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Stávka v Ostravě skončila, odboráři se dohodli
se zástupci města na vyšších mzdách
07.06.2011 6-ti denní stávka řidičů hromadné
dopravy v Ostravě, která trvala od 1. června,
skončila o půlnoci na dnešek. Odboráři se dohodli
se zástupci města na 5-ti % zvýšení mezd od
příštího roku. Provoz městské hromadné dopravy
se tak vrátil k normálu.

Evropská komise vybízí ČR ke zvýšení
nepřímých daní
07.06.2011 Evropská komise dále dodává, že by
se ČR měla zaměřit především na daň z přidané
hodnoty. Dalším krokem má být i snaha omezit
daňové úniky. Ministerstvo financí se k tomuto
návrhu vyjádřilo kladně.

Největšího výrobce automobilů v Indii postihla
generální stávka
07.06.2011 Stávka ve výrobních halách Maruti
Suzuki je zapříčiněna tím, že vedení společnosti
odmítlo uznat novou odborovou organizaci
zaměstnanců. Maruti Suzuki pokrývá přes 50%
indického automobilového trhu a tato komplikace
výrazně omezila produkci celé společnosti.
Odhadovaná ztráta způsobená omezením výroby
činí již 22 milionů dolarů. Každá továrna
společnosti Maruti Suzuki je denně schopna
vyrobit více než 1000 vozidel.

Spotřební statistiky obyvatel Eurozóny
překvapivě rostou
07.06.2011 Děje se tak i přes krizovou situaci
některých jejich členů a celkové zvyšování
úrokových sazeb. Souhrnné prodeje spotřebního
zboží vzrostly v dubnu v celé unii v průměru o 1%.
Nejsilnější evropské ekonomiky Německo a
Francie hlásí růst o 0,6% a 1,4%.

EU nabízí pomoc 150 milionů eur farmářům,
jejichž úroda byla postižena novou formou
bakterie Escherichia coli
07.06.2011 Toto řešení navrhla Evropská komise,
avšak unií se ozývají i hlasy, které neshledávají
tento problém hodným celoevropského řešení a
poukazují na nepotvrzenost některých zpráv a
zbytečnou paniku jimi vyvolanou. I přesto jednají
ministři zemědělství členských zemí EU v
Lucembursku o dalším postupu vlád a celkových
opatřeních.

Prada míří na asijské akciové trhy
07.06.2011 Společnost má v plánu nabídnout své
cenné papíry v hodnotě 2,6 miliardy dolarů
akciovému trhu v Hong Kongu. Stane se tak
historicky první italskou společností
obchodovatelnou na tamním trhu. Prada hodlá
využít rostoucího zájmu obyvatel Asie o luxusní
zboží a plánuje otevřít přes 70 nových poboček na
tomto kontinentu do roku 2014, přičemž 30 z nich
bude v Číně. Podle prohlášení vedení firmy se dá
očekávat i brzká expanze do Ruska, Brazílie a na
Blízký východ.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA)
nastává zlatý věk zemního plynu
07.06.2011 Může za to především rostoucí
poptávka po tomto druhu paliva, která by podle
odhadů mohla do roku 2030 převýšit poptávku po
uhlí a kolem roku 2035 vyrovnat zájem o ropu. K
popularitě zemního plynu také přispívá současná
situace jaderné energetiky a pochyby provázející
její nynější využívání. Poptávka po zemním plynu
bude tažena především Čínou a USA, na které
jsou nyní kladeny veliké ekologické nároky.

Japonský Úřad pro bezpečnost jaderné
energetiky (NISA) bude osamostatněn od
ministerstva průmyslu
07.06.2011 S tímto prohlášením vystoupil japonský
vládní kabinet. Důvodem pro tento krok je prý
nutnost mít v zemi kontrolní orgán pro jadernou
energii, který bude zcela nezávislý na jakékoliv jiné
instituci. Japonský Úřad pro atomovou energii dnes
zároveň zdvojnásobil odhadované množství
radiace uniklé do atmosféry v prvním týdnu
katastrofy na 770 000 terabecquerelů.

VV požadují mimo jiné písemný dodatek ke
koaliční smlouvě
07.06.2011 Poslanci Věcí veřejných se po
dnešním jednání zástupců vládních stran ve
formátu K6 dohodli, že požadují mimo jiné také
písemný dodatek ke koaliční smlouvě, který by měl
garantovat například plnění dohod o obměně
kabinetu. Pokud nebude uzavřen do 30. června,
mají VV v plánu koaliční smlouvu vypovědět. O
tom, jak by měl dodatek vypadat, by měla koalice
jednat ještě tento týden.

VV ve vládě zůstanou, pokud koaliční partneři
splní jejich požadavky
07.06.2011 Poslanci strany Věci Veřejné
odhlasovali vypovězení koaliční smlouvy ke 30.
červnu 2011 v případě, že koaliční partneři nesplní
jejich požadavky. Mezi ně patří
například prosazení reformních zákonů. O dalším
osudu vlády momentálně jednají lídři koalice ve
formátu K6.

Pavel Kryštof je novým náměstkem MV pro
strategie a programové řízení
07.06.2011 Ministr vnitra Jan Kubice jmenoval
nového náměstka ministra vnitra pro strategie a
programové řízení. Stal se jím dosavadní ředitel
odboru strukturálních fondů ministerstva vnitra Ing.
Pavel Kryštof.

V Súdánu propukají boje v další sporné oblasti
Jižní Kardofan - 5 týdnů do odtržení jižního
Súdánu
07.06.2011 Provincie Jižní Kardofan, která leží na
jihu území severního Súdánu je vnímána spolu s
oblastí Abyei za další potenciální roznětku nového
konflitku, který se stále více rýsuje. Súdánský
ministr zahraničí oznámil, že severosúdánská
armáda zůstane v regionu Abyei, který nedávno
násilně obsadila, i nadále. V hlavním městě Jižního
Kardofanu zatím propukly přestřelky mezi milicemi,
které za poslední občanské války stály na straně
jihu, a vládními jednotkami. Došlo také k několika
výbuchům, vláda severního Súdánu se ale k
událostem odmítá blíže vyjádřit.

Bombardování hlavního města Libye opět
zintenzivnělo
07.06.2011 Hlavní město Tripolis je podle očitých
svědků a reportérů Reuters neustále
bombardováno letadly NATO, která v posledních
dnech napadají oblast celého města neustále s
výjimkou několikahodinových přestávek - zvláště
intenzivní útoky pak probíhají v oblasti rezidence
Muammara Kaddafiho. Podle libyjské státní
televize, která se snaží uklidňovat obyvatele
hlavního města, se jedná o pokračování
"koloniálního křížového tažení Západu". Povstalci
zatím i přes tvrdé útoky NATO nejsou schopni
postupovat proti vládním jednotkám -  jediným
úspěchem je obsazení města Yafran (100 km od
Tripolisu), které se ovšem podařilo až po
kompletním zničení vládní vojenské techniky
britskými letadly.

Libyjský ministr zahraničí navštíví Čínu
07.06.2011 Libyjský ministr zahraničí Abdelati
Obeidi navštíví Čínu, oznámilo to čínské
ministerstvo zahraničí bez dalších podrobností.
Pravděpodobně se jedná o reakci libyjské vlády na
to, že čínská vláda přiznala návštěvu svého
egyptského diplomata v Benghazi u libyjských
povstalců, který zde měl jednat s povstaleckou
prozatímní Národní radou. Jin Gang, odborník na
arabské záležitosti čínské Akademie sociálních
věd, tvrdí, že Čína již pochopila fakt, že Francie,
USA a Velká Británie donutí libyjskou vládu odejít
a proto se otevírá komunikaci i s rebely - tomu se
ovšem libyjská vláda snaží zabránit.

Izrael obvinil Sýrii z porušení příměří - izraelská
armáda zabila 23 lidí 
07.06.2011 Izrael s podporou USA obvinil Sýrii z
vyprovokování střetů na hranici v oblasti
okupovaných Golanských výšin. Při konfrontaci na
hranici zabili izraelští vojáci podle Sýrie 23 lidí
včetně palestinských žen a dětí, když zde
Palestinci demonstrovali proti izraelské blokádě.
Dalších 350 lidí bylo zraněno. Izrael ale obviňuje
Sýrii z toho, že střet byl vyprovokován syrskou
stranou, aby byla odvedena pozornost od
potlačování povstání v Sýrii.

V syrské armádě dochází k dezerci - na
severozápadě země se bojuje
07.06.2011 Podle státní televize bylo v nepokojích
zabit již 120 vojáků a jedná se o boje s ozbrojenci,
přičemž armáda údajně zasahuje proti povstání
proti prezidentu Assadovi. Pozornost státních
médií i opoziční organizace pro lidská práva
INSAN ale zaujímá město Jisr al-Shughour na
severozápadě Sýrie - ozbrojenci zde měli uloupit 5
tun trhavin a obě strany se shodují v tom, že
dochází k útokům na civilisty, jejichž těla byla
nalezena i v řece. Organizace INSAN ovšem
hovoří o dezerci některých vojáků v oblasti, což má
být důvodem nových vládních jednotek, které do
města míří, dále INSAN zpochybňuje čísla mrtvých
vojáků, neboť ty jsou nekontrolovatelné právě kvůli
dezerci.

Interpol označil Al-Kaidu za největší globální
hrozbu
07.06.2011 Generální tajemník Interpolu Ronald
Noble prohlásil na leteckém summitu v Singapuru,
že letecké společnosti a prakticky veškerá veřejná
doprava je nejvíce ohrožena právě teroristy. Dále
pak prohlásil, že Interpol nadále spatřuje v
teroristické síti Al-Kaida, která spojuje islamistické
militantní skupiny po celém světě, největší globální
hrozbu světa. Interpol uvádí, že v minulém roce
bylo ze 490 milionů zkontrolovaných cestovních
pasů 40 000 odcizených nebo ztracených a stejně
tak eviduje 16 milionů pohřešovaných pasů a 12
milionů osobních dokladů o státní příslušnosti - to
je podle šéfa Interpolu hlavní výzvou jednotlivých
států a největším problémem pro boj s Al-Kaidou,
které se daří operovat po celém světě.

Otázka návratu prezidenta Saleha do Jemenu
není jasná - Al-Kaida přebírá iniciativu
07.06.2011 Tvrdé boje vzplanuly ve městě na jihu
Jemenu, které v rukou drží síly Al-Kaidy a dalších
islamistických milic. Tento stav je podle odborníků
varovným signálem o možném vývoji v zemi a
potvrzuje varování prezidenta  Saleha. Jemenský
prezident Ali Abdullah Saleh se nadále nachází na
území Saúdské Arábie, ovšem je velkou otázkou,
jak se zachová. Jemenský viceprezident
Abu-Rabbu Mansour Hadi, který od včerejška
zastupuje prezidenta Saleha, oznámil, že prezident
se vrátí do několika nejbližších dnů přičemž
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naznačil, že významný vliv na jeho kroky bude mít
postoj právě Saúdské Arábie, která má na
politickou elitu Jemenu tradiční vliv. Ovšem právě
informace o postoji Saúdské Arábie jsou značně
odlišné - zatímco vládní úředníci tvrdí, že Saúdové
nebudou do Salehových rozhodnutí zasahovat,
jemenští analytici  Economist Intelligence Unit se
shodují, že se prezident Saleh nevrátí, a stejně tak
se objevily informace i o tom, že EU, USA i
Saúdská Arábie na prezidenta Saleha tlačí, aby
zůstal v exilu, neboť jeho návrat by vedl ke
katastrofě a občanské válce ve všech ohledech.

V Portugalsku se již tvoří nová vláda
07.06.2011 Budoucí premiér a šéf vítězné
pravicové Sociálně-demokratické strany Pedro
Passos Coelha byl dnes přijat prezidentem a poté
zahájil jednání s Lidovci. Obě strany získaly ve
volbách dohromady 129 křesel z 230. Nová vláda
bude muset překonat dluhovou krizi zvyšováním
daní, odebíráním sociálních výhod a privatizacemi
státních podniků.  

Testy nepotvrdily přítomnost bakterie EHEC v
zeleninových klíčcích
07.06.2011 Vláda, která podle občanů nezvládá
situaci a pouze přichází s dalšími obviněními, nyní
čelí kritice. Za původce nákazy již byly označeny
španělské okurky, restaurace v Lübecku a
přístavní slavnosti v Hamburku. Počet nakažených
se nyní pohybuje okolo 2700 lidí. Podle biologů
zatím nebyl dostatek času na důkladnou analýzu
nákazy. 

Rusko: NATO je jen krok od pozemní
intervence v Libyi
06.06.2011 Nasazení bojových vrtulníků do
konfliktu v Libyi, k němuž Severoatlantická aliance
poprvé přistoupila tuto sobotu, je podle
místopředsedy ruské vlády Sergeje Ivanova
posledním krokem před vysláním pozemních vojsk,
která by povstalcům pomohla zcela převzít moc od
libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. S. Ivanov
ve svém vystoupení na bezpečnostním summitu
Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v
Singapuru kritizoval postup spojenců slovy, že
cílem rezoluce RB OSN o Libyi je ochránit civilisty,
činnost NATO však podle něj nelze charakterizovat
jinak, než jako zásah do vnitřního konfliktu na
straně jedné z válčících stran. Ruský ministr
zahraničí Sergej Lavrov v sobotu v souvislosti
s nasazením vrtulníků prohlásil, že NATO stále
více „sklouzává“ k pozemní operaci.

Ministr školství má v úmyslu vyjednat
podmíněná přijetí na VŠ
06.06.2011 Ministr školství Josef Dobeš (VV) má v
plánu vyjednat podmíněné přijetí na vysoké školy
pro studenty, kteří neuspěli u letošních maturit.

Těch by měla být podle předpokladů až pětina
celkového počtu. Se zástupci univerzit bude ministr
spolu se svým náměstkem pro vysoké školy tento
úmysl teprve projednávat.

Plat úředních zaměstnanců by měl být
zveřejněn jen ve veřejném zájmu
06.06.2011 Úřad pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ) dnes v reakci na rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu (NSS) z minulého týdne, které
hovoří o tom, že by měly úřady žadatelům
poskytnout údaje o platech a odměnách úředních
zaměstnanců, v tiskové zprávě uvedl, že
zveřejnění informací o platech zaměstnanců ve
veřejné sféře je v rozporu se zákonem o ochraně
osobních údajů. ÚOOÚ má v plánu nyní posuzovat
případy zveřejňování platů, zda jsou ve veřejném
zájmu či ne.

Ázerbájdžánská armáda je připravena bojovat o
Náhorní Karabach
06.06.2011 Prohlásil to ádzerbájdžánský ministr
obrany, který viní sousední Arménii z
rozdmýchávání sporů v oblasti a šestileté
občanské války, jež začala roku 1988. Zástupci
obou zemí se mají sejít za dva týdny. Záštitu nad
jednáními převzala Moskva. 

77% Francouzů je pro odklon od jaderné
energie
06.06.2011 Francie by tak mohla následovat
Německo v postupném vypínání jaderných
reaktorů. K obavám Francouzů přispěly potíže s
chlazením některých elektráren, které zapříčinilo
dlouhé období sucha. 

Zdrojem střevní infekce jsou pravděpodobně
luštěninové klíčky
06.06.2011 Konečné výsledky laboratorních testů
budou zveřejněny v pondělí odpoledne, ale
dolnosaský ministr zemědělství Gert Lindemann již
nyní varoval před konzumací salátů obsahujících
klíčky. Nákaza se měla do německých restaurací
rozšířit z dolnosaské farmy v okrese Uelzen.
Nemoci zatím podlehlo 22 lidí.

V portugalských volbách zvítězila pravice
06.06.2011 Dle předběžných výsledků získala
nejvíce hlasů Sociálně-demokratická strana, jejíž
předseda Passos Coelho bude zřejmě jmenován
premiérem. Pravice hodlá vytvořit koalici s lidovci.
Šéf socialistů José Sócrates, který podal v březnu
demisi na post premiéra, poté co neprosadil
úsporná opatření a Portugalsko muselo požádat o
finanční pomoc, odchází z politiky.

Obyvatelé Jemenu oslavují odchod tamního
prezidenta do exilu
06.06.2011 Prezident Ali Abdullah Saleh odjel do

Saudské Arábie a o jeho návratu kolují značné
pochyby. V exilu se léčí ze zranění, která utrpěl po
pátečních útocích. V ulicích propukly oslavy, avšak
boje na území Jemenu ještě zdaleka neustaly.

MMF schválil půjčku 3 miliard dolarů Egyptu
05.06.2011 MMF uznal požadavek egyptské vlády,
který hovoří o nutnosti stabilizace ekonomiky země
formou znovupřilákání turistů a obnovení důvěry
investorů. Dohodu musí ještě potvrdit
představenstvo MMF a egyptský vládní kabinet.

Obyvatelé Vietnamu protestují proti aktivitám
Číny v Jihočínském moři
05.06.2011 Demonstrace zmítají Hanoí i Ho Chi
Minhovým městem. Pomyslnou roznětkou
nepokojů a antičínských nálad byl konflikt mezi
vietnamskými čluny provádějícími geologický
průzkum a čínskou námořní hlídkou. Teritorium
Jihočínského moře si nárokuje celkem šest států
jiho-východní Asie. Důležité je především kvůli
trasám obchodních lodí, které ho křižují.

Britský ministr zahaničí na návšěvě v Lybii
05.06.2011 Britský ministr zahraničí Willim Hague
se při návštěvě Lybie setkal s vůdcem rebelů 

Fukušima 1: V prvním patře 1 bloku JE
Fukušima naměřeno extrémních 4000 mSv/hod
05.06.2011 Včera naměřil provozovatel JE
Fukušima dosud nejvyšší hodnoty radioaktivního
záření v poškozené elektrárně. Extrémní hodnoty
byly naměřeny robotem, který se do extrémně
zatíženého místa dostal. V místě měření uniká
radioaktivní pára. Hodnoty naměřené po výbuchu
a v následujících dnech se pohybovaly v rozmezí
 1 až 10 mSv/hod (mili Sievert za hodinu). Hodnota
4000 mSv/hod (mili Sievert za hodinu) tak
představuje nejvyšší dosud naměřenou hodnotu
radioaktivního záření v poškozené elektrárně.
Zjednodušeně lze hodnotu zapsat 4
Sv/hod. Smrtelná dávka je 7000 mSv - je lhostejno
za jak dlouho, 4000 mSv může, ale nemusí, být
smrtelné, ale každopádně vyvolává vážné
poškození organismu. Limit, který nesmí být
překročen v České republice je 50 mSv za rok.
Čtvrtinová hodnota záření (1 Sv/hod) byla v JE
Fukušima naměřena již 27.3.2011 avšak
v vzápětí byla tato zpráva dementována a měření
označeno za chybné.

Šíření bakterie EHEC se zpomaluje
04.06.2011 Dle vědců by ohniskem nákazy mohl
být tradiční hamburský Hafenfest, během něhož
město navštívilo 1,5 milionu lidí. Za poslední 2 dny
se v Německu objevilo 200 nových případů,
celkový počet nakažených však klesá a šíření by
se tedy mělo stabilizovat.
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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: Marek Görges, jr.
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