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Poslanecká sněmovna vyzvala premiéra k
odvolání ministra obrany Alexandra Vondry
16.06.2011 Poslanecká sněmovna dnes hlasy
opozice vyzvala předsedu vlády Petra Nečase
(ODS), aby odvolal současného ministra obrany
Alexandra Vondru (ODS), a to v souvislosti s jeho
údajným pochybením souvisejícím s předraženou
zakázkou pro firmu ProMoPro v době českého
předsednictví Evropské unii. Pro premiéra tato
výzva není ovšem nijak závazná, a nemusí se jí
tedy řídit.

Okolo 2000 lidí protestovalo v Praze proti
vládním reformám 
16.06.2011 Okolo dvou tisíc lidí se dnes zúčastnilo
protestního pochodu z Tyršovy ulice v Praze, aby
tak vyjádřili podporu stávce v dopravě a dali najevo
svůj nesouhlas s připravovanými vládními
reformami. Konflikt se vyhrotil před budovou
ministerstva financí, kde zasahoval policejní
antikonfliktní tým. Konec pochodu potom probíhal
v poklidu.

Kongres USA: Máme pravomoc ukončit
americké působení v libyjském konfliktu
16.06.2011 Předseda Sněmovny reprezentantů
USA John Boehner dnes prohlásil, že Kongres
USA má pravomoc ukončit působení amerických
sil v libyjském konfliktu. Přiznal, že válka stojí
Spojené státy zhruba 10 milionů dolarů denně, což
tvrdě zatěžuje státní pokladnu. Boehner také
pohrozil prezidentu Obamovi, že Kongres je
připraven říct své rozhodující slovo a zasáhnout do
diskuzí již během příštího týdne.

Prezident USA Obama jedná s generálem
Petraeusem o stažení amerických vojáků z
Afganistánu 
16.06.2011 Dnešním dnem započal americký
prezident Barack Obama vyjednávat s vrchním
velitelem afgánské mise generálem Petraeusem o
postupném stažení amerických sil ze země, které
započne v červenci tohoto roku. Přesné detaily
této akce ještě nebyly oznámeny ani dohodnuty,
prezident však přiznal, že generál bude v této
otázce jeho vrchním poradcem. V současné době
se v Afganistánu nachází zhruba 150 tisích
amerických vojáků.

Weiner odstupuje z Kongresu USA
16.06.2011 Dlouholetý člen Sněmovny
reprezentantů USA Anthony Weiner se rozhodl
podat rezignaci a odstoupit z Kongresu USA.
Důvodem je sexuální skandál, podle kterého
Weiner poslal několika ženám své obscénní
fotografie přes internet. Weiner dlouhou dobu
zvažoval svůj odchod a dnes přiznal, že tento krok
považuje za jediný správný. Mnozí experti
považovali právě tohoto politika ještě před
propuknutím skandálu za největšího kandidáta na
post nového primátora New Yorku.

Salvadorský prezident navštíví Mexiko
16.06.2011 Setkání salvadorského prezidenta
Mauricia Funese s jeho mexickým protějškem
Felipem Calderonem proběhne koncem měsíce
června během Funesovy návštěvy Mexika.
Hlavními tématy diskuze by měly být otázky
týkající se spolupráce obou zemí v různých
oblastech. Salvadorský prezident bude též jednat s
mexickými podnikateli, a to za účelem upevnění
vzájemných obchodních vztahů a investic.

Byla zahájena jednání o velké africké zóně
volného obchodu FTA
16.06.2011 Plánovaná africká zóna volného
obchodu Cape - Cairo  (FTA - Grand Free Trade

Area), která má zahrnovat 26 zemí a 525 milionů
lidí od Libye až po Jihoafrickou republiku by mohla
začít existovat již za 3 roky. Tento týden byla
zahájena jednání menších afrických regionálních
bloků, které by se měli v rámci zefektivnění sloučit
v jeden. Jednání se týká tří organizací
- Společného trhu pro východní a jižní
Afriku (COMESA), Východoafrického společenství
(EAC) a Jihoafrického rozvojového společenství
(SADC). Tento krok by měl pomoci přilákat
zahraniční investice a především pomoci kriticky
nízké bilanci regionálního obchodu. Jednání
představitelů v rámci zmíněných organizací i v
rámci společných rozhovorů se budou nyní
zabývat především otázkou nastavením poměru
ochrany domácích výrobků a ochranných známek
ku liberalizaci trhu pro velké nadnárodní firmy.

OSN vyzývá k ukončení bojů v Súdánu -
situace se zhoršuje a do země se chystají
jednotky Africké unie
16.06.2011 Generální tajemník OSN Ban Ki-moon
vydal prohlášení, v němž vyjadřuje své
znepokojení nad boji v Jižním Kardofanu a
střetech v Abyei. Stejně tak je OSN znepokojeno
boji mezi jižním a severním Súdánem. Napětí dnes
opět zesílilo, když jižní Súdán prohlásil, že jeho
armáda je připravena na válku se severním
Súdánem. Jižní Súdán totiž opět obvinil severní
Súdán z útoků na své území. Přitom obě strany se
na nedávném mírovém setkání v etiopském
hlavním městě Adis Abeba shodly na nutnosti
demilitarizace na ropu bohatého regionu Abyei a
stejně tak, že by do sporných území měli být
vysláni etiopští vojáci pod hlavičkou mírové mise
Africké unie.

Libyjský vůdce Muammar Kaddafi chce
uspořádat svobodné volby
16.06.2011 Syn libyjského vůdce Saif al-Islam
prohlásil, že jeho otec Muammar Kaddafi chce do
tří měsíců uspořádat svobodné volby, jejichž
výsledek bude respektovat a v případě prohry
odstoupí. S touto zprávou přišla Kaddafiho strana
ve chvíli, kdy do Tripolisu přiletěl ruský velvyslanec
pro řešení libyjské krize Michail Margelov. Libyjská
vláda chce podle Saifa al-Islama garantovat
transparentnost voleb mezinárodními pozorovateli,
přičemž je přesvědčena, že lidé rozhodně nedají
své hlasy rebelům, kteří jsou prý vnímáni jako
radikální islamisté s napojením na teroristy.

Al-Kaida má nového vůdce
16.06.2011 Tím se dnes oficiálně stal Ayman
al-Zawahiri, který byl po mnoho let mužem číslo
dvě této organizace. Zawahiri zároveň upozornil,
že al-Kaida i nadále povede svatou válku proti
USA a Izraeli pod jeho vedením.

Čína vysílá do oblasti Jihočínského moře jedno
z největších hlídkových plavidel
16.06.2011 Hlídková loď Haixun-31 o výtlaku 3000
tun má dohlížet na dodržování námořní
bezpečnosti v oblasti nárokované celkem šesti
okolními státy. Čínská vláda nedávno vystoupila s
prohlášením, že nepoužije sílu při řešení tohoto
problému a podle slov ministra zahraničí by Čína
dala přednost individuálním jednáním s každým z
nárokujících států.

Agustin Carstens hledá podporu v Číně
16.06.2011 Guvernér mexické centrální banky a
jeden ze dvou kandidátů na post prezidenta
Mezinárodního měnového fondu se snaží získat
podporu rychle rostoucích asijských ekonomik.
Bankéř Agustin Carstens má na své straně již
většinu států Latinské Ameriky. Ty právě spolu s

asijskými státy zvažují obsazení této klíčové pozice
ne-evropským zástupcem.

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
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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.

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
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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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