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Rada bezpečnosti OSN schválila nasazení
etiopských vojáků v Súdánu
27.06.2011 Původní plány, které počítaly s
iniciativou Africké unie, se přelily pod OSN. Rada
bezpečnosti dnes schválila rezoluci navrženou
Spojenými státy, která vytváří mírovou misi
UNISFA na sporném území Súdánu Abyei po dobu
šesti měsíců. V misi má sloužit 4 200 vojáků z
Etiopie.

Podle OSN získali povstalci v Libyi převahu
27.06.2011 Lynn Pascoe, podtajemník OSN pro
politické záležitosti oznámil Radě bezpečnosti
OSN, že povstalci získali za podpory NATO
převahu v boji proti vládním jednotkám loajálním
Muammaru Kaddafimu. Ovšem stejně tak přiznal,
že OSN nemá žádné podrobné informace o situaci
na bojištích v Libyi.

Minsk musí do rána zaplatit dluh za elektřinu
27.06.2011 Oficiální zástupce ruské energetické
společnosti InterRAO dnes večer oznámil, že
Minsku  bude ponechán čas pouze do 08:30 hodin
příštího dne. Pokud Bělorusko do té doby neuhradí
dlužnou částku za elektřinu, přistoupí společnost
podle jeho slov k úplnému přerušení dodávek
energie.

EU podpořila zatykač na Muammara Kaddáfího,
Moskva je proti
27.06.2011 Vysoká představitelka EU Catherine
Ashton jménem Evropské unie uvítala rozhodnutí
Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC)
vydat zatykač na Muammara Kaddáfího, jeho syna
Sajfa Isláma a šéfa libyjské tajné služby Abdalláha
Sanúsího, podezřelých ze zločinů proti lidskosti, a
vyzvala k plné spolupráci se soudem. Moskva
naproti tomu zpochybnila možnost toho, že
rozhodnutí, které není pro Libyi právně závazné,
donutí libyjského vůdce vzdát se moci. Zatykač
označila že předvídatelný postup, odpovídající
jednostranné pozici USA a jejích spojenců, a
přirovnala vývoj v Libyi k situaci v Iráku, Kosovu a
Afghánistánu.

Ministerstvo spravedlnosti se začalo zabývat
případy zneužití odposlechů
27.06.2011 Tuto informaci dnes ministr Jiří Pospíšil
(ODS) sdělil Radiožurnálu. Výsledky zkoumání
těchto případů mají být experty zajištěny do
čtvrtka. Poté se bude rozhodovat, zda bude na
soudce podána kárná žaloba.

Raul Castro vyzývá k řešení ekonomických
problémů
27.06.2011 Kubánský prezident Raul Castro dle
pondělního zpravodajství vyzval k urgentnímu
hledání řešení ekonomických problémů země.
Castro se zúčastnil třídenního jednání s ministry,
při kterém upozornil na komplexní potíže národní
ekonomiky.

Chilští studenti odmítají vládní návrh
27.06.2011 Chilská studentská federace v pondělí
odmítla návrhy vlády s tím, že neodpovídají jejímu
požadavku radikální změny ve školství. Dle jejího
vyjádření studenti nežádají o vyšší příspěvky na
vyšší vzdělávání, ale hlubší a systematickou
reformu.

Sdružení ekologů se staví proti novele
stavebního zákona
27.06.2011 Na Staroměstském náměstí dnes
uspořádalo sdužení Arnika demostraci proti
chystané novele stavebního zákona, kterou
připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Hlavním
zdrojem nespokojenosti má být to, že občané

podle novely nemají mít možnost jakkoli zasahovat
do procesu stavebního povolování. Úřady novelu
hájí s tím, že má dojít pouze k urychlení realizací
jednolitvých staveb a že práva ekologů nebudou
omezována.

Libyjská vláda nadále trvá na demokratických
volbách
27.06.2011 Podle mluvčího libyjské vlády Ibrahima
Moussi je vůdce Libye Muammar Kaddafi
historicky spjat s Libyí a jeho působení je čistě
politické. Libyjská vláda tak odmítla nabídku
povstalců, kteří nabídli možnost zůstání Kaddafiho
v Libyi, ovšem bez jakékoliv politické aktivity.
Libyjská vláda trvá na tom, že ozbrojení povstalci
ani NATO nejsou oprávněni rozhodnout o nové
Libyi - budoucnost země i libyjského vůdce mají
podle Moussi rozhodnout libyjští občané.

Libyjští povstalci postoupili k Tripolisu
27.06.2011 Podle posledních zpráv se podařilo
libyjských rebelům postoupit až k městu Bir
al-Ghanam, které leží 80 km od hlavního města
Tripolisu. Nyní zde probíhají boje s libyjskými
vládními jednotkami, oznámil to mluvčí libyjských
povstalců.

Pákistán vykazuje britské protiteroristické
instruktory - vztahy se Západem jsou čím dál
více napjaté
27.06.2011 Pákistánské úřady oznámily, že kvůli
pákistánským bezpečnostním zájmům, které blíže
nespecifikovaly, je nutné vyloučit ze země několik
britských týmů, které trénují pákistánské jednotky
zaměřené na boj s terorismem. Od zabití vůdce
Al-Kaidy Usámy bin Ládina byla ze země vykázána
většina amerických poradců a nyní se vláda
soustředí na ostatní ve snaze dokázat svou
nezávislost na svých západních spojencích.

Kambodža soudí nejvyšší představitele Rudých
Khmerů
27.06.2011 Před soudem za válečné zločiny
stanuli čtyři nejvyšší přeživší představitelé Rudých
Khmerů, kteří v zemi pod vedením ultra-maoisty
Pol Pota v letech 1975 - 79 rozpoutali teror vůči
domácímu obyvatelstvu. Rudí Khmerové mají na
svědomí přes 1,7 milionu obětí. Soudní proces
probíhá pod patronací OSN a jsou zde souzeni
bývalý prezident Kambodži Khieu Samphan,
ministr zahraničí, ministr sociálních věcí a ministr a
muž č. 2 tehdejšího režimu Nuon Chea.

Súdánský prezident v Číně ujišťuje o
nedotknutelnosti dluhopisů Pekingu
27.06.2011 Prezident Súdánu Omar Hassan
al-Bashir při své oficiální návštěvě Číny ujistil své
spojence, že dění v Súdánu v žádném případě
neohrozí vládní dluhopisy, jejichž je Čína
držitelem. Toto ujištění pronesl v návaznosti na
velmi napjatou atmosféru, která v Súdánu panuje.
Stejně tak prohlásil, že snaha o odtržení jižního
Súdánu a vyhlášení nezávislosti je časovanou
bombou, která může způsobit nové boje - jedná se
tak svým způsobem o potvrzení obratu postoje
severního Súdánu, který na začátku roku
deklaroval, že odtržení jižního Súdánu plně
respektuje. Boje v této největší africké zemi však i
nadále pokračují.

Mauretánská armáda napadla na území Mali
teroristické centrum
27.06.2011 Ministerstvo obrany Mali oznámilo, že
vojáci Mauretánie překročili hranice s Mali za
účelem likvidace organizačního a výcvikového
tábora teroristické organizace AQIM, napojené v
současnosti na Al-Kaidu. AQIM má kořeny v

alžírském hnutí Salafist, které v minulosti stálo za
vzpourami proti francouzské nadvládě, a kontroluje
značnou část obchodu s drogami v Západní Africe.
Státy afrického sahelu jsou od zabití vůdce
Al-Kaidy Usámy bin Ládina v Pákistánu ve
zvýšené pohotovosti.

Tanzánie bude mít novou ústavu
27.06.2011 Druhá největší ekonomika afrického
kontinentu, Tanzánie, bude mít do roku 2014
novou ústavu. Oznámil to tanzanský
premiér Mizengo Pinda, jehož vládní stranu čekají
příští rok prezidentské i parlamentní volby.
Důvodem tvoření nové ústavy je rostoucí chudoba,
nezaměstnanost, vysoké ceny potravin a paliv a
také stále častější podezření z korupce. Cílem je
nastavení nových principů ve státní správě.

Plynovod mezi Bolívií a Argentinou ve finální
fázi
26.06.2011 Finální detaily jsou nyní v řešení mezi
zeměmi Bolívií a Argentinou, a to v rámci příprav
na zprovoznění nového plynovodu, jenž by
umožňoval zvýšený export plynu do Argentiny. Po
uskutečnění testů (např. vzduchotěsnosti) jsou
koordinovány administrativní a technické aspekty
projektu.

Indie a Pákistán přislíbili jednání o jaderné
bezpečnosti
26.06.2011 Tento krok je výsledkem dvoudenních
jednání, která probíhala v pákistánském hlavním
městě Islámabádu. Vztahy obou zemí se ocitly na
bodu mrazu po teroristických útocích v Bombaji z
roku 2008. Budování vzájemné důvěry mezi
oběma zeměmi vlastnícími jaderné zbraně je
klíčové jak podle okolních stárů v regionu, tak
podle světového společenství.

Čínský premiér na návštěvě Velké Británie kvůli
obchodním jednáním
26.06.2011 Čínský premiér Wen Jiabao je na
návštěvě Spojeného království, aby se zde
zúčastnil Čínsko-britského Strategického summitu.
Kromě jednání o obchodních otázkách navštíví
premiér Jiabao i továrnu automobilky MG Rover,
která je vlstněna Šanghajskou
automobilově-průmyslovou korporací (Shanghai
Automotive Industry Corporation). V současné
době se navíc mnoho evropských společností
vyrábějících luxusní, ale technoogické zboží
začíná orientovat na čínský trh z důvodu
posilování tamní poptávky. Čína tak tvoří
významné odbytiště firem z EU.

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.
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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.

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.
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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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