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Děti v okolí JE Fukušima Daiichi dostávají
osobní dozimetry
15.06.2011 Zhruba 34 000 dětí ve věku od 4 do 15
let bylo vybaveno zařízeními pro měření radiace,
která budou po dobu tří měsíců sbírat data k
následnému vyhodnocení dopadu celé katastrofy
na dětský organismus. Právě slabou ochranu dětí
před radiací kritizuje většina tamních občanů.

Čína nepoužije sílu při řešení sporu v
Jihočínském moři
15.06.2011 S tímto prohlášením vystoupila čínská
vláda i přes stále trvající napětí po střetech
vietnamských a čínských plavidel právě v tomto
území. Jihočínské moře si nárokuje celkem šest
států jihovýchodní Asie. Klíčové je především díky
námořním trasám a potenciálním nalezištím ropy a
zemního plynu.

Nepál je zbaven nebezpečí nášlapných min
15.06.2011 Poslední z minových polí, která byla
vybudována před pěti lety v období občanské
války, bylo zneškodněno. Zbytky minových polí
měly za následek stovky raněných a mrtvých
civilistů. Jejich bezpečí je nyní garantováno OSN.

Ban Ki-moon zahájil oficiální návštěvu
Uruguaye
14.06.2011 Dnes byla zahájena oficiální návštěva
generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona v
Uruguayi. Ban Ki-moon se setká nejen s
prezidentem Josem Mujicou, ale též dalšími
zástupci země, s kterými bude jednat o globálních
tématech jako je například změna klimatu,
bezpečnost či dodržování lidských práv.

Premiér svolal na středu jednání tripartity
14.06.2011 Podle ministra dopravy Radka Šmerdy
by se ve středu mohlo konat mimořádné jednání
tripartity kvůli reformám a plánované stávce.
Schůzi s odbory a zaměstnavateli svolal premiér
Petr Nečas (ODS). Prozatím ovšem není jasné,
zda se doopravdy uskuteční. Šéf odborů je totiž v
cizině

Ve Francii stávkují zaměstnanci Air France
14.06.2011 Včera do práce nenastoupili údržbáři
letadel požadující navýšení platu o 300 eur
měsíčně, což zapříčinilo až dvouhodinová
zpoždění letů. Dnes vstoupil do stávky i další
letecký personál včetně telefonistek, které tak
chtějí zabránit delokalizaci ústředen. Z pohledu
Francouzů se jedná o nevýznamné stávky. 

Belgické bezvládí trvá rok a jeden den
14.06.2011 Belgické politické strany se od
předčasných voleb nemohou dohodnout na složení
federální vlády. Vládu premiéra Yvese Leterma,
která je již rok na odchodu, požádal král Albert II. o
setrvání ve funkci do vyřešení situace. Hlavní spor
bránící nalezení kompromisu je veden o
rozdělování peněz z federálního rozpočtu mezi
jednotlivé regiony. 

VW a GAZ podepsaly dohodu o výrobě
automobilů VW a Škoda v Rusku
14.06.2011 Představitelé koncernu Volkswagen a
ruské společnosti GAZ dnes v ruském Nižním
Novgorodu podepsali dohodu o vytvoření
společného podniku na výrobu automobilů Škoda
a Volkswagen v místním montážním závodě.
Výroba má začít montáží modelu Škoda Yeti ještě
v listopadu tohoto roku, do roku 2015 má i s
modely Octavia a Jetta dosáhnout až 110 tisíc
vozů ročně. Viceprezident koncernu Volkswagen
Detlef Wittig vyzdvihl význam dohody pro
strategické cíle společnosti a zdůraznil, že Rusko

patří k hlavním rostoucím trhům ve světě i k
hlavním odbytištím Volkswagenu, který v roce
2007 začal vyrábět vozy ve své první ruské
továrně v Kaluze.

Prezident Běloruska oznámil, že nebude
tolerovat stávky a demonstrace
14.06.2011 Běloruský prezident Alexandr
Lukašenko varoval, že nebude tolerovat stávky a
demonstrace občanů, kteří jsou nespokojeni s
hospodářskou politikou státu. Obyvatelé regionů
hraničících s Polskem protestují proti zavedení
vládních omezení na vývoz některých druhů zboží
a paliva ze země. Poslední protest skončil
zadržením 22 osob.

Podle MMF bude mít Rusko v roce 2012
vyrovnaný rozpočet
14.06.2011 Podle prognózy Mezinárodního
měnového fondu by měl schodek ruského
federálního rozpočtu v roce 2011 činit 1% HDP a v
roce 2012 klesnout téměř na nulu. Plánovaný
schodek rozpočtu Ruské federace pro rok 2011
poklesl v souvislosti s růstem cen ropy z
předchozích 3,6% HDP na 1,3% HDP. Šéf mise
MMF v Rusku však upozornil, že tato hodnota
může být zavádějící a přesnější je brát v úvahu
„neropný“ deficit rozpočtu, který byl měl v roce
2011 dosáhnout 11% HDP.

Prezident FIDE: Muammar Kaddáfí je připraven
k jednání s NATO
14.06.2011 Prezident Mezinárodní šachové
federace (FIDE) Kirsan Ilyumzhinov v rozhovoru
s novináři uvedl, že libyjský vůdce Muammar
Kaddáfí je připraven neodkladně zahájit jednání s
NATO a představiteli Benghází "o budoucnosti
Libye", nemá však v úmyslu zemi opouštět.
Bývalého prezidenta jihoruské Kalmycké republiky
o tom měl M. Kaddáfí informovat během jejich
nedělního setkání v libyjském Tripolisu.

Moskva protestuje proti přítomnosti
amerického křižníku v Černém moři
14.06.2011 Rusko vyjádřilo ostrý nesouhlas s
přítomností americké válečné lodi Monterey ve
vodách Černého moře, kde se má účastnit
společného vojenského cvičení s Ukrajinou s
názvem Sea Breeze 2011. Podle ruského
ministerstva zahraničí je křižník součástí nově
budovaného systému protiraketové obrany, který
má evropské spojence Spojených států ochránit
před hrozbou íránských raket. Ve svém prohlášení
ruské MZV uvedlo, že přítomnost amerického
křižníku (vybaveného raketovým systémem Aegis)
v této „citlivé“ oblasti vyvolává řadu otázek, a že
napříště bude Rusko podobné akce považovat za
ohrožení své vlastní bezpečnosti.

Obraz Pohyb slavného českého malíře Kupky
se prodal za 35,5 milionu Kč
13.06.2011 Při londýnské aukci moderního
českého malíře Františka Kupky se prodal jeden z
jeho obrazů se jménem Pohyb za rekordní cenu
35,5 milionu Kč. Cena je uvedena bez aukční
přirážky, se kterou se obraz vyhoupne na hranici
40 milionů Kč.

Italové odmítli jaderné elektrárny
13.06.2011 Italové odmítli podle předběžných
výsledků referend návrat k jaderné energii,
privatizaci vodních zdrojů i částečnou trestní
imunitu pro předsedu vlády a ministry. Hlasování
se zúčastnilo 57 % obyvatelstva. Proti jaderné
energii se vyslovilo 94,4 % voličů, což jasně
naznačuje názory obyvatel na zákony schválené a
podporované Berlusconiho vládou. Ten se po

výsledcích proto dostává pod silný tlak opozice.

USA budou cvičit polské piloty F-16
13.06.2011 Od konce příštího roku bude pobývat v
Polsku asi dvacítka profesionálních amerických
leteckých instruktorů, kteří budou školit polské
piloty stíhaček F-16 anákladních letounů Hercules.
Tato dohoda byla podepsána polským ministrem
obrany Bogdanem Klichem a americkým
ambasádorem v Polsku Lee Feinsteinem.

Skupina 210 imigrantů zadržena v Mexiku
13.06.2011 V mexickém státě Chiapas bylo
zadrženo 210 imigrantů zamčených v nákladním
voze, což poukazuje na fakt pokračujícího
problému obchodování s lidmi v zemi. Dle
prohlášení úřadů se jednalo o občany Brazílie,
Indie, Salvadoru a Guatemaly. Řidič vozu se
spolujezdcem byli zatčeni.

Brazilská prezidentka zdůraznila rozhodnutí
vymýtit extrémní chudobu
13.06.2011 Brazilská hlava státu Dilma Rousseff
znovu poukázala na důležitost svého rozhodnutí
eliminovat extrémní chudobu v Brazílii a
poskytnout slušné bydlení více než 16 milionům
obyvatel žijících v nevyhovujících podmínkách.
Program by měl též zahrnovat školení a získání
možnosti zlepšit či přímo založit si menší firmy.

Národní stávka studentů v Chile
13.06.2011 Studenti po celém Chile včera
uspořádali národní stávku, a to aby upozornili na
svůj požadavek bezplatného školství a lepších
celkových podmínek. Studentské univerzitní se
mezitím pokouší zmobilizovat také ostatní chilské
instituce. Stávkujícím studentům pak též vyjádřili
svoji podporu.

Premiér vyzval odbory, aby se navrátili k
jednání s vládou
13.06.2011 Premiér Petr Nečas (ODS) na dnešním
odpoledním briefingu vyzval představitele odborů,
aby znovu začali jednat s vládou. Přestože opět
vzkázal, že vláda od reforem neustoupí, je prý
ochotna nabídnout odborům nějaké ústupky.
Zároveň odboráře vybídl, aby zvážili rozsah a
dopady plánované stávky v dopravě.

Turecko: Úspěch ve volbách slaví i kurdská
strana BDP
13.06.2011 Do tureckého parlamentu čítajícího
550 členů usedne po nedělních volbách 35
poslanců zastupující kurdskou menšinu. To je o 13
více, než v minulých volbách. Tím Kurdové získali
viditelné zastoupení a dostatečnou sílu v politické
scéně Turecka.  Kurdové kandidovali jako
nezávislí, protože by nepřekročili 10-ti % hranici,
která je nutností pro vstup do parlamentu.

Turecko: V parlamentních volbách zvítězila
vládnoucí strana AKP
13.06.2011 Nedělní parlamentní volby v Turecku
přinesly celkem očekávané výsledky. Vítěznou
stranou je dosud vládnoucí islamistická strana
Spravedlnosti a rozvoje (AKP - Adalet ve Kalk

Odbory dnes čeká jednání o organizaci
čtvrteční stávky
13.06.2011 Organizační záležitosti čtvrteční stávky
dnes budou prodiskutovávat odboráři z koalice
dopravních odborových svazů. Prozatím se
dohodli, že stávka bude tvrdšího charakteru.
Vlaková doprava bude zastavena v celé ČR, v
Brně také doprava fungovat vůbec nebude, v
Praze má být silně omezena. Na některých
silnicích a hlavních tazích se navíc chystají
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odboráři umístit blokády. Stávka by měla trvat
celých 24 hodin.

Prezident republiky na návštěvě Plzeňského
kraje
13.06.2011 Prezident Václav Klaus se dnes spolu
se svou manželkou vydává na 3-denní oficiální
návštěvu Plzeňského kraje. Dnešek bude zahájen
přímo v Plzni, kde se prezident setká s občany
kraje a místními politiky. V dalších dnech má
navštívit NP Šumava a okomentovat škody
způsobené kůrovcem. Poté mu má být předložen
návrh zákona o NP, který Plzeňský kraj připravoval
po 2 roky.

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.

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.
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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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