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Myanmar přijal během poslední doby rekordní
investice
09.06.2011 Za poslední rok přitekly do země
investice v hodnotě 20 miliard dolarů. Největšími
investory do ekonomiky Myanmaru byli Čína, Hong
Kong a Thajsko, kteří dohromady vložili přes tři
čtvrtiny investovaných financí. Myanmarská
ekonomika se tak po nedávných volbách, které
ukončily vládu vojenské chunty, začíná znovu
otevírat okolnímu světu.

Eritrea obvinila čtyři britské občany ze
špionáže a příprav ke spáchání teroristického
činu
09.06.2011 Již tak mrazivé vztahy mezi Eritreou a
Velkou Británií jsou opět narušeny. Eritrea
dlouhodobě obviňuje USA a Velkou Británii z
neakceptovatelné podpory Etiopie ve hraničním
sporu s Eritreou. Podle eritrejského ministerstva
zahraničí byli již v prosinci zatčeni čtyři Britové,
kteří pracují pro britskou firmu námořní
bezpečnosti. Následné vyšetřování dle Eritrei
ukázalo, že muži, o nichž společnost tvrdí, že se
do země dostali jen náhodou kvůli špatnému
počasí a byli nuceni přistát u břehů, měli provádět
špionážní akce. Podle zprávy ministerstva také
existuje vysoká pravděpodobnost, že  mohli
připravovat sabotážní akci například v podobě
teroristického činu - to má být podloženo jejich
skladem zbraní, který byl nalezen na ostrově
Romia 56 km od pevniny ( jednalo se o 18 různých
typů odstřelovacích pušek, 10 neprůstřelných vest,
1700 nábojů různých typů, 2 GPS, přístroje pro
noční vidění a dalekohledy. Velká Británie se
prozatím ke zprávě nevyjádřila, ale dlouhodobě
označuje Eritreu za podporovatele teroristů v
Etiopii.

Írán předvolal velvyslance Velké Británie kvůli
obviněním z napomáhání Sýrii
09.06.2011 Íránské ministerstvo zahraničí si
předvolalo britského chargé d'affaires Jany
Marriotta kvůli obvinění vznesenému britským
ministrem zahraničí Williamem Haguem, která
označilo za bezdůvodná a nepodložená. Ministr
zahraničních věcí Velké Británie tento týden v
britském parlamentu ve svém projevu prohlásil, že
Írán je spojencem Sýrie a podporuje militantní
skupiny Hamas a Hizballah v anti-izraelském
postoji. Dále prohlásil, že Írán napomáhá Sýrii v
potlačování protestů, při kterých zemřely již stovky
Syřanů., tím, že poskytuje syrskému vedení
poradenství. Írán prý kombinuje brutální
potlačování své opozice s vyvážením svých praktik
do spojeneckých států.

Rada OSN pro lidská práva: "v Libyi již bylo
zabito 10 - 15 000 lidí"
09.06.2011 Podle Cherifa Bassiouniho, který stál v
čele mise Rady OSN pro lidská práva v Tripolisu a
rebelujících oblastech, bylo za čtyři měsíce bojů v
Libyi zabito na obou stranách 10-15 000 lidí. Mimo
jiné uvádí, že se obě strany dopouštěly válečných
zločinů.

Libye podala stížnost k Radě OSN pro lidská
práva - obviňuje NATO z válečných zločinů
09.06.2011 Mustafa Shaban, libyjský představitel
ministerstva zahraničí, ve svém projevu k Radě pro
lidská práva v Ženevě obvinil NATO z porušování
lidských práv v Libyi, které přechází ve zločiny proti
lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese. Stejně
tak obvinil NATO z tvrdých útoků na civilisty a
civilní infrastrukturu. Rada OSN pro lidská práva se
zatím ve svém vyšetřování libyjské otázky dostala
k závěru, že se libyjské vojenské složky dopustili
zločinů proti lidskosti, přičemž uvedla i to, že jisté

zločiny spáchali i libyjští povstalci.

Senegal, bývalý spojenec Muammara
Kaddafiho, otočil při návštěvě povstalců -
vyzývá k odchodu libyjského vůdce
09.06.2011 Senegalský prezident Abdoulaye
Wade apeluje na libyjského vůdce Muammara
Kaddafiho, aby odstoupil a opustil zemi, zároveň
však nabídl, že se pokusí zmírnit podmínky jeho
odchodu. Podle prezidenta Senegalu je Kaddafiho
jedinou možností zemi opustit a je to prý i v jeho
vlastním zájmu stejně jako v zájmu libyjského lidu.
Prezident Wade se tak vyjádřil při své návštěvě
povstalecké centrály ve městě Benghazi na
východě Libye a zároveň nepřímo naznačil, že v
případě dohody by Senegal mohl Kaddafimu
zajistit politický azyl. Senegalský prezident, jeden z
déle sloužících afrických státníků se dlouhodobě
angažuje v afrických krizích a snaží se je řešit,
Libye tak není jeho prvním pokusem.

Kongres USA tlačí na prezidenta Obamu v
otázce ukončení válečného konfliktu v
Afganistánu
08.06.2011 Zástupci obou stran Kongresu USA
žádají amerického prezidenta Obamu, aby v co
nejkratší době zvážil ukončení válečného konfliktu
v Afganistánu a stáhnutí amerických vojáků zpět
do USA. Skoro jedno desetiletí trvající konflikt si
podle Kongresu vyžádal již takové finanční
náklady, že setrvání vojáků v zemi již není
racionální.

Čínská vláda přestane podporovat výrobce
větrných elektráren, kteří jednají v rozporu s
pravidly danými WTO
08.06.2011 Čínské vedení tak učiní v reakci na
stížnost ze strany USA. Američanům se nelíbilo, že
čínská vláda dotuje firmy, které využívají ke
konstrukcím domácí komponenty, čímž je prý
nepřijatelně zvýhodňuje oproti ostatním výrobcům,
kteří tuto podporu nemají. Ačkoliv čínská strana
poměrně bez problémů stížnost akceptovala,
experti na ekologii a obnovitelné zdroje se nyní
obávají, že tamní vývoj k životnímu prostředí
šetrných způsobů získávání energie se tímto
výrazně zpomalí.

Růst ekonomiky v USA v květnu 2011 stagnuje
08.06.2011 Podle údajů zveřejněných newyorskou
regionální Fed Bank došlo v květnu tohoto roku k
mírné stagnaci americké ekonomiky. Příčinami
tohoto úpadku jsou podle expertů stále se zvyšující
ceny potravin, energií a také distribuční obtíže,
které souvisejí s následky přírodní katastrofy v
Japonsku.

Americký prezident Obama vede v přeběžném
průzkumu prezidentských voleb
08.06.2011 Současný americký prezident Barack
Obama s dostatečným předstihem vede v
předběžném průzkumu agentury Reuters pro
nadcházející prezidentské volby 2012. Podle
odhadů by získal 51 % hlasů, což je o 13 % více,
než by volilo jeho největšího rivala a bývalého
guvernéra státu Massachusetts Mitta Romneyho.

Čína brzy dokončí svoji první letadlovou loď
08.06.2011 Ta bude postavena na platformě
bývalého sovětského plavidla zkonstruovaného po
roce 1980. Podobnou strategii pro budování svojí
první letadlové lodě zvolila již dříve i indická
armáda. Čína konstruuje své první plavidlo tohoto
typu v přístavu Dalian na severovýchodě země.
Loď bude schopna nést až padesát letadel a
několik vrtulníků. Třísetmetrové plavidlo by mělo
začít operovat v čínských vodách na konci tohoto

roku, což dává Číně další výhodu ve stále
napjatější situaci ve vodách Jihočínského moře.
Čínská lidová osvobozenecká armáda v
současnosti investuje nemalé prostředky do vývoje
ponorek, nosičů balistických střel a svého prvního
letounu s technologií stealth.

Míra nezaměstnanosti dle očekávání klesla
08.06.2011 Květnová míra nezaměstnanosti je dle
očekávání 0 0,4% nižší než v dubnu a její hodnota
je díky nástupu sezónních prací na 8,2%.

Reálná průměrná mzda roste
08.06.2011 V prvním čtvrtletí reálná průměrná
mzda v ČR vzrostla o 0,4% (=růst mzdy po
odečtení inflace) a dosáhla hodnoty o 471 Kč vyšší
než před rokem, tj. 23 144. Platy rostly v
podnikatelské sféře, zato ohodnocení státních
zaměstnanců výrazně kleslo a spadlo pod úroveň
soukromé sféry vinou úsporných opatření vlády.

Dle NATO není otázkou, jestli Muammar
Kaddáfí odejde, ale kdy se tak stane
08.06.2011 Ministři obrany zemí NATO se v
Bruselu shodli na tom, že pád libyjského diktátora
je neodvratný. Nyní je třeba připravit plán toho, co
bude po odchodu M.Kaddáfího následovat. 
Generální tajemník NATO A.F.Rasmussen vyzval
spojence k udržení současného tempa operace
Unified Protector

Německý ministr zdravotnictví odmítá
pochybení v hledání původce střevní nákazy
08.06.2011 Daniel Bahr tvrdí, že Německo
postupovalo správně a obezřetně, nespokojenost
veřejnosti s poplašnými zprávami ohledně okurek
nicméně považuje za oprávněnou. Nákaza, která
je v těchto dnech již na ústupu, ukázala na nejasné
rozdělení pravomocí mezi spolkovou vládou a
zemskými vládami. Ani po měsíci od onemocnění
prvního pacienta se stále nepodařilo zjistit zdroj
nákazy a veřejnost dostává pouze chaotické
informace. 

Italská policie zatkla na severu země 143 členů
mafie
08.06.2011 Všichni zatčení pracovali pro
kalábrijskou zločineckou organizaci ´Ndrangheta,
která se snaží uchytit na severu Itálie. Spolu s
pachateli organizovaného zločinu policie zadržela i
několik politiků a státních úředníků s vazbami na
zločinecké organizace. 

Ceny last minute zájezdů jsou na minimu 
08.06.2011 Díky politické nestabilitě zemí ve
Středomoří (Řecka, Tuniska či Egypta) jsou ceny
leteckých zájezdů na nejnižší úrovni za několik let.
Týdenní letecké zájezdy se prodávají od méně než
7 000 korun a jsou tak až o 30% nižší než stejný
katalogový zájezd. Trend nízkých cen je snahou
cestovních kanceláří nastartovat blížící se sezónu.

Poslaneckou sněmovnou prošel návrh nového
občanského zákoníku
08.06.2011 Nový občanský zákoník dnes v
Poslanecké sněmovně úspěšně čelil zamítnutí,
které prosazovala především KSČM, a byl
podpořen hned v prvním čtení.  Nový kodex
upravuje otázku rodiny, vlastnictví a smlouvy,
klade větší důraz na osobnostní práva než na
majetkové vztahy a dává větší prostor pro dohodu
stran. Zákoník nyní putuje do ústavně-právního
výboru. V platnost by mohl vstoupit roku 2013.

Studenti sepsali otevřený dopis ministru
školství, stěžují si na státní maturity
08.06.2011 Přes 3600 lidí, především studentů, se
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podepsalo pod otevřený dopis adresovaný ministru
školství Josefu Dobešovi (VV), ve kterém si stěžují
na nejednoznačné a nesmyslné otázky u státních
maturit. Maturity, jejichž příprava trvala 14 let,
skončily toto úterý, výsledky by měly mít školy k
dispozici 17. června.  Podle předpokladů u maturit
propadne až pětina studentů.

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.

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: Marek Görges, jr.
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