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Němečtí sociální demokraté chtějí zavést kvóty
pro přistěhovalce
02.05.2011 Vedení Sociálně demokratické strany
Německa (SPD) plánuje zavedení 15 procentní
kvóty pro povinnou přítomnost osob
s přistěhovaleckými kořeny v řídících orgánech
strany, která bude platit jak na regionální, tak i na
federální úrovni. Ke změně stanov by podle
předsedy strany Sigmara Gabriela mělo dojít na
stranickém kongresu v Berlíně plánovaném
na prosinec letošního roku. Rozhodnutí podle
místních médií souvisí s diskuzí okolo bývalého
ministra financí a člena SPD Thilo Sarrazina, který
v srpnu 2010 vydal kontroverzní knihu s názvem
„Německo se samo likviduje“, v níž píše o
neochotě imigrantů, především muslimských,
k integraci do německé společnosti a tento
problém označuje za hrozbu pro Německo.

Poštovní spořitelna zvyšuje poplatky
02.05.2011 Podle nového sazebníku platného od
1. července Spořitelna plánuje razantně zvýšit
poplatky za transakce na pobočkách, složenky a
v některých případech i vydávání platebních karet.

E.ON zdraží plyn
02.05.2011 Stejně jako RWE zvýší i E.ON ceny
plynu pro domácnosti kvůli rostoucí ceně ropných
komodit. Firma zásobuje v ČR přibližně 110 tisíc
odběratelů, především v jižních Čechách.
V průměru jim zvýší ceny o 11,9%.

Angela Merkel: Hrozba mezinárodního
terorismu není odstraněna
02.05.2011 Německá kancléřka Angela Merkel ve
svém vyjádření k likvidaci vůdce teroristické sítě
Al-Káida poblahopřála prezidentovi USA
k významnému úspěchu, zároveň však
zpochybnila, že smrt Usámy bin Ládina eliminuje
hrozbu mezinárodního terorismu.

Byl zveřejněn seznam zemí, které „netrestají
nacisty“
02.05.2011 Mezinárodní židovská nevládní
organizace pro lidská práva „Centrum Simona
Wiesenthala“ vydala každoroční zprávu, v níž
zveřejnila seznam zemí, které dosud nepostavily
před soud nacistické válečné zločince. Zahrnuje
mimo jiné Rakousko, Litvu, Estonsko a Lotyšsko.
Podle údajů organizace se obvinění proti některým
nacistickým pachatelům z doby druhé světové
války v těchto zemích neprošetřují z důvodu
uplynutí promlčecí lhůty či „ideologických
omezení“.

Inflace v Jižní Korei nerostla v dubnu tak silně,
jak se očekávalo
02.05.2011 Důvodem je především levnější import
zboží ze zahraničí a také mírné oslabení růstu cen
potravin. Za minulý měsíc činila míra inflace 4,2%.
Experti očekávají, že jihokorejská centrální banka
zvedne diskontní sazbu po vzoru ostatních zemí v
regionu a její úroveň by se měla pohybovat okolo
3,25%.

Indie označila Pákistán za útočiště terorismu
02.05.2011 Podle indického ministra vnitra P.
Chidambarama je zabití vůdce teroristické skupina
Al-kaida Usámy bin Ládina poblíž Islamabádu
důkazem, že se na pákistánském území zdržují
organizace tohoto typu. Indie vyzvala pákistánskou
vládu k většímu důrazu na potírání těchto skupin a
zároveň k dopadení teroristů odpovědných za
útoky v Bombaji v roce 2008. Z těch byla obviněna
pákistánská teroristická skupina Lashkar-e-Taiba.

Ombudsman Pavel Varvařovský předal
prezidentovi zprávu o činnosti za rok 2010
02.05.2011 Ombudsman Pavel Varvařovský dnes
předal prezidentu Václavu Havlovi na Pražském
hradě souhrnnou zprávu o činnosti ve funkci
veřejného ochránce za rok 2010. Jednu její část
přitom zpracovával současný ombudsman sám,
druhou část potom jeho předchůdce Otakar Motejl.

Ministr životního prostředí převzal petici za
vytvoření národního parku Jeseníky
02.05.2011 Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa (ODS) dnes převzal petici, kterou
podepsalo přes patnáct tisíc lidí. Ti skrze ní
požadují vznik národního parku Jeseníky. Iniciátoři
petice si od vytvoření národního parku slibují jak
větší ochranu tamější přírody, tak snazší přístup ke
státním a evropským financím.

Obyvatelé z okolí sporné hranice Thajska a
Kambodži se začínají navracet do svých
domovů- střety slábnou
02.05.2011 Desetitisíce lidí doposud přebývaly v
dočasných příbytcích v uprchlických táborech,
avšak nyní se začínají vracet do svých domovů i
přesto, že příměří mezi oběma stranami, které bylo
uzavřeno 28. dubna, nebylo dodrženo. Poslední
eskalace konfliktů si vyžádaly již sedmnáct obětí
za deset dní jejich trvání.

Moskevská policie posílila hlídky v okolí
velvyslanectví USA
02.05.2011 Ruská tisková agentura RIA Novosti
s odvoláním na zdroje v policejních orgánech
poskytla informace o zesílení ochrany území
přiléhajícího k velvyslanectví Spojených států
amerických v Moskvě. O něco dříve ministerstvo
zahraničí USA varovalo americké občany před
nebezpečím, kterém jim hrozí po celém světě
v souvislosti se zveřejněním informace o likvidaci
vůdce teroristické sítě Al-Káida.

Čína posílí námořní hlídky v blízkosti svých
ostrovních území
02.05.2011 Jednotky pověřené dohledem nad
těmito oblastmi budou posíleny o tisíc mužů a lépe
dovybaveny. V současné době stále sílí napětí v
Jihočínském moři mezi Čínou a Japonskem, ale i
dalšími zeměmi regionu. Ostrovy patřící nebo
nárokované Čínskou lidovou republikou jsou
významnými oblastmi pro rybolov a nacházejí se
také poblíž nalezišť ropy a zemního plynu. Čínská
vláda se tudíž snaží pojistit si své zájmy.

Novým náměstkem ministra vnitra Jaroslav
Hruška
02.05.2011 Jaroslav Hruška byl dnes ministrem
vnitra Janem Kubicem jmenován prvním
náměstkem pro vnitřní bezpečnost. Ve funkci tak
nahradil odvolaného Jaroslava Salivara. Nový
náměstek J. Hruška byl dříve šéfem speciálního
týmu v Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu (ÚOOZ).

ČEZ plánuje prodávat více proudu do Německa
02.05.2011 Šéf ČEZu Martin Roman se dnes
vyjádřil, že společnost má v úmyslu prodávat více
proudu do Německa. To přehodnotilo svou
energetickou politiku, několik elektráren odstavilo a
další odstavení jsou ještě v plánu. Německo se
chce nyní zaměřit na využívání energií z
obnovitelných zdrojů. Podle M. Romana povede
tento krok ke zdražení elektřiny a k odchodu
velkých průmyslových podniků ze země.

V Brazílii zřejmě objeveny nové zásoby ropy
02.05.2011 Státem kontrolovaná ropná společnost

Petrobras oznámila objevení nových vysoce
kvalitních zásobáren ropy v hlubokých vodách v
blízkosti severovýchodního pobřeží. Dle
předběžných odhadů by se mělo jednat až o 350
milionů barelů ropy. Jejich dosažení je ale kvůli
velké hloubce (7000 m) nákladné a též technicky
obtížné.

Indický ministr obchodu v Uruguaji
02.05.2011 Indický ministr obchodu a průmyslu
Jyotiraditya Scindia je spolu s delagací podnikatelů
na pracovní návštěvě Uruguaye. Scindia se setká
s uruguayským ministrem zahraničí Luisem
Almagrem a proběhne podnikatelský seminář
organizovaný indickou ambasádou. Obchodní
styky obou zemí v loňském roce výrazně
zintenzivněly.

V Maďarsku a Španělsku se včera protestovalo
02.05.2011 Maďarské odbory si stěžují na
zhoršené pracovní i platové podmínky, pravicová
vlády podle nich svými reformami pomáhá pouze
zahraničním investorům. Ve Španělsku proběhly
protesty proti vládním škrtům a vysoké
nezaměstnanosti, která již postihla téměř 5 miliónů
lidí.

Ze dna Atlantiku byly vezvednuta černá skříňka
havarovaného aibusu
02.05.2011 Po měsíci hledání ve vraku Airbus
společnosti Air France, který se před dvěma lety
během letu z Ria de Janeira do Paříže zřítil do
oceánu, objevil robotický potápěč v hloubce 3900
metrů pod hladinou jednu ze dvou černých skříněk.
Záznam lze přehrát jedině v Paříži, a tak budou
výsledky analýzy známy nejdříve za týden.

Italský premiér Silvio Berlusconi stane před
soudem v kauze Mediatrade
02.05.2011 Milánský soud viní italského předsedu
vlády ze zpronevěry a daňových úniků při prodeji
televizních a filmových práv. Podle slov svých
obhájců by se měl S.Berlusconi k dnešnímu
slyšení dostavit. Soud již před časem požádal
policii, aby premiérovy stoupenece, kteří hodlají
před budovou soudu protestovat proti jeho
zaujatosti, držela v dostatečné vzdálenosti.

V Jemenu eskaluje krize
02.05.2011 Prezident Ali Abdullah Saleh
definitivně odmítl podepsat dohody o svém
odstoupení z funkce a tím tedy selhaly snahy Ligy
arabských států a Rady pro spolupráci v Perském
zálivu (GCC). Opozice je tímto krokem silně
pobouřena a již oznámila přípravu nových kroků
proti prezidentovi a především zvýšení tlaku na
něj, přičemž čeká na postoj Evropy a USA. Podle
analytiků se tímto v Jemenu opět vzdálili
diplomatickému řešení krize. V Jemenu samotném
tak pokračují stále silnější demonstrace a roste
násilí.

Šéf teroristické organizace Al-Kaida Usáma bin
Ládin byl zabit Američany
02.05.2011 Americký prezident Barack Obama ve
svém projevu oznámil, že speciální komando
armády Spojených států provedlo cílenou operaci
ve městě Abbotabad na sever od hlavního města
Pákistánu Islamabád. Smrt Usámy bin Ládina
potvrdili i pákistánští úředníci. V USA, především
ve Washingtonu lidé oslavují jeho smrt i na ulicích.
Odborníci nyní vykládají akci dvěma způsoby - buď
smrt vůdce Al-Kaidy přivodí zmatení jejích
bojovníků a dojde k jejímu rozkladu, nebo naopak
vyvolá silné odvetné akce. Další otázkou také je,
jaký význam má tato událost pro válku v
Afghánistánu, kde jsou koaliční síly již s velkým

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

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


úterý

03
květen

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

odporem místních a většinou i vlastních občanů.
USA v souvislosti s touto událostí uvedly do
pohotovosti své bezpečnostní síly na všech
ambasádách a varovaly své občany před možnými
odvetnými útoky.

Obyvatelé Srí Lanky znovu demonstrovali proti
vyjádření OSN
02.05.2011 Desetitisíce obyvatel se shromáždily v
hlavním městě Colombu, aby podpořily vládu proti
nedávnému výroku OSN, který říká, že je nutné
vyšetřit údajné zločiny páchané oběma stranami v
době občanské války. Demonstranti vyšli do ulic s
transparenty zesměšňujícími představitele OSN a
naopak vyzdvihujícími prezidenta Rajapaksu.

Maledivy se zmítají v protivládních protestech
02.05.2011 Několik tisíc lidí se shromáždilo v
hlavním městě Male, aby vyzvalo
prezidenta Mohameda Nasheeda k rezignaci na
svůj post kvůli stále se zhoršující ekonomické
situaci země. Obyvatelé jsou nespokojeni s
nedávnou devalvací měny, která přinesla za
následek zdražení cen potravin a pohonných hmot
o více než 30%. Vláda argumentuje tím, že to je v
souladu s celosvětovým děním, které toto zdražení
přináší, a že vládní kroky nenesou na tomto stavu
žádnou odpovědnost. Opozice však slíbila konání
dalších protestů v krátkodobém horizontu. Při
demonstraci musela zasáhnout policie použitím
slzného plynu a jiných prostředků, zákrok si
vyžádal deset zraněných.

Ukrajinský ministr energetiky: South Stream
ohrožuje národní bezpečnost Ukrajiny
01.05.2011 Ruský projekt plynovodu South
Stream, jehož cílem je mimo jiné obejít Ukrajinu,
ohrožuje podle ukrajinského ministra paliv a
energetiky Jurije Bojko národní bezpečnost země,
a tak je nutná co nejrychlejší modernizace
domácího plynového dopravního systému. Kyjev
opakovaně zdůrazňuje, že modernizace
ukrajinských plynovodů by byla mnohem levnější a
účinnější než budování South Stream nebo Nord
Stream, a současná ukrajinská vláda několikrát
vyzývala Rusko k tomu, aby od projektu upustilo.
Ruští představitelé mezitím potvrdili zájem Moskvy
o modernizaci ukrajinských plynovodů, zároveň
však prohlašují, že se Rusko výstavby South
Stream nevzdá.

Koalice soukromých lékařů kritizuje změny
regulačních poplatků
01.05.2011 Koalice soukromých lékařů má výhrady
vůči reformě zdravotnictví ministra zdravotnictví
Leoše Hegera (TOP09). Kritizuje zejména změny
týkající se regulačních poplatků, které by podle
nich mohly ohrožovat mnohá ambulantní zařízení.

V Brně se konal pochod pravicových
extremistů
01.05.2011 V Brně dnes pochodovalo na čtyři sta
pravicových extremistů. Pochodu bránilo asi tisíc
jejich odpůrců. Celkem policie zadržela patnáct lidí.

Libyjské dělostřelectvo pokračuje v
bombardování tuniského území
01.05.2011 Libyjské dělostřelectvo nadále
ostřeluje okraje města Dehiba, které leží v Tunisu
u libyjských hranic. Libyjské jednotky v této oblasti
na své straně hranice bojují s prchajícími povstalci,
kteří míří právě do města Dehiba. Podle zvláštního
zpravodaje Reuters na místě nedošlo k žádnému
zranění a většina granátů dopadá pouze na okraje
města.

OSN kritizuje vládu Ugandy za zásahy proti
demonstrantům - situace se zatím proměnila v
celonárodní krizi
01.05.2011 Rada pro lidská práva OSN vyzvala
Ugandu k zastavení užívání "nadměrné síly" proti
demonstrantům. Dále vysoká komisařka OSN pro
lidská práva Navi Pillay vyjádřila velké znepokojení
nad zatčeními opozičního vůdce Kizzy Besigye.
Ugandský prezident Yoweri Museveni zatím ve
svém projevu slíbil porazit demonstranty, kteří dle
něj mají za cíl destabilizovat jeho vládu.

V Libyi byl napadeny ambasády - Velká Británie
vyhostí libyjského velvyslance
01.05.2011 Britský ministr zahraničí William Hague
oznámil, že Velká Británie vypověděla libyjského
velvyslance v Londýně. Důvodem jsou útoky na
ambasády evropských států, které byly provedeny
vandaly. Britové se odvolávají na tzv. Vídeňské
úmluvy o ochraně diplomatických misí - tím, že
Muammara Kaddafi nezajistil jejich ochranu, opět
podle Velké Británie porušil své závazky a
mezinárodní povinnosti. Většina evropských zemí
však svůj diplomatický personál z Libyie
evakuovala již na začátku března.

V Bolívii se připravuje nový zákon práce
01.05.2011 V rámci procesu změn, který má být
cílem prezidenta Evo Moralese, se bolivijská vláda
snaží připravit nový zákon práce. Údajně se tak
děje ve spolupráci s tamními sociálními
organizacemi. Zákon by měl řešit rozdílnost v
množství pracovních míst ve městech a na
venkově a redukovat nestejnoměrnost v
ohodnocení mužů a žen na stejných pozicích.

NATO provedlo nálet na sídlo Muammara
Kaddafiho
01.05.2011 V Tripolisu byl napaden dům
Muammara Kaddafiho, kam byli pozváni i
zahraniční novináři. Sídlo zasáhly nejméně tři
rakety a dle mluvčího vlády byl zabit nejmladší syn

Muammara Kaddafiho Saif al-Arab a tři vnoučata.
Velká Británie reagovala tvrzením, že smrt
Kaddafiho příbuzných nemůže potvrdit. Předseda
Libyjské národní rady Mustafa Abdel Jalil projevil
lítost nad útokem na sídlo Muammara Kaddafiho,
ale opět ho obvinil z útoků. Mluvčí libyjské vlády ve
svém projevu prohlásil: "Myslíme si, že teď už je
každému jasné, že to, co se děje v Libyi, nemá nic
společného s ochranou civilního obyvatelstva."
Muammar Kaddafi útok přežil, ale zatím sám nijak
nereagoval. NATO popírá, že by šlo o zaměření se
na rodinu Muammara Kaddafiho, ovšem tato
událost výrazně nahrává oponentům útoků koalice
v Libyi, kteří tvrdí, že výrazně přesahují mandát
OSN k ochraně civilistů.

V Kanadě proběhnou federální volby 
01.05.2011 Zítra se konají v Kanadě dlouho
očekávané federální volby. Podle expertů se bude
jednat o tvrdý boj mezi vládnoucími konzervativci a
ostatními opozičními skupinami. Nikdo však zatím
nedokáže s jistotou prohlásit, která strana je ve
volbách tím nejpravděpodobnějším kandidátem na
vítězství. Podle expertů skončí volby nejtěsnějším
možným rozdílem.

Odhady tragického zásahu tornáda v USA jsou
již vyčísleny
01.05.2011 Podle statistických údajů a výsledků
příslušných organizací si vyžádala katastrofa v
americkém státě Alabama nejméně 350 lidských
obětí, více než 10 000 domů a budov bylo zničeno
a škody jsou odhadovány do rozmezí mezi 2 a 5
miliardami dolarů. Záznamy jasně ukazují, že je
jedná o druhou nejničivější přírodní katastrofu v
amerických dějinách. První pozici stále drží hurikán
Katrina z roku 2005.

Hodnota dolaru klesá, euro posiluje
01.05.2011 Americký dolar se v současné chvíli
nachází na nejnižším bodě za poslední 3 roky.
Oproti tomu evropská měna euro je momentálně
na nejvyšší úrovni za uplynulých 16 měsíců.
Rapidní rozdíl mezi dolarem a eurem se podle
výroku mnohých expertů mmůže ještě výrazně
prohloubit.

Německá policie zatkla 3 členy Al-Káidy, kteří
plánovali terorisktický útok
01.05.2011 Tři muži íránského a marockého
původu zadržení v Bochumi a Düsseldorfu zřejmě
zatím neměli pevně stanovený cíl svého
bombového útoku. Celá akce byla podle policie
pouze ve fázi příprav. Spekuluje se o tom, že
záměrem útočníků mohlo být odpálení kazetové
bomby v davu diváků během finále soutěže
Eurosong, které se odehraje za 2 týdny
v Düsseldorfu.
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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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