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Afghánský prezident se sešel s pákistánským
premiérem kvůli otázce bezpečnosti
16.04.2011 Cílem rozhovorů bylo nalézt možnost
společného postupu proti hnutí Taliban.
Výsledkem jednání byla dohoda o posílení
pravomocí speciální mírové komise, která má za
úkol ukončit aktivity této skupiny.

Japonská ekonomika bude znovu růst mezi
červencem a zářím
16.04.2011 S tímto tvrzením přišel guvernér
japonské centrální banky. Důvodem bude
probíhající rekonstrukce celé země po nedávných
ničivých přírodních katastrofách. Japonsko prý
dokonce nebude mít problém pokrýt náklady na
obnovu.

V Chorvatsku se vášnivě demonstrovalo 
16.04.2011 Dnešní demonstrace na hlavním
záhřebském náměstí se zúčastnilo přes 20 000
lidí. Primárním cílem shromáždění bylo rozhořčení
chorvatské veřejnosti nad odsouzením generála
Anteho Gotoviny haagským tribunálem nad 24 let
za válečné zločiny spáchané na Srbech v roce
1995. Demonstranti ale také otevřeně vyjadřovali
nesouhlas se současnou vládou a  žádali ukončení
přístupových rozhovorů s Evropskou unií.

V Liberci se rozhodlo o odvolání primátora
Jana Korytáře 
16.04.2011 Liberečtí zastupitelé dnes v tajném
hlasování rozhodli o odvolání primátora Jana
Korytáře. Spolu s ním své funkce v radě města
opustí i ekonomický náměstek Jaromír Baxa a
radní Květoslava Morávková.

USA podepíše s Jižní Koreou dohodu o volném
obchodu
16.04.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton dnes jednala v Soulu s jihokorejským
vedením o podepsání plánované dohody o volném
obchodu. Kromě toho USA přislíbily i pomoc v boji
proti jadernému programu KLDR. Ministryně
zahraničí dále pokračuje na návštěvu do
Japonska, které bylo v minulém měsíci
zdevastováno sérií zemětřesení a následnou vlnou
tsunami.

Srbská opozice požaduje předčasné volby
16.04.2011 V srbském Bělehradu se konalo velké
protestní shromáždění opozice, jehož účastníci,
nespokojení s vysokou mírou korupce v zemi a
pomalým tempem rozvoje ekonomiky, požadovali
konání předčasných voleb. Vůdce opozice Nikolić
Tamislav ve svém projevu prohlásil, že bude držet
hladovku, dokud nebudou vyhlášeny předčasné
volby. Srbský prezident Boris Tadić předčasné
volby odmítá, podle něj by mohly ohrozit šance
Srbska na vstup do Evropské unie.

Rusko poskytne Srbsku půjčku na modernizaci
železnic
16.04.2011 Srbsko získá od Ruska úvěr ve výši
800 milionů dolarů na modernizaci železniční sítě.
Příslušnou dohodu dnes podepsali v Bělehradu
generální ředitel ruských železnic Vladimír Jakunin
a srbský ministr pro infrastrukturu a energetiku
Milutin Mrkonjić.

Bolivijci protestují proti vládě
16.04.2011 Již devět dní protestují Bolivijci proti
vládě, demonstranti zablokovali hlavní silnice a
proběhli též střety s policejními silami. Učitelé a
zdravotníci požadují 15% zvýšení platů. Současné
nepokoje jsou zatím nejvážnější od počátku vlády
prezidenta Evo Moralese. Akce je vedena hlavní
odborářskou federací v zemi (COB) , jež žádá o

navýšení platů všech státních zaměstnanců. Vláda
mezitím potvrdila 10% nárůst pro učitele, vojáky a
policisty s tím, že více si nemůže dovolit. COB ale
plánuje v protestech pokračovat a uvítala by
jednání přímo s prezidentem Moralesem.

Nové zákony v rámci boje proti zločinu v
Salvadoru
16.04.2011 Salvadorský ministr spravedlnosti a
bezpečnosti Manuel Melgar oznámil, že jsou
projednávány dva návrhy zákonů, jež by měly
omezovat působení organizovaného zločinu v
zemi. Jeden z nich se zabývá umožněním
konfiskace ilegálně nabytého majetku, druhý pak
zakazuje vlastnictví zbraní. Základní myšlenkou je
dle Melgara vytvoření právního základu, jenž by
usnadňoval zabavení majetku zločinců.

Brazilské a čínské ropné společnosti
podepisují dohodu o spolupráci
16.04.2011 Brazilská státní ropná společnost
Petrobras včera v čínském Beijingu podepsala
dohodu o spolupráci se společnostmi Sinopec a
Sinochem. Dle tiskové zprávy obsahem úmluvy je
technologická spolupráce v oblasti geofyziky,
geologie a inženýrství ropy.

Výkonný výbor ČSSD schválil záměr vyvolat
hlasování o nedůvěře vládě
16.04.2011 Ústřední výkonný výbor ČSSD dnes
odsouhlasil záměr poslaneckého klubu vyvolat ve
sněmovně hlasování o nedůvěře vládě. ČSSD
předloží žádost o konání mimořádné schůze, která
by se měla konat po Velikonocích, toto pondělí.

Lékaři kritizují návrh reformy zdravotnictví
16.04.2011 Česká lékařská komora nesouhlasí s
plánovanou reformou zdravotnictví ministra
zdravotnictví Leoše Hegera (TOP09). Lékaři
dnešní konferenci kritizovali především možnost
zdravotních pojišťoven bezdůvodně vypovědět
smlouvu lékařům nebo skutečnost, že by poplatky
od pacientů nepřipadaly lékařům, ale zdravotním
pojišťovnám.

Poslanec VV Michal Babák shromáždil
podklady ke sponzorování strany
16.04.2011 Poslanec VV Michal Babák shromáždil
podklady, aby doložil původ půjčených peněz,
které během posledních tří let použil na
sponzorování strany. Celkem se jedná zhruba o
šest milionů korun. Částku má v plánu splatit z
prodeje akcií auditorské a účetní společnosti Bene
Factum, které dříve nakoupil za cenu základního
kapitálu.

Kazachstán se podělí o ropu s Indií
16.04.2011 Indická společnost ONGC Videsh
Limited získala 25% podíl ve státním energetickém
komplexu Kazachstánu v Kaspickém regionu.
Dohoda byla uzavřena v rámci oficiální návštěvy
indického premiéra Manmóhana Singha v Astaně.
Jak uvedla agentura BBC, Indie se v poslední
době v souvislosti s hospodářským růstem snaží
nalézt nové zdroje energie, v objemu importu ropy
je však stále za Čínou.

Ukrajina nenalezla žádné důkazy o úmyslném
otrávení ex-prezidenta Viktora Juščenka
16.04.2011 Ukrajinská generální prokuratura
nenašla důkazy o úmyslné otravě bývalého
ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka, uvedl
náměstek generálního prokurátora Renat Kuzmin.
K zhoršení zdravotního stavu V. Juščenka došlo
během prezidentské kampaně v roce 2004. Tehdy
prohlásil, že byl otráven dioxiny a ví, kdo za
otravou stojí, konkrétní jména však neuvedl.

Polovina masa prodávaná v USA obsahuje
škodlivou bakterii
16.04.2011 Podle nejmenované odborné studie je
až 50 % masa prodávaného v USA shledáváno
jako závadné a škodící lidskému zdraví. V mase
totiž došlo k objevení nadměrného množství
bakterie Staphylococcus aureus, která způsobuje v
lidském těle vznik infekce. V současné době
dochází k ověřování zjištěné skutečnosti experty, v
případě potvrzení obav a výsledků budou muset
vstoupit v platnost mnohá bezpečnostní opatření.

V Kongresu USA se rozpoutává boj o podobě
rozpočtu USA pro rok 2012
16.04.2011 Republikáni Kongresu Spojených států
přiznali, že redukce výdajů státu musí být do
budoucna ve velké míře prohloubeny. Započaly tak
boje o konečné podobě státního rozpočtu pro
následující fiskální rok 2012. Kongres v současné
době řeší závažnou otázku zvýšení či nezvýšení
možné maximální částky zadlužení USA, která leží
momentálně na hranici 14,3 bilionu dolarů. Tato
hranice však bude podle expertů brzy prolomena.

Americký pretident Obama podepsal zákon o
rozpočtu pro zbytek letošního roku
16.04.2011 Americký prezident podepsal
schválený návrh státního rozpočtu pro zbytek
letošního fiskálního roku. Díky němu dojde ke
škrtům ve výdajích státu o 38,5 miliard dolarů.
Rozpočet bude platit do 30. září tohoto roku.

Zastupitelé Liberce budou rozhodovat o
setrvání současného primátora ve funkci
16.04.2011 Na dnešním jednání na liberecké
radnici by měli místní zastupitelé rozhodnout,
zda současný primátor Jan Korytář (Změna pro
Liberec) nadále setrvá ve své funkci, či nikoliv.
Primátor již jednou na konci března hlasování o
svém odvolání zablokoval.

Ministr zdravotnictví bude na dnešní konferenci
ČLK představovat reformu
16.04.2011 Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP
09) by na dnešní konferenci, kterou svolala Česká
lékařská komora (ČLK), měl představit návrh své
zdravotnické reformy, která mimo jiné stanovuje
úhrady, které by měla pacientovi proplácet
pojišťovna a které ne nebo upravuje poplatky u
lékařů, které by podle reformy neměly být příjmem
lékaře, ale zdravotního pojištění. Vedení ČLK má k
tomuto opatření výhrady.

BP žádá soud o obnovení řízení ve věci dohody
s Rosněftí
15.04.2011 Společnost British Petroleum (BP) se
obrátila k arbitrážnímu soudu ve Stockholmu
s žádostí o obnovení řízení ve věci žaloby
konsorcia AAR proti dohodě BP se společností
Rosněfť. Ve čtvrtek se BP a Rosněfť rovněž
dohodly na prodloužení termínu pro dokončení
výměny akcií za 16 miliard dolarů, který měl
původně vypršet 14. dubna, do 16. května.
Dočasný zákaz naplnění dohody stále platí.

Michael McFaul: vstup Ruska do WTO je v
zájmu USA
15.04.2011 Bílý dům vynakládá veškeré úsilí
k tomu, aby Rusko vstoupilo do Světové obchodní
organizace (WTO) ještě do konce letošního roku.
Oznámil o tom hlavní poradce amerického
prezidenta pro Rusko a Eurasii Michael McFaul,
podle nějž je připojení Ruska k WTO v národním
zájmu USA. Ruský ministr financí Alexej Kudrin již
dříve uvedl, že Rusko plánuje v létě letošního roku
vyřešit technické otázky spojené se vstupem a
zahájit proces připojení k WTO.

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

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


neděle

17
duben

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

NATO a Rusko se dohodly na vytvoření fondu,
zisk z něj může mít i Česká republika
15.04.2011 Z fondu, na jehož vytvoření se dohodli
ministři zahraničí v pátek během jednání Rady
NATO - Rusko v Berlíně, budou financovány
úpravy ruských transportních vrtulníků Mi-17 a
bitevníků Mi-35 pro afghánské vzdušné síly, ale
také například výcvik mechaniků a nákup
náhradních dílů. Příležitost získat příjem z fondu ve
výši 8 milionů dolarů (130 milionů Kč) má i Česká
republika, která má s modernizací strojů pro
nasazení v Afghánistánu zkušenosti. V České
republice rovněž již v květnu začne unikátní
projekt, během nějž budou čeští specialisté učit
afghánské a americké piloty létat s transportními
vrtulníky ruské výroby Mi-17.

Američtí senátoři nechtějí dopustit spolupráci s
Ruskem na protiraketové obraně
15.04.2011 Skupina složena z 39 senátorů –
republikánů vyzvala v dopise amerického
prezidenta Baracka Obamu, aby Rusku nedával
právo rozhodovat o globálním systému
protiraketové obrany a neposkytoval Moskvě
informace o tajných technologiích. Jakékoliv
ústupky ze strany USA podle jejich slov mohou
ohrozit bezpečnost Spojených států a jejich
spojenců. Senátoři tímto reagovali na nedávné
prohlášení ruského vicepremiéra Sergeje Ivanova,
který „rovnou účast“ Ruska v evropské či globální
protiraketové obraně definoval jako kontrolu
Moskvy nad „červeným tlačítkem“. Ruský ministr
zahraničí Sergej Lavrov po dnešním zasedání
Rady NATO-Rusko v Berlíně ujistil, že Rusko
nežádá a nemůže očekávat právo veta. Obavy
senátorů označil za neopodstatněné a samotný
dopis za snahu o vlastní propagaci.

Čína a Indie jednaly o otázkách obrany i
ekonomiky
15.04.2011 Jednání se dotkla sporné
čínsko-indické hranice i konfliktů v oblasti Kašmíru.
Představitelé obou států se ovšem dohodli na
společném řešení této situace, která vyvrcholila v
roce 1962 ozbrojeným konfliktem. Druhá stránka
jednání se týkala obchodu mezi oběma zeměmi a
posílení vzájemných ekonomických vztahů.

Vysoká inflace ohrožuje indickou ekonomiku-
MMF přichází s varováním
15.04.2011 Celková míra inflace v zemi se
vyšplhala z 8,3% na 8,9%. Hlavní podíl viny na tom
nesou rostoucí ceny potravin a pohonných hmot.
Mezinárodní měnový fond varoval před
nebezpečným nárůstem inflace všechny rychle
rostoucí asijské ekonomiky.

Čínská ekonomika rostla i v březnu
15.04.2011 Celkem se jednalo o růst 9,7 % oproti

stejnému čtvrtletí minulého roku. Tento fakt s
sebou nese ovšem i další růst inflace a celkové
navýšení cen o 5,4%. Odborníci očekávají i
následné kroky čínské centrální banky v podobě
dalšího zvyšování diskontní sazby.

Společnost TEPCO vyplatí kompenzaci
rodinám postiženým situací v JE Fukušima
Daiichi
15.04.2011 Nárok na kompenzaci bude mít podle
japonské vlády přibližně 48 000 rodin, které žily v
okruhu 30 km od komplexu jaderné elektrárny.
Každé rodině by měl být vyplacen 1 milión jenů,
což činí asi 12 000 dolarů. Kompenzace by se
měla vyplácet od 28. dubna.
 

V Jemenu trvá patová situace
15.04.2011 Zatímco opozice nadále trvá na
okamžitém odstoupení prezidenta Aliho Abdullaha
Saleha, prezident stále vyzývá své příznivce k
podpoře a opozici bezvýsledně tlačí k jednání.
Prezident Saleh zatím nadále trvá na svém
dřívějším prohlášení, že jeho okamžité odstoupení
by přivedlo Jemen do občanské války a anarchie.

Další rozsáhlé demonstrace v Sýrii
15.04.2011 Protesty volající po svobodě se
rozšířily po celé Sýrii a jejich rozsah se týká řádu
desítek tisíc lidí. Jen ve městě Deraa na jihu Sýrie,
které je centrem odporu, vyšlo do ulic přes 10 000
lidí. Podle dostupných informací bylo od začátku
protestů zabito více než 200 lidí.

V hlavním městě Burkina Faso dochází ke
střetům bouřících se vojáků a prezidentských
gard
15.04.2011 V hlavním městě Ouagadougou, kam
dorazily bouřící se jednotky, které již několik týdnů
protestují např. za vyšší platy, se střílelo. Podle
některých zdrojů již došlo i k pokusu o převrat,
když došlo ke střelbě na prezidentský palác, který
bránili prezidentské gardy. Dále prý také byly
napadeny domy některých vojenských velitelů,
kteří jsou odpovědní za bezpečnost prezidenta
Compaoreho. Vzpoura armády je podle analytiků
vážná a znepokojící i protože prezidentské gardy
jsou skutečně lépe placeny než zbytek armády a
hrozí reálné nebezpečí kolapsu,v předchozích
týdnech zde totiž také protestovali studenti a
někteří mladí lidé proti své všeobecně špatné
ekonomické i sociální situaci.

Jihoafrická republika se připojila ke kritice USA
a amerického dolaru
15.04.2011 Prezident JAR Jacob Zuma se při
svém projevu u příležitosti zasedání
obchodního fóra Boao na jihočínském ostrově
Chaj-nan připojil ke kritice amerických

ekonomických tahů a centrální banky USA, které
podle něj přivádí světovou ekonomiku do ohrožení.
Prezident Zuma také prohlásil, že globální finanční
krize odhalila nedostatky mezinárodního
měnového systému s americkým dolarem v jádru.
JAR se tak prý připojí k volání po hlavní rezervní
měně a přijímání odpovědné makroekonomické
politiky.

Skupina G24 se brání novým pravidlům, které
chce zavést Mezinárodní měnový fond a
Světová banka
15.04.2011 Rozvojové státy seskupené ve skupině
G24, které je členem např. Brazílie a Indie, vydaly
komuniké pro Mezinárodní měnový fond (MMF) a
Světovou banku, v němž žádají otevřený a
nestranný přístup při řízení kapitálových toků a
přezkoumání hlavních finančních center světa kvůli
tzv. "horkým penězům" ("hot money"), které jsou
získány ze zneužívání rozvojových ekonomik.
Ministři zastoupených zemí také odmítl nový návrh
MMF na zostření podmínek pro dotace z MMF a
pro větší kontroly rozvojových ekonomik s
tvrzením, že tzv. "bohaté státy" by mnohdy
takovými kontrolami neprošly.

Byl zrušen zákaz vývozu kakaa a kávy z
Pobřeží slonoviny
15.04.2011 Prezident Alassane Ouattara oficiálně
zrušil zákaz vývozu kávy i kakaa, který trval po 3
měsíce. Stejně tak bylo odvoláno i nařízení
zakazující placení daní z těchto surovin. Důvodem
byla snaha prezidenta Ouattary zamezit svému
rivalovi Gbagbovi přísun financí. Vývozci kakaa,
kteří s nyní připravují na brzké obnovení exportu z
Pobřeží slonoviny ale žádají, aby se obnovená
povinnost placení daní netýkala 450 000 tun kakaa
připravených na vývoz v přístavech.

Pobřeží slonoviny: byl zatčen vůdce "Mladých
vlastenců"
15.04.2011 Došlo k zatčení vůdce mládežnické
organizace Mladí vlastenci ( či patrioti) podporující
prezidenta Laurenta Gbagba. Charles Ble Goude
byl nejen velitelem těchto milic mladistvých, jimž
byly vydány samopaly na obranu Abidjanu, ale
také ministrem pro mláděž. Nyní je Charles Ble
Goude obviněn z podněcování útoků na civilisty,
cizince a příslušníky mírových sil OSN. Mluvčí
prezidenta Alassane Ouattary ovšem tvrdí, že o
tomto prezident neví a nemůže to potvrdit.

Výroba Škodovek ve Vrchlabí skončí
14.04.2011 Vedení koncernu Volkswagen rozhodlo
o ukončení výroby Škody Roomster a Octavie v
továrně ve Vrchlabí. Od nového roku se budou ve
Vrchlabí vyrábět převodovky pro celý koncern.
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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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