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Výroba v eurozóně stoupá
15.06.2011 Podle Evropského statistického úřadu
stoupla průmyslová výroba v eurozóně v dubnu
tohoto roku o 0,2 %, v EU poté o 0,1 %. Jedná se
o změnu v porovnání s měsícem předchozím
(březen 2011), kdy průmyslová výroba stagnovala.
Kromě těchto údajů bylo také zjištěno, že
průměrná cena spotřebitelského zboží stoupla v
dubnu v eurozóně o zhruba 1,3 %.

Čína se přidává ke kritice budování jaderného
štítu USA
15.06.2011 Čína podpoří Rusko v kritice plánů
USA na vybudování protiraketového štítu. Na
výročním summitu v kazašské metropoli Astaně
prohlásila Čína jako člen Organizace zemí
šanghajské spolupráce (SCO)  toto stanovisko za
platné a vyjádřila názor, že protiraketový štít by
mohl podkopat a zničit strategickou stabilitu a
globální bezpečnost.

Ministr obrany USA Gates znepokojen
plánovanými škrty dotací pro modernizaci
jaderných zbraní
15.06.2011 Americký ministr obrany Robert Gates
prohlásil, že silně nesouhlasí s plánovanými škrty
dotací pro modernizaci státní nukleární
infrastruktury. Sněmovna reprezentantů USA již
odsouhlasila redukci výdajů do tohoto sektoru o 1
miliardu dolarů v roce 2012. Z těchto peněz mělo
dojít k vystavění nových komplexů a k zvýšení
bezpečnosti jaderného materiálu. Ministr Gates je
přesvědčen o tom, že takovéto škrty jsou jasným
znakem nezodpovědného chování a silně ohrožují
budoucnost státní bezpečnosti.

Arizona (USA) zasažena ničivým požárem
15.06.2011 V americkém státě Arizona propukl
dosud nejničivější požár v historii státu. Doposud
sežehl území o rozloze 1898 km2. Hasiči pomalu
získávají plameny zpět pod kontrolu, již pětina
požáru je uhašena. Ekonomické ztráty způsobené
tímto přírodním živlem však budou sahat do
mnohamiliardových položek.

Česká republika by neměla na euro spěchat
15.06.2011 Podle Conseq investement
management není správný čas na přijetí eura, ČR
by tak mohla riskovat nestabilitu vlastního
hospodářství způsobenou výkyvy ve měně, které
mají na svědomí státy eurozóny s finančními
problémy. Odpovědná monetární politika ČNB s
korunou navíc dokáže tlumit nepříznivé
ekonomické vlivy zvenčí a je oproti Bruselem
ovládanému euru výhodou pro české
hospodářství.

Portugalským premiérem se stal Pedro Passos
Coelho
15.06.2011 Šéf Sociálnědemokratické strany, která
před týdnem zvítězila ve volbách, byl dnes
jmenován předsedou vlády. Středopravicová
Sociální demokracie zítra podepíše koaliční
smlouvu s lidovci. Nová vláda bude muset hledat
prostředky ke splácení 78miliardového dluhu EU a
MMF a také se pokusí nastartovat hospodářský
růst. 

Řečtí odboráři během generální stávky obklíčili
parlament
15.06.2011 Asi 1500 lidí chtělo zabránit
projednávání nového úsporného balíčku. Vláda
chystá propustit 20% státních zaměstnanců a
zvýšit daně na nápoje, auta a nemovitosti. K
šetření tlačí Řeky především EU a MMF. Stávka
zastavila veškerou dopravu v zemi, pouze letiště
zůstávají v provozu.

Chilští studenti protestují před ministerstvem
školství
15.06.2011 Přibližně 30 studentů protestujících
před budovou chilského ministerstva školství bylo
zadrženo policií. Mladí Chilané vyjadřovali svůj
nesouhlas se zavedením ziskového školství a
obhajovali volný přístup ke vzdělání. Dříve během
tohoto týdne se též konaly protestní pochody.

Peru a Guatemala:dohoda o volném obchodu
15.06.2011 Dle guatemalské tiskové agentury je
dohoda o volném obchodu mezi Peru a
Guatemalou z 99% připravena k realizaci. Oba
státy jednají ještě o posledních detailech,
konkrétně například o položce kávy. Guatemala
údajně plánuje dosáhnout podobných smluv též s
Brazílií, Chile, Ekvádorem a Mexikem.

Poslanecká sněmovna přijala zákon o
protikomunistickém odboji
15.06.2011 Poslanecká sněmovna dnes schválila
zákon o protikomunistickém odboji. Podle něj
by účastníci odboje měli dostat odškodnění ve výši
100 tisíc korun, jejich pozůstalí by měli mít nárok
na  poloviční částku. Pro návrh hlasovalo 132 ze
175 přítomných poslanců, norma nyní míří k
posouzení do Senátu.

Příští týden dojde k vytvoření nové palestinské
vlády, dohodly se na tom Fatah s Hamasem
15.06.2011 Po několikahodinovém jednání v
Káhiře se prezident palestinské samosprávy a
vůdce Fatahu Mahmoud Abbas dohodl s
představitelem Hamasu Khaledem Meshaalem na
tom, že nová vláda bude lidem představena příští
týden v úterý při dalším jednání Hamasu a Fatahu
v egyptské Káhiře. Obě strany se již dohodly na
vzájemném předání svých vězňů a na předběžně i
na nové vládě. Hlavním cílem je nyní shodnout se
na jménu premiéra nové vlády. Jména premiéra i
jeho ministrů budou oznámeny právě v úterý,
přičemž mají být bez politické orientace - cílem je
vytvořit úřednickou vládu, která má do roka dovést
území Palestinské samosprávy ke společným
volbám.

Súdán se nachází v nejhorší možné situaci pro
vyhlašování dvou nezávislých států
15.06.2011 Zatímco často dochází o ozbrojeným
střetům mezi armádou severního Súdánu a
armádou jižního Súdánu, na obou stranách
zároveň probíhají boje s povstalci a rebelujícími
frakcemi. Severosúdánská armáda po násilném
obsazení sporného regionu Abyei nyní potlačuje
povstání v provincii Jižní Kardofan, která i přes
sympatie místních k jihu spadá pod severní
centrální vládu. Situace na jihu je ovšem podobná.
Povstalecké milice, které v minulosti bojovaly za
nezávislost jižního Súdánu, nyní bojují proti
jihosúdánské vládě s různými cíli - podle OSN je 9
z 10 federativních států jihu v bojích, do kterých
kromě armády jižní vlády zasahuje 7 různých
povstaleckých milic. Dalším problémem je i napětí
na hranicích mezi jihem a severem způsobené i
nedávnými obviněními ze strany jižního Súdánu,
jenž tvrdí, že severosúdánské letectvo několikrát
bombardovalo jeho území.

Republikáni zvyšují tlak na prezidenta USA
kvůli americkým jednotkám v Libyi - v neděli
uplyne 90-ti denní lhůta pro nasazení armády
bez souhlasu Kongresu
15.06.2011 Předseda Poslanecké sněmovny
Kongresu USA John Boehner varoval prezidenta
USA Baracka Obamu, že bruslí na tenkém ledě,
když drží z vlastní iniciativy nasazení americké
armády v Libyi bez povolení Kongresu.

Republikánský předseda poslanecké sněmovny
pohrozil prezidentovi novým střetem o americké
zákony a především opět přiblížil spor Kongresu s
Bílím domem o ústavní pravomoci. Ústava
Spojených států jasně uvádí, že válku může
vyhlásit pouze Kongres USA, přičemž prezident
USA je vrchním velitelem ozbrojených sil. Zároveň
ale existuje dodatek, který dovoluje prezidentovi
nasadit americkou armádu po dobu 60 dní bez
povolení Kongresu ve výjimečných případech,
dalších 30 dní má poté armáda čas na úplné
stažení. Celkem 90 dnů, kterých prezident Obama
využil má však podle předsedy poslanecké
sněmovny Boehnera vypršet tuto neděli.

JAR obviňuje NATO ze zneužívání rezoluce
OSN pro Libyi
15.06.2011 Prezident Jihoafrické republiky Jacob
Zuma prohlásil, že Severoatlantická aliance
zneužívá rezoluce OSN na ochranu civilistů ke
změně vlády v Libyi a k politickým vraždám.
Prezident JAR Jacob Zuma navštívil Libyi již
dvakrát jménem Africké unie s cílem řešení
občanské války, ovšem při poslední návštěvě
prohlásil, že žádná dohoda v Libyi není možná,
neboť rebelové a NATO záměrně odmítají jednat s
vládou Muammara Kaddafiho. V jihoafrickém
parlamentu prezident Zuma konkrétně hovořil o
zneužití rezoluce 1973 Rady bezpečnosti OSN a
jejího dobrého úmyslu, která byla přijata v březnu.
Dále prezident JAR také vyzval k budování vlastní
africké obranné a bezpečnostní struktury, která by
byla samostatně schopná řešit podobné krize.

V Sýrii byla zahájena nová tanková ofenziva na
východě
15.06.2011 Východ Sýrie, převážně obydlený
místními kmeny, se nyní stal cílem nového pohybu
syrských obrněných jednotek, které mají za úkol
získat pod kontrolu tuto na ropu bohatou oblast -
denně se zde vyprodukuje na 380 000 barelů ropy.
Tanky směřují především do měst Deir al-Zor a
Albu Kamal. které leží u iráckých hranic. Tato
operace následuje po obsazování severu, kde byly
pozatýkány stovky lidí v okolí města Jisr
al-Shughour a 8 500 jich uprchly do Turecka.
Syrská vláda oznámila, že nyní zahajuje spolupráci
s Červeným půlměsícem a Tureckem, aby bylo
uprchlým občanům umožněn bezpečný návrat do
Sýrie.

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.
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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.
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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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