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Bílý Dům: "Chceme udržet dobré diplomatické
vztahy s Pakistánem."
09.05.2011 Tiskový mluvčí Bílého domu Jay
Carney prohlásil, že USA se budou snažit o to, aby
smrt vůdce teroristické organizace al Qaeda
Osamy bin Ladina nijak neovlivnila
americko-pakistánské diplomatické vztahy. Přesto
však Carney ve svém prohlášení naznačil, že
Spojené státy apelují na Pakistán s prosbou o
poskytnutí přístupu k Ladinovým třem ženám. Ty
by podle Bílého domu mohly mít zásadní vliv na
získání informací o celé síti teroristické organizace.

Americký prezident Barack Obama zahájí
diskuze se senátem o redukcích státního dluhu
09.05.2011 Prezident Obama se setká nejprve ve
středu s demokratickými zástupci senátu, ve
čtvrtek poté s republikány. Tématem diskuze bude
státní dluh, který se v současné době nachází na
hodnotě 1,4 bilionu dolarů. Prezident Obama bude
jednat podle zákulisních zdrojů o možnosti
navýšení maximální hranice dluhu státu a také
navrhovat možnosti, jak státní dluh zredukovat.

Bulharsko neplánuje umístit na svém území
prvky protiraketové obrany
09.05.2011 Oznámil to bulharský ministr obrany
Anya Angels v reakci na zprávu o lokaci
amerických protiraket v Rumunsku plánované na
rok 2015. Bulharsko a Turecko byly uváděny jako
další potenciální lokality pro umístění radaru
budoucí evropské protiraketové obrany.

Ministr spravedlnosti USA: "Mým cílem je
uzavřít komlex Guantanamo Bay."
09.05.2011 Americký ministr spravedlnosti Eric
Holder prohlásil ve svém proslovu, že uzavření
dlouholetého vězení pro podezřelé z terorismu
Guantanamo Bay patří mezi velké priority jak
amerického prezidenta Baracka Obamy, tak
ministra samého. Prezident Obama již plánoval
uzavření komplexu a převoz vězňů k civilním
soudům na americké pevnině, tento záměr však
zatím nebyl splněn.

Dohoda o rozmístění prvků americké
protiraketové obrany v Rumunsku bude
podepsána na podzim
09.05.2011 Dohoda o rozmístění prvků
amerického systému protiraketové obrany na
rumunské letecké základně v Deveselu by podle
rumunského ministra zahraničí Teodora
Baconschiho měla být podepsána na podzim
tohoto roku. Rumunští a američtí experti se podle
ministra již shodli na konečném znění návrhu
dokumentu, který nyní musí být schválen
zákonodárci obou zemí. USA jednaly s
Rumunskem o rozmístění antiraket proti
balistickým střelám déle než rok. Do Rumunska by
měly být převezeny v roce 2015, obsluhovat je
bude 200 amerických vojáků. Na zprávu o
dosažení dohody mezi USA a Rumunskem
zveřejněnou minulé úterý ihned reagovalo
ministerstvo zahraničí Ruské federace, které od
Spojených států očekává záruky spojené
s budováním evropského systému protiraketové
obrany.

Ministr kultury jednal s kandidáty na post
generálního ředitele NG
09.05.2011 Ministr kultury Jiří Besser (TOP 09)
dnes jednal s kandidáty na funkci generálního
ředitele Národní galerie (NG) Vladimírem Röselem
a Markem Pokorným. Během příštího týdne se
ministr setká s třetím kandidátem na tento
post Jiřím Fajtem. Nový generální ředitel NG by
měl být jmenován k 1. červnu 2011.

Odbory se zúčastní dalšího jednání tripartity
09.05.2011 Odbory se budou i nadále účastnit
jednání tripartity, ačkoliv z posledního společného
jednání o reformních zákonech na protest odešli. S
demonstrací, kterou plánují na 21. května, ovšem
počítají. Odboráři jsou nespokojeni s jednáním
vlády, která s nimi podle jejich názoru nedebatuje o
svých reformních záměrech a nezohledňuje jejich
připomínky k připravovaným reformám.

Byl představen návrh nového občanského
zákoníku
09.05.2011 Premiér Petr Nečas, ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil a profesor Karel Eliáš
dnes představili návrh nového občanského
zákoníku. Hlavním jeho cílem je sjednocení
veškerého soukromého práva do jednoho kodexu
a srovnání postavení českých občanů s občany
dalších států EU. V platnost by se nový občanský
zákoník mohl dostat 1. ledna 2013.

Volkswagen chce koupit výrobce nákladních
vozů MAN
09.05.2011 Německý automobilový koncern
Volkswagen zvýšil svůj podíl v německé
společnosti MAN nad 30 procent a usiluje o její
celkové převzetí. Podal již závaznou nabídku na
odkup akcií výrobce nákladních vozů za cenu 95
EUR za akcii. Jak uvedla společnost Volkswagen,
jejím cílem je vytvořit největšího evropského
producenta užitkových aut, který by měl kromě
značek VW a MAN zahrnovat také švédskou
společnost Scania. V reakci na tuto zprávu posílily
akcie koncernu VW až o 3%.

Francie pravděpodobně sníží povolenou
hranici alkoholu pro mladé řidiče
09.05.2011 Francouzská policie od začátku roku
zaznamenala desetiprocentní nárůst tragických
nehod. Současná tolerovaná hranice 0,5 promile
alkoholu v krvi by se podle právě připravovaného
návrhu zákona měla pro řidiče mezi 18-25 lety
měla snížit na 0,2 promile.

V Německu začíná sčítání lidí, první od roku
1987
09.05.2011 Aktivně se povinného sčítání lidí, domů
a bytů zúčastní pouze třetina populace, které
neodevzdání sčítacího formuláře hrozí pokuta 300
až 5000 eur. Úřady chtějí zjistit, jestli je Němců
opravdu předpokládaných 81,8 milionu. Bývalá
východoněmecká města, která po roce 1989 zažila
odchod části obyvatel, se nyní bojí snížení dotací.

Německý export dosáhl rekordního objemu
09.05.2011 Německý export dosáhl v březnu roku
2011 rekordního objemu ve výši 98,3 miliardy eur.
Podle statistických údajů se jedná o nejvyšší
výsledek od zahájení vedení výpočtů, tedy od roku
1950. Zvýšil se rovněž objem dovozu, jeho nárůst
však není v porovnání s vývozem výrazný.

Panamští domorodci vyhráli boj proti výstavbě
hydroelektrárny
09.05.2011 Panamská vláda se rozhodla na
neurčito pozastavit práce na výstavbě
hydroelektrárny na řece Tabasara, a to po jednání
s místními domorodými obyvateli. K dohodě došlo
na setkání v Davidu poté, co protestující
zablokovali jednu z dálnic.

V Brazílii bude vyškoleno až 8 milionů
pracovníků
09.05.2011 Brazilská prezidentka Dilma Rousseff
uvedla, že vláda do roku 2014 vyškolí až 8 milionů
pracovníků a studentů. Rousseff dále oznámila, že
výrazně vzroste počet udělených stipendií na

studium (či odborné školení) v zahraničí. Země by
z tohoto projektu měla později benefitovat,
jelikož přibude kvalifikovaných sil v oborech, která
jsou nyní kvůli nedostatku pracovních sil
neefektivní.

Libyjská armáda zvolila novou taktiku, NATO
není schopné likvidovat vojenské stroje
09.05.2011 Libyjské tanky a dělostřelectvo
obléhající Misratu zahájili novou taktiku - "vystřel a
běž". Po každém výstřelu se vojenská technika
operativně přesouvá, což činí velká problémy
spojeneckým letadlům, která jsou jen málo
schopná zaměřovat své cíle, vojenský zdroj z
velitelství NATO přiznal, že palebná síla spojenců
je tím výrazně degradována. Dále se ukazuje, že i
přes neustálé bombardování se příznivcům
Muammara Kaddafiho a libyjské armádě daří
vytlačovat povstalce a držet v obležení Misratu i
zbytky východní Libye, které jsou v rukou
povstalců.

Tisíce lidí protestují v Maroku a požadují
reformy
09.05.2011 Po celé zemi vyšly do ulic tisíce lidí,
kteří požadují reformy. K protestům došlo mimo
jiné i v reakci na teroristický útok ve městě
Marakesh. Podle odhadů se protestů účastnilo
přes 8 000 lidí, kteří ve svých projevech odsuzují
násilí a terorismus, požadují svobodu a kritizují
korupci marockých úřadů. Demonstranti si také
stěžují, že obyvatelé trpí nedostatkem příležitostí a
pracovních míst, přičemž policie nerespektuje
nikoho - požadují, aby policie zacházela s lidmi
jako se sobě rovnými. V Maroku vládne nejstarší
arabská královská dynastie v jejímž čele stojí
současný král Mohammed VI., vládnoucí od roku
1999. Král v obavách před revolucí přislíbil na
začátku roku 2011 reformy, ovšem převážně k
žádným nedošlo.

U ostrova Lampedusa se potopila loď s 500
uprchlíky
08.05.2011 Všechny pasažéry z lodi, která
ztroskotala na mělčině, se podařilo zachránit.
Někteří z nich dokonce sami doplavali na pevninu.
Od začátku roku připlulo na Lampedusu okolo 30
tisíc běženců.

Belgický ministr energetiky plánuje do 4 let
uzavřít 2 jaderné reaktory
08.05.2011 Záměr ministr Paula Magnetta uvítali
především belgičtí Zelení, kteří hodlají s pomocí
komise odborníků sestavit plán celkového odklonu
od jaderné energie. Podle ministra má Belgie již
nyní alternativní zdroje, jež by kompletně nahradili
oba dva bloky jaderné elektrárny v Doelu.

Apple a Google čelí podezření ohledně
skladování osobních dat klientů
08.05.2011 Společnosti Apple a Google čelí tlaku
ze strany veřejnosti a amerických zákonodárců,
kteří hodlají přezkoumat podezření na nelegální
shromažďování osobních dat klientů a jejich
skladování po dobu až jednoho roku. Tyto
informace prý slouží podle odborníků jako
prostředek masivní reklamní propagace, kterou
obě společnosti využívají. Výkonní ředitelé Apple i
Google se budou v nejbližších dnech zpovídat
před kongresovou komisí USA z těchto aktů a
vysvětlovat příčiny, proč jsou osobní informace
klientů nezbytnou součástí chodu firem.

Cena ropy opět nabírá sestupné tendence
08.05.2011 Ropa i nadále pokračuje ve svém
prudkém cenovém úpadku. Brent ropa klesla o
$1.67 na současných $109.13 za barel, cena
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americké ropy je $97.18 za barel, což znamená
pokles o $2.62.

Prezident Václav Klaus jmenoval nové generály
Armády ČR a Celní správy ČR
08.05.2011 Prezident Václav Klaus dnes ku
příležitosti výročí konce 2. světové války jmenoval
dva nové armádní generály a jednoho generála
celní správy. Do hodnosti generálmajora byl
jmenován brigádní generál Ing. Jiří Baloun, Ph.D.,
MSc., ředitel Sekce plánování sil Ministerstva
obrany ČR. Do hodnosti brigádního generála
prezident jmenoval plukovníka gšt. Ing. Vladimíra
Halenku, ředitele Sekce logistiky Ministerstva
obrany ČR a plukovníka JUDr. Ing. Pavla
Novotného, generálního ředitele Generálního
ředitelství cel ČR.

Britská vláda nebude bránit referendu o
nezávislosti Skotska
08.05.2011 Oznámil to dnes ministr pro Skotsko v
britské koaliční vládě Michael Moore. Referendum
o odtržení je hlavním bodem programu Skotské
národní strany (SNP), která po čtvrtečních volbách
v novém zemském parlamentu poprvé získala
absolutní většinu křesel. Předseda SNP a první
ministr Alex Salmond již potvrdil, že je referendum
naplánované na druhou polovinu funkčního období
nového parlamentu. Podle mínění veřejnosti však
historický volební úspěch skotských nacionalistů
souvisí spíše se ztrátou důvěry k dosavadní
vládnoucí straně, nemusí tedy nutně vyjadřovat
touhu po odtržení.

V Albánii probíhají místní volby
08.05.2011 Dnes ráno v Albánii začaly místní volby
do správních orgánů. Dohlíží na ně přes 5000
místních i zahraničních pozorovatelů, většina z
pověření Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE). Volby probíhají v napjaté
atmosféře, v předvečer voleb došlo k násilným
projevům, mimo jiné vůči opozici. Evropští
představitelé Albánii upozornili, že situace může
mít negativní vliv na vstup země do Evropské unie.

Ekvádorský prezident pokládá výsledky
referenda za své vítězství
08.05.2011 Ekvádorský prezident Rafael Correa
nahlíží na výsledky referenda, jež v zemi proběhlo,
jako na své vítězství a projev podpory od obyvatel.
Ekvádorci projevili svůj souhlas se všemi deseti
návrhy, zahrnujícími například zákaz býčích
zápasů, změny v soudním systému a reformu
médií. Dle opozičních politiků se jedná o pokus o
rozšíření pravomocí ze strany hlavy státu. Analytici
uvedli, že výsledky naznačují, že by Correa mohl
být úspěšný též v dalších prezidentských volbách,
jež se budou konat roku 2013, a být tedy již po třetí
zvolen prezidentem.

Honduraští učitelé drží hladovku za své kolegy
08.05.2011 Honduraští učitelé oznámili, že budou
pokračovat v hladovce, dokud vláda nevrátí
pracovní místa více než třem stem jejich kolegů,
jež byli suspendováni z důvodu účasti na stávce a
protestech v předešlých měsících. Hladovka byla
zahájena ve středu před budovou Národního
kongresu, odkud byli účastníci vyhnáni policií. Mezi
dalšími požadavky jsou konec procesu privatizace
ve školství a vyplacení mezd, které jim vláda
údajně dluží.

Napolitano: "USA nijak nereagují na smrt
Usamy bin Ladina."
08.05.2011 Ministryně vnitřní bezpečnosti USA
Janet Napolitano prohlásila, že Spojené státy
podceňují současné nebezpečí ze strany
islámských teroristů, kteří slíbili Západu a
především USA tvrdou odplatu za smrt teroristy
Osamy bin Ladina. Ministryně přiznala, že USA by
měly být v této době mnohem opatrnější, zvýšit
svou protiteroristickou aktivitu a snažit se předejít
jakémukoli nebezpečí, které od teroristů hrozí.

V Tunisku byl obnoven zákaz vycházení - již tři
dny pokračují silné protesty
08.05.2011 Tuniská vláda nařídila v noci zákaz
vycházení v nočních hodinách, reaguje tak na tři
dny potlačování nových silných protestů, které
vyvolali především vlivné osobnosti tuniské kultury
a politiky svými připomínkami k nedávnému
převratu. Nové problému v této zemi, kde byla
zahájena vlna arabských revolucí, jsou způsobeny
tím, že prozatímní správa doposud nesplnila svůj
závazek naplnění demokratických principů po
převzetí moc po bývalém prezidentu Zine Abidine
Ben Alim. Mluvčí protestujících prohlásil, že je nyní
třeba v revoluci dále pokračovat.

OSN: libyjské potravinové zásoby dojdou mezi
6 až 8 týdny
08.05.2011 Šéf Světového potravinového
programu OSN (WFP) Josette Sheeran prohlásil,
že za 6 až 8 týdnů v Libyi pravděpodobně dojdou
zásoby potravin. Šéf WFP proto zdůraznil, že stále
neexistuje plán, který by čelil stále více se blížící
humanitární katastrofě v Libyi. Libyjský potravinový
systém byl totiž centrálně řízen vládou, ta ovšem
nyní není schopna nové potraviny do země dostat
a tudíž je ani distribuovat. Ovšem nikdo jiný zatím
řízení distribuce a dovozu potravin do Libye
nepřevzal.

Téměř 3 miliony obyvatel Nigeru nemají
dostatek potravin
08.05.2011 Potravinová krize je způsobena
obrovskými suchy a přemnožením hmyzu, který
napadl letošní úrodu. Vláda Nigeru oznámila, že
17, 3 % obyvatel země trpí smrtelným hladem,

ačkoliv ještě v lednu vláda předpovídala, že úroda
by mohla zajistit i přebytky. Tato situace se spolu s
hladovými bouřemi v Ugandě přidává k naplňování
předpovědí Světové banky a Mezinárodního
měnového fondu. Obě tyto instituce varují před
krizí afrického kontinentu.

Libyjští povstalci získali příslib financí od
Západu i arabských zemí
08.05.2011 Koalice západních zemí s arabskými
státy se dohodly na finanční pomoci pro libyjské
povstalce v řádech milionů dolarů. Ministři USA,
Francie, Velké Británie a Itálie se v Římě spolu s
ministry Kataru, Kuvajtu a Jordánska dohodli na
vytvoření fondu pro vedení povstalecké kampaně s
cílem svržení Muammara Kaddafiho. Americká
ministryně zahraničí Hillary Clinton ve
Washingtonu vyjádřila tak, že se pokusí o změnu
federálního zákona tak, aby bylo možné předat
libyjským povstalcům alespoň nějaké prostředky z
30 miliard dolarů zmražených Libyi v USA. Libyjská
vláda považuje tyto kroky za pirátství - podle Libye
rebelové nejsou žádným způsobem oprávněni
převzít peníze zabavené státu Libye, neboť se
nejedná ani o právnickou osobu, ani o suverénní
stát a nebyla vydána žádná rezoluce OSN,
přičemž se zmraženými majetky by se podle vlády
nemělo nakládat.

Irsku se sníží úroková míra na půjčku od EU a
MMF
08.05.2011 V současné době činí úroková míra
5,8%, což je hodnota, na které se dohodli jak
členové Eurozóny, tak představitelé v Evropské
komisi. Konkrétní hodnota snížení zatím není
známa, ale i jediné procento může znamenat
splátkovou úlevu okolo 400 milionů euro.

Maledivská policie se střetla se stovkami
demonstrantů na náměstí v Male
08.05.2011 Demonstranti protestovali proti stále se
zvyšujícím cenám potravin v zemi. Za to viní právě
vládu a současného prezidenta Mohammeda
Nasheeda, po němž požadují rezignaci. Opozice
opět obvinila pořádkové sbory z použití
nadměrného násilí. Vláda argumentuje tím, že
současné protesty mohou výrazně ohrozit
ekonomiku založenou především na turismu.

Austrálie bude posílat imigranty do
zadržovacích táborů v Malajsii
08.05.2011 Australská vláda dospěla k dohodě s
Malajskými úřady, která jim umožní odeslat část
imigrantů do jejich zadržovacích azylových táborů,
čímž se ulehčí napjaté imigrační situaci v zemi.
Proti tomuto kroku vystoupila australská opozice.
Austrálie na oplátku přijme více uprchlíků, kteří
prošli kontrolou OSN.
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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: Marek Görges, jr.
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