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V Japonsku se rozběhlo pátrání po tělech
zmizelých po březnové katastrofě
26.04.2011 Do akce bylo nasazeno přes 25 000
pátračů, ale podle tvrzení úřadů nebude možné
nalézt mnoho těl, jelikož byla vtažena zpět do moře
spolu s ústupem vlny. Stále se pohřešuje okolo 12
000 obyvatel.

Hypotéky nabírají po krizi druhý dech
25.04.2011 Za 1. čtvrtletí letošního roku poskytly
banky 14 133 hypoték, což znamená nárůst o
4771 oproti stejnému čtvrtleté minulého roku.
Jejich objem se zvýšil o 7,4 miliardy korun na 23,4
miliardy. Objemem i počtem se jejich počet začíná
vracet k číslům před krizí. Lidé znovu začínají
důvěřovat finančním trhům, což je podle expertů
důkaz odeznívání krize.

Ceny pohonných hmot stagnují
25.04.2011 Minulý týden se ceny pohonných hmot
příliš neměnily. Natural 95 zdražil o 2 haléře na
historické maximum 35,08 Kč, nafta si zachovala
cenu na 34,54 Kč.

Počet padělaných peněz meziročně klesl
25.04.2011 Podle údajů ČNB se meziročně snížil
objem zadržených padělků z 1649 na 1261.
Nejvíce jich bylo zadrženo v českých korunách:
1048, což je oproti minulému čtvrtletí pokles o 313
kusů. Dále bylo nalezeno 18 padělků dolaru a 187
nepravých bankovek a mincí eura. V ČR bylo ke
konci minulého roku v oběhu přes dvě miliardy
bankovek a mincí, což je o 45 miliónů více než
minulý rok. Celková hodnota hotovosti v oběhu
vzrostla z 386 miliard na 391 miliard korun.

Rozšíření zpoplatnění silnic v ČR
25.04.2011 Rozšíření se dotkne až desetiny české
silniční sítě. Nově budou zpoplatněny všechny
mimoměstské silnice 1. třídy (3 960 km) a 1700
kilometrů silnic 2. třídy, které navrhly kraje.
Ministerstvo však navrhuje mýto jen na 500
kilometrech těchto silnic. Sazba na silnicích
nedálníčního typu bude výrazně nižší než na
dálnicích a bude se týkat všech aut nad 3,5 tuny.
Zavedení mýta se plánuje na roky 2012 nebo
2013.  V současnosti Ministerstvo dopravy
připravuje výběrové řízení. Zavedení bude mít
následky na zvýšení cen zboží, nejvíce u potravin
a ve stavebnictví.

Nejvyšší soud USA zamítl zrychlení zavedení
všeobecného zdravotního pojištění
25.04.2011 Snaha amerického prezidenta Baracka
Obamy urychlit legalizaci a zavedení všeobecného
zdravotního pojištění v USA ztroskotala na
rozhodnutí Nejvyššího soudu (Supreme Court),
který odmítl podporu v plánu prezidenta. Celý
proces tak bude opět stagnovat, a ani dnes není
zcela jisté, jakým směrem se bude snaha o
zavedení zdravotního pojištění v zemi ubírat.

Bolívie podporuje průmyslové využití lithia
25.04.2011 Bolivijská vláda se pokouší rozvinout
tzv. lithiový průmysl, a to z důvodu vysoké
mezinárodní poptávky po tomto kovu, jenž se
používá například na výrobu baterií. Prezident Evo
Morales oznámil, že byl navržen zákon, jenž by
měl řešit financování projektu.

Dominikánský prezident navštěvuje Guatemalu
a Brazílii
25.04.2011 Dominikánský prezident Leonel
Fernandez zítra zahájí oficiální šestidenní tour
nejdříve do Guatemaly, poté Brazílie. Fernandez
bude doprovázen ministrem zahraničí Carlosem
Moralesem. V Guatemale se prezident setká se

svým guatemalským protějškem Alvarem
Colomem, s nímž bude diskutovat o vzájemných i
regionálních záležitostech. V Brazílii se pak
Fernandez zúčastní světového hospodářského
fóra zaměřeného na Latinskou Ameriku.

MŽP rozdělí 3 miliony mezi 23 žadatelů o dotaci
na farmářské trhy
25.04.2011 Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa schválil rozhodnutí o dotaci pro prvních
23 žadatelů, kteří se budou ucházet o grant z
revolvingového fondu MŽP na podporu vzniku a
pořádání farmářských trhů. Ministerstvo rozdělí na
dotace částku v celkové výši 3 miliony korun.

ČR bude mít od r. 2014 nejvýkonnější laser
světa ELI
25.04.2011 Evropská komise schválila projekt na
vybudování superlaseru ELI (Extreme Light
Infrastructure) v ČR za téměř 7 mld korun.
Ministerstvo školství se vyjádřilo, že tento laser,
který bude umístěn v Dolních Břežanech u Prahy,
by měl začít fungovat v roce 2014. Tento
nejvýkonnější laser světa bude využit k lékařskému
testování (diagnostiky, radioterapie, léčba
rakoviny, apod.)

TNK-BP chystá novou žalobu proti ropnému
gigantovi BP
25.04.2011 Akcionáři společnosti TNK-BP se
chystají podat novou žalobu proti britskému
koncernu British Petroleum, tentokrát u ruských
soudních instancí. O záměru koncernu AAR, který
se obrátil na soud poté, co BP zahájila jednání o
spolupráci s ruskou společností Rosněfť,
informoval ruský podnikatel Viktor Vekselberg.

1.května se Čechům otevře německý a
rakouský pracovní trh
25.04.2011 Německo a Rakousko jako poslední
země EU otevřou naplno svůj pracovní trh státům,
které vstoupily do EU v roce 2004. Dle odborníků
nedojde k žádnému masivnímu odchodu Čechů za
prací do zahraničí. Ani německá spolková pracovní
agentura neočekává příliv více pracovníků než
německý trh potřebuje.

Velká Británie se obává útoků severoirských
separatistů
25.04.2011 Podle závěrů posledních
bezpečnostních analýz údajně severoirské
separatistické skupiny disponují prostředky
k uskutečnění teroristického útoku ve Spojeném
království. Jeho cílem by měli být policisté.
V důsledku zvýšeného rizika došlo k posílení
bezpečnostních opatření páteční královské svatby.

Papež požehnal městu a světu a vyzval k
ukončení bojů v Libyi
25.04.2011 Svatý otec během svého velikonočního
požehnání tradičně vyzdvihl důležitost Ježíšovy
oběti a vyjádřil přání, aby v Libyi byly zbraně
nahrazeny diplomacií a dialogem. Dále vyzval
k ukončení nepokojů v celém severoafrickém
regionu a požádal o solidaritu se všemi uprchlíky.

Úterkem začíná dvoutýdenní schůze sněmovny
24.04.2011 Nejprve budou poslanci hlasovat a
rozhodovat o nedůvěře vládě, dále se pak budou
zabývat konečnou formou malé důchodové
reformy a změnami v regulačních poplatcích.

ODS požaduje odvolání místostarostky Prahy 1
24.04.2011 ODS chce prosadit odvolání
místostarostky Prahy 1 Jany Pařízkové (VV). Jako
důvody uvádějí dřívější pracovní poměr v
bezpečnostní agentuře ABL, dále také nezvládnutí

nyní zastávané funkce. Reakce a další kroky
budou známy po úterním jednání zastupitelstva,
které se bude záležitostí detailně zabývat.

Venezuela a Írán jednají o spolupráci 
24.04.2011 Venezuela a Írán se připravují na další
schůzku, kde se bude jednat o zesílení
vzájemných svazků v různých sektorech.
Diskutovat se bude například o industrializaci,
produkci potravin, energetice či transferu
technologií. Jednání tentokrát proběhnou v
Teheránu.

Bolivijská vláda proti extrémní chudobě
24.04.2011 V rámci národního programu, jenž má
za účel odstranění extrémní chudoby v zemi, bude
obyvatelům obce Pedro de Buena Vista darováno
na 122 domovů. Z nich by mělo benefitovat až 600
rezidentů. Program by měl mimo jiné zajistit vznik
nových dočasných pracovních míst.

Mexiko zažaluje výrobce zbraní z USA 
24.04.2011 Mexická vláda plánuje žalovat výrobce
a distributory zbraní ze Spojených států
amerických, jejichž produkty byly propašovány
přes mexické hranice drogovými překupníky. Podle
posledních zpráv si federální vláda najala právní
společnost Reid Collins&Tsai, jež se specializuje
na případy mezinárodních finančních podvodů či
praní špinavých peněz. Postup vlády je součástí
snah zabránit zabránit obchodníkům s drogami
zásobování zbraněmi.

Gazprom projednal s Běloruskem dodávky
ruského plynu od roku 2012
24.04.2011 Generální ředitel ruské společnosti
Gazprom Alexej Miller a běloruský vicepremiér
Vladimír Semashko projednali během setkání
v Moskvě perspektivy bilaterální spolupráce a
dodávek ruského plynu do Běloruska od roku 2012
s výhledem vytvoření společného hospodářského
prostoru. Běloruská společnost Beltransgaz, která
paří z 50% Gazpromu, má v úmyslu podepsat
novou smlouvu s ruskou stranou do konce roku
2011.

Premiér Libye oznámil, že je vláda připravena
řešit politickou situaci v zemi
24.04.2011 Libyjský předseda vlády al-Baghdadi
Ali al-Mahmoudi v telefonickém rozhovorum
s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem
vyjádřil připravenost Tripolisu k „politickému
uregulování“ a plnění rezoluce 1970 a 1973 RB
OSN. Zároveň vyzval Moskvu k účasti na mírovém
řešení situace v zemi. Informovalo o tom ruské
ministerstvo zahraničí. S. Lavrov uvedl, že
nejdůležitějším cílem je v současné době
zastavení krveprolévání a utrpení civilních obyvatel
Libye. K tomu je podle jeho slov třeba okamžitě
zajistit příměří a zastavit údery na Misuratu a jiná
sídla. Ministr rovněž zdůraznil potřebu pomoci od
mezinárodních organizací za účelem zmírnění
humanitární krize v zemi, přislíbil i účast Ruska.

Prezident Burkina Faso se zároveň jmenoval
ministrem obrany
24.04.2011 Prezident Blaise Compaore jmenoval
sám sebe ministrem obrany, což má být součást
kroků proti bouřící se armádě. Jeho jmenování
ministrem obrany bylo následně legislativně
ustanoveno vyhláškou nové vlády, kterou po
rozpuštění té předchozí prezident jmenoval.
Prezident Blaise Compaore vládne v Burkina Faso,
největším producentu bavlny v západní Africe, od
státního převratu v roce 1987 a nyní čelí protestům
a nepokojům z řad obyvatelstva kvůli špatné
sociální i ekonomické situaci, avšak největší
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hrozbou pro jeho autoritu je
současný bezprecedentní řetězec násilných
protestů vojáků, které již vyústily i v pokus o
převrat.

Prezident Pobřeží slonoviny A. Ouattara nařídil
stažení všech svých sil
24.04.2011 Prezident Alassane Ouattara již v
pátek nařídil stažení všech ozbrojených sil do
kasáren v rámci obnovování stability v Pobřeží
slonoviny. Podle pozorovatelů je ale především
město Abidjan, ekonomické centrum země, stále
plné bojovníků bývalého prezidenta Laurenta
Gbagba a stále dochází k násilí a bojůvkám.
Křesťanský jih Pobřeží slonoviny, který je mimo
jiné i hlavním pěstitele kakaa, totiž ve volbách v
listopadu minulý rok podporoval prezidenta
Gbagba, prezident Ouattara má naopak podporu
muslimského severu, což spolu s násilím různých
kmenů nepřispívá k důvěře křesťanského
obyvatelstva. Lidem na jihu se také příliš nelíbí
francouzský zásah, k němuž došlo v posledních
dnech bojů s prezidentem Gbagbem, kterého se
díky Francouzům podařilo zatknout a o kterém se
neví, kde se nyní nachází.

Arménie bude usilovat o mezinárodní uznání
genocidy
24.04.2011 Při příležitosti Dne památky arménské
genocidy v letech 1915 až 1918 (podle některých
historiků trvala až do roku 1923) v Turecku slíbil
arménský prezident Serž Sargsjan pokračovat v
úsilí za světové uznání zločinu spáchanému „proti
Arménům, lidstvu i civilizaci“. Turecko připouští
zabití zhruba 300 tisíc křesťanských Arménů,
nepřipouští však počet obětí ve výši 1,5 milionu a
odmítá masakr označit za genocidu, což
dlouhodobě komplikuje vztahy mezi Ankarou a
Jerevanem.

Senegal čelí protestům - prezident tvrdí, že
vyhoví přání lidu
24.04.2011 Prezident Abdoulaye Wade, který tvrdí,
že i přes svých 84 let je nadále dost mladý na další
kandidaturu, prohlásil, že rozdíl mezi Senegalem a
Tuniskem je v tom, že si přeje aby lidé protestovali.
Podle prezidenta Wadeho, jestliže lid ukáže
dostatečně jasně, že si ho nadále nepřeje v čele
Senegalu, sám odstoupí. Některé odhady však
říkají, že například při protestech 19. března vyšlo
do ulic hlavního města Dakaru přes 20 000 lidí.
Senegalci jsou známí svou hrdostí na stabilitu
Senegalu a protesty v jejich případě jsou velmi
závažným ukazatelem, shodují se odborníci.

V jižním Súdánu pokračují střety,  analytici
varují před "druhým Somálskem"
24.04.2011 Několik dalších vojáků bylo zabito při
střetech mezi armádou jižního Súdánu (SPLA) a

povstaleckými milicemi. Proti SPLA bojuje v
současnosti nejméně sedm různých milic a frakcí.
Již 6 dní vede jedna z povstaleckých skupin,
kterou vede bývalý důstojník SPLA Peter Gadet,
ofenzivu na jihu nově vznikajícího státu, kterou se
nedaří zastavit. Podle mluvčího těchto povstalců
se útok nezastaví až do "konečného vítězství".
Analytici varují před vznikem zkrachovalého
nefunkčního státu, který by mohl dlouhodobě
destabilizovat celý region, jako se tomu dělo v
Somálsku na východě Afriky.

Maroko se snaží zprostředkovat politické
řešení pro Libyi, USA se obává patu
24.04.2011 Podle agentury Reuters zdroj, který je
velmi vysoko postaveným důstojníkem v americké
armádě, oznámil, že se USA obávají vojenského
patu více, než ve skutečnosti přiznávají, přičemž
podle něj úspěšnost a smysluplnost leteckých
úderů v Libyi pokulhává. Maroko oznámilo, že se
jeho představitelé někdy v tomto týdnu sešli se
zástupci Muammara Kaddafiho za účelem hledání
politického řešení krize, ovšem bližší podrobnosti o
výsledku jednání nejsou známy.

Syrská tajná policie pořádá razie v okolí
hlavního města Damašku
24.04.2011 Podle posledních zpráv bylo v Sýrii za
poslední 2 dny zabito přes 112 demonstrantů a
bezpečnostní síly nadále přitvrzují. Tajná policie
prezidenta Sýrie Bashara al-Assada v noci zahájila
domovní razie v hlavním městě a jeho okolí u
všech lidí, kteří pracují na obraně lidských práv či
spolupracují s opozicí. Odborníci se shodují, že
zrušení výjimečného stavu v Sýrii bylo jen
prázdným gestem.

Bylo nalezeno řešení v Jemenu: prezident
odstoupí výměnou za trestní imunitu
24.04.2011 Jemenský prezident Ali Abdullah Saleh
souhlasil se svým odstoupením v průběhu
nejbližších týdnů výměnou za imunitou před
soudním stíháním. Prezident ale dle svých slov
očekává, že demonstranti se zdrží dalších
protestů. Protestující, kterých jsou po celém
Jemenu desítky tisíc v ulicích, se ale obávají, že by
se mohlo jednat o komplot opozičních stran
předběžně si dělících moc. Podle mluvčích
demonstrantů totiž dohoda nemá nic společného s
protestujícími, kteří o ní nic nevědí. K odstoupení
prezident Saleh dostal 30-ti denní lhůtu, ovšem
nebylo zatím řečeno, kdy tato lhůta začíná,
přičemž se mnozí obávají, že i v těchto 30 dnech
může dojít k nečekanému a násilnému zvratu.

Americký prezident Obama obviňuje syrskou
vládu ze "špinavé" spolupráce s Iránem 
24.04.2011 Americký prezident Barack Obama
obvinil Sýrii ze spolčování se s Iránem za účelem

potlačení protivládních demonstrací a likvidace
protestujících. Kromě toho opětovně důrazně
vyzval syrskou vládu k zastavení násilí páchaného
na demonstrujících občanech.

Cena zlata opět na rekordní výši
24.04.2011 Cena zlata je v současné době
1512,50 dolarů za unci, což je nejvíce v celé
historii. Kromě zlata se i stříbro vyšplhalo na
nejvyšší hodnoty za posledních 31 let. Podle
expertů patří mezi hlavní příčiny tohoto nárůstu
cen slabý kurz dolaru a také plošné obavy před
inflací.

Volvo popírá zájem o nákup společnosti Saab
24.04.2011 Švédský výrobce automobilů Volvo,
vlastněný čínskou společností Geely, popřel
jakékoli dohady o případném zájmu na odkoupení
výrobce automobilů Saab. Prý se jedná o šíření
falešných zpráv. Zvěst o nákupu Saab byla
zveřejněna  holandským tiskem De Telegraaf.

Letiště v St. Louis (USA) znovu v provozu
24.04.2011 Letiště v americkém St. Louis bylo po
pátečních bouřích znovu uvedeno do provozu.
Tornádo, které zasáhlo letištní prostory, poničilo
budovu a některé ze strojů. Bouře si sice
nevyžádala žádné oběti, avšak podle oficiální
zprávy bylo minimálně 100 domů v okolí zničeno.

Na společnost Sazka podali trestní oznámení
dva její akcionáři
24.04.2011 Příští týden začne policie vyšetřovat
trestní oznámení na společnost Sazka, které
podali její dva akcionáři Autoklub a Sdružení
technických sportů. Obě společnosti údajně tvrdí,
že tento měsíc bylo z občanského sdružení Zelený
ostrov, které ovládá O2 arenu,
nezákonně vyvedeno 75 milionů korun do firmy
Bestsport, která arenu provozuje.

BP uvolnilo miliardu dolarů na vyčištění
Mexického zálivu
24.04.2011 Hlavními příjemci této kompenzace
mají být státy Alabama, Florida, Louisiana,
Mississippi a Texas. Podle expertů zůstává ještě
velké množství ropy stále v ekosystému zálivu i rok
po nehodě.

Japonský krizový rozpočet čeká na parlamentní
schválení
24.04.2011 Japonská vláda oznámila plán na
poskytnutí 4 trilionů yenů ( 48,9 miliard dolarů) na
nápravy škod po březnovém neštěstí. Návrh by
měl být schválen na konci měsíce a měl by začít
platit již v květnu. Celkové odhady japonského
vedení na náklady na opravu země se pohybují
okolo 25 trilionů yenů.
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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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