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V Ženevě se jedná o sjednocení Kypru
08.07.2011 Jednání mezi kyperskými Řeky a Turky
se koná za přítomnosti generálního tajemníka OSN
Pan Ki-muna, který zástupcům obou národů
pohrozil, že OSN přehodnotí další spolupráci s
Kyprem pokud nedojde ke zintenzivnění úsilí o
znovusjednocení ostrova rozděleného od roku
1974. 

Francouzský soud dnes rozhodne o stíhání
šéfky MMF
08.07.2011 Ředitelka MMF Christine Lagard, která 
je ve funkci teprve několik týdnů, čelí podezření, že
v roce 2008 jako ministryně financí zneužila své
pravomoci. Ch.Lagard údajně ve smírčím řízení
zvýhodnila Bernarda Tapieho, který měl být
okraden při nevýhodném prodeji firmy Adidas
státní bance Crédit Lyonnais, za což od státu
ikasoval odškodné 285 miliónů euro. 

Německá kancléřka Angela Merkel ztrácí
podporu voličů
08.07.2011 Podle nejnovějšího průzkumu
veřejného mínění A.Merkel věří 37% Němců.
Vládní koalice CDU/CSU by v případných volbách
získala jen 32%. Mnoho voličů neví, jakým směrem
se vládní politika ubírá a jaké postoje německá
kancléřka osobně zastává. Oproti tomu je
veřejností i médii vysoce hodnocen způsob, jakým
A.Merkel zastupuje Německo ve světě.

Německá spolková rada schválila dle
očekávání odchod od jádra do roku 2022
08.07.2011 S uzavření všech jaderných reaktorů,
které má v Německu velkou podporu veřejnosti,
nesouhlasila pouze strana Die Linke. Na dnešní
demonstraci před úřadem vlády se sešli zastánci
jaderné energie, kteří kritizují nezodpovědnou
energetickou politiku vlády. Německo bude muset
v následujících 10 letech přijít na způsob, jak nebýt
závislé na elektřině ze zahraničí.

Britský list News of the World vyjde v neděli
naposledy kvůli skandálu s odposlechy
08.07.2011 Nejčtenější britský titul patřící Rupertu
Murdochovi čelí podezření, že se nezákonně
naboural do hlasových schránek mobilů obětí
trestných činů, celebrit i politiků. Policie má k
dispozici jména asi 4000 osob, k jejichž hovorům
měli novináři přístup. Skandál, který hýbe celou
Británií, má i další oběti – nejméně 5 policistů
londýnského Scotland Yardu se zřejmě nechalo
uplácet za poskytování exkluzivních zpráv. Britové,
kteří patří k vášnivým čtenářům bulváru, nyní volají
pro přísnějších pravidlech pro novinové redakce.

Český průmysl nabral rychlý růst
08.07.2011 Podle květnových čísel nabral český
průmysl na růstu a přidal 15,2 %. Nejvíce průmysl
táhla výroba aut, strojů a elektrotechniky. Naopak z
krize se stále nedostalo stavebnictví, jež je
omezované nižším počtem státních zakázek a
stavením děl nižší hodnoty. Za květen si odepsalo
4,9%.

Ministerstvo školství prověřuje některé
základní školy kvůli čerpání dotací z EU
08.07.2011 Ministerstvo školství přezkoumává
čerpání dotací z Evropské unie na více než desítce
českých základních škol. Školy si
pravděpodobně nechaly zpracovat podmínky
výběrového řízení na nákup hardwaru a
softwaru od firmy, která se později do tohoto řízení
přihlásila. Výsledky prověřování by měly být známy
do konce července.

Demolice domu na Václavském náměstí, ani
novostavba nebudou posuzovány v procesu
EIA
08.07.2011 Odbor ochrany prostředí pražského
magistrátu rozhodl, že demolici domu, který se
nachází na rohu Václavského náměstí a
Opletalovy ulice v Praze, ani následnou
novostavbu nebude nutné posuzovat v procesu
EIA, který se zabývá vlivem stavby na životní
prostředí. Možnost demolice před časem schválil
ministr kultury, proti je ovšem veřejnost i někteří
odborníci.

MMR rozdělí 30 milionů korun na projekty
neziskových organizací
08.07.2011 30 milionů korun rozdělí ministerstvo
pro místní rozvoj na projekty, které jsou zaměřeny
na srovnávání příležitostí zdravotně
postižených, na podporu udržitelného rozvoje a na
osvětu v bydlení. O finance mohou neziskové
organizace žádat do konce září.

Ke sloučení Gazpromu a ukrajinského
Naftogazu zřejmě nedojde
08.07.2011 Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč
v pátek potvrdil, že Kyjev uvítal možnost
spolupráce mezi státem vlastněným Naftogazem a
ruským Gazpromem. Návrh ruského premiéra
Vladimíra Putina na sloučení obou subjektů, který
by dával Rusku kontrolu nad ukrajinskými
plynovody a z Ukrajiny by se stal menšinový
vlastník,  ovšem neplánuje implikovat.

Spolupráce Ruska a Mexika nejen v oblasti
turismu
08.07.2011 Zástupci mexického a ruského
ministerstva pro turismus se shodli na zahájení
spolupráce, jejíž součástí by měla být propagace a
účast na veletrzích a exhibicích obou zemí. Dle
mexické ministryně pro turismus Glorie Guevary
Manzo je cílem přilákat až půl milionu Rusů k
návštěvě do roku 2018.

Bolivijská vláda zesiluje boj proti zneužití koky 
08.07.2011 Dle čtvrtečního vyjádření náměstka
ministra zahraničí Juana Carlose Iturralda je
prioritou bolivijské vlády boj proti obchodování s
drogami a konkrétně zneužívání účinků koky, jež
prý ve své přírodní podobě není škodlivá,a tak by
měla být odstraněna ze seznamu narkotických
drog. Předseda vlády Sacha Llorenti ve středu též
prohlásil, že o této problematice pokračují diskuze
s mezinárodními organizacemi, jelikož antická
tradice žvýkání listů koky by měla být zachována.

Uruguay : spolupráce v pohraničí je součástí
integrační strategie
08.07.2011 Náměstek ministra zahraničí Roberto
Conde ujistil, že spolupráce v pohraničních
oblastech je součástí historického projektu
meziregionální integrace. Dle Condeho je účelem
řešení právních záležitostí a ustanovení určitých
pravidel. Uruguayské ministerstvo zahraničí má být
též v kontaktu s ministerstvy sousedních zemí.

Generální tajemník OSN navázal kontakt s
libyjskou vládou
08.07.2011 Generální tajemník OSN Ban Ki-moon
se telefonicky spojil s libyjským premiérem Ali
Al-Mahmoudim, s nímž řešil současné boje a
humanitární rizika. Libyjský premiér také slíbil
umožnění příjezdu speciálního velvyslance OSN
pro Libyi Abdul Ilah Al-Khatiba do Tripolisu, kde by
se měli uskutečni "naléhavě nutné" konzultace s
vládou Muammara Kaddafiho.

Spojené státy americké chtějí, aby v Súdánu
byly mírové jednotky OSN
08.07.2011 Americká velvyslankyně v Radě
bezpečnosti OSN Susan Rice den před
vyhlášením nezávislosti Jižního Súdánu oznámila,
že USA jsou podporovateli myšlenky přítomnosti
mírových sil na hranicích nového Jižního a
Severního Súdánu a stejně tak v oblasti Modrého
Nilu. Dosavadní mírová mise OSN UNMISS, která
od roku 2005 v síle 900 mužů monitoruje
dodržování příměří mezi oběma stranami, totiž
právě vyhlášením nezávislosti Jižního Súdánu
zaniká. Nově plánovaná mise UNMISS 2 počítá s
přítomností 7000 mužů mírových sil OSN a dalších
900 příslušníků civilních policejních sil.

V Egyptě protestují tisíce lidí - požadují reformy
justice
08.07.2011 Další velké protesty na revolučním
náměstí Tahrir v Káhiře, při kterých tisíce lidí
protestují proti postupu nové vlády v otázkách
justice a stíhání bývalých úředníků prezidenta
Mubaraka. Protestům se nevyhnula ani další větší
egyptská města jako např. Alexandrie či Suez. Lidé
požadují potrestání zodpovědných lidí za smrt 840
lidí z doby povstání a stejně tak prohlašují, že
egyptská revoluce ještě zdaleka neskončila
vzhledem k chování nové vlády. V Suezu, který byl
i při povstání jedním z nejradikálnějších center
odporu, dav dokonce napadl vládní budovy
házením kamenů.

V Tunisku se množí obavy z islamistů 
08.07.2011 Přes tisíc lidí demonstrovalo v hlavním
městě Tunisu kvůli obavám z rostoucího vlivu
radikálních stoupenců islámu. Demonstrace se
účastnili sekulární politické strany a organizace za
lidská práva - vyprovokoval je poslední incident,
kdy dav ortodoxních muslimů vtrhl do kina a
rozháněl publikum. Šest měsíců od pádu tuniského
prezidenta Zine al-Abidine Ben Aliho v Tunisku
roste napětí mezi liberály a islámskými puritány,
které často přerůstá v násilné střety. Ovšem ani v
druhé z revolučních zemí, Egyptě, není situace o
moc lepší. V Káhiře se stále častěji protestuje proti
postupu vládnoucí vojenské rady, která především
podle mladých odpůrců nedodržuje své sliby.

Šéfem ozbrojených sil Pobřeží slonoviny bude
vůdce rebelů
07.07.2011 Prezident Pobřeží slonoviny Alassane
Ouattara jmenoval generála Soumaila Bakayoko
velitelem ozbrojených sil země, informovalo o tom
ministerstvo obrany. Bezpečnostní složky a
armáda jsou po převzetí moci novým prezidentem
zcela reorganizovány a zbavovány vlivu lidí z vlády
prezidenta Laurenta Gbagba. Konflikt v Pobřeží
slonoviny si dle prozatímních oficiálních čísel
vyžádal přes 3000 mrtvých, přičemž své domovy
bylo nuceno opustit více než milion lidí.

Italský premiér prý byl proti zásahu v Libyi
07.07.2011 Italský premiér Silvio Berlusconi
prohlásil, že byl od začátku proti útoku v Libyi,
ovšem kvůli hlasování italského parlamentu
nemohl nic dělat. Stejně tak tvrdí, že tento konflikt
může skončit jakkoliv a nikdo nyní nemůže
předvídat jak. Premiér Silvio Berlusconi dále
poodhalil rozpory v Severoatlantické alianci, když
přiznal, že postoje jednotlivých členů byly a jsou
rozpačité a nejednotné. Mimo jiné premiér také
oznámil, že Itálii bude v první půlce tohoto roku
stát vojenská akce v Libyi 142 milionů eur.

Kanada stahuje své vojáky z Afghanistánu
07.07.2011 Devítiletá bojová mise kanadských
jednotek se chýlý ke konci a celkem 2 800 vojáků
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bude ještě letos staženo ze země. Kanadské
ozbrojené síly oficiálně předaly kontrolu nad
"svým" územím jednotkám USA. Kanada je prvním
z velkých účastníků afghánské mise, který letos
stáhne své vojáky.

V Keni policie rozhání "hladové bouře"
07.07.2011 V hlavním městě Nairobi byla policie
nucena zahájit palbu slzných granátů do davů
protestujících proti vysokým cenám potravin a
nedostatkům paliv. Dav stovek lidí byl policií
zastaven dříve, než se dostal k prezidentskému
paláci, ovšem dařilo se mu blokovat hlavní
komunikace a obchody. Policie tvrdí, že protesty
byly rozehnány, neboť se konaly bez povolení. Po
Ugandě a Senegalu či v menší míře i v Nigeru se
Keňa tak dostává mezi země, kde se začínají
projevovat prvotní ukazatele předpovídané
potravinové krize. Na hranicích Keni s Etiopií již
delší dobu dochází k bojům o potraviny a vodu
mezi vesničany a místními bandity, které často
končí smrtí.

Filipíny jednají s Čínou o sporných vodách
Jihočínského moře
07.07.2011 Filipínský ministr zahraničí Albert del
Rosario se v Pekingu setkal se svým čínským
protějškem. Tématem následujících rozhovorů
bude konflikt, ve kterém Filipíny obviňují čínské
námořnictvo z narušování filipínských výsostných
vod. Čína však nijak nenaznačuje, že by slevila ze
svých uzemních požadavků ve vodách
Jihočínského moře.

Jeden z největších dolů na zlato a měď na
světě ochromila týdenní stávka
07.07.2011 Důl na území Indonésie je provozován
americkou společností Freeport McMoran. Dělníci
zde přerušily na týden těžbu kvůli platovým
neschodám s vedením dolu. Podle mluvčího
Freeport McMoran bude společnost schopná plnit
zakázky s použitím skladových zásob.

Japonská vláda čelí další kritice kvůli
plánovanému restartu jaderných elektráren
07.07.2011 Restart byl oznámen několik týdnů
poté, co vědci prohlásili zbylé elektrárny za
dostatečně zabezpečené. Ještě předtím jsou však
naplánovány četné bezpečnostní zkoušky. Tento
krok uvalil na hlavu japonského předsedy vlády
Naoto Kana další tlak a kritiku. Experti vyjádřili
obavu, že nebudou-li jaderné elektrárny co
nejdříve nahrazeny nebo spuštěny, bude země
čelit výpadkům v zásobování elektrickou energií po
celý rok.

Jemenský prezident vystoupil v televizním
vysílání poprvé od svého zranění
07.07.2011 Prezident Ali Abdullah Saleh se ve

svém projevu vyjádřil pro řešení jemenské situace
formou dialogu mezi oběma stranami. Bouřící se
obyvatelé stále žádají rezignaci současného
prezidenta, který se léčí v Saudské Arábii. Státník
odchod ze své funkce odmítá. Prezident Saleh byl
popálen při útoku na jeho palác, který proběhl
minulý měsíc.

Švédští chirurgové transplantovali první uměle
vyrobený orgán
07.07.2011 Jedná se o transplantaci umělé
dýchací trubice, která proběhla zhruba před
měsícem. Šestatřicetiletý muž bojující s rakovinou
si po operaci vede dobře, a tudíž se již dá zákrok
prohlásit za úspěšný. Dýchací trubice byla zvolena
proto, že při jejím transplantování nehrozí riziko
odmítnutí tělem příjemce.

Policie v Buenos Aires zachytila náklad
marihuany
07.07.2011 Policii v argentinském hlavním městě
se podařilo zadržet přes jeden a půl tuny
marihuany, přičemž bylo zatčeno 11 osob, které se
účastnili přepravy a obchodu s drogami. Mezi
zadrženými jsou osoby paraguayské národnosti,
zřejmě členové drogového gangu přepravující
zboží z Paraguaye.

Ministerstvo financí připravuje návrh národní
evidence účtů
07.07.2011 Ministerstvo financí chystá
návrh vytvoření národní evidence bankovních účtů.
Evidence umožní institucím, které by k tomu byly
oprávněny, rychle ověřit, u jaké banky nebo kolik
účtů je vedeno. Návrh je nyní v připomínkovém
řízení.

Čína varuje USA před jednáním s Dalai Lamou
07.07.2011 Ministerstvo zahraničí Číny varovalo
USA před jednáním s duchovním vůdcem Dalai
Lamou, který se v současnosti nachází na
návštěvě USA. Čína prohlásila, že nositel
Nobelovy ceny míru Dalai Lama usiluje o násilné
praktiky, které by mohly přispět ke vzniku
nezávislého Tibetu. Dalai Lama by měl mít v
následujících dnech proslov v hlavním městě USA
Washington.

Exkluzivně: "Ministerstvo financí USA vymýšlí
plán na záchranu státu před insolvencí."
07.07.2011 Podle interních zdrojů agentury
Reuters byla pověřena skupina odborníků na
Ministerstvu financí USA, která má za úkol
vymyslet plán, který ochrání Spojené státy před
hrozící insolvencí. Do 2. srpna 2011 rozhodne
Kongres USA, zda povolí navýšení maximální
možné hranice státního dluhu, a umožní tak další
půjčování peněz. V případě zamítnutí dalších
půjček může být role Ministrerstva financí podle

expertů naprosto klíčová.

Christine Varney odstupuje z funkce
07.07.2011 Christine Varney,

Bývalý šéf MMF Dominiq Strausse-Kahn čelí od
úterý dalšímu obvinění
06.07.2011 Francouzská novinářka a spisovatelka
Tristane Banon D.Strausse-Kahna obvinila z
pokusu o znásilnění, k němuž mělo dojít v jeho
pařížském bytě během rozhovoru pro noviny v
roce 2002. Od podání žaloby ji tehdy měla odradit
její matka, poslankyně Socialistické strany. 

Dánsko od středy obnovuje kontroly na
hranicích
06.07.2011 Na hranicích s Německem a
Švédskem nastoupilo do práce 50 celníků a do
roku 2014 mají přibýt další celnice. Dánská vláda,
známá svou přísnou přistěhovaleckou politikou,
svůj krok obhajuje rostoucí přeshraniční
kriminalitou. Opatření ostře kritizuje německý
ministr zahraničí Guido Westerwelle, hesenský
ministr pro evropské záležitosti Jörg-Uwe Hanh
dokonce vyzval Němce k bojkotu dovolené v
Dánsku. Evropská komise zkoumá, jestli nedošlo k
porušení shengenské dohody.

Srbský prezident Boris Tadić je na historicky
první oficiální návštěvě Bosny
06.07.2011 B.Tadić se vrací do Kosova, svého
rodiště, aby na oficiální návštěvě jednal o
vzájemných vztazích, které jsou od války stále
napjaté. Srbský prezident bude pokračovat
návštěvou Černé Hory. Je zřejmě, že se Srbsko
chce opět stát vůdčí zemí regionu západního
Balkánu.

Maďarský premiér Viktor Orbán byl drtivou
většinou znovuzvolen do čela strany Fidesz
06.07.2011 Pro dosavadního šéfa strany hlasovalo
99,7% delegátů kongresu. Ve svém projevu
zdůraznil význam dalších úsporných opatření a
označil rok vládnutí své strany jako období, během
něhož se Maďarsku podařilo vyhnout situaci, která
postihl Řecko. Na závěr zopakoval, že si maďarský
vláda nenechá od nikoho nic diktovat. 

Německá armáda na konci roku významně sníží
počet svých vojáků v Afghánistánu
06.07.2011 Plán postupného stahování
Bundeswehru, který by měl tento týden
projednávat Spolkový sněm, je pravděpodobně
kompromisem mezi ministerstvy obrany a
zahraničí. Ministerstvo obrany odmítá názory šéfa
diplomacie Guida Westerwelleho, jenž prosazuje
stažení všech 5000 příslušníků německé armády z
Afghánistánu navzdory sílící bojové aktivitě
Talibanu.
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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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