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Protesty v Sýrii pokračují, armáda střílí do lidí 
23.07.2011 V několika syrských městech
dlouhodobě pokračují masové protesty proti vládě
syrského prezidenta Bashara al-Assada. Na
severu Sýrie ve městě Homsu operují již několik
týdnů tankové jednotky, které systematicky likvidují
protesty za ztrát na životech demonstrantů. Podle
pozorovatelů mezinárodních organizací na
ochranu lidských práv bylo od začátku
čtyřměsíčního povstání zabito již přes 1400 civilistů
a OSN poprvé prohlásilo, že by se syrská vláda
mohla dopouštět zločinů proti lidskosti.

Somálští povstalci nadále blokují potravinovou
pomoc
23.07.2011 Na území, které kontrolují povstalecké
skupiny bojující s centrální vládou, nebude možné
dopravit humanitární a potravinovou pomoc. Opět
to potvrdili představitelé rebelů. Humanitární
organizace byly z těchto oblastí vyhnány již minulý
rok, ovšem nyní, kdy byl již ve dvou regionech
Somálska vyhlášen hladomor, je situace vážná.

Mezinárodní komise červeného kříže navštívila
bývalého prezidenta Pobřeží slonoviny
22.07.2011 Mezinárodní výbor Červeného kříže
uskutečnil prostřednictvím svých zástupců
kontrolní návštěvu uvězněného bývalého
prezidenta Laurenta Gbagba a jeho ženy spolu s
dalšími asi 60 vězni. Podle zprávy Červeného kříže
je s vězni nakládáno standardním způsobem.
Návštěva tak vyvrátila obavy o život rivala
současného prezidenta Ouattary, který prohrál boj
o moc, k němuž došlo v Pobřeží slonoviny na
začátku roku.

Přestřelka na hranicích Maroka a Alžírska
22.07.2011 Podle marockých úřadů byl zabit jeden
příslušník polovojenských pohraničních sil, které
spadají pod marocké ministerstvo vnitra a kterých
je využíváno především k potlačování domácích
nepokojů. Přestřelku měli vyprovokovat údajní
alžírští povstalci, kteří chtěli oloupit marockého
občana o potraviny. Jedná se o první takový
případ za posledních 20 let. Maroko a Alžírsko
mají velmi napjaté vztahy kvůli sporům o Západní
Saharu, kterou Maročané okupují a od roku 1994
udržují obě země úzkostlivě mír na hranicích, které
jsou uzavřeny.

V Norsku došlo ke dvěma teroristickým útokům
22.07.2011 Zatímco v hlavním městě Oslo
vybuchla nálož, která poškodila sídlo předsedy
vlády a stejně tak i ministerstvo financí a ropného
průmyslu, došlo vzápětí k útoku střelce
převlečeného za policistu na letní kemp mladých
norských sociálních demokratů, kde již zahynulo
na 30 osob. Norská policie oba případy spojuje. K
útoku v hlavním městě se přihlásili islámští
radikálové. Norský premiér  Jens Stoltenberg
dokonce uvažuje o evakuaci centrálního Osla kvůli
dalším možným pumovým útokům a policie
doporučuje obyvatelům města opustit centrum.

Rozloha Moskvy se zdvojnásobí
22.07.2011 Rusko plánuje zvětšit rozlohu svého
hlavního města téměř 2,5 krát na více než 140 tisíc
hektarů. Rozšíření má řešit problém s kolabující
dopravou a přelidněním, je však také součástí
snahy přilákat do Moskvy velké firmy. Vytvoření
projektu výstavby nových čtvrtí hlavního města
bude podle současného starosty města S.
Sobjanina trvat nejméně rok, celkové náklady na
projekt zatím nejsou stanoveny.

Senát má projednávat novelu silničního zákona
22.07.2011 Senát by se měl dnes zabývat novelou

silničního zákona. Díky té by měli být za dopravní
přestupky nově odpovědní nikoli řidiči, ale
provozovatelé vozidla. Zabránit by se tak mělo
svalování viny na osobu blízkou. Dále by měli
senátoři projednávat například návrh na odklad
přechodu financování sociálních služeb na kraje.

Novela loterijního zákona putuje zpět do
sněmovny 
22.07.2011 Senát vrátí novelu loterijního zákona
zpět Poslanecké sněmovně spolu s
pozměňovacím návrhem opravujícím některé
chyby v předloze. V původní verzi měla být
například zrušena platnost dosavadních obecních
vyhlášek, které regulují hrací automaty.

Východní Turecko již podruhé za čtvrtletí
zasaženo zemětřesením 
22.07.2011 Východním Tureckem otřáslo další
zemětřesení o síle 4.2. Předchozí zemětřesení o
síle 5.9 bylo na východě země zaznamenáno
19.května tohoto roku. Lidé zasažení prvním
zemětřesením se nestačili ještě vzpamatovat a už
musí znovu opravovat vzniklé škody. I přesto, že je
známo, že se Turecko nachází v tektonické zóně a
k zemětřesením zde dochází často, na takovouto
sílu nebyli mnozí obyvatelé připraveni. Podle
odborníků je možno očekávat ještě další silné
otřesy.

Turecko: Lídr PKK hovoří o možných dalších
útocích separovaných členů strany
22.07.2011 Lídr turecké strany PKK Abdullah
Öcalan hrozí premiérovi R.T.Erdo

Rusko zkoumá možnost dodávek plynu KLDR
21.07.2011 Moskva zkoumá možnost dodávek
plynu Severní Koreji pod podmínkou omezování
jejího jaderného programu. Informovaly o tom
v pátek ruské noviny "Moskovskije Novosti". Podle
deníku dostal Gazprom instrukce k tomu, aby
připravil projekt dodávek plynu do Severní Koreje.
Tato varianta politického urovnání situace kolem
jaderného programu Severní Koreje vznikla před
blížícím se summitem ASEAN (Sdružení států
jihovýchodní Asie) v září 2012 ve Vladivostoku z
iniciativy ruského ministerstva zahraničí a byla v
Kremlu přijata jako perspektivní myšlenka, uvedly
noviny s odvoláním na své zdroje. Oficiálním
komentářem ministerstva však nedisponují.

Státy eurozóny schválily nový záchranný
program pro Řecko
21.07.2011 Vedoucí evropští představitelé se
dohodli na řadě opatření zaměřených na
poskytnutí další finanční pomoci pro Řecko a
zamezení šíření finanční krize v eurozóně. V
prohlášení účastníků setkání vedoucích
představitelů 17 evropských zemí v Bruselu se
mimo jiné uvádí, že Řecku, Irsku a Portugalsku
bude dána dodatečná lhůta ke splacení již
poskytnutých půjček a úroky z nich budou sníženy.
Podle diplomatických zdrojů se do druhé vlny
pomoci Řecku, která by měla mít objem 109
miliard eur (cca 2,7 bilionu Kč), zapojí v souladu s
návrhem Německa soukromí investoři.

Úspěšný rok Škody Electric – veze si
půlmiliardovou zakázku z Číny
21.07.2011 Škoda Electric, dceřiná společnost
plzeňské Škody Transportation, která letos v
dubnu vyhrála soutěž na dodávku elektrické
výzbroje do nových tureckých lokomotiv, si
připisuje další výhru nad silnými konkurenty, když
společně s Kingway Transportation získala
zakázku na dodávku elektrické výzbroje do 23
pětivozových souprav metra v čínském Suzhou. Za

jejím úspěchem stálo technické řešení a nabídnutá
cena, která byla nižší než u Siemensu, ABB a
Bombardieru.

Ministerstvo financí zlepšilo výhled růstu české
ekonomiky
21.07.2011 Podle odhadů Ministerstva financí by
tento měla česká ekonomika polepšit o 2,5%.
Ministerstvo tak upravilo dubnový výhled, kdy
předpovídalo letošní růst o 1,9%, především díky
dobré bilanci ekonomiky během 1. čtvrtletí.
Největší riziko pro Českou republiku představuje
podle Měnového fondu stav rozpočtů veřejných
financí některých zemí eurozóny.

Raketoplán Atlantis se úspěšně vrátil na Zemi
21.07.2011 Historicky poslední mise raketoplánu
NASA skončila dnes, když na floridském Mysu
Canaveral přistál raketoplán Atlantis. Cílem
poslední mise bylo dovezení nákladu na
Mezinárodní vesmírnou stanici. 

V Malawi jsou první mrtví - pokračují celostátní
protesty proti prezidentovi
21.07.2011 Demonstrace a srážky s policií
pokračují druhý den po celé zemi. Hlavní příčinou
je prezident Malawi Bingu wa Mutharika a jeho
vládní strana DPP. V Malawi žije 13 milionů
obyvatel a země se potýká s chudobou.

V Egyptě byla na tlak demonstrantů jmenována
nová vláda
21.07.2011 Nový vládní kabinet, ve kterém se již
nenachází lidé bývalého prezidenta Mubaraka
dnes částečně uklidnil demonstranty v Káhiře, kteří
stále více projevují nespokojenost s vojenským
vedením země. Nové tváře se objevily na polovině
ministerských křesel a všech významných postech
včetně ministra zahraničí, financí i obchodu.
Výjimkou je ministr vnitra Mansour el-Essawy.
Ovšem protestující si přejí největší změnu právě
na ministerstvu vnitra a také spravedlnosti,
podle Adela Solimana, ředitele Mezinárodního
centra pro budoucnost a strategická studia
(egyptského think tanku) proto tyto změny
nebudou stačit. Egyptský premiér Essam Sharaf
byl mezitím hospitalizován, neboť utrpěl
nebezpečný pokles krevního tlaku.

OSN chce mimořádné zasedání kvůli
potravinové krizi ve východní Africe
21.07.2011 OSN hodlá 25. července mimořádně
zasednout kvůli extrémním suchům, které již
postihly především východní Afriku a které vedou
ke stále častějším hladovým bouřím. Včera byl
vyhlášen stav hladomoru hned ve dvou provinciích
Somálska, kde nyní 3,7 milionu lidí trpí absolutním
hladem, dalšími ohroženými zeměmi jsou Etiopie a
Keňa, východoafrická největší ekonomika.
Zasedání Organizace pro zemědělství a výživu se
uskuteční v Římě a zúčastní se ho zástupci všech
191 členských států, další orgány OSN, nevládní
organizace a regionální rozvojové banky. Zasedání
je svoláno na popud Francie, která v současnosti
předsedá skupině G20.

Senát dnes zamítl první část zdravotnické
reformy 
21.07.2011 Senát dnes rozhodl o zamítnutí první
části zdravotnické reformy. Díky té se měly
například zvýšit poplatky za pobyt v nemocnici na
sto korun za den, umožňovala také stanovení
standardní a nadstandarní péče. Nyní budou o
novele o veřejném zdravotním pojištění rozhodovat
poslanci.
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Vláda schválila návrh MMR na sjednocení
státních nákupů služeb a zboží
21.07.2011 Vláda podpořila a schválila návrh
ministerstva pro místní rozvoj o sjednocení
státních nákupů některých služeb a zboží. Mělo by
se tak ušetřit až 7 mld korun. MMR také doporučilo
centralizaci na úrovni resortů. Tento návrh je
součástí plánu protikorupční strategie, kterou
kabinet přijal letos v lednu.

Alena Vitásková novou předsedkyní ERÚ 
21.07.2011 Novou předsedkyní Energetického
regulačního úřadu byla vládou zvolena Alena
Vitásková, která mimo jiné dříve pracovala jako
generální ředitelka společnosti RWE Transgas. V
pozici tak nahradí Josefa Fiřta - působil na ERÚ od
r.2004 -, kterému začátkem měsíce skončilo
funkční období.

Senátoři ČSSD nesouhlasí se zdravotnickou
reformou
21.07.2011 Senátoři ČSSD kritizují zdravotnickou
reformu - konkrétně její 1.část - tzn. změnu o
poplatcích za pobyt v nemocnici. Částka by se
měla ze 60Kč zvednout na 100Kč/den. Senátoři
ČSSD své konání odůvodnili tím, že velká část lidí
nebude poté na lékařskou péči mít dostatek
financí, navíc je prý reforma nejspíš protiústavní.
Senát tak nejpravděpodobněji tuto zdravotnickou
novelu zamítne.

Senát požaduje lepší ohodnocení pedagogů s
praxí
21.07.2011 Senát navrhl změnu v platových
tabulkách učitelů s praxí. Mělo by se tak předejít
tomu, aby "čerství" kantoři, kteří právě dokončili
vysokou školu, neměli větší plat než jejich
kolegové, kteří jsou sice bez titulu, ale zato mají
dlouholetou praxi. Senát tak reaguje na petici,
kterou podepsalo téměř 26 tis lidí.

Ministr spravedlnosti spolu se soudci navrhuje
zřízení nejvyšší soudcovské rady
21.07.2011 Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil
(ODS) se spolu s představiteli justice v zemi snaží
přesvědčit premiéra Petra Nečase (ODS) o tom, že
je třeba zřídit nejvyšší soudcovskou radu. Tato
rada by měla určitý podíl na rozhodování v justici.
Ministr dále také navrhuje, aby justice byla
spravována přes předsedy soudů a ministerstvo
spravedlnosti.

Senát odmítl návrh na častější svěřování dětí
do střídavé péče
20.07.2011 Poslanecký návrh, který byl
představen v rámci novely zákona o rodině a který
hovoří o častějším svěřování dětí po rozvodu
rodičů do střídavé péče, Senát dnes odmítl. Zdali
návrh nakonec uspěje, či ne, tak rozhodne

Poslanecká sněmovna.

Nová koncepce zahraniční politiky byla
schválena vládou 
20.07.2011 Nová koncepce zahraniční politiky,
kterou před časem premiér Petr Nečas (ODS) a
ministr obrany Alexandr Vondra (ODS) vrátili k
přepracování ministrovi zahraničních věcí Karlovi
Schwarzenbergovi (TOP 09), byla dnes vládou
schválena. Ministerstvo prý odstranilo jisté
sporné body v dokumentu.

V Minsku proběhla další „mlčenlivá“
demonstrace, zadrženy desítky účastníků
20.07.2011 V hlavním městě Běloruska dnes
proběhla protestní akce s názvem „Revoluce
prostřednictvím sociálních sítí“. Účastníci
vyjadřovali svůj protest tleskáním. Poté, co před
nedávnem během podobných protestních akcí
došlo k masovém zatýkání novinářů, se běloruský
generální prokurátor Grigorij Vasiljevič obrátil
k běloruskému ministrovi vnitra s žádostí, aby
policie jednala v souladu s právními předpisy. Jak
uvedla agentura RIA Novosti, účastníci dnešní
demonstrace byli přesto opět zatýkání lidmi v civilu
a odváženi autobusy bez poznávacích značek.

Premiéři Ruska a Kyrgyzstánu jednají o
dodávkách pohonných hmot
20.07.2011 V Moskvě dnes probíhá setkání
ruského předsedy vlády Vladimíra Putina s jeho
kyrgyzským protějškem Almazbekem
Atambayevem. Podle tiskové služby kyrgyzské
vlády je hlavním cílem cesty A. Atambayeva do
Ruska "řešení provozních otázek bilaterální
spolupráce, souvisejících zejména s dodávkami
pohonných hmot." Koncem minulého týdne vznikl v
Kyrgyzstánu ostrý nedostatek benzínu 92 a 95 –
tato situace byla způsobena tím, že Kazachstán,
který v současné době trpí nedostatkem
vysokooktanového benzínu, požádal Rusko o
přerušení dodávek pohonných hmot mimo hranice
Celní unie (Rusko-Bělorusko-Kazachstán).

Vláda má v úmyslu vypracovat návrh, který by
měl pozastavit činnost KSČM
20.07.2011 Sepsáním návrhu byl pověřen ministr
vnitra Jan Kubice. Tento návrh má být sepsán
navzdory expertní analýze, která byla vypracována
ministerstvem vnitra. Analýza ministerstva
pozastavení činnosti KSČM nedoporučuje.

V jihoafrickém Malawi propukly nepokoje
20.07.2011 Nepokoje hned v několika městech
propukly kvůli zákazu demonstrace proti
prezidentu Bingu wa Mutharikovi. Zatímco nad
hlavním městem Lilongwe se podle svědků již
objevil kouř ze zapálených automobilů, obchodů a
politických kanceláří, policie rozhání davy slzným

plynem a vodními děly. Dav zapaluje jednotlivá
sídla vládnoucí prezidentovy Demokratické
pokrokové strany (DPP). Prezident Mutharika se
zatím vyjádřil tak, že nepovolený protest musí být
dle zákona zastaven.

Důvěra investorů v Guineu se otřásá - 2
atentáty na prezidenta
20.07.2011 Včera byly spáchány hned dva pokusy
v hlavním městě Konakry o zabití prezidenta
západoafrické Guinee Alphi Condé, který oběma
atentátům unikl. Prezident Conde se však dnes
snažil investory přesvědčit, že má zemi pod
kontrolou. V zemi roste nespokojenost a prezident
již několikrát od začátku roku vystřídal šéfy armády
i prezidentské gardy. Guinea je světovým
vývozcem hliníkové rudy bauxitu a pro zahraniční
společnosti byla doposud ziskovým regionem.

Francie oznámila, že Muammar Kaddafi by v
Libyi mohl zůstat
20.07.2011 Francie, původně nejradikálnější
článek NATO, ústy svého ministra zahraničí Alaina
Juppé oznámila, že by akceptovala přítomnost
Muammara Kaddafiho v Libyi, pokud by žádným
způsobem nezasahoval do budoucího politického
života. Francouzi připustili, že je to plán, který by
mohl vést k cestě ze současné libyjské krize.
Francie dříve spolu s povstalci nejhlasitěji stála za
jasnou podmínkou k mírovým rozhovorům:
"Muammar Kaddafi musí odejít z Libye", tím ovšem
blokovala jakékoliv jednání. Pravděpodobnost, že
libyjská vláda nyní na tuto podmínku přistoupí, je
však skoro nulová.

Boje v Libyi o Bregu pokračují - povstalci mají
těžké ztráty
20.07.2011 Ačkoliv libyjští povstalci již včera
oznámili, že se jim podařilo obklíčit strategické
město Brega, podle svědků mají velké ztráty a jsou
stále pod palbou libyjské armády, která nadále
kontroluje tento centrální ropný uzel. Rebelové
musí dobýt město Brega ležící 750 km od
Tripolisu, chtějí-li táhnout na hlavní město, neboť
leží na hlavních dopravních tepnách.

Návrh ministra financí Miroslava Kalouska
(TOP 09) na sjednocení DPH na 19 %
nepodpořen
20.07.2011 DPH tak podle koaliční dohody bude v
příštím roce rozdělena na 14 % a 20 %. V roce
2013 se počítá se sjednocením daně ve výši 17,5
%. Dále byl stanoven schodek rozpočtu na příští
rok a to ve výši 105 mld Kč. Konkrétní podoba
rozpočtu se ale nesetkala s podporou koaliční
strany Věcí veřejných.

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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