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Malajsie rozvíjí spolupráci s Turkmenistánem
11.07.2011 Malajsie má v úmyslu otevřít své
velvyslanectví v Aşgabatu a navázat s
Turkmenistánem letecké spojení. Oznámil to
malajský premiér Mohammad bin Najib při setkání
s turkmenským prezidentem Gurbanguly
Berdimuhamedovem během své dvoudenní
návštěvy Turkmenistánu. Země uzavřely několik
dohod o spolupráci ve sféře obchodu a průmyslu,
mezi nimi také smlouvu o dodávkách plynu mezi
malajskou energetickou společností Petronas a
turkmenskou Turkmengaz, a dohodly se na dalším
rozvoji bilaterální spolupráce ve sféře kultury, vědy
a vzdělávání.

Japonsko žádá o přezkoumání omezení dovozu
svých výrobků do Ruska
11.07.2011 Náměstek ministra zahraničí Japonska
Shinichi Nissim požádal Rusko o přezkoumání
omezení dovozu svých výrobků do země. Na
zasedání rusko-japonské mezivládní komise o
obchodní a hospodářské spolupráci v ruském
Nižním Novgorodu ujistil, že Japonsko přijímá
veškerá opatření, aby se zabránilo uvolňování
kontaminovaných produktů na trh.               V
současné době platí v Rusku embargo na dovoz
zemědělských a potravinářských výrobků a ryb
z osmi japonských prefektur.

Turecko: Přívrženci PKK unesli 3 členy turecké
armády
11.07.2011 V jihovýchodní provincii Diyarbak

Turecko se zaměřuje na vysokoškolské
vzdělávání
11.07.2011 Na podzim, v novém akademickém
roce, otevře dalších 9 univerzit své dveře novým
studentům. Celkový počet vysokých škol v zemi se
tak vyšplhá na 166. Turecká vláda chce zajistit,
aby všichni mladí lidé, kteří mají zájem o studium,
měli možnost umístit se v kapacitních tabulkách
přístupných univerzit. Zvýší se také počet možných
přidělených stipendií. Z celkového počtu je asi 62
škol soukromých.

Rusko otevře velvyslanectví v Jižním Súdánu
11.07.2011 Rusko plánuje otevřít své
velvyslanectví v nejmladším státě světa, Jižním
Súdánu. Informoval o tom zvláštní zástupce
ruského prezidenta pro spolupráci s africkými
zeměmi Michail Margelov v interview pro televizní
program Russia Today. Podle jeho slov má Rusko
zájem o rozvoj vztahů s novou republikou. M.
Margelov rovněž vyjádřil naději, že Severní a Jižní
Súdán dokážou odstranit neshody mírovou cestou.

Státní dluh ke konci června roven 1,413 bilionu
korun
11.07.2011 Ministerstvo financí zveřejnilo informaci
podle níž vzrostl státní dluh na 1,413 bilionu korun.
Od počátku letošního roku do konce června tak
částka vzrostla o necelých 69 miliard korun.

Turismus tvoří 9% HDP Mexika
11.07.2011 Turismus je v Mexiku třetím největším
zdrojem příjmů, přičemž vytváří až 7,5 milionu
pracovních míst a odpovídá 9% HDP. Dle
ministryně pro turismus Glorie Guevary láká
Mexiko svými přírodními zdroji archeologickými
zajímavostmi a plážovými destinacemi.

Prezidenti Obama a Medveděv dodají „impuls“
vstupu Ruska do WTO
11.07.2011 Americký prezident Barack Obama a
jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv se během
dnešního telefonického rozhovoru shodli na tom,
že je třeba "dát nezbytný impuls" jednání o

přistoupení Ruska ke Světové obchodní organizaci
(WTO). Jak dále uvedla tisková služba Kremlu,
prezidenti obou států se rovněž dohodli přijmout
zkoordinované kroky v otázce Náhorního
Karabachu.

Čínská vláda čelí požadavkům na omezení
politiky jednoho dítěte
11.07.2011 Nejbohatší a nejlidnatější čínská
provincie Guangdong ležící na jihovýchodě země
hodlá iniciovat projekt, který by měl umožnit
některým rodinám pořídit si druhé dítě.
Guangdongští představitelé tak chtějí reagovat na
rapidní stárnutí čínské populace. Tzv. politika
jednoho dítěte je v Číně prosazovaná již 30 let.

Japonská vláda se snaží objasnit bezpečnostní
testy podmiňující restart jaderných elektráren
11.07.2011 Tento před týdnem zveřejněný plán se
setkal s velmi negativními ohlasy opozice i
veřejnosti. Bezpečnostní prověrky by měly
proběhnout ve dvou fázích, přičemž po té první by
již bylo možné reaktory spustit. Vláda však zatím
nezveřejnila časový rozvrh testů a ani bližší detaily
o tom, co by zkoušky měly zahrnovat.

Čína označila společné cvičení USA, Filipín a
Vietnamu za extrémně nevhodné
11.07.2011 S tímto prohlášením vystoupil čínský
generál Chen Bingde při jednáních se zástupci
USA. Americký admirál Mike Mullen však kontroval
tím, že Spojené státy budou i nadále podporovat
své spojence v tamním regionu. Problematika v
oblasti Jihočínského moře je nyní podle expertů
nejpalčivější v celé Asii.

Nepokoje v Maroku sílí a názory demonstrantů
se radikalizují
11.07.2011 V Maroku proběhly další masové
demonstrace, jichž se zúčastnili tisíce lidí. V
ekonomickém centru země Casablance se
shromáždilo přes 8000 lidí, v hlavním městě
Rabatu okolo 3000. Lidé jsou naprosto
nespokojeni s vládou krále, kterou považují za
zkorumpovanou. Nápisy na plakátech průvodů
hlásají "zabil jsi (král Mohamed V.) nás korupcí",
přičemž dav skanduje podstatně radikálnější hesla
("Židé, zrádci a osli!", "lid chce, aby byli zrádci
popraveni!"). Maroko je obecně považováno za
jednu z nejtolerantnějších zemí v otázce židovské
komunity a proto jsou nálady obyvatel velmi
znepokojující pro místní Židy. Lidé se také inspirují
snahami v Tunisku a Egyptě, kde chtějí potrestat
všechny, kteří se podíleli na rozkrádání veřejného
majetku či jeho zneužívání ve svůj prospěch.

Francie změnila názor: "rebelové musí jednat s
libyjskou vládou"
11.07.2011 Francouzský ministr obrany Gerard
Longuet oznámil, že nyní nastal čas, kdy by
rebelové měli zahájit jednání s vládou Muammara
Kaddafiho. Podle francouzského ministra obrany
povstalci nemohou čekat na úplnou porážku
libyjské vlády a musejí v zájmu vyřešení problému.
Spojené státy se k této iniciativě nepřipojily a
pouze potvrdili své dřívější stanovisko - Muammar
Kaddafi musí odejít. Podle expertů se ukazuje, že
si spojenci v Libyi nevědí rady a rozpory v NATO
neustále rostou, neboť do této chvíle byla právě
Francie jedním z největších odpůrců jakéhokoliv
jednání a dohody s Muammarem Kaddafim. Stejně
tak se podle některých projevuje i vojenská
bezvýchodnost nastalé situace, neboť útoky NATO
nevedou ke kýženému cíli a libyjská armáda
nadále odolává povstalcům hojně podporovaným
Západem.

Čína chce budovat nový jihosúdánský ropný
průmysl
11.07.2011 Čína oznámila, že se hodlá aktivně
podílet na vybudování samostatného ropného
průmysl v Jižním Súdánu, který disponuje
rozsáhlým ropným bohatstvím bez nutné
infrastruktury. Ekonomika Jižního Súdánu závisí
především na těžbě ropy, která tvoří 98% státních
příjmů. Čína neustále zvyšuje svou spotřebu ropy
a Súdán je jedním ze spolehlivých dodavatelů,
nyní se ovšem snaží upevnit své dominantní
postavení i na jihu, který vede se Súdánem spory
právě kvůli ropě.

Nespokojenost s egyptskou vojenskou vládou
roste - facebook je opět v pohybu
11.07.2011 V Egyptě již opět zcela pravidelně
probíhají protesty proti Nejvyšší vojenské radě,
která od pádu prezidenta Mubaraka řídí Egypt.
Demonstranti si stěžují na pomalost a neochotu,
vadí jim, že vojenské vedení neplní sliby, které
demonstrantům dalo, a někteří vládu podezírají, že
se snaží zametat korupční aféry pod koberec.
Vedoucí představitelé protestů již oznámili, že
současná vláda zasluhuje "červenou kartu" a na
sociální síti facebook se opět objevují výzvy k
obyvatelstvu, aby přijalo opatření, která zabrání
nedodržení revolučních slibů.

Odbory plánují protestovat proti zdravotnické
reformě pomocí pantomimy
11.07.2011 Zdravotnické odbory mají v plánu
demonstrovat před ministerstvem zdravotnictví
pomocí pantomimy a scének. Odboráři chtějí
happening odstartovat v úterý ve 12:05, poté
vyrazit na protestní pochod Prahou. Chtějí tak
vyjádřit svůj nesouhlas a výhrady k chystané
zdravotnické reformě. K odborářům se připojí
mimo jiné i rada postižených či iniciativa ProAlt.

Poslanec za VV Vít Bárta se nedostaví na
jednání sněmovního výboru
11.07.2011 Na jednání sněmovního mandátového
a imunitního výboru, které se bude konat v úterý,
se poslanec za Věci veřejné Vít Bárta nedostaví,
ačkoliv se zde měl vyjádřit k žádosti policie o jeho
vydání k trestnímu stíhání kvůli podezření z
korupce. Jako důvod uvedl nepřítomnost svého
advokáta. Jaroslav Škárka, jeho bývalý stranický
kolega, o jehož stíhání policie rovněž usiluje, by se
zasedání zúčastnit měl.

Prezident Václav Klaus dnes udělil milost osmi
lidem
11.07.2011 Prezident ČR Václav Klaus dnes udělil
milost bývalé brněnské lékařce Aleně Kubáčové,
které vloni vrchní soud v Olomouci udělil sedmiletý
trest vězení, pokutu 0,5 milionu korun a zároveň jí
na osm let zakázal vykonávat zaměstnání lékařky,
za podvod s falešnými neschopenkami. Milost
prezident zdůvodnil vyšším věkem, přihlédl také  k
jejímu špatnému psychickému stavu. Prezident
dnes udělil milost také dalším sedmi lidem.

VZP uvolní o 0,5 miliardy korun více na provoz
specializovaných center
11.07.2011 V letošním roce uvolní 

Odbory sdělí podrobnosti k úternímu
happeningu proti zdravotnické reformě
11.07.2011 Zdravotnické odbory by dnes měly
zveřejnit podrobnější informace týkající se
happeningu, který plánují v úterý uspořádat před
ministerstvem zdravotnictví a prostřednictvím
kterého chtějí vyjádřit své výhrady ke zdravotnické
reformě.
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Společnost italského premiéra Silvia
Berlusconiho musí zaplatit odškodné 560
milionů eur 
11.07.2011 Milánský soud rozhodl o snížení výše
odškodného pro společnost Cir francouze Carla De
Benedettiho ze 750 milionů eur. Peníze má Cir
dostat jako finanční kompenzaci za ztrátu, kterou jí
způsobil soudce podplacený Berlusconiho
společností Fininvestment. Jako reakci na
rozhodnutí soudu uveřejnil deník La Repubblica
později dementovanou zprávu, že Silvio Berlusconi
nebude za 2 roky znovu kandidovat na funkci
premiéra.

News of the World vyšel naposled, zásadní
dopady na britskou politiku se neočekávají
11.07.2011 Britskému nedělníku, který se 168 let
specializoval na odhalování nejrůznějších
skandálů, zlomila vaz aféra s odposlechy obětí
trestných činů a podplácením policistů. Odborníci
přesto neočekávají, že by v zemi, která si staletí
zakládá na svobodě tisku, došlo ke zpřísnění
tiskového zákona. Majitel deníku, australský
magnát Rupert Murdoch, nyní přijel bránit svou
pověst do Velké Británie.

Polskou osobní dopravu možná čeká zásadní
zjednodušení pravidel
11.07.2011 Návrh úředníků, který by mohl začít
platit již příští rok, počítá s tím, že osobní auta
budou mít po celou dobu své životnosti jedinou
značku, která se nezmění s novým majitelem.
Bude-li schválena další novela, nebudou policisté
při kontrole od majitele vozidla požadovat řidičský
ani technický průkaz, stačit bude pouze průkaz
totožnosti. Ostatní údaje si policisté ověří v
databázi.

Probouzející se islandská sopka Kattla
způsobila záplavy
11.07.2011 K výbuchu Kattly dochází obvykle
každých 80 let, k poslední erupci došlo roku 1918.
Kattla tvoří se sopkou Eyjafjallajökull, jež vybuchla
minulý rok, propojený systém, je tedy velmi
pravděpodobné, že by brzy mohlo dojít k jejímu
výbuchu. Dosavadní aktivita Kattly a následné
záplavy zatím způsobily problémy v dopravě, když
naplaveniny strhly jediný most spojující západ a
východ ostrova.

Na Kypru byla vyřazena z provozu největší
elektrárna kvůli výbuchu vojenské základny
11.07.2011 Na Kypru vybuchly sklady íránských
zbraní uložených na základně Monchegorsk, které
zabavila kyperská národní garda Evangelos
Florakis. Oheň z výbuchu se rozšířil do největší
elektrárny Vassilikos, která poskytuje polovinu
elektrické energie celému Kypru. Jednalo se o
íránské zbraně vezené z Íránu do Sýrie v roce

2009, které byly zabaveny na nátlak USA , který
na Kypru zachycené plavby z Íránu do Sýrie v roce
2009 po nátlaku USA, které tvrdily, že se jedná o
porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

Súdánský prezident varuje před střety o Abyei,
chce na hranice etiopskou armádu
11.07.2011 Prezident Súdánu Omar Hassan
al-Bashir prohlásil, že stále hrozí velké riziko
konfliktů o spornou hraniční oblast Abyei, pokud
Jižní Súdán nebude dodržovat podmínky příměří.
Dále súdánský prezident oznámil, že je pro stažení
současných mírových vojsk OSN, zároveň se ale
velmi kladně postavil za návrh USA v Radě
bezpečnosti OSN, který předpokládá umístění
4500 etiopských vojáků na hranice mezi Jižním
Súdánem a Súdánem. Prezident Bashir tvrdí, že
Etiopané mají ze strany Súdánu pro dohlížení na
mír mandát a zároveň jsou na rozdíl od mírových
sborů OSN skutečně schopní chránit mír v oblasti.

V Bulharsku se potopil turecký tanker, ze
kterého uniká jedovatý styren
11.07.2011 Kvůli jedovatému mraku asi 230 km od
hlavního města Sofie bylo již částečně evakuováno
pětitisícové město v oblasti potopení. Obec
očekává, že město vlastními silami opustí okolo
2000 obyvatel. Podle informací úřadů zatím nikdo
nebyl zraněn. Styren je látka, která se užívá k
výrobě gumy a jiných syntetických materiálů a dle
amerického národního toxikologického úřadu se
jedná o silný karcinogen, který byl na seznam
takových látek v USA zařazen teprve minulý měsíc
po rozsáhlých výzkumech.

Rusko povolilo dovoz zeleniny z České
republiky a Řecka
11.07.2011 Ruský úřad pro ochranu
spotřebitele Rospotrebnadzor oznámil, že od zítra
může být do Ruské federace dovážena zelenina z
České republiky a Řecka. Povolení se týká pouze
těchto dvou států a Belgie, Španělska, Dánska a
Nizozemska, které povolení získaly nedávno.
Rusko totiž kvůli obavám z nebezpečné bakterie
E.Coli zakázalo dovoz z celé EU a tvrdilo, že
nebude povolen do podrobného prošetření původu
bakterie. Evropské úřady ruská povolenka pro
Čechy a Řeky prý zaskočila.

V Sýrii byli předvoláni americký a francouzský
velvyslanec
10.07.2011 Sýrie oznámila, že povolala do
hlavního města Damašku amerického
velvyslance Roberta Forda a francouzského
velvyslance Erica Chevalliera. Důvodem je
návštěva obou velvyslanců ve městě Hama, kam
velvyslanci dle svých slov dorazili, aby vyjádřili
solidaritu s demonstranty. Sýrie naopak tvrdí, že se
jedná o jasný důkaz zahraniční intervence, která

podněcuje masové nepokoje.

Francie již za operace v Libyi zaplatila 160
milionů euro
10.07.2011 Francouzská ministryně pro státní
rozpočet Valerie Pecresse oznámila, že dosavadní
náklady na vojenské operace proti libyjské vládě již
stáli Francii 160 milionů eur. Cílem francouzské
vlády je totiž rozšířit operace v Libyi a ministryně
se tak francouzský parlament snažila přesvědčit o
tom, že pro 40-ti miliardový obranný rozpočet
Francie to nejsou neúnosné náklady. Francouzský
premiér François Fillon prohlásil, že Francie nyní
musí prostřednictvím rozšíření své mise dát
Muammarovi Kaddafimu jasně najevo, že se svými
spojenci pevně stojí za svými požadavky.

Izrael uznal nezávislý stát Jižní Súdán - nabízí
hospodářskou pomoc
10.07.2011 Izrael dnes oficiálně uznal
samostatnost Jižního Súdánu. Izraelský
premiér Benjamin Netanjahu to oznámil po jednání
svého kabinetu. Pro Izrael se jedná o zlomovou
změnu v této oblasti, neboť stát Súdán s
židovským Izraelem nemá diplomatické styky.
Naopak převážně křesťanský jih, který se ze
Súdánu vyčlenil, se k Izraeli postavil kladně,
přičemž Izrael již nabídl hospodářskou pomoc.

Nový stát, Jižní Súdán, oslavuje svou
samostatnost
10.07.2011 Zatímco v Jižním Súdánu pokračují
mohutné oslavy po vyhlášení nezávislosti,
obyvatelé severního Súdánu jsou z rozdělení
nejistí. Arabský sever se k rozdělení staví velmi
zdrženlivě, neboť ztratil 1/3 svého území a většinu
ropných zásob, naopak pro křesťanský jih je
samostatnost symbolem konce dominance
severních oblastí a jejich kulturní převahy.

Nejasné finance na D8
10.07.2011 Roční ultimátum dostala dálnice D8 od
Ministerstva dopravy, kvůli vleknoucím se
problémům s její výstavbou. Pokud se problémy do
roka nevyřeší, přesune Ministerstvo prostředky
čerpané z dotací EU, které musí vyčerpat do roku
2015, raději na opravu D1, která nutně potřebuje
opravu. Jestliže budou z D8 finanční prostředky
EU přesunuty, hrozí seškrtání projektu na úroveň
rychlostní silnice.

Inflace Číny na tříletém maximu
09.07.2011 Podle nejnovějších informací
vystoupala inflace v Číně na tříleté maximum.
Tento fakt je dle expertů způsoben především
pokračujícím zvyšováním cen potravin. Jejich
současné meziroční tempo růstu je 14,4 %, což je
o 3 % více než před měsícem.

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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