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Plzeňský kraj navrhl zákon o NP Šumava
10.06.2011 Jednohlasně schválený návrh zákona
nyní poputuje do parlamentu. Návrh zákona, který
kraj vypracovával 2 roky, má podle krajského
radního pro životní prostředí Petra Smutného
(ČSSD) za hlavní cíl ochránit NP před kůrovcem.
Toto ustanovení dále navrhuje i zpřístupnění
dosud turistům uzavřených cest v první zóně
parku.

Předseda vlády odmítá odstoupit od reforem,
stávku odborů odsuzuje
10.06.2011 Premiér Petr Nečas (ODS) se vyjádřil,
že vláda rozhodě neustoupí od připravovaných
reforem. Pondělní dopravní stávku považuje za
nepatřičnou, je ale ovšem ochoten s odbory o
reformách ještě jednat. Stávku odmítl i prezident
republiky Václav Klaus, dále také Hospodářská
komora a Svaz průmyslu a dopravy.

V pondělí proběhne rozsáhlá dopravní stávka
po celé ČR
10.06.2011 Největší komplikace se očekávají v
metropolích, dopravu tu tedy budou řídit policisté,
kteří budou zajišťovat bezpečnost všem
účastníkům provozu. Do akce budou zapojeny i 3
policejní vrtulníky. V pondělí ráno se sejde na
ministerstvu dopravy krizový tým, který bude
hodnotit nastalou dopravní situaci až do 4-té
hodiny odpolední, kdy má stávka skončit. Odbory
takto reagují na připravované vládní reformy, se
kterými nesouhlasí.

Povstání v súdánském Jižním Kardofanu
pokračuje - již 10 000 uprchlíků
10.06.2011 Poté, co súdánská vláda oznámila, že
armáda bude hájit zájmy své země a potlačí
jakékoliv separatistické tendence, rozhořely se
boje především v hlavním městě (Kadugli)
provincie naplno. Ačkoliv prezident Súdánu Omar
Hassan al-Bashir již včera večer prohlásil, že
povstání je téměř u konce a vládní síly pročesávají
zbytky odporu, ve skutečnosti probíhají tvrdé boje,
kvůli kterým již opustilo své domovy přes 10 000
lidí. Po sporu s jižním Súdánem, který chystá své
odtržení, a vojenském konfliktu v Abyei se tak
bojuje v další oblasti a země se opět přiblížila nové
občanské válce.

Bombardování Libye pokračuje, povstalci již
dostávají instrukce, jak převzít vládu
10.06.2011 Podle reportérů Reuters vojenská
letadla aliance bombardují nejen celé hlavní město
Tripolis, ale také přilehlá města v okolí Tripolisu.
Představitelé libyjských povstalců se zatím sešli
v Abu Dhabi s představiteli USA, Francie, Velké
Británie, Kataru a Spojených arabských emirátů,
kde získali příslib pomoci v hodnotě miliardy
amerických dolarů. Zároveň ale od spojeneckých
zemí obdrželi podrobný plán, jak řídit Libyi v
případě odstoupení či svržení Muammara
Kaddafiho. Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton uvedla, že již probíhají rozhovory i s
blízkými Muammara Kaddafiho o jeho odstoupení
a že je důvodné očekávat brzký konec vlády
Muammara Kaddafiho.

Jihoafrická republika bude nominovat svého
kandidáta na post do čela Mezinárodního
měnového fondu
10.06.2011 V poslední den možného oznámení
kandidatury JAR pravděpodobně bude nominovat
svého bývalého ministra financí Trevora Manuela,
který se tak stává protikandidátem současné
francouzské ministryně financí Christine Lagarde a
Girgorije Marčenka, guvernéra Kazašské centrální
banky, za kterým stojí Rusko a středoasijské

republiky. Oznámil to jihoafrický ekonomický
magazín, který údajně informace získal z
důvěrných zdrojů ve vládě JAR, prezidentská
kancelář Jacoba Zumy to ale zatím odmítá
komentovat. Bojuje se o křeslo Dominique
Strauss-Kahna, který na svůj post rezignoval po
sexuálním skandálu v New Yorku. Africká unie je
jedním z hlasů, které požadují, aby do čela MMF
opět neusedl Evropan.

Gabon přebírá předsednictví Rady bezpečnosti
OSN - prezident USA se sešel se svým
gabonským protějškem
10.06.2011 Prezident USA Barack Obama se
sešel s prezidentem Gabonu Ali Bongou
Ondimbou v Bílém domě. Prezidetn Obama
urgoval Gabon k vyřešení rozsáhlé korupce v zemi
a vyzval k zajištění institucí pro ochranu lidských
práv. Prezidenti také probírali možný společný
postup v Radě bezpečnosti OSN. Gabon je
dlouhodobě kritizován za korupci vládnoucí rodiny
prezidenta Ondimby, přičemž francouzský nejvyšší
soud již zřídil speciální odbor pro vyšetřování
korupce v Gabonu. Kritikům prezidenta Obamy se
nelíbí, že se s prezidentem Gabonu sešel, ovšem
Bílí dům odmítá tato slova s tím, že prezident USA
musí jednat i se státy, které nesplňují veškeré
standardy.

Kvůli novému objevu zasedá summit OSN,
který připravuje plán na zastavení infekce AIDS
10.06.2011 Světoví lídři zasedají na summitu OSN
pro AIDS, kde se snaží stanovit plán, jak zastavit
šíření viru HIV mezi malými dětmi, které nemoc
zdědí po svých infikovaných rodičích. Prozatím se
hlavy států dohodly, že chtějí zvýšit počet léčených
dětí na 15 milionů do roku 2015 - to je
dvojnásobek současného počtu léčených.
Organizace OSN UNAIDS a organizace prezidenta
USA pro boj proti AIDS (PEPFAR), které společně
řídí kampaň oznámily, že cílem je snížit počet
dětských infekcí o 90 procent do roku 2015.
Důvodem těchto prohlášení a summitu je nový
objev vědců, který prokázal, že včasná léčba AIDS
může snížit možnost nakažení sexuálního partnera
až o 94%.

Syrská armáda zahájila obsazování oblastí u
hranic s Tureckem
10.06.2011 Hlavním cílem armády je podle Sýrie
obsadit padesátitisícové město Jisr al-Shughou u
tureckých hranic, kde bylo podle syrské státní
televize zabito již 120 vojáků a ještě větší počet
civilistů. Za útoky stojí ozbrojené skupiny
bojovníků, které jsou podle vlády součástí
rozsáhlého povstání proti prezidentu Basharu
al-Assadovi. Dalším důvodem může být i fakt, že
do Turecka přes hranice uniká stále více uprchlíků.

Opět se stupňuje etnické napětí v Kyrgyzstánu
10.06.2011 Kyrgyzská prozatímní
prezidentka Roza Otunbayeva uctila památku ve
městě Osh, které bylo spolu s městem
Jalalabad hlavním z center etnického násilí mezi
Uzbeky a Kyrgyši minulý rok okolo 10. června.
Prezidentka u této příležitosti prohlásila, že v zemi
opět sílí politické skupiny, které mají zájem na
vyvolání nového násilí - při tom posledním bylo
zabito přes 400 lidí. Organizace Amnesty
International a Human Rights Watch tento týden
upozornily na to, že v Kyrgyzstánu skutečně opět
roste napětí a hrozí nové a pravděpodobně horší
násilí, přičemž kritizovaly vládu Kyrgyzstánu za
neschopnost čelit tomuto problému.

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
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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
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.

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