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Šéfem ozbrojených sil Pobřeží slonoviny bude
vůdce rebelů
07.07.2011 Prezident Pobřeží slonoviny Alassane
Ouattara jmenoval generála Soumaila Bakayoko
velitelem ozbrojených sil země, informovalo o tom
ministerstvo obrany. Bezpečnostní složky a
armáda jsou po převzetí moci novým prezidentem
zcela reorganizovány a zbavovány vlivu lidí z vlády
prezidenta Laurenta Gbagba. Konflikt v Pobřeží
slonoviny si dle prozatímních oficiálních čísel
vyžádal přes 3000 mrtvých, přičemž své domovy
bylo nuceno opustit více než milion lidí.

Italský premiér prý byl proti zásahu v Libyi
07.07.2011 Italský premiér Silvio Berlusconi
prohlásil, že byl od začátku proti útoku v Libyi,
ovšem kvůli hlasování italského parlamentu
nemohl nic dělat. Stejně tak tvrdí, že tento konflikt
může skončit jakkoliv a nikdo nyní nemůže
předvídat jak. Premiér Silvio Berlusconi dále
poodhalil rozpory v Severoatlantické alianci, když
přiznal, že postoje jednotlivých členů byly a jsou
rozpačité a nejednotné. Mimo jiné premiér také
oznámil, že Itálii bude v první půlce tohoto roku
stát vojenská akce v Libyi 142 milionů eur.

Kanada stahuje své vojáky z Afghanistánu
07.07.2011 Devítiletá bojová mise kanadských
jednotek se chýlý ke konci a celkem 2 800 vojáků
bude ještě letos staženo ze země. Kanadské
ozbrojené síly oficiálně předaly kontrolu nad
"svým" územím jednotkám USA. Kanada je prvním
z velkých účastníků afghánské mise, který letos
stáhne své vojáky.

V Keni policie rozhání "hladové bouře"
07.07.2011 V hlavním městě Nairobi byla policie
nucena zahájit palbu slzných granátů do davů
protestujících proti vysokým cenám potravin a
nedostatkům paliv. Dav stovek lidí byl policií
zastaven dříve, než se dostal k prezidentskému
paláci, ovšem dařilo se mu blokovat hlavní
komunikace a obchody. Policie tvrdí, že protesty
byly rozehnány, neboť se konaly bez povolení. Po
Ugandě a Senegalu či v menší míře i v Nigeru se
Keňa tak dostává mezi země, kde se začínají
projevovat prvotní ukazatele předpovídané
potravinové krize. Na hranicích Keni s Etiopií již
delší dobu dochází k bojům o potraviny a vodu
mezi vesničany a místními bandity, které často
končí smrtí.

Filipíny jednají s Čínou o sporných vodách
Jihočínského moře
07.07.2011 Filipínský ministr zahraničí Albert del
Rosario se v Pekingu setkal se svým čínským
protějškem. Tématem následujících rozhovorů
bude konflikt, ve kterém Filipíny obviňují čínské
námořnictvo z narušování filipínských výsostných
vod. Čína však nijak nenaznačuje, že by slevila ze
svých uzemních požadavků ve vodách
Jihočínského moře.

Jeden z největších dolů na zlato a měď na
světě ochromila týdenní stávka
07.07.2011 Důl na území Indonésie je provozován
americkou společností Freeport McMoran. Dělníci
zde přerušily na týden těžbu kvůli platovým
neschodám s vedením dolu. Podle mluvčího
Freeport McMoran bude společnost schopná plnit
zakázky s použitím skladových zásob.

Japonská vláda čelí další kritice kvůli
plánovanému restartu jaderných elektráren
07.07.2011 Restart byl oznámen několik týdnů
poté, co vědci prohlásili zbylé elektrárny za
dostatečně zabezpečené. Ještě předtím jsou však

naplánovány četné bezpečnostní zkoušky. Tento
krok uvalil na hlavu japonského předsedy vlády
Naoto Kana další tlak a kritiku. Experti vyjádřili
obavu, že nebudou-li jaderné elektrárny co
nejdříve nahrazeny nebo spuštěny, bude země
čelit výpadkům v zásobování elektrickou energií po
celý rok.

Jemenský prezident vystoupil v televizním
vysílání poprvé od svého zranění
07.07.2011 Prezident Ali Abdullah Saleh se ve
svém projevu vyjádřil pro řešení jemenské situace
formou dialogu mezi oběma stranami. Bouřící se
obyvatelé stále žádají rezignaci současného
prezidenta, který se léčí v Saudské Arábii. Státník
odchod ze své funkce odmítá. Prezident Saleh byl
popálen při útoku na jeho palác, který proběhl
minulý měsíc.

Švédští chirurgové transplantovali první uměle
vyrobený orgán
07.07.2011 Jedná se o transplantaci umělé
dýchací trubice, která proběhla zhruba před
měsícem. Šestatřicetiletý muž bojující s rakovinou
si po operaci vede dobře, a tudíž se již dá zákrok
prohlásit za úspěšný. Dýchací trubice byla zvolena
proto, že při jejím transplantování nehrozí riziko
odmítnutí tělem příjemce.

Policie v Buenos Aires zachytila náklad
marihuany
07.07.2011 Policii v argentinském hlavním městě
se podařilo zadržet přes jeden a půl tuny
marihuany, přičemž bylo zatčeno 11 osob, které se
účastnili přepravy a obchodu s drogami. Mezi
zadrženými jsou osoby paraguayské národnosti,
zřejmě členové drogového gangu přepravující
zboží z Paraguaye.

Ministerstvo financí připravuje návrh národní
evidence účtů
07.07.2011 Ministerstvo financí chystá
návrh vytvoření národní evidence bankovních účtů.
Evidence umožní institucím, které by k tomu byly
oprávněny, rychle ověřit, u jaké banky nebo kolik
účtů je vedeno. Návrh je nyní v připomínkovém
řízení.

Čína varuje USA před jednáním s Dalai Lamou
07.07.2011 Ministerstvo zahraničí Číny varovalo
USA před jednáním s duchovním vůdcem Dalai
Lamou, který se v současnosti nachází na
návštěvě USA. Čína prohlásila, že nositel
Nobelovy ceny míru Dalai Lama usiluje o násilné
praktiky, které by mohly přispět ke vzniku
nezávislého Tibetu. Dalai Lama by měl mít v
následujících dnech proslov v hlavním městě USA
Washington.

Exkluzivně: "Ministerstvo financí USA vymýšlí
plán na záchranu státu před insolvencí."
07.07.2011 Podle interních zdrojů agentury
Reuters byla pověřena skupina odborníků na
Ministerstvu financí USA, která má za úkol
vymyslet plán, který ochrání Spojené státy před
hrozící insolvencí. Do 2. srpna 2011 rozhodne
Kongres USA, zda povolí navýšení maximální
možné hranice státního dluhu, a umožní tak další
půjčování peněz. V případě zamítnutí dalších
půjček může být role Ministrerstva financí podle
expertů naprosto klíčová.

Christine Varney odstupuje z funkce
07.07.2011 Christine Varney,

Bývalý šéf MMF Dominiq Strausse-Kahn čelí od
úterý dalšímu obvinění
06.07.2011 Francouzská novinářka a spisovatelka
Tristane Banon D.Strausse-Kahna obvinila z
pokusu o znásilnění, k němuž mělo dojít v jeho
pařížském bytě během rozhovoru pro noviny v
roce 2002. Od podání žaloby ji tehdy měla odradit
její matka, poslankyně Socialistické strany. 

Dánsko od středy obnovuje kontroly na
hranicích
06.07.2011 Na hranicích s Německem a
Švédskem nastoupilo do práce 50 celníků a do
roku 2014 mají přibýt další celnice. Dánská vláda,
známá svou přísnou přistěhovaleckou politikou,
svůj krok obhajuje rostoucí přeshraniční
kriminalitou. Opatření ostře kritizuje německý
ministr zahraničí Guido Westerwelle, hesenský
ministr pro evropské záležitosti Jörg-Uwe Hanh
dokonce vyzval Němce k bojkotu dovolené v
Dánsku. Evropská komise zkoumá, jestli nedošlo k
porušení shengenské dohody.

Srbský prezident Boris Tadić je na historicky
první oficiální návštěvě Bosny
06.07.2011 B.Tadić se vrací do Kosova, svého
rodiště, aby na oficiální návštěvě jednal o
vzájemných vztazích, které jsou od války stále
napjaté. Srbský prezident bude pokračovat
návštěvou Černé Hory. Je zřejmě, že se Srbsko
chce opět stát vůdčí zemí regionu západního
Balkánu.

Maďarský premiér Viktor Orbán byl drtivou
většinou znovuzvolen do čela strany Fidesz
06.07.2011 Pro dosavadního šéfa strany hlasovalo
99,7% delegátů kongresu. Ve svém projevu
zdůraznil význam dalších úsporných opatření a
označil rok vládnutí své strany jako období, během
něhož se Maďarsku podařilo vyhnout situaci, která
postihl Řecko. Na závěr zopakoval, že si maďarský
vláda nenechá od nikoho nic diktovat. 

Německá armáda na konci roku významně sníží
počet svých vojáků v Afghánistánu
06.07.2011 Plán postupného stahování
Bundeswehru, který by měl tento týden
projednávat Spolkový sněm, je pravděpodobně
kompromisem mezi ministerstvy obrany a
zahraničí. Ministerstvo obrany odmítá názory šéfa
diplomacie Guida Westerwelleho, jenž prosazuje
stažení všech 5000 příslušníků německé armády z
Afghánistánu navzdory sílící bojové aktivitě
Talibanu.

Ministerstvo dopravy nechce být před soudním
přelíčením spojováno s výroky bývalého
ministra Víta Bárty
06.07.2011 Ministerstvo se tak vyjádřilo ve
stanovisku, které bylo odesláno soudu. Výroky V.
Bárty se týkaly Petra Bendy (ČSSD) a Patrika
Oulického (ODS) a jejich napojení na vedení
Ředitelství silnic a dálnic.

Rada zdravotně postižených má výhrady ke
zvyšování poplatků za pobyt v nemocnici
06.07.2011 Rada zdravotně postižených
nesouhlasí s plánovaným zvýšením poplatků za
jeden den pobytu v nemocnici z 60 korun na 100
korun, který přináší sněmovnou již schválená
novela zákona o zdravotním pojištění. Podle rady
mnozí dlouhodobě nemocní nezvládnou platit
měsíčně 3000 korun za pobyt ve zdravotnickém
zařízení a zároveň si také udržet byt, a proto žádá,
aby pacienti při dlouhodobé hospitalizaci platili
pouze za určitý počet dní. Ministr zdravotnictví
Leoš Heger (TOP 09) ovšem zatím nepředpokládá,
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že by se tato změna dostala do reformních
zákonů.

Honduraští zdravotníci ukončují stávku
05.07.2011 Po třídenní stávce, během které byly
přijímány pouze akutní případy, honduraští
zdravotníci v pondělí po dosažení dohody s vládou
ukončili stávku. Zdravotní sestry a asistenti tak
dosáhli slíbeného zvýšení platu, a to dokonce s
retrospektivní platností od ledna tohoto roku.
Stávky se zúčastnilo na 6000 zdravotníků.

Ministerstvo vnitra navrhuje zvýšení poplatků
za doklady
05.07.2011 Ministerstvo vnitra má v plánu
navrhnout až dvojnásobné zvýšení poplatků za
některé doklady. Náklady na výrobu dokladů hradí
stát, poplatky za ně ovšem zůstávají obcím, které
doklady vydávají. Změny by se měly týkat
například vydání cestovního pasu s biometrickými
údaji i bez nich. Podražit by měla také náhrada za
ztracený či poškozený občanský průkaz. Druhým
návrhem řešení je, aby se obce o současné
poplatky za doklady se státem začaly dělit. Která
varianta zvítězí či se neprosadí ani jedna z nich
musí rozhodnout vláda, která by se problémem
měla zabývat ještě toto léto.

Sony je nejlepší asijskou značkou podle
žebříčku časopisu Campaign
04.07.2011 Mezi 25 nejprestižnějších firem se
překvapivě nedostala žádná z návrhářských
společností, které nyní v regionu zažívají výrazný
boom. Sony je na špici i přes to, že nedávno došlo
k útoku hackerů na síť uživatelů jejích výrobků, což
vedlo k úniku soukromých informací zhruba 100
milionů jejích zákazníků.

Evropské pojišťovny a penzijní fondy jsou dle
průzkumu stabilní
04.07.2011 Test se týkal 221 firem, které pokrývaly
alespoň 50% trhu ve své zemi. Simulovány byly
veškeré scénáře od přírodních katastrof po ty
ekonomické. Přes 90% společností se jeví jako
bezpečné s minimálními riziky. Průzkum provedl
nový orgán- Evropský penzijní a pojišťovnický
úřad, zřízený Evropskou komisí.

Indická vláda slibuje efektivní protikorupční
zákon
04.07.2011 Země se v poslední době potýká s
četným odhalováním závažných korupčních afér.
Jim by měl zabránit nový návrh zákona, který by
měl být vyhotoven do příštího vládního
shromáždění v srpnu. Detaily návrhu zatím nejsou
známy.

Vláda na Srí Lance se snaží vyvrátit pravost
materiálů hovořících o tamních válečných
zločinech
04.07.2011 V současnosti probíhá analýza
videozáznamů, která má potvrdit, že důkazy, na
kterých se zakládá obvinění strany rebelů i vlády z
válečných zločinů v nedávné občanské válce, jsou
nepravé. Vláda na Srí Lance tvrdí, že disponuje
pravým záznamem použitým britskou televizní
stanicí Chanel 4, který aféru odstartoval.

Pákistán započal ofenzivu proti vzbouřencům v
oblasti Kurram
04.07.2011 Ozbrojené jednotky zaútočily proti
povstalcům na severozápadě země. Oblast
Kurram se nachází při hranici s Afghánistánem
mezi dalšími kmenovými územími. Zatím je postup
vojáků podle pákistánského ministerstva obrany
snadný. Jedná se o další z řady podobných akcí v
regionu, které podnikla pákistánská vláda za
poslední roky.

V Indii rezignovalo několik desítek
zákonodárců kvůli otázce vytvoření nového
státu na jihu země
04.07.2011 Indická republika je federací 28 států s
určitou formou samosprávy. Devětadvacátý stát
jménem Telangana by se měl dle návrhu vytvořit
na jihu na úkor státu Andhra Pradesh. Tento
proces však od začátku provází četné nepokoje
mezi příznivci i odpůrci řešení. Nyní kvůli tomuto
problému odešlo ze své funkce 78 zákonodárců ze
strany vlády i opozice. Rezignaci podalo dokonce i
deset vládních ministrů.

Čínský prezident varoval Komunistickou stranu
Číny před negativními dopady korupce
04.07.2011 Prezident Hu Jintao ve svém proslovu
hodnotícím 90 let existence Komunistické strany
Číny upozornil na fakt, že určitá nekompetentnost
jejích jistých členů, která je způsobena korupčními
skandály, by mohla celou partaj stát podporu
široké veřejnosti. Prezident Jintao zároveň přiznal,
že strana v minulosti učinila několik chyb. Zbytek
projevu ovšem vyzdvihoval především úspěchy
vládnoucí strany.

Japonští vědci objevili zásoby vzácných kovů a
nerostů na dně Tichého oceánu
04.07.2011 Na oceánském dně v probádané
lokalitě by se mělo odhadem nalézat až 100 miliard
tun vzácných kovů a nerostů ukrytých v
usazeninách. V případě, že by se Japonsko
dostalo k tak významnému zdroji těchto materiálů,
stalo by se silným konkurentem Číny, která
doposud pokrývá 97% poptávky na trhu. Těžba
těchto materiálů, které se používají především ve
výrobě hi-tech technologií, je však i významnou
ekologickou otázkou.

Strana Pheu Thai vyhrála volby v Thajsku
04.07.2011 Tato strana vedená Yingluck
Shinawatrou, sestrou bývalého a ze země
vykázaného thajského premiéra Thaksina
Shinawatry, získala odhadem 265 křesel, což je
potřebná většina. Strana Pheu Thai navíc slíbila
uzavřít koalici se čtyřmi menšími parlamentními
stranami. Současný premiér Abhisit Vejjajiva a
jeho Demokratická strana získali celkem 160
křesel. Následně premiér oznámil, že rezignuje na
svoji pozici v souladu s výsledkem voleb a
odstupující ministr obrany zároveň potvrdil, že
armáda, která má v Thajsku významnou politickou
roli, bude výsledky voleb také respektovat. Oficiální
výsledky nedělního hlasování budou zveřejněny v
úterý.

Státní volby v Mexiku
04.07.2011 Více než 15 milionů Mexičanů je
oprávněno zúčastnit se nedělních voleb tří nových
guvernérů a dalších veřejných činitelů ve čtyřech
mexických státech. Výsledky by dle všeho měly
naznačit průběh pozdějších prezidentských voleb v
roce 2012.

Další národní stávka v Chile 
04.07.2011 Chilská studentská federace
(CONFECH) se rozhodla svolat další národní
stávku za neziskové školství, a to na 14.července.
Za ani ne měsíční období se tak bude jednat o třetí
národní stávku. Dle zpráv radia Bio Bio studentští
vůdci uvedli, že od nynějška budou jednat pouze
přímo s prezidentem Sebastianem Piňerou.

Bolívie podporuje turismus
04.07.2011 Dle náměstka ministra pro turismus
Marka Machicao se bolivijská vláda snaží vytvořit
nový zákon, jenž by prosazoval a podporoval tento
sektor. Dle oficiálních statistik v roce  2010 počet
zahraničních turistů překonal 500000.

Prezident podepsal novelu zákona o soudních
poplatcích
04.07.2011 Prezident Václav Klaus dnes podepsal
novelu zákona o soudních poplatcích. Změny v
zákoně zvyšují platby za civilní spory. Minimální
soudní poplatek za zahájení soudního řízení, ve
kterém se jedná o finanční částku do 20 000
korun, bude nově 1000 korun. Doposud se platí
poplatek 600 korun za zahájení soudního řízení,
ve kterém jde o částku do 15 000 korun. Novela
dále zvyšuje maximální sazbu poplatku z jednoho
na dva miliony korun. Cílem má být především
motivace lidí řešit své spory mimosoudně.

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.

© 2011 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

