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Christine Lagarde získala podporu Egypta a
Indonésie
12.06.2011 Kandidátka na post prezidenta MMF
tak ještě více posílila svoje naděje na získání této
funkce. Mezi kandidáty se však nyní dostal i
guvernér izraelské centrální banky Stanley Fischer.
Poslední průzkumy navíc ukazují, že expandující
asijské a blízkovýchodní ekonomiky by v čele této
instituce nejraději viděly neevropského zástupce.

Nepokoje v Číně-25 zatčených po střetu
demonstrantů s policií
12.06.2011 Ve městech v centrální a jižní Číně se
strhla vlna nepokojů, při nichž obyvatelé
vyjadřovali svoji nespokojenost s vládní korupcí a s
konfiskacemi půdy místními úřady. Policie nakonec
musela zakročit proti davu demolujícímu majetek v
ulicích. Ačkoliv se nejednalo o žádné závažné
nepokoje, celá situace ukazuje eskalaci
protivládních nálad a výrazný nesouhlas místních
obyvatel s vysídlováním kvůli rozsáhlým
konfiskacím.

Aerolinky Qantas byly nuceny zrušit řadu letů
kvůli aktivitě chilské sopky
12.06.2011 Přes území Tichého oceánu se
pohybuje směrem k Austrálii oblak sopečného
popela z chilské sopky Puyehue-Cordon-Caulle,
jejíž erupce trvají již týden. Největší australské
aerolinie byly nuceny zrušit všechny přílety a
odlety z Melbourne. Letecké spojení do Tasmánie,
Nového Zélandu a celého zbývajícího australského
regionu bude z tohoto důvodu omezeno. Sopečný
popel, který se pohybuje ve výšce od 6 do 11
kilometrů, by mohl závažně poškodit motory
letadel, a tím ohrozit životy cestujících.

MMF terčem útoku hackerů
12.06.2011 Počítačový systém Mezinárodního
měnového fondu se stal na počátku roku terčem
útoku hackerů, kteří se snažili ukrást informace
údajně ve prospěch konkrétní země. Vzhledem k
probíhajícímu vyšetřování ale nebyly představiteli
MMF zveřejněny žádné bližší detaily.

Kreml: Omezení vůči ruským novinářům bude
mít negativní vliv na poskytnutí úvěru
Bělorusku
12.06.2011 Rozhodnutí Běloruska přijmout další
omezující opatření vůči ruským médiím bude mít
podle zdroje agentury ITAR-TASS v Kremlu
negativní vliv na otázku poskytnutí úvěru ze strany
Ruska. Minulý týden mluvčí ruského předsedy
vlády Dmitrij Peskov uvedl, že je Rusko připraveno
poskytnout Bělorusku půjčku ve výši 3 miliardy
dolarů pod podmínkou privatizace běloruských
podniků.

Na severním Kavkaze bylo v roce 2011
zneškodněno téměř 200 teroristů
12.06.2011 Ruský ministr vnitra Rašíd Nurgalijev v
sobotu oznámil, že během protiteroristických
operací na severním Kavkaze bylo od začátku roku
2011 zneškodněno celkem 193 teroristů včetně 19
vůdců ozbrojených skupin a odvráceno nejméně
23 teroristických útoků. Podle slov ministra zůstává
operační prostředí v regionu i nadále napjaté a
svůj vliv si ponechávají kriminogenní faktory
vytvářející na území Čečenska,
Kabardinsko-balkarské republiky, Dagestánu a
Ingušska ohniska napětí.

Rusko povolí dovoz zeleniny z EU po potvrzení
její nezávadnosti
12.06.2011 Na pravidelném summitu
Rusko-Evropská unie, který proběhl 9. června
v ruském Novgorodu, se strany dohodly na zrušení

zákazu dovozu čerstvé zeleniny z Evropské unie,
zavedeného Ruskem v reakci na epidemii střevní
bakterie E.coli. Podle ruských představitelů
Evrospká unie nabídla, že bude Rusku poskytovat
bezpečnostní certifikáty pro jednotlivé druhy
zeleniny z jednotlivých zemí. Konkrétní termín
obnovení dovozu však strany zatím nestanovily.

Bělorusko zakázalo vývoz masa a benzínu
12.06.2011 V Bělorusku dnes vstoupilo v platnost
omezení exportu některých potravinových výrobků,
spotřebního zboží a paliv za hranice Celní unie
Rusko - Bělorusko – Kazachstán. Země se stále
častěji potýká s nedostatkem některých druhů
potravin a zboží denní potřeby. Deficit je dle
vysvětlení běloruských úřadů a médií způsoben
právě nadměrným vývozem do sousedních států.
Podle expertů však tkví problém ve struktuře
výroby, zaměřené na podporu domácí produkce.
Běloruská vláda přesto vlivem obav ze sociálních
nepokojů pokračuje v dotaci vybraného sociálně
významného zboží.

Brazílie daruje 20 milionů dolarů na očkování
12.06.2011 Brazílie věnuje 20 milionů dolarů
Globální alianci pro očkování a imunizaci (GAVI),
jež byla vytvořena roku 2000 a jejímž účelem je
zajištění rovnosti v přístupu k této službě. Dle
brazilského ministerstva zahraničí bude v pondělí
dotace oficiálně oznámena v Londýně .

Stávka v dopravě se přesouvá na čtvrtek, bude
trvat 24 hodin
12.06.2011 Odboráři přesouvají stávku v dopravě
na čtvrtek. V České televizi to řekl předseda
odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša.
Zároveň dodal, že se odboráři mají v plánu odvolat
proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který
pondělní stávku zakázal. Oproti této, která měla
trvat od 3:00 do 16:00, bude čtvrteční stávka
prodloužena na 24 hodin od půlnoci do půlnoci a
znamená zastavení městské dopravy v některých
městech a železniční dopravy v celé zemi.

Favoritem dnešních tureckých parlamentních
voleb je premiér Recep Tayyip Erdogan
12.06.2011 Jeho Stranu spravedlnosti a rozvoje
(AKP) bude podle průzkumů volit 45% lidí,
očekává se tedy, že se R.T. Erdogan, jemuž je
přičítána dobrá ekonomická situace Turecka, stane
potřetí premiérem. AKP slíbila voličům
nastartování rozvoje Turecka, stavbu kanálu mezi
Marmarským a Černým mořem, vstup do EU a
stavbu nových měst a letišť. 

Italové hlasují ve 4 referendech
12.06.2011 Ve dvoudenním referendu Italové
rozhodnou o tom, jestli bude nadále platit zákon
umožňující ministrům neúčastnit se soudního
líčení, pokud je zaneprázdněn vládními úkoly. Dále
voliči rozhodnou o existenci dvou zákonů, podle
nichž je voda zbožím. Největší pozornost je
věnována referendu o budoucnosti jaderné
energie. Jestliže Italové jádro odmítnou, bude to
znamenat o 30% dražší elektřinu. 

Súdán zachvacují nové boje mezi jihem a
severem v oblasti Kardofanu
12.06.2011 Na hranicích Jižního Kardofanu, který
drží severní Súdán, dochází stále častěji k bojům
mezi příslušníky súdánské armády a
jihosúdánskými milicemi. Dále se ale bojuje i v
oblasti hlavního města této na ropu bohaté
provincie, která tíhne k jižnímu Súdánu. Vůdci
obou stran spolu již začali jednat o možnostech
řešení situace, která stále více stupňuje riziko, že
se Súdán vrátí do občanské války.

Libyjští povstalci si opět stěžují na
nedostatečnou podporu NATO
12.06.2011 Zatímco se stále více stupňují nové
boje mezi povstalci a libyjskou armádou, která
doposud drží své pozice pevně v rukou, pokračuje
nadále patová situace. Své vojenské neúspěchy
rebelové přisuzují nedostatečné podpoře ze strany
letadel NATO a tvrdí, že by v případě dostatečné
pomoci již drželi v rukou několik měst. Zároveň si
ale vedení libyjských povstalců stěžuje na
bombardování, které přestává být dostatečně
cílené a způsobuje ztráty i v řadách rebelů.

Syrské síly zahájily ofenzivu na severu země
12.06.2011 Cílem vojenského útoku, které ho se
účastní i letectvo a přes 150 tanků a obrněnců, je
malé město Jisr al-Shughour, kde se nachází
ozbrojené protivládní skupiny. Útok, kterému velí
bratr syrského prezidenta Bashara
al-Assada, Maher Assad, započal v časných
ranních hodinách a již nyní má na svědomí  přes
tisíc uprchlíků do Turecka. Syrská armáda tvrdí, že
zde povstalci zabili přes 200 vojáků, naopak místní
organizace na ochranu lidských práv hovoří o
dezerci vojáků a popravách, když vojáci odmítají
střílet do civilistů.

V Turecku začaly parlamentní volby - očekává
se vítězství premiéra Erdogana
12.06.2011 Byly zahájeny volby do parlamentu,
ovšem podle všech informací a předvolebních
statistik je vítězství současného premiéra Tayyipa
Erdogana téměř jisté. Turecký premiér Tayyip
Erdogan bude tak pravděpodobně již potřetí zvolen
do čela vlády. Celkem v Turecku volí 74 milionů
voličů, kteří převážně přisuzují obrovské
ekonomické a politické úspěchy své země právě
současnému premiérovi - Jeho podpora stojí na
úspěchu při vytváření prosperujícího hospodářství
a ukončení desetiletí chaotických koalic,
vojenských převratů a neúspěšných
mezinárodních finančních výpomocí. Experti ale
varují, že tento úspěch by mohl velmi rychle narazit
na syndrom vyhoření a stejně tak upozorňují na
budování kultu osobnosti premiéra a jeho
radikalizaci či velkou podporu islámu, která naráží
na tradiční sekulární zásady země.

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
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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.

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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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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