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Mike Pence kandiduje na guvernéra
amerického státu Indiana
11.06.2011 Dnes zahájil dlouholetý kongresman a
republikán státu Indiana Mike Pence svůj boj o
pozici guvernéra. Volby se budou konat v roce
2012 a Pence již prohlásil, že mezi jeho největší
priority patří snaha o snížení nezaměstnanosti ve
státě, která překračuje hranici 8 %. Stát Indiana byl
mimo jiné v roce 2010 státem s nejrychleji se
rozvíjející ekonomikou v USA.

 

Prezident USA B. Obama: Mou prioritou je
vytváření nových pracovních pozic.
11.06.2011 Americký prezident Barack Obama
prohlásil, že mezi jeho největší priority patří snaha
o vytváření nových pracovních pozic pro
nezaměstnané Američany. Všechny možné
způsoby docílení tohoto výroku prý budou
projednány ve státě North Carolina, kde se
prezident v nejbližších dnech sejde s poradní
radou. Současný stav americké nezaměstnanosti
je na hodnotě 9,1 %.

Stát Alabama (USA) schvaluje přísný imigrační
zákon
11.06.2011 Republikánský guvernér státu
Alabama podepsal nový imigrační zákon, který je
podle expertů zatím tím nejtvrdším v americké
historii. Součástí nových nařízení například je, že
policie musí zadržet jakéhokoli člověka, který je
podezřelý z nelegálního pobytu, pokud se
neprokáže patřičným průkazem. Dále všem firmám
a obchodním společnostem, které vědomě
zaměstnávají lidi, kteří pobývají v USA nelegálně,
hrozí tvrdé tresty a odebrání obchodní licence.

Soud rozhodl o zákazu pondělní stávky v
dopravě
11.06.2011 Podle Městského soudu v Praze
nebyla chystaná pondělní stávka v dopravě
ohlášená tři pracovní dny před svým začátkem, její
uskutečnění by tak znamenalo zneužití práva na
stávku. Z tohoto důvodu soud rozhodl o jejím
zákazu. V případě, že se stávka přesto uskuteční,
odboráři ponesou odpovědnost za případné škody.
Rozhodnutí je vykonatelné a bylo doručeno
zástupcům odborářů.

USA zásobují Egypt zbraněmi stejně jako za
prezidenta Mubaraka
11.06.2011 Viceadmirál William Landay, šéf
odboru bezpečnostní spolupráce Pentagonu,
prohlásil, že USA budou v Egyptě dělat to, co
dělaly doposud - americké ministerstvo obrany
hodlá tento rok do Egypta vyvézt vojenský materiál
v hodnotě 46 miliard amerických dolarů. Minulí rok
Egypt získal zbraně v hodnotě 32 miliard dolarů.
USA svůj vývoz obhajují obecným mezinárodním
napětím a poptávkou po kvalitních zbraních. Mimo
jiné Spojené státy tento rok prodají 84 letadel
Boeing F Co-15 v hodnotě 27 miliard dolarů do
Saúdské Arábie a za 7 miliard systém
protiraketové obrany Lockheed Martin Corp
Spojeným arabským emirátům. Viceadmirál
William Landay poté odmítl jakékoliv dotazy na to,
zda bude vývoz zbraní nějak omezen do zemí jako
Jemen, kde probíhají nepokoje.

V Libyi vypukly boje o město Zawiyah - situace
nadále patová
11.06.2011 Boje se rozhořely mezi jednotkami
libyjské armády a povstalci. Podle reportérů
Reuters libyjská armáda také obsazuje pobřežní
dálnici vedoucí k tuniským hranicím a stejně tak
obsadili město Zlitan 160 km od Tripolisu. Situace

je nadále patová a rebelům se nedaří postoupit, ač
hovoří o chystané ofenzivě, která má hlavní město
Tripolis odříznout od zásobování, které probíhá
mimo jiné i přes pobřežní dálnici.

Somálská policie zabila nejhledanějšího
afrického šéfa Al-Kaidy
11.06.2011 Somálská policie oznámila, že se jí
podařilo v hlavním městě Mogadišo zabít šéfa
východoafrické Al-Kaidy, který byl zároveň vůbec
nejhledanějším členem této organizace na
africkém kontinentě. Fazul Abdullah Mohammed
měl u sebe pas Jihoafrické republiky a hned po
ohledání byl pohřben. USA na něho už v minulosti
vypsaly odměnu 5 milionů dolarů, konkrétně za
jakoukoliv informaci vedoucí k jeho dopadení.

Turecko se snaží vyjednat odchod Muammara
Kaddafiho, chce se zaručit u svých spojenců
11.06.2011 Turecký premiér Tayyip Erdogan
oznámil, že Turecko nabídlo Muammaru
Kaddafimu možnost bezpečného odchodu ze
země a to kamkoliv, kam by si libyjský vůdce zvolil.
Turecký premiér totiž podle svých slov nabídl
Muammaru Kaddafimu, že pokud opustí Libyi,
postaví se za něj Turecko u svých spojenců a
pokusí se prosadit azyl, který by si libyjský vůdce
zvolil. Premiér Erdogan také prohlásil, že se
Turecko podobně snažilo již sedmkrát, ovšem
pokaždé - i nyní - bez úspěchu.

Opozice v Nikarague je nejednotná
11.06.2011 Nikaragujská opozice není jednotná,
její fungování údajně provází vnitřní neshody. Čtyři
opoziční frakce by se měly účastnit listopadových
voleb, přičemž jejich cílem je porážka vládní strany
FSLN, což se ovšem dle předpovědí na základě
předvolebních průzkumů nestane.

Chile a Čína zesilují spolupráci
11.06.2011 Zástupci čínské a chilské vlády
podepsali významné dohody týkající se především
oblasti těžby, telekomunikace, zemědělství a
financí. Chilský prezident Sebastien Piňera vyjádřil
spokojenost s podpisem smluv. Čína se stala
hlavním obchodním partnerem Chile.

Bolivijský senát schvaluje právní předpisy proti
korupci
11.06.2011 V Bolívii byly v pátek schváleny
zákony, jež by měly redukovat míru korupce v
zemi. Udělení řidičského či občanského průkazu
by tedy nyní mělo spadat pod pravomoci
speciálních občanských institucí. Dle ministra
vnitra Sachi Llorenti by tyto kroky měly vést k
zajištění větší bezpečnosti obyvatel a zároveň
eliminovat korupci a byrokracii.

Uruguay vygeneruje více elektrické energie
11.06.2011 Uruguayská státní společnost UTE do
roku 2015 zřejmě překoná počáteční plán, jenž
počítal s produkcí 500 megawattů, a to díky
využití větrných sil. UTE vyjádřila svoji ochotu
zvýšit počet větrných parků v asociaci s místní
soukromou společností, opomenut by neměl být
ani brazilský Electrobras. Změna v generaci
uruguayské elektrické energie by měla zemi ušetřit
až 200 milionů dolarů ročně.

Afghánský prezident na návštěvě Pákistánu
11.06.2011 Prezident Hamid Karzáí se setká se
svým pákistánským protějškem Asifem Alim
Zardárím, aby spolu diskutovali o hlavních
výhodách silného spojenectví obou zemí.
Prezident Karzáí očekává diskusi i na téma
mezinárodního obchodu. Otázka příměří s hnutím
Taliban však nejspíše nebude projednávána.

Grigory Marchenko stahuje svoji kandidaturu
na post ředitele MMF
11.06.2011 Guvernér kazašské centrální banky
odstoupil ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich
je, že je prý zcela zřejmé, že na post bude
zvolena Christine Lagarde, francouzská ministryně
financí, která nyní čelí pouze jednomu
protikandidátovi Augustinu Carstensovi,
guvernérovi mexické centrální banky. Druhým
důvodem je podle Marchenka neschopnost
rozvojových zemí dohodnout se na jednom
kandidátovi, a tudíž chce stažením své kandidatury
ulehčit jejich rozhodování.

Šéf CIA Leon Panetta je na jednání v Pákistánu
11.06.2011 Podle jeho slov je cílem této návštěvy
napravení vztahu mezi oběma národy, kterým
výrazně otřáslo zabití Usámy bin Ládina
americkými speciálními složkami 2. května
letošního roku. Podle oficiálního prohlášení vlády
USA je dobrý vztah mezi oběma zeměmi důležitý a
obě dvě vlády jsou i nadále významnými spojenci v
boji proti al-Káidě.

Květen byl podle OSN nejkrvavějším měsícem
pro afghánské civilisty
11.06.2011 V květnu letošního roku zemřelo podle
statistik Spojených národů 368 civilních obyvatel
Afghánistánu. Z toho za 82% úmrtí prý nesou
odpovědnost protivládní povstalecké složky. Vládní
jednotky a jejich spojenci (včetně NATO) způsobili
celkem 45 ztrát na životech civilistů. OSN
monitoruje veškerá úmrtí v zemi od roku 2007.

Severní Korea blokuje další jednání
11.06.2011 Důvodem je prý vyslání jihokorejské
diplomatické mise do Pekingu. Hlavním cílem
diplomatických jednání je znovu obnovit rozhovory
o jaderném programu KLDR. V ideálním případě
by mělo dojít k opětovnému zahájení tzv.
šestistranných jednání mezi KLDR, Jižní Koreou,
Čínou, Ruskem, Japonskem a USA. Vzhledem k
současnému postoji vlády KLDR je však tato
možnost v blízké době nepravděpodobná.

Toyota očekává pokles čistého zisku za tento
rok o třetinu
11.06.2011 Čistý zisk společnosti za rok 2011 je
odhadován zhruba na 3,5 miliardy dolarů (280
miliard yenů). Celkové příjmy tohoto
automobilového výrobce se mají pohybovat okolo
112 miliard dolarů. Vedení Toyoty doufá, že se
výroba vyšplhá na 90% standardní kapacity na
konci tohoto měsíce.

Vietnam naplánoval na pondělí vojenské
cvičení v Jihočínském moři
11.06.2011 Podle Číny, jedné ze šesti zemí, která
si toto území nárokuje, se tím vietnamské
námořnictvo dopustí závažného porušení její
suverenity a mělo by zastavit veškeré "invazivní
akce". Vietnamská armáda již vydala doporučení
pro rybářské lodě, aby se v tomto území po dobu
cvičení nezdržovaly. Poslední dobou se incidenty
mezi civilními plavidly obou zemí vyskytují stále
častěji.

Vláda bude spolu s odborovými předáky jednat
o chystané stávce 
11.06.2011 Dnes ve dvě hodiny odpoledne se
vláda sejde na mimořádné schůzi ve Strakově
akademii a bude projednávat připravovanou stávku
v dopravě. Na jednání byli také pozváni předseda
Českomoravské konfederace odborových svazů
Jaroslav Zavadil, předseda Odborového sdružení
železničářů Jaroslav Pejša a předseda Asociace
samostatných odborů Bohumír Dufek.
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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.

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.

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%.
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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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