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Zástupci EU zjišťují, zda v ČR nejsou
omezována práva menšin
13.04.2011 Kontroloři Rady Evropy po celý tento
týden sledují, zda nejsou menšinám v ČR upírána
práva, dále také zda je jim dopomáháno ke
společenské integraci. Thomas Hammaberg,
komisař RE pro lidská práva, před několika týdny
za tyto nedostatky ČR tvrdě kritizoval - prozatím se
ale kontroloři dále nijak nevyjádřili.

Prezident svolává předsedy koaličních stran ke
společnému jednání
13.04.2011 Prezident Václav Klaus svolává na
zítřejší dopoledne předsedy koaličních stran, tzn.
předsedu ODS Petra Nečase, TOP 09 Karla
Schwarzenberga a VV Radka Johna, na pražský
hrad. Na společném jednání mají lídři stran koalice
spolu s prezidentem diskutovat o současném stavu
vlády - důvěra v kabinet je totiž vážně narušena.

Inspekce z USA zkontroluje plnění smlouvy
START ze strany Moskvy
13.04.2011 Souhlasně podmínkám smlouvy
dorazila do Ruska skupina inspektorů z USA, kteří
zkontrolují stav plnění dohody o snižování počtu
strategických jaderných zbraní. Podobné inspekce
jsou jedním z hlavních nástrojů vzájemné kontroly
a budou oběma zeměmi v příštích dvou letech
prováděny pravidelně.

ČR poskytne více jak 1 mld eur na výstavbu
uralské dráhy
13.04.2011 České banky poskytnou do konce roku
částku větší 1 mld eur (asi 37 mld korun) na
výstavbu železnice na Urale. Jedná se tak o
největší transakci mezi českými bankami a
Ruskem za poslední dobu. Z celkové délky 711 km
má 350 km železnic být v Rusku vybudováno
brněnskou firmou OHL ŽS.

Ruský prezident Dmitrij Medvěděv navštívil
Čínu
13.04.2011 Účelem jeho návštěvy byla účast na
summitu představitelů BRICS, který se dnes konal
v jihočínském městě San Ya.
Organizace nově kromě Ruska, Číny, Indie a
Brazílie zahrnuje i Jihoafrickou republiku. Během
své návštěvy se ruský prezident setkal s čínským
prezidentem Chu Ťin-tchao a indickým premiérem
Manmohanem Singhem, s nimiž projednal otázky
týkající se bilaterálních vztahů a strategického
partnerství.

Eni koupí od Cadogan Petroleum podíl v
ukrajinských nalezištích ropy
13.04.2011 Italská ropná a plynárenská
skupina Eni koupí od britské společnosti Cadogan
Petroleum vlastnící aktiva na Ukrajině 60% podíl
ve dvou ropných nalezištích v Poltavské oblasti.
Státy plánují uzavřít dohodu do 30. června 2011.
Cadogan Petroleum očekává, že strategické
partnerství s Eni nejen urychlí rozvoj těchto dvou
nalezišť, ale zároveň také otevře další možnosti
průzkumu a těžby ropy na Ukrajině.

A. Lukašenko: „Víme, kdo a jak spáchal
teroristický útok“
13.04.2011 Běloruský prezident Alexander
Lukašenko dnes v přímém přenosu běloruské
televize prohlásil, že aktéři teroristického útoku
v minském metru, k němuž došlo 11. dubna, byli
odhaleni, zatčeni, a již se přiznali ke spáchání
tohoto činu. Zároveň se údajně přiznali k
odpovědnosti za výbuchy v roce 2005 ve
Vitebsku a v roce 2008 v Minsku. Podle slov
běloruského prezidenta je známo, kdo a jak
teroristický útok spáchal, zbývá pouze vyšetřit, za

jakým účelem. „Spolupachatele a zadavatele“ je
podle něj třeba hledat v řadách opozice.

Toyota omezí dočasně výrobu v Evropě
13.04.2011 Japonská automobilka Toyota přeruší
na 8 dní svou výrobu v pěti evropských továrnách
z důvodu nedostatečného přísunu součástek z
Japonska. Tento výpadek v distribuci materiálu je
způsoben zemětřesením a následnou vlnou
tsunami, které postihly zemi zhruba před měsícem.
Opatření se týká továren v Británii, Turecku,
Polsku a Francii. V příštím týdnu však již Toyota
plánuje částečné spuštění výroby automobilů v
japonských továrnách.

Volkswagen láme rekordy v prodejích
13.04.2011 Německý automobilový koncern
Volkswagen zvýšil podle oficiální zprávy prodeje v
prvním čtvrtletí letošního roku o 10 %. Doposud tak
bylo prodáno rekordní číslo 1,23 milionu vozů.

Evropská komise plánuje zdražování nafty
13.04.2011 Evropská komise navrhla změny ve
zdanění energetických produktů. Mají podle
oficiálního prohlášení ve větší míře reflektovat
znečištění životního prostředí. Pokud by se
podařilo návrhy prosadit, mohlo by podle slov
analytiků dojít ke zdražování nafty na evropských
benzinových stanicích.

Rakouský ministr financí Josef Pröll odstupuje
13.04.2011 Rakouský ministr financí a vicekancléř
Josef Pröll odstupuje ze všech svých funkcí ze
zdravotních důvodů. Prohlásil, že jeho stav po
březnovém selhání plic ještě není zcela optimální.

Francie vrací rumunské Romy zpět do vlasti
13.04.2011 Z francouzského Lille odletělo zvláštní
letadlo do Temešváru s asi 160 Romy na palubě.
Dospělí dostali na cestu od úřadů 300 euro, děti
poté 100 euro. Všichni se však museli zavázat, že
se do Francie již nikdy nevrátí. Tento počin vyvolal
silné spory mezi Paříží a Evropskou komisí, která
se v současné době snaží o integraci romských
skupin v zemích EU.

Prezident USA Barack Obama: "Snížím státní
dluh USA o 4 biliony dolarů do 12 let."
13.04.2011 Prezident Spojených států amerických
Barack Obama dnes předložil Kongresu USA
návrh státního rozpočtu pro přístí roky. Jeho plán
spočívá v předsevzetí snížit dluh USA o 4 biliony
dolarů nejpozději do 12 let. Dále podotkl, že
soušasný stav státního dluhu je naprosto
nepřípustný a ohrožuje do budoucna plynulost a
prosperitu americké ekonomiky. Kromě toho také
podle jeho slov nutí USA k půjčování si stále více
peněz od zemí jako Čína a odrazuje světové
investory od budoucí spolupráce se Spojenými
státy.

Francie chce větší vojenskou podporu USA v
Libyi
13.04.2011 Francouzský ministr obrany Gerard
Longuet prohlásil, že by v prolomení libyjského
patu výrazně pomohla větší angažovanost armády
USA. Spojené státy se však velmi zdráhají ve větší
angažovanosti. Analytici přesto tvrdí, že
pravděpodobně již probíhá skrytý výcvik a
vyzbrojování povstalců, ale je prý třeba konat tak
ve větším rozsahu a kombinovat výcvik s dalšími
leteckými údery Spojených států, aby se tak
zabránilo dlouhodobé patové situaci, která by byla
vnímána jako selhání mise NATO.

Francouzští právníci budou přezkoumávat
zatčení prezidenta Pobřeží slonoviny Gbagba
13.04.2011 Dcera prezidentského páru Laurenta a
Simone Gbagbo, Marie-Antoinette Singleton,
oznámila, že požádala tým právníků z Francie,
mezi nimiž je francouzský ministr zahraničí Roland
Dumas z kabinetu bývalého prezidenta
Francie Francoise Mitterranda, aby přezkoumali
zákonnost zatčení prezidentského páru dle
mezinárodního práva. Dále dcera prezidenta
Gbagba chce, aby právníci prozkoumali legalitu
francouzského jednání, neboť podle jejích slov
francouzská armáda porušila rezoluci 1975 OSN.
Francouzské tanky před zatčením prezidenta
Gbagba uzavřely jeho bunkr a umožnili tak
jednotkám prezidenta Ouattary Gbagbovo zatknutí.

Foxconn by mohl investovat až 12 miliard
dolarů v Brazílii 
13.04.2011 Dle brazilské prezidentky Dilmy
Rousseff plánuje společnost Foxconn, investovat v
zemi až 12 milard dolarů. Foxconn provozuje
většinu továren v Číně, které se zabývají výrobou
zboží pro firmy Apple, Hewlett Packard a Dell.
Tento producent elektroniky chce nyní expandovat
a rozšířit své závody i mimo území Číny. S Brazílií
již podle Roussefové jednal o několika
možnostech. Diskuze se avšak ještě nemohou
pokládat za uzavřené.

Národní stávka v Hondurasu
13.04.2011 Učitelé, studenti a odboráři se v úterý
zúčastnili generální stávky, aby tak vyjádřili
negativní postoj k zvyšujícím se nákladům na
živobytí a též k vládním rozhodnutím, jež postihují
právě učitele. Protestující zablokovali města,
přestože se policisté snažili tuto akci potlačit. Za
dobu kratší než dva týdny se jedná již o druhou
národní stávku v Hondurasu .

OECD upozorňuje na sociální a ekonomickou
nerovnost v Chile
13.04.2011 Dle zprávy Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) patří
Chile do skupiny 34 členských zemích, kde lze
zaznamenat největší rozdíly co se týče příjmů
obyvatel. Chile nebylo pozitivně ohodnoceno ani z
hlediska chudoby. Téměř 20% Chilanů je
klasifikováno jako chudí, přičemž průměrná
hodnota mezi členy této organizace je 10%.

Paraguajský prezident navštíví Ekvádor
13.04.2011 Paraguajský prezident Fernando Lugo
v sobotu zahájí čtyřdenní oficiální návštěvu
Ekvádoru. Zde se dle vyjádření ministerstva
zahraničí setká se svým ekvádorským protějškem
Rafaelem Coreou, s nímž bude jednat a diskutovat
o regionální i globální situaci.

Vladimír Putin ani Dmitrij Medvěděv nevyloučili
svou kandidaturu v prezidentských volbách
2012
13.04.2011 Ruský premiér V. Putin ani úřadující
prezident D. Medvěděv nevyloučili možnost toho,
že budou kandidovat v prezidentských volbách
v Rusku v roce 2012. Mandát příštího prezidenta
bude trvat šest let v důsledku ústavní změny,
provedené na počátku funkčního období D.
Medvěděva.

Kauzy ProMoPro a údajné sledování politiků
firmou ABL vyšetřuje ÚOOÚ 
13.04.2011 Údajné sledování politiků bezpečnostní
agenturou ABL dnes začal prošetřovat Úřad pro
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Zároveň také
provádí kontrolu na ministerstvu financí, a to
kvůli sporné vládní zakázce pro firmu
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ProMoPro spol. s r. o., kterou se zabývá také Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže.

Vláda schválila návrh novely trestního řádu
13.04.2011 Vláda dnes schválila návrh novely
trestního řádu, jehož cílem je zjednodušit vazební
řízení a posílit práva vazebně stíhaných lidí. Počítá
například s možností jejich účasti na jednáních o
svém setrvání ve vazbě. Dále také počítá s
prodloužením lhůty, za kterou soud musí
rozhodnout o dalším pobytu obviněného ve vazbě
a zároveň s rozšířením okruhu trestných činů, při
jejichž vyšetřování je možno využít odposlechů.
Návrh nyní čeká na posouzení sněmovnou a
Senátem.

Náměstek ministra dopravy Radek Šmerda byl
pověřen řízením resortu
13.04.2011 Neformální lídr Věcí veřejných Vít
Bárta uvedl, že až do vyšetření své kauzy se
nadále nechce podílet na chodu ministerstva
dopravy. Řízením ministerstva dnes proto
pověřil náměstka ministra dopravy Radka Šmerdu.

Náčelník generálního štábu armády Pobřeží
slonoviny přešel na stranu prezidenta Ouattary
13.04.2011 Náčelník generálního štábu,
generál Philippe Mangou, přísahal věrnost
prezidentu Alassane Ouattarovi, pár desítek hodin
poté, co byl zadržen prezident Laurent Gbagbo.
Generál Mangou následně po odvysílání přísahy
vyzval všechny policejní a vojenské složky, aby
podpořili prezidenta Ouattaru. Americký prezident
Barack Obama mezitím již poblahopřál prezidentu
Ouattarovi k převzetí jeho povinností a Evropská
unie vyzvala k vytvoření vlády národní jednoty,
která vyvede Pobřeží slonoviny z krize.

Syrské bezpečnostní síly přitvrzují - zatkli 200
lidí
13.04.2011 V pobřežním městě Baida, které leží
10 km od uzavřeného přístavu Banias, policie v
noci prohledávala domy a pozatýkala přes 200
mužů. Podle svědků poté dorazil televizní konvoj,
pro který byli muži nuceni skandovat provládní
hesla. Podle zdroje agentury Reuters, který nechce
být jmenován a je v kontaktu s obyvateli Baidy, je
Sýrie tvrdý policejní stát, který dbá o mínění
zahraničí, proto nyní, když polevil zájem zahraničí
o dění v Sýrii, spouští se akce na potlačení
jakéhokoliv odporu.

V Kataru se sejdou představitelé koaličních
zemí s libyjskými rebely
13.04.2011 Ministři zahraničních věcí se dnes
sejdou v Kataru, aby projednali patovou situaci v
Libyi. Francouzský ministr zahraničí Alain Juppé
bude prosazovat zesílení bombardování libyjské
armády, neboť je podle něj nepřijatelné, aby

nadále útočila na Misratu. Jednání budou účastni i
zástupci Libyjské národní rady, kteří se budou
ministry snažit přesvědčit o své schopnosti porazit
síly Muammara Kaddafiho a budou žádat větší
leteckou podporu. Libyjský vládní mluvčí Mussa
Ibrahim obvinil Západ z "novoimperialismu" a
odsoudil snahu Západu protlačit v Libyi politické
změny. Dále uvedl, že libyjská armáda ja
připravena nadále bojovat, bude-li to nutné,
přičemž jsou v ní podle Ibrahima zastoupeny
všechny libyjské kmeny.

Čínské námořní síly jsou v tomto roce "méně
agresivní"
13.04.2011 S tímto hodnocením situace v
diskutovaných asijsko-pacifických vodách přišlo
samotné velení amerického námořnictva. Možná
změna přístupu obou stran by mohla znamenat
klidnější a pozitivnější vývoj celé situace ohledně
"soupeření obou mocností.

V Indii začalo speciální soudní líčení v
souvislosti s úplatky telekomunikacích
13.04.2011 Před soudem stanul i bývalý ministr
indické vlády Andimuthu Raja spolu s osmi dalšími
obviněnými ze 40 miliardového korupčního
skandálu. Toto téma nyní hýbe celou indickou
společností a i proto se očekávají dlouhá soudní
slyšení.

Japonsko snížilo odhad vývoje růstu svojí
ekonomiky
13.04.2011 Současnou krizí trpí především oblasti
klíčové pro průmysl a tím i celou ekonomiku.
Problémy japonského energetického systému se
podepisují na výrobě největších průmyslových
firem. Menší růst japonské ekonomiky před
nedávnem předpověděl i Mezinárodní měnový
fond.

OSN: situace v JE Fukušima Daiichi je spíše
statická než stabilní
13.04.2011 Podle hlavních představitelů výboru
OSN pro jadernou bezpečnost se již dlouho nedaří
úspěšně zvládnout základní cíle při řešení
podobného problému, kterými jsou chlazení a
unikání radiace. Zároveň byla zveřejněna čísla
hovořící o mnohonásobně větším úniku radiace v
průběhu prvních dnů, než o jakém byla veřejnost
informována.

Inženýři v JE Fukušima Daiichi postoupili dále
při řešení krize
13.04.2011 Technici jsou o krok blíže k vypuštění
vysoce radioaktivní vody z reaktorového prostoru,
což by jim umožnilo začít s opravami chladících
systémů, které hrají v tuto chvíli klíčovou roli.

Američan uvězněn v KLDR
12.04.2011 Podle oficiální zprávy došlo k uvěznění
amerického občana v Severní Koreji. Momentálně
jednají Spojené státy o jeho propuštění s KLDR
přes švédskou ambasádu v zemi, jelikož mezi USA
a KLDR prakticky neexistují žádné diplomatické
vztahy. Osud zadrženého je však podle expertů
nejistý.

Fukušima 1: Jaderná havárie přehodnocena na
7 stupeň
12.04.2011 Japonská komise pro jadernou
bezpečnost to dnes oznámila vzhledem k množství
radioaktivních látek, které se dostaly ven z
jaderného zařízení ve Fukušimě v souvislostmi s
událostmi po zemětřesení z 11.3.2011. Podle
odhadu komise dosahovaly extrémní hodnoty
úniku radioaktivního jódu 131 až 10.000
terabecqerelů / hod. Tento stav trval několik hodin.
V porovnání s černobylskou jadernou havárií došlo
asi k 10% kontaminaci. V průběhu dnešního dne
došlo v JE Fukušima k požáru v distribučním
rozvaděči obsahujícím baterie, jež se nachází v
blízkosti jižního kanálu pro vypouštění vody z
jednotek 1-4. Požární tým uhasil oheň brzy poté co
vypukl.

Schválený státní rozpočet USA pro tento rok
redukuje výdaje na poskytování jídla pro chudé
svobodné matky
12.04.2011 Rozpočet schválený Kongresem USA
před několika málo dny dnes představil své
detailnější plány. Dojde k výrazné redukci
programů, které např. doposud poskytovaly jídlo a
základní obživu pro chudé matky s dětmi. Jen v
zemědělském sektoru se tak ušetří 2,6 miliardy
dolarů. Celkový rozpočet krátí výdaje pro zbytek
tohoto fiskálního roku o 28 miliard dolarů.

V Istanbulu zadrženo 40 lidí podezřelých ze
členství v Al-Káidě
12.04.2011 Turecká policie zadržela dnes v
Istanbulu 40 možných členů Al-Káidy a Hizballáhu.
Mezi zadrženými má být i vůdce tureckých
přívrženců Al-Káidy Halis Bayancuk. Turecká
policie nyní zkoumá podrobnosti o celém zátahu a
všech zadržených.

Jihovýchodní Turecko podlehlo záplavám
12.04.2011 Silné deště trvající již od neděle
způsobily rozsáhlé záplavy v různých
jihovýchodních provinciích Turecka. V provincii
Gaziantep dokonce praskla celá přehrada.
Nahlášeno je prozatím jedno úmrtí, dále několik
zraněných a pohřešovaných.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
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.

© 2011 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

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

