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Republikáni USA plánují silné redukce výdajů
do vzdělání
11.05.2011 Republikáni Sněmovny reprezentantů
USA odhalí podle zákulisních zdrojů v několika
dnech svůj plán rozpočtu na příští fiskální rok
začínající 1. října tohoto roku. V něm dojde k
redukcím státních výdajů mnoha sektorů,
především pak školského a vzdělávacího systému.
Nedojde však podle předpovědí k omezování
výdajů do armádních záležitostí USA.

Gingrich bude kandidovat v prezidentských
volbách USA 2012
11.05.2011 Bývalý mluvčí Bílého domu a
republikán státu Georgia Newt Gingrich bude podle
oficiálního prohlášení kandidovat na post
prezidenta v nadcházejících prezidentských
volbách. Podle odborníků je právě Gingrich zatím
nejpravděpodobnějším kandidátem republikánské
strany vůbec.

Příbuzní Osamy bin Ladina vyžadují od USA
důkazy jeho smrti
11.05.2011 Podle oficiální zprávy požádali příbuzní
zabitého teroristy Osamy bin Ladina Spojené státy
americké, aby jim dodaly podrobné informace a
jasné důkazy o jeho smrti. Ladinův syn Omar, který
již dříve odsuzoval otcův terorismus, přiznal, že
americký prezident Barack Obama je právně i
politicky zodpovědný za Ladinovu smrt, musí tak
rodině poskytnout nutné odpovědi a důkazy.

Dánsko obnoví celní kontroly na hranicích s
Německem a Švédskem
11.05.2011 Na zavedení stálých kontrol se shodla
menšinová vláda s nevládní pravicově
populistickou Dánskou lidovou stranou (DVP),
která požadovala obnovení běžných hraničních
kontrol v souvislosti s nekontrolovaným přílivem
uprchlíků a nárůstem příhraniční kriminality.
Opatření má začít platit během dvou až tří týdnů
především na dánsko-německé hranici, má se
však týkat také přístavů a mostu spojujícího
Dánsko a Švédsko.

Běloruský rubl devalvoval téměř o 30 %
11.05.2011 K devalvaci došlo v důsledku zrušení
omezení pro pohyb směnného kurzu zavedených
Národní bankou Běloruska poté, co v březnu
v zemi vznikl deficit cizích měn na domácím trhu.
Kurz rublu běloruských bank směl až dosud
převyšovat úředně stanovený kurz maximálně o
dvě procenta. Bělorusko je podle expertů v
hluboké hospodářské krizi. Země požádala o úvěr
ve výši 1 miliardy dolarů sousední Rusko, které jej
však poskytnout odmítlo. EurAsEC poskytnutí 2
miliardové půjčky stále zvažuje.

Sněmovna schválila tzv. malou důchodovou
reformu 
11.05.2011 Poslanecká sněmovna dnes schválila
novelu zákona o důchodovém pojištění, takzvanou
malou důchodovou reformu. Ta má garantovat
vyšší penze lidem s většími mzdami. Zároveň
mimo jiné také hovoří o postupném
zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu.
Novelou se nyní bude zabývat Senát.

Předseda VV Radek John končí ve funkci
vicepremiéra
11.05.2011 Předseda strany Věci Veřejné Radek
John dnes oznámil, že se rozhodl rezignovat na
post vicepremiéra. V reakci na toto oznámení byl
přijat prezidentem Václavem Klausem na
Pražském hradě, kde projednávali jeho další
působení ve vládě.

21. května se koná demonstrace odborů proti
vládním reformám
11.05.2011 V sobotu 21. května se v Praze
uskuteční demonstrace odborů proti vládním
reformám. V 11:55 se vydají od Domu odborových
svazů na pražském Žižkově na Václavské náměstí,
kde by měly protesty pokračovat. Odboráři
demonstraci považují za poslední varování před
započetím razantnějších akcí.

Politické napětí v Chile
11.05.2011 Hrozící stávka studentů, protesty proti
energetickému projektu Hidroaysen, střety mezi
politickými silami a těžkooděnci a přítomnost
armády popisují situaci v Chile. Policisté byli
nařčeni z obtěžování demonstrantů a jejich
následného zatčení. Studentské federace mezitím
čekají na udělení povolení uspořádat protestní
pochod.

Čína odmítá kritiku USA za porušování lidských
práv
11.05.2011 Podle čínského ministerstva zahraničí
mají obě dvě země rozdílný postup, ale i stádium
vývoje, a proto se jejich přístup k některým
záležitostem liší. USA opětovně označilo čínský
přístup k lidským právům a k demokracii za
žalostný a naprosto evidentní. Čínská vláda však i
přesto vidí v této záležitosti jakýsi historický vývoj,
a zároveň vyzývá druhou stranu, aby byly
vzájemné rozhovory i nadále založeny na
vyrovnanosti a vzájemném respektu.

Toyota zaznamenala výrazný propad zisku
11.05.2011 Zisk společnosti za první čtvrtletí
tohoto roku se propadl o 77% oproti stejnému
období minulého roku. Analytici však očekávají
opětovný rychlý nárůst. Viníky jsou přerušení
zásobování jednotlivými díly a elektrickou energií.
Čistý zisk Toyoty v prvním čtvrtletí činil 315,5
milionu dolarů.

Tokyo Electric Power přistoupilo na podmínky
státní finanční pomoci
11.05.2011 Majitel a provozovatel JE Fukušima
Daiichi souhlasil s drastickou restrukturalizací na
oplátku za finanční pomoc vlády při splácení
kompenzací za způsobenou krizi. TEPCO by mělo
výrazně snížit mimokompenzační výdaje a
přistoupit na vyšetřování postupu celého vedení
společnosti. Technikům se mezitím podařilo
zastavit únik radioaktivní vody do šachty pod třetím
reaktorem.

Dvě nejdůležitější města Jemenu jsou
ochromena - přes 20 lidí již bylo zabito
11.05.2011 Hlavní město Jemenu Sanaa a
průmyslové centrum Taiz jsou ochromeny novými
masovými nepokoji. V ulicích dochází k otevřeným
střetům a bezpečnostní složky jen dnes zastřelily
přes dvě desítky lidí. Demonstranti stále požadují
odchod jemenského prezidenta. Prezident
Jemenu Ali Abdullah Saleh se dříve již dohodl s
opozicí na odchodu výměnou za beztrestnost,
ovšem při podepisování smluv svůj postoj změnil,
čímž dle expertů zcela zablokoval možnost
mírového řešení situace v Jemenu.

Tanky syrské armády ostřelují město Homs
11.05.2011 Armádní tanky ostřelovaly rezidenční
čtvrti v Homsu, podle bojovníků za práva v Sýrii jde
již o třetí město napadené tankovými jednotkami.
Zároveň je podle zpráv v Homsu slyšet i střelba z
těžkých kulometů. Město Homs se ukázalo jako
nejlidnatější centrum odporu proti prezidentu Sýrie
Basharu al-Assadovi. Zatím došlo k zabití dvou lidí.
Bratranec prezidenta Assada v rozhovoru pro New

York Times prohlásil, že rodina Assadů se
rozhodně nevzdá a bude bojovat až dokonce,
neboť v zemi vládne již 41 let.

Ugandský opoziční vůdce se nesmí vrátit do
Ugandy
11.05.2011 Kizza Besigye, opoziční vůdce, který
před dvěma týdny odletěl do Keni, nebyl vpuštěn
na palubu letadla do Ugandy se zdůvodněním, že
letadlo by v Ugandě nemohlo přistát. Kizza
Besigye, který byl protikandidátem
prezidenta Yoweri Museveniho, byl jedním z těch,
kteří volali po protestech - Uganda se tak dostala
do celonárodní krize, která pokračuje. Vrátit
se Besigye chtěl den před 4. slavnostním
prezidentským slibem Yoweri Museveniho, který
tak bude opět uveden do úřadu.

Uganda bude těžit ropu - Východoafrické
společenství postaví nový ropovod
11.05.2011 Východoafrické společenství (EAC) se
rozhodlo vybudovat nový plynovod a ropovod,
který by spojil dva nejnovější členy EAC Rwandu a
Burundi s Ugandou na severu- měla by tak být
posílena energetická bezpečnost obou zemí.
Hlavní město Ugandy, Kampala, bude spojeno s
hlavním městem Rwandy, Kigali, přičemž v další
fázi bude dostavěno i spojení mezi Kigali a hlavním
městem Burundi, Bujumbura. Výstavbu povede
Uganda, přičemž EAC na ni poskytne 600 000
dolarů. Uganda totiž v roce 2006 objevila při
hranicích s Demokratickou republikou Kongo
bohatá uhlovodíková ložiska, kde se dle prvních
odhadů dá vytěžit přes 2 miliardy barelů, ovšem
všichni se shodují, že ložiska jsou pravděpodobně
ještě mnohem větší. Uganda také oznámila, že
plánuje výstavbu nových rafinérií, pro něž nyní
potřebuje ještě 2 miliardy dolarů.
Společnost Tullow Oil, která vedla průzkumy
oznámila, že těžba ropy by měla být zahájena na
začátku roku 2012.

Řecko ochromila generální stávka
11.05.2011 Odbory protestují proti plánovaní
privatizaci státního majetku a 15%
nezaměstnanosti. Většina obyvatel s šetřením
souhlasí, vadí jim však, že vláda hledá východisko
z hospodářské krize pouze ve zvyšováním DPH,
zdaňováním a snižováním platů. Stávka zasáhne
školy, úřady, nemocnice i vnitrostátní lety.

Britská vládní koalice je již rok u moci
11.05.2011 Přestože v nedávných regionálních
volbách utrpěla koalice konzervativců a liberálních
demokratů velké ztráty, premiér David Cameron
hodnotí uplynulých 12 měsíců pozitivně. Jeho
kabinet, je první koaliční vládou v Británii po 65
letech. Podařilo se mu snížit deficit veřejných
financí, ale však za cenu hospodářského poklesu.
Podporu části veřejnosti vláda ztratila prosazením
školného na vysokých školách.

Plzeň dostane od státu 100 mil korun
10.05.2011 Město Plzeň, které bylo zvoleno
městem kultury pro rok 2015, dostane od státu
finanční podporu ve výši 100 mil korun. Návrh k
tomuto kroku bude předložen ministrem kultury
Jiřím Besserem  (TOP 09). Tato suma bude
využita pouze na kulturní aktivity.

Sněmovnou prošla novela rušící zákon o
neziskových nemocnicích
10.05.2011 Sněmovnou dnes v prvním čtení prošla
novela, jež ruší zákon o neziskových nemocnicích.
ČSSD, která tento zákon před pěti lety prosadila, s
jeho zrušením nesouhlasí. Zamítnout návrh novely
se jí ovšem nepodařilo. Předloha nyní putuje do
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druhého čtení.

Rusko žádá potrestání viníků incidentu v
ukrajinském Lvově
10.05.2011 Včerejší oslavy Dne vítězství v
ukrajinském Lvově vyvrcholily střety mezi příznivci
proruských politických stran Ruská jednota a Vlast
a příslušníky nacionalistické organizace Svoboda.
Obě strany incidentu se nyní obviňují navzájem v
provokaci. Během střetů došlo rovněž k napadení
přítomných veteránů i ruských diplomatů.
Ministerstvo zahraničí Ruské federace ve svém
oficiálním vyjádření vyzvalo k potrestání viníků a
prohlásilo, že „podobné situace by měly být
vyloučeny z praxe rusko-ukrajinských vztahů“.

Národní biotechnologické a biomedicínské
centrum u Vestce zřejmě nevznikne
10.05.2011 Národní biotechnologické a
biomedicínské centrum, které mělo být
vystavěno u Vestce nedaleko Prahy,
pravděpodobně nevznikne. Na kraj nebyl
ministerstvem obrany údajně převeden příslušný
pozemek. Většinu z částky na výstavbu, jež
činí 365 milionů korun, měl kraj získat z Evropské
unie.

Paraguay podepisuje dohody s Organizací pro
výživu a zemědělství
10.05.2011 V pondělí byly podepsány tři dohody
mezi Paraguayí a Organizací pro výživu a
zemědělství (FAO) , které se týkají potravinového
programu, jenž odpovídá více než milionu dolarů.
K hlavním cílům programu patří podpora
zemědělské produkce a konkrétně například
vepřového masa.

V New Yorku a Washingtonu budou občané
varováni před teroristickými útoky přes mobil 
10.05.2011 Do konce tohoto roku plánují obě
města spuštění poplachového systému, díky
kterému budou občané obou měst upozorněni sms
zprávou přes mobilní telefon o hrozbě blížící se
katastrofy či teroristického útoku. Systém podle
výpovědi příslušných osob upozorní všechny, kteří
se budou v danou chvíli nacházet v
předpokládaném okruhu nebezpečí a okamžitě
vyhodnotí celou situaci.

Americký prezident Obama chystá imigrační
reformu
10.05.2011 Americký prezident Barack Obama je
rozhonut podniknout nezbytné kroky v otázce
imigrační reformy na hranicích s Mexikem.
Prezident chce jasně definovat cestu k získání
občanství a též plánuje udělit povolení k pobytu
pro několik tisíc nelegálních imigrantů. Tímto
krokem usiluje prezident podle expertů o získání
podpory hispánského obyvatelstva v

nadcházejících prezidentských volbách, které se
konají v příštím roce. Kromě toho prezident
prohlásil, že udělení občanství pro tyto lidi
znamená i povinnost platit daně, což v současné
době může velice pomoci rozvoji americké
ekonomiky.

Sněmovna podpořila novelu trestního zákoníku
10.05.2011 Poslanecká sněmovna dnes v prvním
čtení podpořila novelu trestního zákoníku, která
zvyšuje sankce u trestných činů korupčního
charakteru, kdy pachatelem je úřední osoba.
Maximální základní trestní sazbu za zneužití
pravomoci úřední osoby novela zvyšuje ze tří na
pět let vězení, úředníkům za pletichy v
insolvenčním řízení mají nově hrozit až tři roky
vězení.

Microsoft kupuje společnost Skype
10.05.2011 Podle nejnovějších zpráv dojde s
konečnou platností k odkoupení Skype společností
Microsoft za 8,5 miliardy dolarů. Vyjednávání o
nákupu trvalo zhruba měsíc, o odkoupení Skype
měly zájem i společnosti Google či Facebook. Ty
nabízely za nákup mezi 3 a 4 miliardami dolarů.

Debaty o navýšení maximální hranice státního
dluhu USA se protáhnou do července 2011
10.05.2011 Podle expertů nedokáží zákonodárci
uzavřít s prezidentem Barackem Obamou vhodný
kompromis dříve než v červenci tohoto roku. USA
dosáhne však podle odhadů nejvyšší možné
hranice státního dluhu 14,3 bilionu dolarů již 16.
května. Po politické scéně se tak šíří mnohé
obavy, že překročení povolené a schválené
hranice 14,3 bilionu dolarů s sebou přinese velké
ekonomické problémy jako navýšení úrokové
sazby, což může výraznou měrou ohrozit plynulý
pokrizový rozvoj americké ekonomiky.

USA nestáhne z Pákistánu ředitele tamní CIA i
přes zveřejnění jeho jména
10.05.2011 To prosáklo na veřejnost v jednom z
tištěných lokálních médií. Předchozí ředitel CIA v
této zemi musel být stažen právě z důvodu
odtajnění jeho identity. Vztahy obou zemí jsou od
zabití Osamy Bin Ladena napjaté. Pákistánský
premiér Gilani dokonce označil americkou operaci
za narušení suverenity země.

Chubu Electric zavře na přání vlády JE
Hamaoka
10.05.2011 Japonský premiér před nedávnem
požádal tamní energetickou společnost, aby z
bezpečnostních důvodů přerušila výrobu elektřiny
v komplexu JE Hamaoka. Vědci totiž zjistil, že
pravděpodobnost silných otřesů v jejím okolí je
velmi vysoká. Odstavení této elektrárny ovlivní i
automobilovou produkci společnosti Toyota Motor.

Australská vláda zveřejnila tvrdá úsporná
opatření
10.05.2011 Celkově by se měly vládní útraty snížit
o necelých 24 miliard dolarů, což by mělo na
přelomu roku 2012-2013 vytvořit dostatečnou
rozpočtovou rezervu. Austrálie v současnosti
prožívá těžební rozmach, ale i přesto hodlá během
následujících pěti let představit další úsporné
návrhy. Díky jednotlivým úsporám by se obyvatelé
mohli dočkat i snížení daní.

Japonsko přehodnotí plány na zvýšení
závislosti na jaderné energii
10.05.2011 Podle slov premiéra Naoto Kana by se
měla celá země více soustředit na obnovitelné
zdroje, a to právě v souvislosti s potíži JE
Fukušima Daiichi. Dosavadní plány japonské vlády
hovořily spíše o tom, že by se závislost na jaderné
energii měla naopak zvýšit. V současnosti pokrývá
jaderná energie 30% spotřeby země a spolu s
fosilními palivy je jedním z pilířů japonské
společnosti.

Dalibor Stráský zřejmě obsadí post
hornorakouského vládního pověřence pro
jadernou energii
10.05.2011 Radko Pavlovec, který tuto funkci
zastával posledních 13 let, rezignoval poté, co
vyšlo najevo, že mnoho rakouských politiků
kritizujících jadernou energetiku sedí v dozorčích
radách firem, jež čerpají peníze z jaderné
energetiky. Cílem nového pověřence bude zabránit
obnovení provozu v bavorské JE Isar a dostavbě
Temelína a slovenských Mochovců.

NATO odmítá nařčení z neposkytnutí pomoci
trosečníkům
10.05.2011 Britský list The Guardian obvinil
námořní síly NATO, že v březnu nepomohly lodi
přepravující uprchlíky z Tripolisu na italský ostrov
Lampedusa. Přestože porouchaná loď žádala o
pomoc, záchrana přišla až po dvou týdnech, kdy
na palubě hlady a žízní zemřelo 62 lidí. Mluvčí
NATO Carmen Romerová kategoricky odmítla, že
by některé z vojenských plavidel ignorovalo žádost
o pomoc.

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.
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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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