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Španělská vláda bude žádat odškodnění pro
zelináře
01.06.2011 V důsledku později dementovaných
informací, že nákaza salátových okurek smrtící
bakterií EHEC pochází ze Španělska, přišlo o práci
přes 550 španělských zemědělců. Týdenní ztráty
jsou vyčísleny na 200 milionů eur a španělští
zelináři požadují po Německu náhradu. Pokud se
však neprokáže, že Němci jednali s úmyslem
poškodit Španělsko, nemají zelináři dle právních
expertů naději na přímé odškodnění od německé
vlády. 

Ratko Mladič stane v pátek před  Mezinárodním
trestním tribunálem
01.06.2011 Během prvního slyšení si bývalý
bosenskosrbský generál vyslechne obvinění z
genocidy a válečných zločinů, poté před soudem
řekne, jestli se cítí vinen. Retko Mladič, který byl
včera hned po svém příjezdu do Haagu podroben
důkladné lékařské prohlídce, má být po celou dobu
trvání procesu pod stálým lékařským dohledem.  

Po celém Španělsku probíhají masové protesty
01.06.2011 Od 15. května 2011 probíhají ve
Španělsku desetitisícové demonstrace.
Demonstrace probíhají ve většině velkých měst.
Demonstranti se svolávají přes sociální sítě.
Aktivisté používají hesla #15m a
#spanishrevolution, která označují název hnutí a
den, kdy protesty vypukly poprvé. Protestující
kritizují vysokou nezaměstnanost a
nezodpovědnost politických elit. Na demonstraci
27. května v Barceloně došlo k násilným střetům
mezi demonstranty a policií. Bylo zraněno 121
osob.

K9 projednávala personální změny ve vládě,
nyní řeší zdravotní reformu
01.06.2011 Vyjednavači stran vládní koalice
jednali na dnešní schůzi K9 ve Strakově
akademii o případných personálních obměnách ve
vládě premiéra Petra Nečase (ODS). Žádné
konkrétní změny ovšem nedomluvili, z tohoto
důvodu bude diskuse na toto téma pokračovat
tento čtvrtek. Nyní lídři koalice ještě diskutují
o zdravotní reformě. Je možné, že schůze bude
probíhat až do noci.

Ministři životního prostředí ČR a Gruzie
podepsali společné prohlášení
01.06.2011 Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa dnes jednal s gruzínským ministrem
ochrany životního prostředí Georgem Khachidzem.
Součástí schůze byl také podpis společného
prohlášení, které obsahuje například dohodu o
posílení dvoustranné spolupráce v oblasti vodního
a odpadového hospodářství či provádění
mnohostranných dohod o životním prostředí.

 

Ministr dopravy jmenoval nového náměstka pro
zahraniční vztahy a družicové systémy
01.06.2011 Ministr dopravy Radek Šmerda odvolal
z funkce náměstkyni pro zahraniční vztahy a
družicové systémy Janu Kalvodovou a na toto
místo jmenoval bývalého senátora Jiřího Žáka.
Personální změna prý úzce souvisí s právě
probíhající reorganizací tohoto oddělení.

Severní Súdán navrhuje nové řešení
ozbrojeného sporu o oblast Abyei
01.06.2011 Vláda severního Súdánu předložila
nové návrhy k řešení situace v ropném regionu
Abyei, který jednotky severního Súdánu obsadily
21. května. Dle návrhu by vojska severu měly

obsadit území na sever od řeky Bahar al-Arab,
zatímco jihosúdánská armáda má zabrat jih. Dále
by měla být vytvořena společná správa Abyei, v
jejímž čele se budou střídat obě strany, přičemž
později se o Abyei má rozhodnout v novém
referendu. Z Abyei uprchlo kvůli novým bojům již
přes 10 000 lidí a systém správy dle návrhu
severního Súdánu by měl začít fungovat 8.
července, den před plánovaným vyhlášením
nezávislosti jižního Súdánu.

NATO prodloužilo svou misi v Libyi o dalších
90 dnů
01.06.2011 Severoatlantická aliance odsouhlasila
prodloužení své mise o dalších 90 dnů až do září,
v rámci níž jsou prováděny nálety na území Libye
proti libyjským vládním jednotkám. Oznámil to
generální tajemník NATO generál Anders Fogh
Rasmussen a dále uvedl, že důvodem je oznámení
Muammara Kaddafiho, který po jednání s
prezidentem JAR Jacobem Zumou opět zopakoval,
že odmítá odstoupit. Cílem NATO je podle jejího
generálního tajemníka odstoupení Muammara
Kaddafiho v zájmu ochrany libyjského lidu.

Mezinárodní měnový fond půjčí Pobřeží
slonoviny 130 milionů dolarů
01.06.2011 Mezinárodní měnový fond (MMF)
oznámil, že se usnesl na poskytnutí půjčky v
hodnotě 130 milionů dolarů Pobřeží slonoviny,
které je rozvrácené po 4 měsíčním konfliktu mezi
bývalým a současným prezidentem této země.
Peníze mají být poskytnuty z fondu MMF pro
chudé země postižené přírodní katastrofou či
konfliktem, který umožňuje uvolnit tyto prostředky v
krátké době. Podle MMF je nyní největším
problémem Pobřeží slonoviny snaha snižovat daně
na podporu soukromého sektoru, což je v rozporu
s potřebou vlády získat co nejvíce prostředků.
Vláda Pobřeží slonoviny nyní snižuje energetické
daně s cílem udržet stabilní ceny elektřiny a
ropných produktů.

Libyjský vůdce Muammar Kaddafi odmítl
opustit svou zemi
01.06.2011 Prezident JAR Jacob Zuma, který již
podruhé dorazil do libyjského Tripolisu, aby se
pokusil jednat o příměří, oznámil po jednání s
Muammarem Kaddafim, že libyjský vůdce odmítá
opustit svou vlast. Dále prezident Jihoafrické
republiky potvrdil, že v Tripolisu neustále probíhají
nálety letadel NATO. Dále také zdůraznil, že
jakékoliv jednání o příměří není možné, kvůli
podmínce povstalců i NATO, aby Muammar
Kaddafi okamžitě odstoupil a odešel. Prezident
Zuma stejně tak spatřuje velký problém v otázce
bezpečnosti Muammara Kaddafiho i jeho rodiny,
jak oznámila jeho kancelář.

Katar zmrazil majetek bývalého prezidenta
Tuniska
01.06.2011 Tuniské ministerstvo spravedlnosti
oznámilo, že se Katar po dohodě s tuniským
ministrem spravedlnosti rozhodl zmrazit účty a
majetek bývalého tuniského prezidenta Zine
al-Abidine Ben Aliho i jeho ženy. V Kataru měl
prezident několik bankovních účtů i majetek, mimo
jiné do Kataru po převratu v Tunisu uprchl i Ben
Aliho nevlastní syn.

Australská ekonomika hlásí největší kvartální
propad za posledních 20 let
01.06.2011 Pokles byl zaznamenán jak na růstu
HDP, tak na celkovém vývoji ekonomiky, která se
propadla o 1,2%. Důvodem jsou přírodní
katastrofy, které postihly severovýchod země před
několika měsíci a zasáhly především oblasti

bohaté na přírodní zdroje. Export vytěžených
surovin je hlavní složkou australské ekonomiky.
Kolísání australského hospodářství je však
považováno za dočasné a očekává se rychlý
vzestup díky nutnosti obnovy země.

OSN: Japonská vláda podcenila riziko zasažení
jaderné elektrárny vlnou tsunami
01.06.2011 S tímto tvrzením přišel výbor OSN pro
atomovou energii, který prošetřoval vznik a příčiny
situace z 11. března. Vláda premiéra Naoto Kana
bude nejspíše zítra čelit hlasování o nedůvěře,
které bylo navrženo třemi opozičními stranami,
jimž se nelíbí to, jak kabinet zvládá současnou
krizi. Největší kritika se snášela na představitele
vlády za jednání v prvních chvílích bezprostředně
po neštěstí.

Bělorusko požádalo MMF o stabilizační úvěr
01.06.2011 Minsk požádal Mezinárodní měnový
fond (MMF) o stabilizační půjčku, která by zemi
měla pomoci v boji s prohlubující se finanční krizí,
vyvolanou podle ekonomů vlnou rozsáhlých
vládních výdajů před prosincovými parlamentními
volbami. Výši úvěru odhaduje běloruská vláda na
3,5 až 8 miliard dolarů. Minsk rovněž čeká na
rozhodnutí o půjčce od regionálního záchranného
fondu pro bývalé sovětské republiky, který má
Bělorusku poskytnout tříletý úvěr ve výši až 3,5
miliardy dolarů (cca 60 miliard korun). Rusko však
klade Bělorusku podmínku rozsáhlé privatizace.
Centrální banka minulý týden devalvovala oficiální
kurz běloruského rublu o 36 % a ve snaze omezit
inflační dopady devalvace zvýšila oficiální
úrokovou sazbu na 16 %. Běloruská vláda toto
úterý ze stejného důvodu zmrazila ceny řady
potravin.

V Íránu se stupňuje napětí mezi prezidentem a
parlamentem - prezident Ahmadínežád údajně
jednal protiprávně
01.06.2011 Íránský parlament schválil tvrzení
svého energetického výboru, který ve své zprávě
došel k závěru, že íránský prezident Mahmúd
Ahmadínežád jednal protiprávně, když se rozhodl
odvolat ministra pro ropný průmysl a jeho agendu
zahrnout do svého úřadu. Prezident Ahmadínežád
odvolal ministra ropného průmyslu Massouda
Mirkazemiho v rámci svého plánu na sloučení
několika ministerstev a snížení jejich počtu z 21 na
17. To se nelíbí konzervativním vládnoucím
elitám. Íránský parlament zároveň rozhodl, že věc
podstoupí soudům, které mají v této otázce
rozhodnout. Íránští zákonodárci se v posledních
měsících již několikrát střetli s prezidentem v
zásadních politických otázkách a obecně se
zvyšuje tlak na prezidenta, aby odstoupil.

Novým náměstkem pro vysoké školy se stal
Ivan Wilhelm
31.05.2011 Ministr školství Josef Dobeš (VV)
nahradil svého náměstka pro vysoké školy Jana
Kouckého bývalým rektorem Univerzity Karlovy
Ivanem Wilhelmem. Ten bude nyní pracovat na
přípravě reformy vysokých škol.

Obchodní síť IKEA čelila nastraženým
výbušninám
31.05.2011 Ve třech obchodech IKEA v Belgii,
Francii a Nizozemsku byly nastraženy výbušniny.
Podle výroku odborníků se jednalo o podobné typy
náloží, které však ve výsledku způsobily jen
drobné škody.

Akcie společnosti Nokia prudce klesají
31.05.2011 Jen několik týdnů po vyhlášení a
schválení cílů pro letošní fiskální rok muselo
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vedení společnosti upustit od svých plánů. Akcie
firmy klesly na světových trzích o 18 % a v
současnosti se nacházejí na svém minimu za
posledních 13 let. Expeti již pochybují o tom, že by
se společnost dokázala zotavit z tak masivních
propadů a navrátit zisky do původních hodnot.
Cena společnosti na trhu klesla zhruba o 5,5
miliardy dolarů.

Byl vytvořen test pro rychlé odhalení
nebezpečné střevní nákazy u člověka
31.05.2011 Tento test vytvořili specialisté na
univerzitní klinice v Münsteru. Pomocí této novinky
tak mohou lékaři včasně a rychle identifikovat
osoby s podezřením na nakažení, a nemusí tak
čekat, než se nemoc u napadeného projeví. Podle
expertů se jedná o první dílčí úspěch v boji proti
šířící se nebezpečné střevní nákaze.

Írán odmítl přelet letounu s německou
kancléřkou Merkelovou
31.05.2011 Letoun s německou kancléřkou
Angelou Merkel musel kroužit nad Tureckem,
jelikož Teherán zamítl přelet letadla nad svým
územím. Celý incident trval asi dvě hodiny, poté
přišlo z hlavního města Iránu nové povolení.
Kancléřka Merkelová cestovala z Berlína do Dillí,
kde měla naplánovanou státnickou návštěvu.
Německé Ministerstvo zahraničí okamžitě
předvolalo iránského velvyslance v Berlíně a
požaduje vysvětlení celé záležitosti, která může
podle expertů přerůst až v diplomatickou rozepři.

Premiér Silvio Berlusconi utrpěl porážku v
italských komunálních volbách
31.05.2011 Předseda vlády prohrál i ve městech,
které bylo dříve možné nazvat baštami pravice, v
Miláně, Neapoli, Novaře a Cagliari. Silvio
Berlusconi, který se dnes v Miláně nedostavil na
slyšení v aféře ohledně sexuálního zneužívání
marocké dívky, přesto všechny ujišťuje, že propad
preferencí nebude mít dopady na jeho vládu a že
nehodlá odstoupit. 

Maďarští policisté hodlají protestovat proti
důchodové reformě
31.05.2011 Kabinet premiéra Viktora Orbána chce
změnit pravidla pro odchod do předčasného
důchodu a odebrat tuto výsadu lidem, kteří již v
předčasném důchodu jsou, přestože jim ještě
nebylo 57 let. Představitelé všech odborů se mají s
premiérem sejít ve čtvrtek. 

Rakousko zavede od 4. do 9. června dočasné
kontroly na hranicích
31.05.2011 Rakouská vláda přistoupila k tomuto
opatření z důvodu pořádání Světového
ekonomického fóra ve vídeňském Hofburgu. Lidé
by v tomto období měli hranice překračovat pouze

na bývalých hraničních přechodech a turistických
stezkách a mít s sebou platný pas nebo občanský
průkaz, jinak jim hrozí vrácení zpět a další sankce. 

Německé testy vyvrátily, že by zdroj nákazy byl
ze Španělska
31.05.2011 Na okurkách ze Španělska se sice
vyskytovala bakterie EHEC, ne však její toxická
verze, která má již v Německu na svědomí 15
mrtvých. V Švédsku a Španělsku nemoci podlehl
jeden člověk. Hospitalizované pacienty s
podezřením na infekci hlásí i Švýcarsko, Dánsko,
Velká Británie, Nizozemsko a ČR - jedná se o lidi,
kteří se nedávno vrátili z Německa. Ve Španělsku
prodej zeleniny nijak neklesl. Odborníci stále
častěji označují za zdroj nákazy hamburský
přístav.

Německo opustí jadernou energetiku do roku
2022
30.05.2011 Koaliční vláda Spolkové republiky
Německo se rozhodla, že uzavře všech svých 17
jaderných elektráren nejpozději do roku 2022. Toto
rozhodnutí souvisí s nedávnými událostmi v
Japonsku a s pocitem, že jaderná energetika stále
není zcela pod kontrolou. Daň z jaderného paliva,
která přinese do státní kasy každoročně zhruba
2,3 miliardy eur, však zůstane zachována.

Americký prezident Obama jmenoval předsedu
sboru náčelníků štábu amerických ozbrojených
sil
30.05.2011 Stane se jím generál Martin Dempsey,
dosavadní velitel pozemního vojska, který mimo
jiné dříve velel americkým vojákům v Iráku. Toto
jmenování nabere definitivní platnost v případě, že
s rozhodnutím prezidenta bude souhlasit i Senát
USA.

Nové průběžné výsledky řádění bakterie
Escherichia coli v Německu: 14 obětí
30.05.2011 Počet obětí vzrostl za jeden den o
další 4 mrtvé. Německá vláda se však obává, že
šíření nákazy bude pokračovat. Tuto domněnku
vyslovil německý ministr zdravotnictví Daniel Bahr.
Kromě 14 obětí se však v Německu nachází
dalších zhruba 30 obyvatel v kritickém stavu.

Čínská Průmyslová a obchodní banka (ICBC)
poskytne Zambii úvěr na 285 milionů dolarů
30.05.2011 Banka ICBC úvěr poskytne na
propojení elektrické sítě mezi jižní a východní
Afrikou. Důvodem čínských investic v Africe má být
snaha o zajištění obrovské surovinové poptávky
Číny, přičemž nový 365 km úsek elektrických sítí
má zajistit nové průzkumy ložisek nerostných
surovin v těžko přístupných místech a spojit Zambii
s Tanzánií a Keňou. Dalším důvodem má být i
nová rozsáhlá výstavba elektráren na "zelené

louce", kterou zatím brzdí nedostatečné napojení
do rozvodné sítě a v níž se mají angažovat právě
čínské firmy.

Prezident JAR navštívil Libyi - chce
zprostředkovat dohodu
30.05.2011 Prezident Jihoafrické republiky Jacob
Zuma dorazil do lybijského Tripolisu, kde se setkal
s několika vysokými vládními představiteli. S
Muammarem Kaddafim se však zatím nesetkal.
Jedná se již o druhou návštěvu - při té první bylo
jednání jen krátké a v podstatě bezvýsledné,
zatímco nyní prezident Zuma dorazil do Tripolisu
jen několik hodin poté, co generální tajemník
NATO oznámil, že vláda Kaddafiho se chýlí ke
konci a v Římě se představilo na 120 vysokých
armádních důstojníků, kteří tvrdí, že přeběhly od
Muammara Kaddafiho. Letecké útoky sil NATO se
zatím podle pozorovatelů nadále stupňují.

ÚOHS udělil Liberci pokutu 6,55 milionu korun
30.05.2011 Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS) udělil městu Liberec sankci 66,5
milionu korun za porušení zákona o veřejných
zakázkách při zadávání 72 zakázek, které
souvisely s Mistrovstvím světa v lyžování z roku
2009. Město se může proti rozhodnutí odvolat k
předsedovi ÚOHS.

Ministr životního prostředí dnes jednal se svým
polským protějškem Andrzejem Kraszewským
30.05.2011 Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa dnes v Polsku jednal s tamním ministrem
životního prostředí Andrzejem Kraszewským.
Tématem diskuse byla mimo jiné kvalita ovzduší
na česko - polském pohraničí. Ministr Tomáš
Chalupa také Andrzeji
Kraszewskému představil Akční plán pro
Moravskoslezský kraj.

Maďarsko testuje svou jedinou jadernou
elektrárnu
30.05.2011 Odborníci již po havárii v JE Fukušima
tvrdili, že maďarská elektrárna ve městě Paks
vydrží i silnější zemětřesení, než které kdy v
Maďarsku bylo. JE Paks má být v prvozu do roku
2017.

Demonstraci srbských radikálů proti vydání
Ratka Mladiče rozehnala policie
30.05.2011 Po několika projevech předáků Srbské
radikální strany, kteří vesměs označovali Ratka
Maldiče za hrdinu, začaly směrem ke kordónu
bělehradských policistů létat kameny a petardy.
Policie proto včerejší demonstraci rozehnala.
Bývalý generál bosenskosrbské armády
zodpovědný za řadu válečných zločinů by měl být
převezen do Haagu nejpozději zítra.
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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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