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Chrysler: Své půjčky od vlády USA a Kanady
splatíme.
29.04.2011 Automobilka Chrysler, která byla
zachráněna před dvěma lety půjčkami od americké
a kanadské vlády, přislíbila splacení půjček v
hodnotě 7 miliard dolarů do konce měsíce června.
Toto oznámení přišlo dnes z řad vedení
společnosti.

Byl nominován nový ambasádor USA v
Afganistánu 
29.04.2011 Stal se jím Ryan Crocker, jehož
možným příchodem dojde podle expertů k přesunu
důrazu od válečného náporu k zcela novým
politickým cílům. Možná tak tedy nedojde k vyslání
dalších 30 tisíc amerických vojáků do země, což
bylo původně plánováno. V současné době se
nachází v Afganistánu 150 tisíc zahraničních
vojáků.

Japonská průmyslová produkce zaznamenala v
březnu největší propad
29.04.2011 Celkový propad činil 15,3%, což je
téměř dvojnásobkem předchozího maximálního
poklesu. Důvodem bylo časté přerušování
zásobování jednotlivých továren. V reakci na to
zanechala japonská centrální banka diskontní
sazbu na úrovni 0,1%, aby podpořila pozitivnější
vývoj.

Světová banka se domnívá, že stabilita Afriky je
ohrožena - ceny potravin rostou
28.04.2011 Ceny potravin jsou v současné době o
36% vyšší, než jaké byly minulý rok touto dobou.
Státy celého světa postupně přistupují k diskusi a
snaze k řešení problému růstu cen potravin, který
dle varování mnoha mezinárodních institucí i
odborníků přeroste v globální potravinovou krizi.
Světová banka vyjádřila své obavy o Afriku, kde
ceny potravin rostou nejrychleji a kde má tento
vývoj i politický dopad. Stále více vůdců afrických
zemí čelí nespokojenosti obyvatel a v některých
státech přerůstá potravinová krize v násilí
(příkladem může být Uganda). Experti se ale stále
častěji shodují, že současné nepokoje Blízkého
východu a zvláště pak severní Afriky jsou
způsobeny především sociálními problémy a tzv.
"hladovými bouřemi" (lidé nemají práci a dostatek
prostředků), nikoliv politickou motivací. Dalším
aspektem problému je i fakt, že Afrika je tento rok v
procesu voleb ve většině zemí, které na tomto
kontinentě nemají vždy hladký průběh, a také
skutečnost, že se stále více soukromých
společností děsí vývoje v Ugandě a zkušenosti z
roku 2008, kdy k problémům s potravinami již
došlo.

Turecký premiér chce pozvednout vzdělávací
standarty země
28.04.2011 Turecký premiér Recep Tayyip Erdo

Rusko nebude v květnu vyvážet benzín
28.04.2011 V souvislosti s narůstajícím deficitem
benzínu v mnoha regionech Ruska se ministerstvo
energetiky RF rozhodlo pozastavit v květnu
letošního roku jeho export. Podle ruského ministra
energetiky Sergeje Kudryashova však regulace
cen benzínu státem nebude nutná. Experti vidí
příčinu benzínové krize v zásazích úřadů, kvůli
kterým se nevyplácí benzin prodávat na domácím
trhu, zatímco výnosnost jeho exportu stoupá.

Turecko chce vybudovat nový vodní kanál,
Bospor je přetížen
28.04.2011 Podle informací, které poskytl turecký
premiér Recep Tayyip Erdo

Martina Rosenbergová novou libereckou
primátorkou
28.04.2011 Zastupitelé Liberce dnes zvolili Martinu
Rosenbergovou (ČSSD) novou primátorkou. Ta
dříve zastávala post statutární náměstkyně
bývalého primátora Jana Korytáře, který byl v
polovině dubna odvolán.

Indie vyloučila Rusko z tendru na dodávku
stíhaček pro Indické vojenské letectvo
28.04.2011 Z tenderu na dodávku 126 letadel pro
Indické vojenské letectvo (IAF) již dříve vypadla
švédská společnost SAAB a americké společnosti
Boeing Corporation a Lockheed Martin.  O zakázku
v hodnotě 10 miliard dolarů se nyní uchází letoun
Eurofighter Typhoon vyvinutý Velkou Británií,
Německem a Itálií a francouzský letoun Rafale
Dassault.

Nezaměstnanost v Německu je nejnižší za
posledních deset let
28.04.2011 V dubnu 2011 bylo v Německu 2,97
milionu evidovaných nezaměstnaných a míra
nezaměstnanosti činila 7,1 %. Podle mínění
analytiků se německá ekonomika vrací na
předkrizovou úroveň.

Novela o prodeji zemědělské půdy zamítnuta
28.04.2011 Zemědělci tak prozatím přednostní
právo na nákup půdy, na které hospodaří, nemají.
Vláda se rozhodla své rozhodnutí odložit z důvodu
možných komplikací ve vztahu s evropským
právem, jak dnes uvedl premiér Petr Nečas (ODS).

Novým prezidentem Svazu průmyslu a dopravy
ČR se stal Jaroslav Hanák
28.04.2011 Dosavadní první viceprezident J.
Hanák, který získal dnes na valné hromadě svazu
90% hlasů, tak ve funkci nahradil J. Míla, který
funkci prezidenta Svazu zastával 7 let.

Ministr financí požaduje úplné zrušení státní
podpory stavebního spoření
28.04.2011 Ministr financí Miroslav Kalousek
(TOP09) zamýšlí k r. 2012 úplně zrušit státní
podporu stavebního spoření. Tento krok, který by
měl zahrnovat jak smlouvy nové, tak i staré, by se
dotkl asi 5 mil Čechů. Ministr financí však uvádí, že
by tím stát ušetřil až 13 mld korun. ODS a VV s
tímto návrhem nesouhlasí.

40% zvýšení platů vysokoškolských učitelů ve
Venezuele
28.04.2011 Venezuelští vysokoškolští
pedagogové, stejně tak jako administrativní
pracovníci, se dočkají 40% zvýšení platového
ohodnocení.Prezident Hugo Chavez oznámil, že
změna bude platná již od května tohoto roku.
Během posledních tří let se zaměstnanců
vysokých škol žádné navýšení netýkalo.

ČSSD žádá o schůzi sněmovny ke kauze
ProMoPro
28.04.2011 ČSSD dnes požádala o svolání
mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k
projednání kauzy údajně předražené zakázky pro
společnost ProMoPro. ČSSD žádá, aby ministr
financí Miroslav Kalousek (TOP09) poslancům
podal informace o zjištěních svého rezortu.
Zároveň požadují, aby Alexandr Vondra
(ODS), tehdejší vicepremiér pro evropské
záležitosti a nynější ministr obrany, objasnil svou
roli v této kauze.

Věci veřejné na Plzeňsku vyzývají ke zvážení
vyloučení Víta Bárty ze strany
28.04.2011 Členové plzeňské organizace Věcí

veřejných vyzývají radu strany, aby zvážila otázku
vyloučení Víta Bárty z VV, a to pro porušení článků
2 a 3 etického kodexu Věcí veřejných. Ty hovoří
například o tom, že zástupci občanů by v
souvislosti s výkonem funkce neměli přijímat žádné
dary kromě zákonem daných odměn. Shodli se na
tom na včerejším setkání v Plzni. Zároveň žádají,
aby bylo přezkoumána oprávněnost vyloučení
poslanců Jaroslava Škárky i Kristýny Kočí.

Šéf Vojenské policie se navrací zpět do své
funkce
28.04.2011 Šéf Vojenské policie generál Vladimír
Ložek, který byl kvůli březnovému zásahu
ozbrojenců v České televizi ministrem obrany
Alexandrem Vondrou postaven mimo funkci, se do
své funkce navrací zpět. Závěry vyšetřování
Inspekce ministerstva obrany potvrdily, že generál
Vladimír Ložek nijak neporušil zákony ani interní
předpisy.

Rada bezpečnosti OSN neodsoudí dění v Sýrii -
Rusko bylo proti
28.04.2011 Návrh, který iniciovala EU, k odsouzení
násilí vůči demonstrantům v Sýrii Radou
bezpečnosti se neuskutečnil. Ruská federace,
která byla nejvíce proti, argumentovala především
tím, že dění v Sýrii není ohrožením mezinárodní 
bezpečnosti. Proti odsouzení násilí se také
postavily Indie a Čína, které ovšem vyzvaly k
řešení situace pomocí dialogu.

MMF přišel s varováním před přehřátím
asijských ekonomik
28.04.2011 Odhadovaný růst ekonomik v asijském
regionu by se měl v příštích letech pohybovat
okolo 7%. Tento fakt ale může vést k přehřátí
ekonomik určitých rizikovějších zemí a spolu s
růstem cen pohonných hmot a potravin výrazně
přispět i k růstu inflace. Ta má nyní průměrnou
hodnotu v regionu 4,6%.

V Pobřeží slonoviny byly opět otevřeny banky
28.04.2011 Pod 10 týdnech, kdy byly všechny
banky uzavřeny, byl bankovní systém opět oživen.
Všechny pobočky bank čelí rozsáhlým frontám,
neboť obyvatelé Pobřeží slonoviny se snaží získat
své zpožděné výplaty a peníze z účtů. Přesto se
podle odborníků jedná o znamení návratu k
normálu v této západoafrické zemi po 4 měsících
konfliktu. Vláda již oznámila, že hodlá vytisknout
177 miliard Západoafrických franků za účelem
výplat státních zaměstnanců a záchranných
balíčků pro místní firmy.

Poslední průzkumy ukazují stárnutí čínského
obyvatelstva
28.04.2011 Počet obyvatel Číny dosáhl hodnoty
1,34 miliardy, přičemž podíl lidí nad 60 let věku činí
13,3% a statistiky naznačují jeho další zvyšování.
V porovnání s výsledky předešlých průzkumů
dospěli vědci k závěru, že růst čínské populace již
zdaleka není takový jako v minulých letech.

Libyjská armáda postupuje k tuniským
hranicím, kam ustupují povstalci
28.04.2011 Město Zintan v blízkosti hranic s
Tuniskem se dostalo do raketového útoku.
Rebelové, kteří se ve městě nacházejí, zdůvodňují
útok Kaddafiho jednotek tím, že se jim podařilo
město obsadit a libyjská armáda se teď snaží o
pomstu. Dále rebelové tvrdí, že jsou zasahovány
civilní oblasti města a opět požadují větší podporu
Západu. Podle jiných zdrojů se ale libyjské armádě
daří postupovat a snahou je nyní místo překotného
postupu postupně likvidovat místa povstaleckého
odporu.

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

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


pátek

29
duben

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

Thajsko uzavřelo příměří s Kambodžou
28.04.2011 Po týdenních střetech mezi
ozbrojenými složkami obou zemí, při kterých
zahynulo patnáct lidí včetně jednoho civilisty, byl
uzavřen mír, kterému předcházela dlouhá
diplomatická jednání. Ani jeden stát nepřiznal
vyprovokování konfliktu, který se odehrával stejně
jako předtím v džungli u hraničního pásu.

Spojené státy americké mají strach z
turecko-íránských obchodních smluv
28.04.2011 USA jsou znepokojeny rostoucími
obchodními vztahy Turecka s Íránem. USA dále
varovaly turecké banky, protože jednají s íránskými
protějšky, které jsou na černé listině OSN. David
Cohen, náměstek pro terorismus a finančního
zpravodajství, potvrdil, že navštívil Turecko, aby
vyzval k nutnému úplnému naplnění a dodržování
rezoluce 1929 Rady bezpečnosti OSN proti Íránu.
Dále doporučil Turkům, aby zvážili své vlastní
sankce. Turecko naopak reaguje tak, že se
rozhodně nejedná o jakékoliv porušování rezoluce
a všechna jednání, která s Íránem vede údajně
mají za cíl větší otevřenost íránského nukleárního
programu.

 

Výbuch kavárny v Maroku - 14 mrtvých
28.04.2011 K explozi došlo ve městě Marakeš,
které je oblíbenou turistickou destinací. Podle
svědků jsou mezi mrtvými všichni cizinci, pouze
jedna z obětí je marocké národnosti. Marocké
ministerstvo vnitra ovšem vydalo prohlášení, v
němž oznámilo, že exploze zabila 14 lidí, včetně
neznámého počtu cizinců, zraněno má být dalších
20 lidí. Policie dále potvrdila, že se zcela jedná o
trestný čin a další podrobnosti hodlá zveřejnit až
po vyšetřování. Podle expertů by mohlo jít v
souvislosti s nepokoji v severní Africe o aktivizaci
islamistických militantních skupin, které mají na
svědomí útoky v Casablance v roce 2003.

Centrální vláda Súdánu přitvrzuje ve sporu o
ropné Abyei - varuje, že neuzná jižní Súdán
28.04.2011 Súdánský prezident Omar Hassan
al-Bashir po včerejším prohlášení, kde jasně
deklaroval, že se severní Súdán nevzdá na ropu
bohaté sporné oblasti Abyei, nyní oznámil, že
súdánská vláda odmítne uznat jižní Súdán jako
samostatný stát. Jižní Súdán hodlá svou
nezávislost vyhlásit v červnu, ovšem již nyní byla
kvůli nestabilitě a bojům zastavena potravinová
pomoc v některých jeho částech a je velmi
pravděpodobné, že by mohlo dojít k novému
konfliktu vyprovokovanému sporem o oblast Abyei.

Vůdce povstalců v Pobřeží slonoviny, kteří
pomohli prezidentu Ouattarovi, byl zabit
28.04.2011 Povstalecké milice ze severu Pobřeží
slonoviny, díky nimž se prezidentu Alassane
Ouattarovi podařilo porazit bývalého prezidenta
Laurenta Gbagba, přišly o svého vůdce Ibrahima
Coulibalyho. Ještě včera si mluvčí povstalců
stěžoval, že bylo obklíčeno jejich velitelství, aniž by
k tomu byl důvod. Povstalci tvrdili, že nechápou
jednání sil prezidenta Ouattari, kterého podpořili.
Nyní ale došlo k přímému útoku - prezident
Ouattara ho zdůvodňuje odzbrojováním, jehož
termín prý milice nedodržely. Ibrahim Coulibaly,
který velel zhruba 5000 dobře vycvičených mužů
dříve deklaroval věrnost novému prezidentovi a
slíbil vstoupení do nové národní armády, ještě
předtím se ale chtěl sejít s Ouattarou, k čemuž
nedošlo. V okolí Abidjanu zatím nadále dochází k
lokálním bojům s jednotkami věrnými Gbagbovi a
nyní i milic.

Gruzie je nespokojena s návštěvou ruského
ministra zahraničí
27.04.2011 Gruzínské ministerstvo zahraničí
označilo v oficiálním prohlášení návštěvu ruského
ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Suchumi
(Abcházie) a Cchinvali (Jižní Osetie) za "cynickou
provokaci". Rusko tím podle vyjádření ministerstva
dává najevo, že „nemá v úmyslu plnit závazky
sjednané v souvislosti s příměřím v srpnu 2008, a
demonstrativně odmítá uznávat normy a principy
mezinárodního práva“.

Německo nepodpořilo myšlenku reformy
Schengenského prostoru
27.04.2011 Německo se staví proti návrhům na
reformu Schegenského prostoru, které mimo jiné
předpokládají dočasné obnovení hraničních
kontrol. Jak uvedl německý ministr zahraničí
Guido Westerwelle, Německo je pro případné
změny, které Schengen modernizují a zlepší,
svoboda pohybu v rámci EU je však podle ministra
úspěch, o kterém by se nemělo diskutovat. Návrh
na modernizaci Schengenských dohod předložily
předsedovi Evropské komise Francie a Itálie,
potýkající se s přílivem přistěhovalců z některých
států Severní Afriky.

Ministr vnitra odvolal dalšího náměstka
27.04.2011 František Vavera, náměstek ministra
vnitra pro veřejnou správu, legislativu a
archivnictví, ke konci dubna skončí svou funkci. Je
tak již třetím odvolaným náměstkem v působení
nového ministra vnitra Jana Kubice.

Státy Latinské Ameriky a Karibiku zřejmě
vytvoří novou organizaci
27.04.2011 Ministři zahraničí latinskoamerických a
karibských zemí se zúčastní jednání ve Venezuele,

jenž předchází prezidentskému summitu, který se
uskuteční 5. července. Během zmíněného
summitu by mohlo dojít ke vzniku nové regionální
organizace - CELAC (Komunita států Latinské
Ameriky a Karibiku). Členy by mělo být 33 zemí.

Na venezuelském letišti zadrženo téměř 40 kg
heroinu
27.04.2011 Dle ministerstva vnitra a bezpečnosti
bylo na venezuelském mezinárodním letišti
zachyceno 39,6 kg heroinu. Jeden z pracovníků
letiště byl zatčen, jedná se ale zřejmě jen o článek
organizované sítě zabývající se obchodem s
drogami.

Významné zvýšení počtu jihoamerických
turistů cestujících na Kubu 
27.04.2011 V prvním čtvrtletí letošního roku byl
zaznamenán výrazný nárůst v počtu
jihoamerických turistů cestujících na Kubu. V
období mezi lednem a březnem 2011 navštívilo
některou z kubánských oblastí 45609 obyvatel
jihoamerických zemí, konkrétně Brazílie, Argentiny,
Chile, Peru či Paraguaye. Ve srovnání se stejným
časovým úsekem loňského roku se tak jedná o
10200 více turistů.

Severní Súdán sdělil své stanovisko: "oblast
Abyei zůstane v našich rukou"
27.04.2011 Súdánský prezident Omar Hassan
al-Bashir, představitel centrální vlády Súdánu na
severu, který je mimo jiné obviněný z válečných
zločinů Mezinárodním trestním tribunálem, v
televizním projevu prohlásil, že Abyei se nachází v
severním Súdánu a v severním Súdánu také
zůstane. Prezident tak jen vyostřil stále větší
napětí po referendu, kdy si jih odhlasoval své
odtržení a rozdělení Súdánu na dva státy. Oblast
Abyei je velmi bohatá na ropu a podle zpráv OSN
se zde nyní nacházejí armády obou
znepřátelených stran, které si budují pozice pro
případný konflikt.

Výsledky parlamentních voleb v Nigérii:
Vládnoucí strana drtivě obhájila své prvenství
27.04.2011 Vládní volby v Nigérii potvrdily vůdčí
pozici doposud vládnoucí strany nigerijského
prezidenta Goodlucka Jonathana PDF.
 Prezidentské volby a parlamentní volby jsou v
Nigérii u konce, aniž by došlo k zásadním
změnám, dá se tedy očekávat pokračování v
současné politice. Zatím však ještě probíhají volby
guvernérů jednotlivých federativních států Nigérie,
které mohou ještě výrazně ovlivnit především
vnitřní politiku Nigérie. Podle zahraničních
pozorovatelů jsou volby zcela v pořádku a
demokratické.

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.
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