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Norsko a Rusko uskuteční velké námořní
cvičení v Barentsově moři
07.05.2011 Ve dnech 11. - 16. května proběhne v
Barentsově a Norském moři společné
rusko-norské námořní cvičení Pomor-2011,
zahrnující mimo jiné ostré střelby, protiponorková
cvičení, protipirátská cvičení a nácvik osvobození
naftařské plošiny nebo obchodní lodě z rukou
ozbrojených extremistů.

V Praze se sešlo přes 2000 lidí na protest proti
vládním reformám
07.05.2011 V Praze na Palachově náměstí dnes
demonstrovalo na dva tisíce lidí, kteří tak chtěli dát
najevo svůj nesouhlas s vládními reformami.
Nejedná se o první protest proti vládě a vládním
reformám v tomto roce. Iniciativa proAlt
zorganizovala mimo té dnešní také demonstraci,
která se konala začátkem března.

Do Itálie směřují další imigranté z Libye
07.05.2011 Více než 800 nových imigrantů z Libye
dorazilo na italský ostrov Lampendusu, kam v
minulých týdnech dorazily tisíce uprchlíků z jak již
jmenované Libye, tak i z jiných severoafrických
států. V nadcházejících dnech je očekáván příjezd
mnoha dalších.

Předsedou školských odborů bude opět
František Dobšík
07.05.2011 Na včerejším VI. sjezdu školských
odborů si současný předseda Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství František
Dobšík uhájil svůj post a bude ho zastávat i
nadále. Místopředsedkyní se znovu stala Markéta
Vondráčková.

Bělorusko vyhostilo další aktivisty za lidská
práva
07.05.2011 V noci na 7. května nařídily běloruské
úřady do 24 hodin opustit zemi třem ruským
aktivistkám za lidská práva, sledujícím v Minsku
průběh soudních procesů souvisejících s událostmi
po prosincových prezidentských volbách
v Bělorusku. Dva ze skupiny pěti ochránců práv již
byli vyhoštěni minulý čtvrtek.

Proběhlo nouzové přistání Boeingu 757
amerických aerolinek
07.05.2011 Letadlo společnosti American Airlines s
168 pasažéry na palubě muselo nouzově přistát na
svém pravidelném letu z Miami do San Francisca.
Piloti zaznamenali v kabině kouř, a proto odklonili
let do města Las Vegas, kde také s letounem
nouzově přistáli. Příčina kouře zatím není podle
nejnovějších zpráv známa.

USA hrozí Sýrii sankcemi
07.05.2011 Syrská skupina na ochranu lidských
práv zveřejnila odhady, podle kterých bylo zabito
za posledních 7 týdnů při potlačování protivládních
bouří asi 800 lidí. Proti demonstrantům byly
dokonce použity i tanky. Spojené státy americké
tak znovu pohrozily tvrdými sankcemi proti
prezidentovi Asadovi, pokud vláda nepřestane na
protestující útočit.

Bin Ládin stál za teroristickými útoky v
Somálsku a Jemenu
07.05.2011 Podle oficiální zprávy USA stál šéf al
Qaedy Osama bin Ladin za teroristickými útoky v
Jemenu a Somálsku. Tato tvrzení vyplývají z
důkazů nalezených v bin Ladinově úkrytu v
pakistánském Abbottábádu. Americký prezident
Barack Obama již vyznamenal na vojenské
základně Fort Campbell ve státě Kentucky členy
komanda, které při tajné akci teroristu zabilo.

Salvador podporuje prodej potravin přímo
zemědělci
07.05.2011 Salvadorská vláda se pokouší snížit
ceny potravin podporou nového systému v podobě
přímého prodeje zemědělci. Rozhodnutí bylo
oznámeno v pátek prezidentem Mauriciem
Funesem. Za účelem snížení role
zprostředkovatelů budou též vytvořena
velkoobchodní centra pro producenty, kde budou
mít možnost prodat své zboží obchodníkům.

Mexiko zintenzivňuje vojenskou přítomnost v
severních státech země
07.05.2011 Mexická armáda a policie obsadila
severní státy země, jelikož místní úřady údajně
nejsou schopné efektivně bojovat s násilím.
Úkolem vojáků a federálních agentů je tedy
eliminovat činnost kriminálních organizací
působících v daném regionu. Dle místních novin
Informador vzrostla v zemi za několik posledních
let aktivita především drogových kartelů a s nimi
spojené násilí, únosy lidí a obchodování s
drogami.

Peru : vysoká míra kojenecké úmrtnosti
domorodých obyvatel Amazonie
07.05.2011 Míra kojenecké úmrtnosti peruánských
domorodců v Amazonii dosáhla 49,2 na 1000
narozených dětí, což je téměř trojnásobek ročního
průměru celého státu. Zpráva byla zhotovena
Národním statistickým úřadem. Též počet úmrtí
dětí mladších pěti let je v komunitách
amazonského obyvatelstva v Peru trojnásobně
vyšší ve srovnání s celonárodní mírou.

Kampaň za dobrovolné odevzdání zbraní v
Brazílii
07.05.2011 V pátek byla v Brazílii zahájena
Národní dobrovolná kampaň za odzbrojení, jejíž
účelem je shromáždění střelných zbraní, jež byly
majiteli ilegálně nabyty. Za vrácení zbraně bude
vlastníkům vyplacen finanční obnos ve výši závislé
na typu odevzdaného revolveru. Podobné akce
proběhly v zemi již v letech 2008 a 2009, letos je
ale vůbec poprvé zaručena anonymita těch, jež se
rozhodli příležitosti využít.

Latinská Amerika předpokládá zvýšení investic
ze strany Číny
07.05.2011 Dle oficiálních předpovědí by celkové
zahraniční investice ze strany Číny měly stoupat o
20 až 30% ročně, a to během následujícího
pětiletého období. Hlavními cíly těchto investic by
pak měly být státy Latinské Ameriky a Karibiku,
kde je Čína pokládána za největšího investora
regionu.

Odhady výsledků britských regionálních voleb
ukazují na prohru liberálních demokratů
07.05.2011 Výsledek voleb je projevem
nespokojenosti voličů se současnou koaliční
vládou konzervativců a liberálních demokratů,
která za posledních rok zavedla řadu
nepopulárních protikrizových reforem. Naopak
úspěch zaznamenala Skotská národní strana,
která nyní zřejmě získá většinu v regionálním
parlamentu.

68% Britů v referendu odmítlo změnu volebního
systému 
07.05.2011 Pro alternativní volební systém, který
měl pomocí preferencí, jež by voliči přiřadili
jednotlivým kandidátům, posílit váhu třetích stran.
Neúspěch návrhu vicepremiéra Nicka Clegga
znamená další ztrátu pro liberální demokraty.

V Budapešti stávkovaly tisíce hasičů, policistů
a celníků
07.05.2011 Páteční demonstrace za lepší platové
byla největší ze série dubnových protestů. Dav
odborářů několikrát prošel kolem parlamentu, kde
se hlasitě dožadoval zlepšení platových podmínek.
Maďarští hasiči žádali navrácení příplatků za
služby a možnosti odchodu do předčasného
důchodu. Ministr vnitra Sándor Pintér slíbil, že
v pondělí začne s odbory seriózně vyjednávat.

Singapur čekají parlamentní volby
07.05.2011 People's Action Party, strana vládnoucí
v zemi od udělení nezávislosti v roce 1965, bude
mít proti sobě silnější konkurenci v podobě
opozičních stran, které se v předvolebních
jednáních dohodly na užší spolupráci.
Předvolebním projevům dominuje otázka
ekonomiky, jejíž směrování bude v následující
době klíčové.

Certifikát pro biopaliva schválen sněmovnou
06.05.2011 Vládní novela o tom, že se pěstitelé,
distributoři biopaliv i prodejci pohonných hmot
budou muset prokazovat certifikátem o splněných
kritériích výroby a dopravy biopaliv, byla dnes
schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do
Senátu. Certifikáty budou vydávány s roční
platností. Tyto změny byly provedeny na popud
EU.

Ministr pro místní rozvoj nechá prověřit dotace
na škody po povodních 
06.05.2011 Ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský (VV) chystá prověření ministerstvem
vyčleněných peněz na škody po povodních. Pro
tuto důkladnou kontrolu se rozhodl poté, co se
provalil případ 9-ti starostů a 2 podnikatelů, kteří
údajně záplav zneužívali, škody nadhodnocovali a
podváděli při žádosti o finanční pomoc.  Dotace ve
výši 2,6 mld korun bude prověřena auditem -
pokud se odhalí jakékoli nedostatky, ministerstvo
bude žádat navrácení peněz zpět.

BIS pod vedením Richarda Dolejše
06.05.2011 Richard Dolejš (ČSSD) nyní povede
Sněmovní komisi pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby (BIS). Byl dnes
zvolen tajnou volbou. Nahradil tak na postu svého
stranického kolegu Martina Pecinu.

Předseda VV bude zvolen již za dva týdny
06.05.2011 Přímá volba předsedy VV proběhne
zhruba za dva týdny. Sympatizanti strany budou
moci na internetu hlasovat pro jimi vybraného
kandidáta. Takto byl vybrán i současný šéf strany
Radek John, který má v letošním roce 4
konkurenty. Všichni kandidáti nyní zahajují své
kampaně.

Soud povolil výměnu akcií mezi BP a Rosněftí
06.05.2011 Stockholmský Rozhodčí soud povolil
společnostem dokončení vzájemné výměny akcií
v hodnotě 16 miliard dolarů (265 miliard Kč) pod
podmínkou přijetí TNK-BP do společného projektu
průzkumu a těžby ropy a zemního plynu z ruského
arktického šelfu. Do té doby, než společnost
Rosněfť vyjádří souhlas se změnou podmínek
dohody, platí dosavadní zákaz její realizace. Další
podmínkou pro dokončení výměny má být podle
agentury RIA Novosti umístění cenných papírů do
zvláštního svěřeneckého fondu a jejich použití
„výhradně pro investiční účely“.

Japonská vláda nařídila odstavení JE Hamaoka
06.05.2011 Premiér Naoto Kan tak učinil z důvodu
obav, že by další zemětřesení mohlo v způsobit
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podobné problémy jako u JE Fukušima Daiichi.
Všechny tři reaktory by měly bít odstaveny, dokud
na ně nebudou nainstalována nejmodernější
bezpečnostní opatření. Seismologové tvrdí, že
pravděpodobnost silného zemětřesení v okolí JE
Hamaoka je velmi vysoká.

Austrálie žádá o otevření zadržovacího
azylového centra na Papui Nové Guinei, aby
odlehčila své imigrační situaci
06.05.2011 Austrálie se již delší dobu potýká s
krizí a nepokoji v imigračních centrech a toto téma
výrazně hýbe i politickými preferencemi v zemi.
Tamní vláda však nyní zažádala o znovuotevření
zadržovacího centra v Papui Nové Guinei, které by
mělo ulehčit náporu na australská imigrační
zařízení.

Unilever byl pokutován v čínskou vládou za
vnášení zmatku do trhu
06.05.2011 Společnost byla pokutována 300 tisíci
dolary za prohlášení o potenciálně nutném zvýšení
cen svých produktů vlivem celkového nárůstu cen
základních komodit. Soud odůvodnil svůj verdikt
tím, že Unilever tímto prohlášením způsobil zmatek
a potíže na celém trhu. Podobná prohlášení vydali
však i konkurenční společnosti Proctor & Gamble a
Kraft.

Čínská vláda zakázala televizním stanicím
vysílat kriminální a dramatické filmy kvůli
výročí strany
06.05.2011 Nařízení prozatím proběhlo pouze
formou slovního doporučení a týká se všech sci-fi,
thrillerů a kriminálních filmů, které nebudou moci
být vysílány po dobu následujících tří měsíců.
Důvodem je 90. výročí od založení Komunistické
strany Číny, které se bude slavit 1. července a
kvůli němuž chce strana vysílat pouze vlastenecké
a stranu oslavující pořady.

Podnikatelů je stále více
06.05.2011 Oproti stejnému období minulého roku
registroval ČSÚ nárůst podnikatelů o 38 600 a
jejich podíl na celkové zaměstnanosti je o 2% vyšší
než v době poslední konjunktury v roce 2008, kdy
jejich podíl činil 16%. Z dalších údajů o
nezaměstnanosti vyplývá, že počet zaměstnaných
v sekundárním sektoru překonal negativní trend
započatý finanční krizí a roste. Celkově je bez
zaměstnání 376 tisíc osob, což je o 46 tisíc méně
než loni.

Sněmovna schválila návrh zákona, zavádějící
sankce za výrobu či prodej kazetové munice
06.05.2011 Poslanecká sněmovna dnes vyslovila
souhlas s vládním návrhem zákona, který zavádí
postihy za držení, výrobu či prodej kazetové
munice. Předloha nyní čeká na schválení

Senátem. Fyzické osoby by podle předlohy měly
být trestány podle trestního zákoníku,  firmám
bude hrozit pokuta až 50 milionů korun.

Plzeňská právnická fakulta musí sestavit
hodnotící zprávu pro akreditační komisi
06.05.2011 Právnická fakulta v Plzni by měla do
konce května předložit akreditační komisi hodnotící
zprávu o své činnosti po skandálech s
nestandardním studiem. Na základě této zprávy se
bude rozhodovat, zda jsou na fakultě standardní
podmínky. V případě, že by komise objevila nějaké
zásadní nedostatky, hrozilo by fakultě přerušení
akreditace.

Výběrová komise doporučila Vladimíra Rösela
do funkce generálního ředitele NG
06.05.2011 Ministr kultury Jiřím Besser by dnes
měl obdržet zápis z hlasování výběrové komise,
která doporučila na post generálního ředitele
Národní galerie (NG) ekonoma Vladimíra Rösela.
Nyní konečné rozhodnutí závisí na ministru kultury.
Nový generální ředitel by měl být jmenován k datu
1. června.

Ve čtvrtek bylo vyzvednuto první tělo z vraku
zříceného airbusu 
06.05.2011 Z trosek letadla, které se nachází 3900
metrů pod hladinou, bylo po jednom neúspěšném
pokusu vyzvednuto tělo jedné z 228 obětí tragédie
z června 2009. Členové pátracího týmu uvedli, že
tělo bylo stále připoutáno k sedadlu. Pátraní
probíhá za mimořádně složitých podmínek.
V Paříži právě probíhá analýza vyzvednuté černé
skříňky.

Na konvoj tureckého premiéra zaútočili
neznámí ozbrojenci 
06.05.2011 Předseda vlády Recep Tayyip Erdogan
z místa svého předvolebního projevu v provincii
Kastamon odletěl vrtulníkem. Kolona, která jej do
města doprovázela, se však při návratu ocitla pod
palbou ze střelných zbraní a výbuchy granátů.
Jeden policista během útoku zemřel. Zvláštní
komando turecké policie nyní hledá útočníky
v okolních lesích.

Policie v Maroku zadržela 3 podezřelé z útoku v
Marrakeshi
06.05.2011 Marocké ministerstvo vnitra oznámilo,
že byli zadrženi 3 muži marocké národnosti, kteří
jsou podezřelí ze spáchání bombového útoku v
kavárně v turisticky oblíbeném městě Marrakesh,
který zabil 16 lidí. Podle policistů se hlavní
podezřelý již přiznal k věrnosti teroristické síti
Al-Kaida a údajně se již snažil bojovat po boku
islamistů v ruské republice Čečensko a v Iráku.
Poslední teroristický útok se v Maroku odehrál v
roce 2003, kdy sebevražedný atentátník zaútočil

na americkou ambasádu v Casablance a zabil 45
lidí.

Čínská vláda provedla v minulém roce masivní
investice do Latinské Ameriky
06.05.2011 Podle studie OSN vzrostla míra
investic Číny do tohoto regionu o 40% na 113
miliard dolarů v roce 2010. Brazílie přijala investice
v hodnotě 48,5 miliardy a Mexiko 17,7 miliardy
dolarů. Hlavním lákadlem pro čínské investice jsou
přírodní zdroje zemí Latinské Ameriky, které v
souvislosti s rozkvětem čínského průmyslu a
stavitelství hrají pro Čínu klíčovou roli.

Jižní Korea ratifikovala smlouvu o volném
obchodu s EU
06.05.2011 Tamní parlament by tak měl podpořit
vzájemný obchod mezi oběma stranami, jehož
hodnota by se měla pohybovat okolo 100 miliard
eur ročně. Dohoda odstraní většinu celních bariér
během příštích pěti let.

Indonéská ekonomika posílila o 6,5% v prvním
čtvrtletí
06.05.2011 Odhady ekonomů na růst největší
jihoasijské ekonomiky tak byly přesně splněny.
Příčinou tohoto jevu je zvýšená konzumní aktivita
obyvatel země i vyšší míra investic, která
povyrostla o 27% oproti stejnému období minulého
roku.

Technici poprvé od neštěstí vstoupili do
budovy reaktoru JE Fukušima Daiichi
05.05.2011 Do budovy prvního reaktoru byla
nainstalována ventilace s cílem odstranit ze
vzduchu v objektu škodlivé látky. Poté bude moci
být nainstalováno nové chladící zařízení, které
nahradí prozatímní kropení reaktoru vodou. Stejný
postup čeká i na další reaktory, uvnitř jejichž budov
je hladina radiace stále na nebezpečné úrovni.

ČNB předpovídá růst ekonomiky v letošním i
příštím roce
05.05.2011 Pro letošní rok předpovídá ČNB růst
1,5% HDP, který bude ovšem zpomalen fiskální
politikou vlády a nižšími zahraničními investicemi.
Zvýšený růst je ovšem očekáván v roce 2012, kdy
dle současných prognóz bude česká ekonomika
posilovat o 2,8% HDP.

Vydavatelé knih dnes protestovali proti nárůstu
DPH na knihy
05.05.2011 V Praze dnes protestovali vydavatelé
knih. Nesouhlasí se zvýšením DPH na knihy z 10%
na 17,5%, které by mělo vzrůst do 2 let kvůli
neschopnosti státu financovat důchodovou
reformu.

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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