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Prezident republiky dnes jednal s izraelským
premiérem Netanjahu
08.04.2011 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
se dnes sešel s prezidentem Václavem Klausem
na jednání o prohlubování vztahů a spolupráce
mezi ČR a Izraelem. Navázali tak spolu na včerejší
jednání izraelského premiéra s českým premiérem
Petrem Nečasem.

ODS a TOP 09 žádají odstoupení ministra
školství a vnitra 
08.04.2011 Vedení ODS a TOP 09 požaduje
odstoupení ministra vnitra a předsedy strany VV
Radka Johna, dále také ministra školství Josefa
Dobeše. Rozhodnutí padlo kvůli spojitosti obou
ministrů s bezpečnostní agenturou ABL. Premiér
Petr Nečas dnes prohlásil, že má ve věci nejen
plnou podporu ODS, ale i právě TOP 09. Demise
ministrů Dobeše a Johna plánuje předložit premiér
spolu s demisí ministra dopravy Víta Bárty toto
pondělí prezidentovi republiky.

Mezistátní letecký výbor zveřejnil závěry
vyšetřování havárie polského Tu-154M u
Smolenska
08.04.2011 Ze zprávy mimo jiné plyne, že piloti
přistávali za nepříznivých atmosférických
podmínek pod velkým tlakem ze strany polské
delegace. Zpráva zároveň vylučuje možnost
pochybení ze strany pracovníků řídící věže ve
Smolensku. Polský premiér Donald Tusk mezitím
obvinil Rusko z neobjektivního vyšetření a zatajení
části faktů. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
již dříve podobná obvinění odmítl a zdůraznil
bezprecedentní průhlednost vyšetřování.
Prezidentský speciál Tupolev Tu-154 s polskou
delegací směřující na smuteční slavnost do Katyně
havaroval 10. dubna 2010, při havárii zahynulo 96
lidí, mezi nimi i tehdejší polský prezident Lech
Kaczyński.

Německo je připraveno přijmout 100
severoafrických uprchlíků, kteří se nachází na
Maltě
08.04.2011 Německý ministr vnitra Hans-Peter
Friedrich vysvětlil tento krok jako humanitární
ohled a snahu pomoci členskému státu EU, který
vzhledem ke své geografické poloze čelí přílivu
uprchlíků ze Severní Afriky. Italský ministr vnitra
Roberto Maroni mezitím oznámil o tom, že Itálie
v souladu s dohodou mezi Tuniskem a Itálií o
zastavení uprchlictví zahájila repatriaci tuniských
uprchlíků z ostrova Lampedusa - vojenským
letadlem bylo do Tunisu dopraveno prvních 33
osob. Italská vláda slíbila vydat povolení k
dočasnému pobytu přibližně 20 tisícům
přistěhovalců, avšak ostatní se rozhodla poslat
zpět.

Ukrajina provádí bezpečnostní kontroly
jaderných elektráren
08.04.2011 Ukrajina zahájila přehodnocování
seismologické stability svých jaderných elektráren.
Hlavní inspektor jaderné a radiační bezpečnosti
Ukrajiny Michail Gashev již dříve oznámil, že se
Ukrajina připojí k iniciativě Evropské unie a
v souvislosti s událostmi v japonské Fukušimě
podrobí své čtyři jaderné elektrárny zátěžovým
testům, které jsou naplánovány již na polovinu
dubna.

Libyjští povstalci propustili zajaté ruské
novináře
08.04.2011 Po několikahodinovém výslechu
propustili libyjští povstalci dva zpravodaje ruského
listu Komsomolskaja Pravda a tři členy televizního
štábu kanálu NTV, které zajali v pátek poblíž

města Adzhdabiya a přepravili na vojenskou
základnu nedaleko Benghází. Ruské ministerstvo
zahraničí se vzápětí obrátilo na OSN, NATO a
řadu dalších zemí s žádostí o pomoc při
osvobození novinářů.

Místopředsedkyně VV Karolína Peake bude
kandidovat na předsedkyni strany
08.04.2011 Místopředsedkyně Věcí
Veřejných Karolína Peake dnes oznámila, že se
bude ucházet o funkci předsedkyně strany. Tento
post bude obhajovat i současný předseda VV
Radek John, stejně tak Vít Bárta, který dnes
rezignoval na svou funkci ministra dopravy.

Policie se připravuje na sobotní pochod DSSS
v Krupce
08.04.2011 V Krupce na Teplicku se v sobotu
bude konat pochod přívrženců Dělnické strany
sociální spravedlnosti. Na stejný den svolali jejich
odpůrci protiakci, kterou označují jako náboženské
shromáždění. Kvůli možnému konfliktu se policie
rozhodla nasadit pořádkové jednotky z
Prahy, Ústeckého a Libereckého kraje. Od rána
bude také kontrolovat vjezdy do Krupky, zda lidé
nepřeváží zbraně a jiné nebezpečné věci.

Novou předsedkyní poslaneckého klubu VV se
stala Karolína Peake
08.04.2011 Poslanecký klub Věcí veřejných dnes
rozhodl, že Karolína Peake nahradí ve
funkci předsedkyně poslaneckého klubu VV
Kristýnu Kočí, která byla vyloučena ze strany.

Japonsko postihlo další zemětřesení
08.04.2011 Podle expertů se jednalo o silnější
následný otřes po hlavním zemětřesení, které
proběhlo 11. března. Úřady hovoří o třech mrtvých
a několika zraněných. Otřesy měly sílu 7,1 stupně
magnitudy a epicentrum v hloubce 49 km pod
zemským povrchem. Navíc s sebou přinesly i
výpadek elektrické sítě.

Soud potvrdil prozatímní zákaz naplnění
dohody mezi BP a Rosněftí
08.04.2011 Vzájemná výměna akcií v hodnotě 16
miliard dolarů a následné společné plány BP a
Rosněfti musejí být zastaveny. Soud tak podpořil
žalobu jednoho z partnerů BP TNK-BP, který tvrdí,
že se British Petroleum již dříve zavázalo k
podobným cílům právě s ním. BP však byla
udělena delší doba na nalezení řešení této situace,
do doby než propadne dohoda s Rosněftí.

Japonsko připravuje opatření proti možným
výpadkům elektrické energie
08.04.2011 Současný japonský energetický
systém je oslaben, a tudíž byly největší průmysloví
spotřebitelé elektrické energie požádáni, aby snížili
svoji spotřebu o 25%, menší společnosti o 20% a
domácnosti o 15-20%. V Tokyu bylo vypnuto i
přebytečné osvětlení ve snaze vyhnout se
případným blackoutům.

Staronový kazašský prezident složil přísahu na
další funkční období
08.04.2011 Prezident Nursultan Nazarbayev složil
státní přísahu a vstoupil tak do dalšího pětiletého
období své vlády. Nursultan Nazarbayev byl
nedávno znovu zvolen, když si získal ve volbách
95,5% všech hlasů. Mezinárodní společenství
ovšem průběh těchto voleb velmi kritizuje a tvrdí,
že postrádaly transparentnost.

Kosovskou prezidentkou se stala Atifete Jahjag
08.04.2011 Zvolení bývalé zástupkyně policejního
náčelníka do čela mladého státu končilo politickou

krizi trvající od února, kdy ústavní soud neuznal
znovuzvolení exprezidenta Behgjeta Pacolliho za
platné. Její mandát skončí pravděpodobně za půl
roku po zavedení přímé volby prezidenta.

Japonsko: ze stádia záchrany do stádia obnovy
08.04.2011 Podle oficiálního stanoviska se ovšem
stále pohřešuje více než 10 000 lidí a situace
zůstává i nadále kritická. Japonská vláda hodlá
společně s obyvateli postižených oblastí a
celým národem  vynaložit veškeré úsilí k překonání
této těžké situace, ale prozatím prý není možné
odhadnout vyhlídky do nejbližší budoucnosti.

Byl učiněn první krok v řešení
italsko-francouzské diplomatická krize
08.04.2011 Spor ohledně vydávání dočasných
humanitárních víz zaručujících volný pohyb
v schengenském prostoru pro tuniské emigranty,
kteří se nacházejí v Itálii, se zatím vyřešit
nepodařilo. Na dnešní italsko-francouzské schůzce
se však ministři vnitra obou zemí dohodli na
vyslání společných námořních hlídek k tuniských
břehům, jež mají zabránit dalším imigrantům
v dosažení Itálie.

Příští týden má OSN začít vyšetřování
porušování lidských práv v Libyi
08.04.2011 OSN oznámilo, že by příští týden měli
pozorovatelé OSN započít vyšetřování a
prověřování údajného porušování lidských práva v
Libyi. Pozorovatelé se mají zaměřit na libyjskou
vládu v čele s Muammarem Kaddafim, ale stejně
tak i na povstalce ( především kvůli stále častějším
stížnostem např. ze strany Čadu). Tří-člennou
vyšetřovací komisi povede americký odborník na
válečné zločiny Cherif Bassiouni, který odmítl sdělit
přesný plán postupu. Oznámil však, že se komise
před příjezdem do Libye zastaví i v Egyptě a v
Tunisku a že bude úzce spolupracovat s
Mezinárodním trestním tribunálem v Haagu, jehož
prokurátor Luis Moreno-Ocampo hledá důkazy o
možných válečných zločinech Muammara
Kaddáfího, jeho synů a úzkého okruhu
spolupracovníků.

Ministr dopravy Vít Bárta končí ve své funkci
08.04.2011 Ministr dopravy Vít Bárta, člen Věcí
veřejných, na své tiskové konferenci po  jednání
klubu Věcí veřejných oznámil, že předá návrh na 
svou rezignaci premiérovi. Premiér Petr Nečas
rezignaci předloží prezidentu České republiky -
rezignaci považuje za samozřejmost. Vít Bárta
nadále trvá na své nevině a tvrdí, že jde o kampaň
s cílem jej zdiskreditovat, ale nechce prý podvracet
reformní kroky a protikorupční tažení vlády.

Pobřeží slonoviny: za posledních 24 hodin OSN
nalezlo 100 mrtvých- jde o etnické a politické
násilí
08.04.2011 Mluvčí Organizace OSN pro lidská
práva Rupert Colville oznámil, že zaměstnanci
OSN nalezli v Duekoue za posledních 24 hodin
více než 100 lidských těl. Někteří lidé byli zaživa
upáleni, jiní byli nalezeni vhozeni do studen.
Červený kříž, který již nalezl 800 těl v masových
hrobech či po ulicích, i OSN opět upozorňují, že
vedle bojů a násilí mezi příznivci prezidentů
Ouattary a Gbagba také roste etnické napětí a
pravděpodobně i politické násilí. Podle Ruperta
Colvilla nelze s jistotou určit, kdo za vraždami stojí,
ovšem v posledních dnech došlo několikrát na
podezření sil prezidenta Ouattary, a to i ze strany
OSN. Prezident Ouattara jakoukoliv zodpovědnost
či vinu svých jednotek popírá, město Duekoue je
ale již delší dobu pod jeho kontrolou.
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Prezident Pobřeží slonoviny žádá EU o zrušení
sankcí
08.04.2011 Prezident Alassane Ouattara žádá o
zrušení sankcí na vývoz z Pobřeží slonoviny. Se
svou přímou žádostí se již obrátil na Evropskou
unii s prohlášením, že sankce přivedly zemi do
humanitární katastrofy, kterou je nyní třeba řešit.
Prezident Ouattara prý také požádal centrální
banku Pobřeží slonoviny BCEAO, aby již otevřela
své pobočky. Priority prezidentovi vlády
jsou zajištění bezpečnosti obyvatelstva a postupné
oživení hospodářské činnosti.

Niger má nového premiéra
08.04.2011 Prezident Nigeru Mahamadou
Issoufou jmenoval novým premiérem bývalého
ministra a úředníka- je jím Brigi Rafini, který je
členem prezidentovi strany a je Tuaregem. Niger
má velké zásoby uranu a plánuje rozsáhlé
investice do odvětví s uranem spojených.
Převážnou část plánů vede vláda s francouzskou
společností Areva.

USA zvažují využít zmražená libyjská aktiva na
pokrytí nákladů humanitární pomoci
08.04.2011 Spojené státy americké zvažují použít
určitou část peněz z 34 miliard dolarů, které byly
pozastaveny Libyi v USA, na humanitární akce v
Libyi. Řekl to David Cohen, kandidát na šéfa
odboru pro  terorismus a finanční zpravodajství na
americkém ministerstvu financí. Podle jeho slov je
to jedna z variant, jak naložit se zabaveným
majetkem.

Významný pokles v počtu vražd na Jamajce
08.04.2011 Na Jamajce byl ve srovnání prvního
čtvrtletí letošního roku se stejným obdobím loni
zaznamenán 44% pokles v počtu vražd. Dle
vyjádření jamajské vlády se jedná mimo jiné o
ukazatel efektivity její strategie rozmístit po
problematických oblastech větší počet policistů a
vojáků.

Kolumbijští studenti protestují proti
prezidentovi
08.04.2011 V Kolumbii probíhají masové protesty
proti politice prezidenta Juana Manuela Santose.
Studenti a vyučující vyjadřují svůj negativní postoj
k navrženým reformám na univerzitách. K
demonstracím se nyní přidaly též odbory, jež
požadují lepší podmínky pro zaměstnance.

Prezident Kazachstánu navrhl kandidáta na
post předsedy vlády
08.04.2011 Kazašský prezident Nursultan
Nazarbajev navrhl Majlis (dolní komora
parlamentu) kandidaturu Karima Masimova na post
předsedy vlády. Karim Masimov zastával
tuto funkci od roku 2007, na základě právních

předpisů Kazachstánu končí mandát vládního
kabinetu v čele s premiérem ihned po inauguraci
nového prezidenta. Tím se stal dosavadní
prezident N. Nazarbajev, který zvítězil
v předčasných prezidentských volbách 3. dubna.

Polsko schválilo podobu nové důchodové
reformy
08.04.2011 Poláci budou od května posílat do
soukromých penzijních fondů pouze 2,3% ze
svého platu na místo bývalých 7%. Fondům však
budou umožněny větší investice do akcií, takže se
lidem naspořené částky nesníží. Rozdíl, který stát
získá od soukromých fondů, skončí ve státním
fondu sociálního pojištění. Vláda takto hodlá řešit
rozpočtový deficit, opozice však se změnami
nesouhlasí a chce podat stížnost k ústavnímu
soudu.

Itálie povolí tuniským imigrantům pohyb po
Schengenu, Francouzi jsou proti
08.04.2011 Italská vláda hodlá vydávat dočasná
humanitární povolení k pobytu v rámci
schengenského prostoru pro tisíce imigrantů, kteří
byli převezeni z ostrova Lampedusa na pevninu.
Všichni nově příchozí uprchlíci však již budou
repatriováni zpět do Tuniska. Francouzský ministr
vnitra Claude Geant prohlásil, že za imigranty má
převzít odpovědnost první země, v níž se ocitli, a
ne jim umožnit volný pohyb. Francie posílila své
hranice s Itálií a odmítá přijímat imigranty bez
průkazu totožnosti a zajištěných finančních zdrojů.
Diplomatický spor budou na dnešní schůzce řešit
ministři vnitra obou zemí.

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.
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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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