslu je zapotřebí zahrnutí efektivnějších
technologií, ale také kvalitnější zdravotní péče o
zaměstnance a jejich rodiny.

OSN chce v brzké době odvolat zákaz na vývoz
kakaa z Pobřeží slonoviny
07.04.2011 Velvyslanec OSN prohlásil, že se
dá během několika dnů očekávat oznámení  konce
zákazu vývozu kakaa, jehož je Pobřeží slonoviny
největším producentem na světě. Francouzský
ministr obrany Gerard Longuet zatím oznámil, že
mise OSN v Pobřeží slonoviny (UNOCI) drží
poslední síly prezidenta Gbagba v obklíčení ve
čtvrti Cocody. Mluvčí mise Hamadoun Toure však
tvrdí, že jednotky nemají v úmyslu jakkoliv
intervenovat a ani o to nebyly požádány ze strany
prezidenta Ouattary.

Do ČR dnes přiletěl izraelský premiér Benjamin
Netanjahu
07.04.2011 Do Prahy dnes přiletěl izraelský
premiér Benjamin Netanjahu. Na dnešní
schůzi s premiérem ČR Petrem Nečasem
 projednávali například vzájemnou ekonomickou a
vědeckou spolupráci obou zemí či kooperaci
armád a obranného průmyslu. Zítra by měl být
izraelský premiér přijat prezidentem Václavem
Klausem.

Předseda VV: Téměř všichni poslanci VV stojí
za vedením strany
07.04.2011 Předseda VV Radek John dnes
prohlásil, že vedení VV má většinovou podporu
svých poslanců i ministrů. Na jednání svolané
šéfkou poslanců VV Kristýnou Kočí reagoval jeho
přerušením. Navíc se vyjádřil, že schůzku K. Kočí
s premiérem Petrem Nečasem, o které nebyl
informován, považuje za pokus o vnitrostranický
převrat, na kterém spolu s šéfkou VV mají
spolupracovat i již odstoupivší poslanci J. Škárka a
S. Huml.

Předsedkyně poslaneckého klubu VV Kristýna
Kočí vyzvala faktického lídra strany Víta Bártu
k rezignaci
07.04.2011 Předsedkyně poslaneckého klubu VV
a poslankyně za VV Kristýna Kočí dnes v
podvečer vyzvala k rezignaci na všechny stranické
a politické funkce ministra dopravy a faktického
šéfa strany Víta Bártu .

Šéfka poslanců VV Kočí svolala jednání;
opustila jej většina poslanců
07.04.2011 Předseda strany VV Radek John a
ministr dopravy Vít Bárta opustili spolu s většinou
poslanců jednání svolané Kristýnou Kočí. Ta ve

sněmovně vystoupila proti proti vedení strany. Na
jednání se dostavil i vyloučený poslanec Jaroslav
Škárka. Předseda strany John jednání přerušil a
přesunul ho do sídla VV na Praze-Smíchov. Tímto
se politický klub VV fakticky rozčlenil.

Poslanec Stanislav Huml opustil poslanecký
klub VV
07.04.2011 Poslanec Stanislav Huml se rozhodl
opustit vládní VV, které tímto po Jaroslavu
Škárkovi ztratily druhého poslance. Poslanec S.
Huml se vyjádřil, že se stranou čelící aféře kolem
plateb ministra dopravy Víta Bárty poslancům za
jejich loajalitu nechce mít dále nic společného.

V Brně se konal protest proti vládním reformám
07.04.2011 Na Moravské náměstí v Brně dnes na
pět se lidí protestovalo proti vládním reformám,
zejména pak proti plánované důchodové reformě.

Světová obchodní organizace předpovídá 6,5 %
růstu světového obchodu
07.04.2011 Podle Světové obchodní organizace
(WTO) pocítí v roce 2012 globální ekonomika
následky ekonomické krize, ovšem dále WTO
předpovídá, že by objem obchodu měl růst o 6,5
%. Tato prognóza počítá s růstem, který je o málo
větší než průměrný růst mezi lety 1990 až 2008
(6%), přičemž nejdůležitějšími hybateli světové
ekonomiky budou rychle rostoucí rozvojové
ekonomiky, zvláště pak Čína. Světový obchod se
od začátku ekonomické a bankovní krize v roce
2009 zmenšil o 12% a podle prognóz WTO by se
tak v roce 2012 měl objem obchodu zvýšit o 19%.

Libyjská vláda obviňuje Velkou Británii z útoků
na svá ropná pole
07.04.2011 Podle libyjské vlády britská vojenská
letadla zaútočila na ropná pole Sarir, kde mělo být
zraněno několik zaměstnanců a poničena těžební
zařízení i ropovod vedoucí do přístavu Marsa el
Hariga. Oznámil to libyjský náměstek ministra
zahraničí Khaled Kaim a označil to za agresi, která
je proti mezinárodnímu právu a je v rozporu s
mandátem Rady bezpečnosti OSN- Velká Británie
ani NATO, které velí koordinaci útoků, se k tvrzení
libyjské vlády nevyjádřili. Toto obvinění vůči Velké
Británii přišlo ve chvíli, kdy libyjští povstalci
oznámili, že je kvůli ostřelování libyjskou armádou
přerušena těžba ropy na jejich ropných polích v
oblasti Misla a Waha.

Egypt zabavil majetek bývalého premiéra z
doby prezidenta Mubaraka
07.04.2011 Egyptský státní zástupce nechal
zabavit prostředky bývalého premiéra Atefa
Obeida, mimo jiné i kvůli požadavkům veřejnosti
na tvrdší postup proti bývalé egyptské správě. Toto
rozhodnutí přišlo uprostřed vyšetřování plýtvání
veřejnými prostředky, což zahrnuje prodej státem
vlastněné firmy Assiut Cement.

Saúdská Arábie představila svůj plán pro
Jemen - prezident Saleh má skončit
07.04.2011 Saudská Arábie spolu se svými
spojenci v Perském zálivu se snaží zprostředkovat
dohodu, ve které se již nepočítá s dlouhodobým
spojencem, jemenským prezidentem Salehem. Dle
návrhů Saúdské Arábie by měla být na omezenou
dobu předána moc v Jemenu do rukou prozatímní
rady složené s politických představitelů,
 jednotlivých guvernérů, a z kmenových vůdců,
jejíž vláda by neměla překročit 3 měsíce. Tím by
se mělo zabránit mocenskému vakuu po odchodu
prezidenta, kterého by mohla využít v Jemenu
silná al-Kaida.

Pobřeží slonoviny: tvrdé boje pokračují, do
bojů zasahuje Francie
07.04.2011 Silám prezidenta Ouattary se nadále
nedaří zásadně postoupit v luxusní čtvrti Abidjanu
Cocody, samém srdci odporu armády prezidenta
Gbagba. Francouzské vrtulníky ale nadále
pokračují do zasahování bojů likvidací těžkých
zbraní na straně sil prezidenta Gbagba a také
zničily dva plně obsazené kamiony, kterými se
údajně ozbrojenci prezidenta Gbagba snažili
proniknout na francouzskou ambasádu. Dále
Francouzi evakuovali japonského velvyslance a
podle francouzského ministra zahraničí Alaina
Juppé o pomoc s evakuací požádaly i jiné země
jako např. Izrael.

Po střelbě v brazilské škole zůstalo 13 mrtvých 
07.04.2011 V brazilském městě Rio de Jaineru
dnes se zbraní v ruce vnikl do jedné z místních
škol. Po jeho útoku zůstalo na místě 13 mrtvých.
Zatím není jasné, zda byl útočník, údajně jeden
z bývalých žáků, usmrcen zasahujícími policisty či
zda se zastřelil sám. Motiv pachatele do této chvíle
nebyl zjištěn.

V Mexiku byl odhalen další masový hrob
07.04.2011 Protesty proti násilí spojenému
s drogami ve více než 20 mexických městech byly
přerušeny zprávou o nalezení 59 těl. Stalo se tak
ve státě Tamaulipas během policejního
vyšetřování únosu cestujících v autobusu. Oblast
je jedním z míst, která jsou nejvíce pustošena
násilím kvůli obchodování s drogami. Někteří
protestující požadují rezignaci prezidenta Felipeho
Calderona, jehož strategie podle nich krveprolití
ještě zhoršily. Od prosince roku 2006, kdy
Calderon zapojil armádu do boje proti drogovým
kartelů , zemřelo již 35000 Mexičanů v důsledku
s tím spojeným násilím.

Gazprom projevil zájem o rozvoj nalezišť
zemního plynu v Bangladéši
07.04.2011 Šéf ruské plynárenské společnosti
Gazprom Alexej Miller během dnešního setkání s
ministryní zahraničí Bangladéše Dipu Moni
v Moskvě vyjádřil zájem o spolupráci
s bangladéšskou státní ropnou a plynárenskou
společností Petrobangla při rozvoji nalezišť
zemního plynu v Bangladéši. Zdejší zjištěné
zásoby plynu činí 360 miliard krychlových metrů,
roční produkce dosahuje 20 miliard m3 a je určena
pouze pro vnitřní spotřebu země.

Ceny potravin mírně klesly z nedávných
rekordních výšin
07.04.2011 Podle OSN k tomu přispělo snížení
poptávky po některých potravinách v současných
problémových regionech. Tento jev ale může být
jen chvilkový a s opětovně narůstající poptávkou
půjde nahoru znovu i cena.

Japonská centrální banka varuje před tlakem
na ekonomiku země a sama již podniká
opatření
07.04.2011 Diskontní sazba je stále držena téměř
na nule ( 0,1%). Novou invencí s cílem co
nejrychlejšího zotavení ekonomiky mají být
jednoleté půjčky v celkové výši až 11,7 miliardy
dolarů, které budou nabídnuty finančním institucím
nejvíce postiženým katastrofou s úrokem tvořícím
pouhých 0,1%.

Evropská centrální banka podpořila
Portugalsko v zájmu o přijetí finanční pomoci
07.04.2011 S tímto prohlášením vystoupil sám
prezident instituce Jean-Claude Trichet. Evropská
centrální banka zároveň zvýšila své úrokové sazby
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na 1,25%. Současný stav Portugalska a kroky
případné pomoci budou diskutovány i na setkání
ministrů financí Evropské unie v Budapešti.

Rusko v roce 2011 investuje do vesmírného
programu 200 miliard rublů
07.04.2011 Ruska vláda vyčlení v roce 2011 na
rozvoj vesmírného programu Ruské federace
finanční prostředky ve výši 200 miliard rublů (téměř
130 miliard Kč). Podle slov ruského premiéra
Vladimíra Putina je třeba odvětví modernizovat a
investovat do dalšího vědeckého a technického
rozvoje. Do roku 2015 plánuje Rusko vyrobit více
než 30 nových vesmírných družic.

Čína zdražila pohonné hmoty o 5%
07.04.2011 Důvodem je prý potřeba snížení tlaku
na státní ropné rafinérie, které se potýkají s čím dál
tím nepříznivějšími cenami surové ropy. Zdražení
ovšem nemohlo být nijak razantní vzhledem k
vládnímu boji s inflací. Čína je druhým největším
spotřebitelem ropy na světě hned po USA.

Indonéská vláda přijala nový zákon o nelegální
migraci lidí
07.04.2011 Indonésie se již dlouho potýká s
nelegálním pohybem a pašováním lidí přes její
území. Většina transportů přitom míří do Austrálie,
která se poslední dobou potýká se stále složitější
situací v imigračních centrech a tato skutečnost
australský stav ještě více komplikovala. Ti, kteří
budou shledáni vinnými z napomáhání přechodu
nelegálních imigrantů, budou nyní čelit v Indonésii
trestům v podobě až 15 let ve vězení a velké
finanční pokutě.

Rusko schválilo dohodu s Abcházií a Jižní
Osetií o bezvízovém režimu
07.04.2011 Ruský prezident Dmitrij Medveděv
podepsal zákon o ratifikaci mezivládní dohody
s Abcházií a Jižní Osetií o zavedení bezvízového
styku. Státní duma hlasovala ve
prospěch ratifikace 23. března, Rada
federace 30. března.

Martin Engel bude radit nespokojeným
slovenským lékařům
07.04.2011 Šéf českých lékařských odborů bude
na začátku května jednat se zástupci slovenských
lékařů, kteří se rozhodli po vzoru svých českých
kolegů stupňovat své protesty proti systému
financování slovenského zdravotnictví, privatizaci
nemocnic a nízkým platům. Martin Engel již
prohlásil, že by se slovenští zdravotníci neměli bát
podat výpovědi, jiná forma protestu totiž podle něj
není účinná.

V Indii byla objevena nová "superbakterie" v
pitné vodě
07.04.2011 Tento gen 

Ve Velké Británii byli kvůli odposlouchávání
zatčeni dva novináři
07.04.2011 Dva členy redakce listu News of the
World čelí podezření, že odposlouchávali telefonní
rozhovory prominentních osob včetně členů
královské rodiny. Po výslechu a provedení
domovní prohlídky byli oba redaktoři propuštěni na
kauci.

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.

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.
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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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