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V Hondurasu stoupají náklady na živobytí
25.06.2011 Honduraské úřady oznámili, že se
snaží zavést opatření, jež by snížily stoupající
náklady na živobytí, které se za poslední měsíce
až zdvojnásobily. Náměstek ministra průmyslu a
obchodu Juan Jose Cruz prohlásil, že vláda se
musí postarat o blaho obyvatel a počítá též s
možností stanovení cenové kontroly.  Proti jsou
honduraští podnikatelé.

Kolumbie a Brazílie jednají o bezpečnosti
hranic
25.06.2011 Ministři obrany zemí Kolumbie a
Brazílie jednají o společném postupu v
problematice zajištění bezpečnosti na společných
hranicích. Projekt by měl zesílit vzájemnou
spolupráci v oblastech ochrany přírodních zdrojů,
biodiverzity a v neposlední řadě bezpečí tamějších
komunit.

Kyjev: Poplatky za tranzit ruského plynu je
třeba zdvojnásobit
25.06.2011 Poplatky za přepravu ruského plynu do
Evropy by měly být minimálně dvakrát vyšší, než
jsou v současné době. Oznámila to tisková služba
ukrajinské vlády s odvoláním na výpočty
ukrajinských expertů. V prvním čtvrtletí roku 2011
činila cena tranzitu 2,84 dolarů za 1000 m3 na 100
kilometrů. Příští týden se ukrajinský premiér Nikolaj
Azarov v Moskvě zúčastní zasedání
rusko-ukrajinské komise o hospodářské spolupráci.
Tématem jednání bude mimo jiné právě otázka
ceny tranzitu ruského plynu přes ukrajinské území.

Arménie a Ázerbájdžán se vzájemně obviňují ze
zmaření dialogu
25.06.2011 Ministři zahraničních věcí Arménie a
Ázerbájdžánu se vzájemně obvinili ze zavinění
selhání pátečního jednání o Náhorním Karabachu.
Podle vyjádření arménského ministra zahraničí
Edwarda Nalbandiana nebyl Ázerbájdžán ochoten
přistoupit na dohodu, která je výsledkem čtyř let
jednání zprostředkovávaných OBSE, a požadoval
její rozsáhlé úpravy.  V reakci na to
ázerbájdžánský ministr zahraničí Elmar
Mamedyarov prohlásil, že Jerevan chce příliš
mnoho ústupků. Dohoda předpokládá návrat
sporného území Ázerbajdžánu s tím, že Náhorní
Karabach bude s Arménii spojen koridorem.
Karabach by měl mít dočasný status se zárukami
autonomie, o jeho konečném statusu by pak po
několika letech rozhodli obyvatelé v referendu.

Rusko stáhne od příštího roku z provozu
letadla Tu-134
25.06.2011 Nařízení o stažení všech letounů
Tu-134 z pravidelných linek vydal ruský prezident
Dmitrij Medveděv poté, co v úterý havaroval tento
typ letadla poblíž ruského města Petrozavodsk.
Nehoda, při níž zemřelo 45 lidí, však podle slov
prezidenta pravděpodobně nebyla zaviněna
technickou závadou, ale chybou ze strany
posádky. Z provozu budou staženy také letadla
An-24 a Jak-40, která rovněž nejsou standardně
vybavena přístrojem varujícím před nebezpečnou
blízkostí země.

Rusko kritizuje nové sankce USA vůči Íránu
25.06.2011 Ruské ministerstvo zahraničí odsoudilo
rozšíření amerických sankcí proti Íránu, zaměřené
na íránskou leteckou společnost Air Iran a
provozovatele přístavů Tidewater, které údajně
umožňovaly přepravu zbraní a
vojenského materiálu. Podobná opatření mohou
dle prohlášení ministerstva postihnout také ruské
společnosti spolupracující s íránskými podniky, jež
podléhají sankcím. Podle Moskvy podkopávají

podobné kroky základy spolupráce tzv. "šestky",
mají negativní dopad na autoritu Rady bezpečnosti
OSN a posilují podezření, že restrikční politika
USA vůči Íránu má jiné cíle, než zabránit této zemi
v šíření jaderných zbraní.

Mazda postaví svou první továrnu v Rusku
25.06.2011 Japonská automobilka Mazda chce
v příštím roce zahájit výrobu svých vozů na území
Ruska, v počáteční fázi hodlá do tohoto projektu
investovat okolo 80 milionů dolarů. Informoval o
tom zástupce ministerstva financí RF Dmitrij
Levchenkov. Výrobní kapacita závodu na Dálném
Východě podle jeho slov dosáhne 25 až 50 tisíc
vozů ročně, montovat se zde bude mimo jiné
automobil Mazda6 a nový model značky Mazda.

Tunisko se stalo členem Mezinárodního
trestního tribunálu (ICC)
25.06.2011 Tunisko se jako první stát arabské
Afriky stalo 116. zemí, která podepsala tzv. Římský
statut - dohodu o založení a existenci
mezinárodního stálého soudu pro válečné zločiny v
Haagu. Celkem jsou členy této instituce, která se
snaží bojovat proti beztrestnosti pachatelů
genocidy, válečných zločinů, zločinů proti lidskosti
a agrese, pouze 4 státy Arabské ligy. Důvodem je
především obava arabských států, které převážně
považují Mezinárodní trestní tribunál za nástroj
západních mocností k zasahování do vnítřních
záležitostí jiných států. Podle ICC ale vstup
Tuniska do jeho řad ukazuje na rozsáhlé a zásadní
změny celého severoafrického regionu. Další zemí,
která nyní údajně uvažuje o podpisu smluv
Římského statutu je Egypt.

Libyjští povstalci otočili - Muammar Kaddafi
prý může zůstat v Libyi
25.06.2011 Francouzské noviny Le Figaro
odcitovaly mluvčího povstalecké Libyjské národní
rady Mahmouda Shammama, který prohlásil, že
jeho strana nadále odmítá jakoukoliv politickou
aktivitu Muammara Kaddafiho, ale je ochotná
tolerovat jeho přítomnost v některé odlehlé části
Libye. Povstalci tak nepřímo přichází do jednání s
novým návrhem, který by mohl být součástí
případné, ovšem zatím málo reálné, dohody.

Egypt nestojí o pomoc MMF ani Světové banky
25.06.2011 Ačkoliv již Egypt schválil úvěr od
Světové banky a pomoc od Mezinárodního
měnového fondu (MMF), který měl zemi
poskytnout 3 miliardy dolarů, oznámil nyní
egyptský ministr financí Samir Radwan, že tento
plán padá. Podle ministra po revizi egyptského
státního rozpočtu a snížení předpokládaného
deficitu není tato pomoc třeba. Původní návrh
státního rozpočtu počítal s deficitem v hodnotě
11% egyptského HDP, ovšem nyní se podařilo
deficit snížit na 8,6 %. Vojenská rada, která vládne
Egyptu, tak podle ministra Radwana nyní kvůli
obavám ze zbytečného zadlužení země odmítá
jakékoliv půjčky. Pro MMF i Světovou banku se
jedná o velké překvapení, a to i z toho důvodu, že
plánované půjčky byly Egyptu uvolněny s nezvykle
mírnými podmínkami.

Jihoafrická republika zvyšuje tlak na
svazijského krále, který čelí ekonomické i
politické krizi
25.06.2011 Král Svazijska, absolutistické
monarchie, Mswati III. požádal o finanční pomoc
svého jediného souseda, JAR. Svazijský král čelí
silné politické krizi, která vznikla v návaznosti na
arabské revoluce a přerostla ve velké protesty proti
vládě a korupci. Svazijsko tak čelí téměř úplnému
ekonomickému položení na lopatky, přičemž z

Mezinárodního měnového fondu (MMF) má jen
nejasné náznaky možné pomoci. Jihoafrická
republika nyní oznámila, že je ochotna uvolnit
finanční pomoc, ovšem pouze za předpokladu
rozsáhlé demokratizace této vnitrozemské země.

Sněmovna reprezentantů USA schválila
financování mise v Libyi i nadále 
25.06.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton oznámila a zároveň vyjádřila radost nad
tím, že Sněmovna reprezentantů, která původně v
čele s republikány vyhrožovala zastavením
financování mise americké armády v Libyi,
rozhodla o pokračování amerického angažmá a to
v nezměněné podobě bez jakýchkoliv změn.

Jednání v Kazani nepřinesla řešení konfliktu
mezi Arménií a Ázerbajdžánem
25.06.2011 Prezidenti obou zemí během
rozhovorů zprostředkovaných ruským prezidentem
Dmitrijem Medvěděvem nepodepsali smlouvu,
která by mohla ukončit léta válek a sporů o
Náhorní Karabach. V jakých konkrétních otázkách
se obě země neshodly nebylo zveřejněno.

Bakterie E.coli se v Bordeaux rozšířila ze
zeleninových klíčků
25.06.2011 V severofrancouzském městě bylo
hospitalizováno celkem 7 dětí s krvácivými průjmy
a dalších 8 bylo převezeno do nemocnice v Lille.
Úřady potvrdily, že nákazu způsobily zeleninové
klíčky z Velké Británie. Před týdnem se infekce
rozšířila ze steaků. Jedná se o stejný druh
bakterie, který zabíjel v Německu.

Somálští islamisté se octli pod palbou cizích
helikoptér
24.06.2011 Dvě neznámé helikoptéry zahájily
palbu na islámské ozbrojence v Somálsku v oblasti
Kismayo. Dva členové ozbrojené hlídky byli
zraněni, zbylí ozbrojenci prý opětovali palbu na
podle jejich slov americké nebo francouzské
vrtulníky. Členové hlídkující jednotky patří dle
expertů k milicím spojeným s al-Káidou.

Bývalá ministryně rwandské vlády odsouzena
na doživotí
24.06.2011 Pětašedesátiletá Pauline
Nyiramasuhuko byla odsouzena na doživotí za
svoji roli při genocidě páchané na tutsijském
obyvatelstvu. Byla shledána vinnou společně se
svým synem a čtyřmi bývalými rwandskými
vládními činiteli. Rozsudek byl vyvrcholením
procesu trvajícího téměř deset let.

Čína prý zvládá boj s inflací a růstem cen
potravin
24.06.2011 Premiér Wen Jiabao dnes oznámil, že
čínská ekonomika je schopná udržet si stávající
růst a zároveň se vypořádat s nepříznivými vlivy,
jakými jsou růst cen potravin a vysoká inflace.
Podle slov premiéra Jiabaa budou ceny základních
komodit do příštího roku pevně pod kontrolou.

Komunistická strana Číny je největší světovou
politickou organizací
24.06.2011 Podle tvrzení čelních představitelů
partaje má nyní Komunistická strana Číny přes 80
milionů členů. V uplynulém roce zažádalo o přijetí
do strany zhruba 21 milionů lidí, avšak pouhých
14% z nich bylo přijato. Každý z uchazečů musí
mít podporu stávajícího člena a musí projít četnými
prověrkami.

K9 bude znovu jednat o dodatku ke koaliční
smlouvě v neděli
24.06.2011 V neděli večer se v v Kramářově vile
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sejdou lídři koaličních stran ODS, TOP 09 a VV
-takzvaná K9, aby projednali sporné
body připravovaného dodatku ke koaliční smlouvě,
na kterých se neshodli na schůzi ve středu. Jedná
se například o otázky personálních obměn v
kabinetu či zdanění právnických osob i hazardu.

IEA uvolní ropu z rezerv
23.06.2011 Mezinárodní agentura pro energii (IEA)
oznámila, že uvolní v následujícím měsíci asi 60
milionů barelů ropy ze svých rezerv. Na trh se tedy
dostanou denně asi o 2 miliony barelů ropy více.
Agentura chce tímto krokem zabránit negativním
dopadům, které se týkají chybějící ropy z Libye
zmítané občanskou válkou.

Taliban označil americké stahování z
Afganistánu za symbolické
23.06.2011 Podle islámského radikálního hnutí
Taliban je postupné stahování amerických vojáků z
afgánské mise pouze symbolické gesto, které
nehraje významnou roli. Taliban prohlásil, že
zapotřebí jsou mnohem důležitější kroky, které v
případě nevyplnění budou mít za náskledek
posílení boje proti zahraničním jednotkám.
Afgánský prezident Hamid Karzáí však Obamův
plán na stahování 10 tisíc amerických vojáků do
konce roku přivítal s potěšením.

USA započne se stahováním vojáků z
Afganistánu
23.06.2011 Americký prezident Barack Obama
prohlásil, že v červenci tohoto roku bude zahájeno
již dlouho očekávané stahování amerických vojáků
z afgánské mise. Do konce roku jich odejde 10 000
a do konce příštího léta pak dalších 23 000. Status
bojové mise se tak postupně změní z bojové na
podpůrnou a bude omezena i činnost tzv.
rekonstrukčních týmů.

Chile a Vietnam připravují dohodu o volném
obchodu
23.06.2011 Vietnamská vláda ve středu potvrdila,
že se v listopadu chystá podepsat dohodu o
volném obchodu se státem Chile. Osmé a zároveň
poslední jednání obou zemí bylo ukončeno v
sobotu v Hanoi. Dohoda by měla zesílit spolupráci
Vietnamu a Chile ve všech sektorech
hospodářství.

Syrská armáda se přesouvá k turecké hranici
23.06.2011 Syrská armáda dnes za podpory tanků
pronikla podle oficiálních zdrojů do vesnice Chirbat
al-Džúz, která se nachází v blízkosti turecké
hranice. Podle vládních zdrojů je právě toto místo
útočištěm pro tisíce syrských uprchlíků
pokoušejících se utéct ze svých domovů před
ofenzivou vládních sil. Podle agentury AFP mnoho
Syřanů tuto hranici již překročilo.

Absence jemenského prezidenta Saleha se
protáhne
23.06.2011 Agentury Reuters a AFP uvedly, že
jemenský prezident Alí Abdalláh Saleh, který byl
zraněn výbuchem nálože umístěné v mešitě, se
pravděpodobně do Jemenu nevrátí v nejbližší
době. V současnosti se prezident Saleh léčí v
Saudské Arábii. Opozice doufá, že jeho
nepřítomnost pomůže uzavřít dohodu o předání
moci.

EU zostřila sankce vůči Bělorusku, prezident
hrozí žalobou u mezinárodních soudních
institucí
23.06.2011 Prezident Běloruska Alexandr
Lukašenko oznámil svůj úmysl podat u
mezinárodních soudních institucí žalobu na
neplatnost sankcí uvalených na zemi evropskou
sedmadvacítkou. Ministři zahraničí členských zemí
Evropské unie se v pondělí dohodli na zavedení
dalších sankcí vůči Bělorusku, které jsou poprvé
zaměřené na běloruský obchodní sektor a mají
zvýšit finanční tlak na běloruskou vládu. Konkrétně
zmrazí EU majetek tří společností blízkých
prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. Rusko
označilo další sankce sedmadvacítky vůči
Bělorusku za kontraproduktivní.

Řecká vláda premiéra Jorgose Papandrea
získala důvěru parlamentu
23.06.2011 Pro vládu současného premiéra
hlasovalo 155 zákonodárců, 143 bylo proti.
J.Papandros nyní musí prosadit další tvrdá
úsporná opatření, bez nichž jeho země nezíská
finanční pomoc od EU a MMF a brzy zbankrotuje.
Řeky, kteří každý den neúnavně protestují na
athénském náměstí Syntagma čeká další zvýšení
daní a rozsáhlá privatizace. 

Začíná summit EU, Chorvatsko ale přístupové
rozhovory ještě neukončí
23.06.2011 Chorvatsko je již velmi blízko ukončení
přístupových rozhovorů, ale stále mu zbývá uzavřít
2 vyjednávací kapitoly, což jednání protáhne na
samotný konec června. Chorvatský prezident Ivo
Josipović přitom doufal, že by Chorvatsko
současně s oslavami výročí 20 let od vyhlášení
nezávislosti na Jugoslávii oslavilo i ukončení
vstupních rozhovorů. 

Šéf nizozemské krajní pravice Geert Wilders byl
zproštěn obvinění
23.06.2011 Předseda Strany za svobodu byl
obviněn z podněcování nenávisti vůči muslimům,
poté co například přirovnal Korán ke knize Mein
Kampf nebo označil islám za fašistickou ideologii
teroristů. G.Wilders se obhajoval svobodou projevu
a na konci května získal na svou stranu
prokuraturu, podle níž sice kritizoval islám, ale

nikoli muslimy. Strany pro svobodu je třetí
nejsilnější nizozemskou stranou, bez jejíž podpory
by nemohla fungovat menšinová vláda.

Dopravní odbory se sejdou kvůli dalším
případným protestům
23.06.2011 Předáci odborových svazů uvažují o
dalších protestních krocích proti vládním
reformám. Prozatím neuspěli - změny vládních
reforem se i přes konanou celorepublikovou stávku
neuskutečnily.

Britský premiér na oficiálním jednání v Praze
23.06.2011 Do Prahy dnes na oficiální jednání o
ekonomických a hospodářských problémech EU
přiletěl britský premiér David Cameron. S českým
premiérem Petrem Nečasem bude navíc hovořit o
spolupráci ve vědě mezi ČR a Británií. Britský
premiér Cameron se s českými politiky setká těsně
před summitem EU, na kterém se bude řešit
otázka zadluženého Řecka. Británie podle
premiérových slov žádnou finanční pomoc Řecku
neposkytne.

Podle předsedy vlády by mělo být zadlužené
Řecko financováno bez české účasti
23.06.2011 Český premiér Petr Nečas (ODS)
preferuje pomoc Řecku poskytnout z fondu
eurozóny, tzn. bez účasti ČR. Podle premiéra jsou
ve fondu eurozóny rezervy, které na pomoc Řecku
zatím postačí, a není tedy třeba další pomocí
ovlivňovat i nečlenské země.

Ekvádor očekává mnohamilionové investice
22.06.2011 Během tohoto roku by v Ekvádoru
mohlo být investováno až 542 milionů dolarů, a to
ze strany soukromých společností především v
oblasti telekomunikace a výrobního sektoru.
Investoři údajně vidí v Ekvádoru možnosti dalšího
růstu.

Bývalý tuniský prezident odsouzen
22.06.2011 Exprezident Zine al-Abidine Ben Ali a
jeho manželka Leila byli odsouzeni ke 35 letů
vězení za zpronevěru a zneužívání veřejných
fondů. Páru byla navíc udělena pokuta 66 milionu
dolarů. Tento proces se soustředil především na
objasnění původu hotovosti a šperků v hodnotě 27
milionu dolarů objevených v jednom z
prezidentových paláců.

Lety australských aerolinií byly obnoveny
22.06.2011 Veškeré lety na všechna letiště na
australském území musely být zrušeny z důvodu
nepříznivého pohybu mraku sopečného popela,
který chrlila v nedávné době chilská
sopka Puyehue-Cordon Caulle. Společnost Qantas
uvedla, že toto přerušení ovlivnilo na 50 000
cestujících.
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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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