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Německo půjčí libyjským povstalcům 100
milionů euro
24.07.2011 Německý ministr zahraničí Guido
Westerwelle oznámil, že se Německo rozhodlo
poskytnout libyjským rebelům 100 milionů eur pro
civilní a humanitární účely. Podle Němců se jedná
o naléhavě potřebné peníze pro Libyjskou národní
radu. Ministr G. Westerwelle také prohlásil, že
půjčka by v budoucnu mohla být splacena ze
zmražených prostředků libyjské vlády. Německo se
dlouhodobě staví ke kampani NATO v Libyi
zdrženlivě, přesto se však zavázalo, že napomůže
odchodu libyjského vůdce Muammara Kaddafiho.

Libyjští rebelové obvinili Alžírsko z vojenské
podpory libyjské vlády
24.07.2011 Alžírské ministerstvo zahraničí však
obvinění o tom, že by z Alžírska do Libye dorazila
loď se zbraněmi, kategoricky odmítá. USA zatím již
oznámily, že zahájili kroky k prošetření, zda se
Alžírsko nedopustilo porušení rezolucí 1970 a
1973 Rady bezpečnosti OSN.

Dva týdny se nebude scházet vláda
24.07.2011 Během příštích dvou týdnů se nebude
scházet vláda na pravidelných jednáních a to z
důvodu, že její členové si ve většině případů
vybírají dovolenou. Premiéra Petra Nečase (ODS)
po dobu jeho dovolené zastoupí  ministr zahraničí
a také vicepremiér Karel Schwarzenberg (TOP 09).

Ruský ministr obrany bude vyjednávat
podmínky pronájmu radaru v Gabale
24.07.2011 Ruský ministr
obrany Anatolij Serdjukov se během své
dvoudenní pracovní návštěvy Ázerbájdžánu, která
začne v pondělí, chystá projednat podmínky
prodloužení nájemní smlouvy na radarovou stanici
v Gabale, jejíž platnost končí v roce 2012. A.
Serdjukov se setká s ázerbájdžánským
prezidentem Ilhamem Alijevem a ministrem obrany
Safarem Abijevem, s nimiž bude jednat o dalších
vyhlídkách bilaterální spolupráce obou zemí ve
vojenské a vojensko-technické oblasti.

Ruská vládnoucí strana Jednotné Rusko vybírá
kandidáty do voleb
24.07.2011 Vládnoucí strana Jednotné Rusko
zahájila primární volby s cílem obsadit kandidátky
pro prosincové volby do Státní dumy, v nichž
straně půjde o znovuzískání ústavní většiny v dolní
komoře parlamentu. Podle aktuálních průzkumů by
strana na potřebných 300 mandátů nedosáhla. V
Rusku naopak vzrůstá podpora komunistů a
liberálně-demokratické strany Vladimira
Žirinovského, kteří by dle prognózy vytvořené na
základě kombinace sond a názorů odborníků v
současnosti získali až patnáct, respektive
deset procent hlasů. Jednotnému Rusku by v
současnosti dalo hlas 58 procent voličů.

Rusko je připraveno stáhnout zákaz na dovoz
zeleniny z EU
24.07.2011 Rusko je připraveno uvažovat o
úplném zrušení zákazu dovozu zeleniny z Evropy v
případě, že EU nebude registrovat nové případy
onemocnění způsobených bakterií E. coli. Oznámil
to dnes šéf ruského úřadu na ochranu spotřebitelů
Rospotrebnadzor Gennadij Onishchenko. K
dnešnímu dni již Rusko povolilo za zpřísněných
podmínek dovoz zeleniny z Belgie, Dánska,
Řecka, Španělska, Nizozemí, Polska, Francie, ČR,
Maďarska a Itálie.

Puma v kolejišti evakuovala část Plzně
24.07.2011 Dnes odpoledne byla při rekonstrukci
kolejiště na Karlovarské ulici v Plzni nalezena

puma z 2. světové války. Evakuována byla oblast v
okruhu půl kilometru od nálezu včetně nemocnice
Privamed a zablokována je i doprava na sídliště
Vinice. Bomba vydržela v zemi i přesto, že přes ní
31 let jezdili tramvaje.

Tamilská Národní Aliance vyhrála volby v
bývalé válečné zóně na Srí Lance
24.07.2011 Strana TNA, která je politickým
zastoupením již dříve poražených jednotek
Tamilských Tygrů, obsadila 17 z 26 volebních
obvodů především na severu a východě Srí Lanky.
Toto území bylo před několika lety dějištěm
občanské války. Prezident Rajapaska byl tímto
výsledkem překvapen. Experti tvrdí, že tato
skutečnost potvrzuje fakt, že etnické rozdělení v
zemi je stále vysoce důležitým tématem.

Zisk společnosti McDonald´s stoupl o 15%
24.07.2011 Celkový zisk řetězce s rychlým
občerstvením McDonald´s stoupl za druhý kvartál
o 15% a podle vedení společnosti za tímto
výsledkem stojí především silnější prodeje v
Evropě. Podle ředitele firmy Jima Skinnera se ale i
na takovémto potravinářském gigantu projevují
zvýšené ceny potravin, které se vlivem rostoucí
inflace zvyšují v průměru o 4%.

Kanada vydává zpět Číně nejžádanějšího
uprchlíka
24.07.2011 Lai Changxing se ukrýval v Kanadě
přes 12 let. Ve své vlasti byl obviněn z černého
obchodu s mnoha miliardami amerických dolarů.
Proti vydání zpět do Číny argumentoval tím, že ho
tam čeká jistý trest smrti. Čínské úřady však ujistily
kanadskou vládu, že bude-li Lai Changxing
usvědčen, nejvyšší trest ho nečeká.

Ceny ropy stoupají
24.07.2011 Cena Brent ropy stoupla za posledních
několik dní o 1 % na současných 118, 67 dolaru za
barel. Toto navýšení je především důsledkem
rozhodnutí Evropské unie o další podpoře řecké
ekonomiky. Cena americké ropy také narostla na
současných 99,87 dolaru za barel, což je nejvíce
za posledních 6 týdnů.

Americký prezident Obama nabádá
zákonodárce k rychlejším krokům pro uzavření
dohody o dlužním deficitu USA
24.07.2011 Americký prezident Barack Obama
vyzval zákonodárce Kongresu USA, aby urychleně
hledali koncenzus v otázce, kde přesně má dojít k
redukcím státních výdajů, a došlo tak k zabránění
stavu insolvence státu. Zákonodárci obou
politických stran, republikáni i demokraté, přislíbili,
že vypracují dlouho očekávanou dohodu
nejpozději do pondělí. Prezident Obama se nechal
slyšet, že krátkodobé navýšení maximální hranice
dluhu státu není vhodným řešením, nepřipadá
proto v žádném případě v úvahu.

USA již vyplatily ve válkách v Afghánistánu a
Iráku 34 miliard dolarů za smlouvy se
soukromými dodavateli
24.07.2011 34 miliard dolarů již bylo vyplaceno
americkou vládou soukromým dodavatelům během
války v Iráku a Afghánistánu. Podle zdroje, který
odmítl být jmenován, se ocitlo na americké výplatní
pásce již 200 000 soukromníků. Toto číslo je pro
srovnání dvakrát vyšší než současný počet
amerických vojáků v obou válkách.

V Belgii platí od soboty zákaz nošení burek
23.07.2011 Belgie se po Francii stala druhou
evropskou zemí, ve které platí zákon zakazující
nosit na veřejnosti burky. Ženám, které ho

nebudou respektovat, hrozí pokuta 137,5 eura
(3300 korun) a sedmidenní vězení.  Zákaz, který
prosadili frankofonní liberálové, má zajistit
důstojnost žen i bezpečnost na ulicích. Dolní
komorou parlamentu byl schválen loni v dubnu,
letos jej potvrdil Senát.

Zasedla Asijská bezpečnostní konference -
setkali se zde KLDR s Korejskou republikou
23.07.2011 Na regionální bezpečnostní konferenci
organizace ASEAN na ostrově Bali se sešlo 27
států. Velkým překvapením bylo právě oficiální
setkání zástupců Severní a Jižní Korei. Jednání
bylo zaměřeno na agresivní chování KLDR v
poslední době a také na 2 nukleární testy, které
KLDR v posledních pěti letech provedla. Jižní
ministr zahraničí Kim Sung-hwan označil jendání
se svým severokorejským protějškem Pak
Ui-chunem za srdečné a produktivní - jednalo se o
první setkání od roku 2008.

Útoky v Norsku směřují k norskému
pravicovému extremismu, mají již 91 obětí
23.07.2011 Podle norských médií je zatčen muž,
který střílel na mládež a provedl tak druhý z útoků,
Norem. Policie již také potvrdila, že má vazby na
norskou radikální pravici, přičemž prý souhlasí s
bombovým útokem v Oslu a možná o něm i věděl.
Podle odborníků se může jednat o cílenou akci
právě proti norským sociálním demokratům, kteří
jsou v zemi dominující politickou stranou od druhé
světové války, a vzhledem k tomu, že se zatím
nepotvrdilo, že by za útoky stáli zahraniční
islamisté, pravděpodobnost vnitřního politicky
motivovaného útoku roste.

Protesty v Sýrii pokračují, armáda střílí do lidí 
23.07.2011 V několika syrských městech
dlouhodobě pokračují masové protesty proti vládě
syrského prezidenta Bashara al-Assada. Na
severu Sýrie ve městě Homsu operují již několik
týdnů tankové jednotky, které systematicky likvidují
protesty za ztrát na životech demonstrantů. Podle
pozorovatelů mezinárodních organizací na
ochranu lidských práv bylo od začátku
čtyřměsíčního povstání zabito již přes 1400 civilistů
a OSN poprvé prohlásilo, že by se syrská vláda
mohla dopouštět zločinů proti lidskosti.

Somálští povstalci nadále blokují potravinovou
pomoc
23.07.2011 Na území, které kontrolují povstalecké
skupiny bojující s centrální vládou, nebude možné
dopravit humanitární a potravinovou pomoc. Opět
to potvrdili představitelé rebelů. Humanitární
organizace byly z těchto oblastí vyhnány již minulý
rok, ovšem nyní, kdy byl již ve dvou regionech
Somálska vyhlášen hladomor, je situace vážná.

Mezinárodní komise červeného kříže navštívila
bývalého prezidenta Pobřeží slonoviny
22.07.2011 Mezinárodní výbor Červeného kříže
uskutečnil prostřednictvím svých zástupců
kontrolní návštěvu uvězněného bývalého
prezidenta Laurenta Gbagba a jeho ženy spolu s
dalšími asi 60 vězni. Podle zprávy Červeného kříže
je s vězni nakládáno standardním způsobem.
Návštěva tak vyvrátila obavy o život rivala
současného prezidenta Ouattary, který prohrál boj
o moc, k němuž došlo v Pobřeží slonoviny na
začátku roku.

Přestřelka na hranicích Maroka a Alžírska
22.07.2011 Podle marockých úřadů byl zabit jeden
příslušník polovojenských pohraničních sil, které
spadají pod marocké ministerstvo vnitra a kterých
je využíváno především k potlačování domácích
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nepokojů. Přestřelku měli vyprovokovat údajní
alžírští povstalci, kteří chtěli oloupit marockého
občana o potraviny. Jedná se o první takový
případ za posledních 20 let. Maroko a Alžírsko
mají velmi napjaté vztahy kvůli sporům o Západní
Saharu, kterou Maročané okupují a od roku 1994
udržují obě země úzkostlivě mír na hranicích, které
jsou uzavřeny.

V Norsku došlo ke dvěma teroristickým útokům
22.07.2011 Zatímco v hlavním městě Oslo
vybuchla nálož, která poškodila sídlo předsedy
vlády a stejně tak i ministerstvo financí a ropného
průmyslu, došlo vzápětí k útoku střelce
převlečeného za policistu na letní kemp mladých
norských sociálních demokratů, kde již zahynulo
na 30 osob. Norská policie oba případy spojuje. K
útoku v hlavním městě se přihlásili islámští
radikálové. Norský premiér  Jens Stoltenberg
dokonce uvažuje o evakuaci centrálního Osla kvůli
dalším možným pumovým útokům a policie
doporučuje obyvatelům města opustit centrum.

Rozloha Moskvy se zdvojnásobí
22.07.2011 Rusko plánuje zvětšit rozlohu svého
hlavního města téměř 2,5 krát na více než 140 tisíc
hektarů. Rozšíření má řešit problém s kolabující
dopravou a přelidněním, je však také součástí
snahy přilákat do Moskvy velké firmy. Vytvoření
projektu výstavby nových čtvrtí hlavního města
bude podle současného starosty města S.
Sobjanina trvat nejméně rok, celkové náklady na
projekt zatím nejsou stanoveny.

Senát má projednávat novelu silničního zákona
22.07.2011 Senát by se měl dnes zabývat novelou
silničního zákona. Díky té by měli být za dopravní
přestupky nově odpovědní nikoli řidiči, ale
provozovatelé vozidla. Zabránit by se tak mělo
svalování viny na osobu blízkou. Dále by měli
senátoři projednávat například návrh na odklad
přechodu financování sociálních služeb na kraje.

Novela loterijního zákona putuje zpět do
sněmovny 
22.07.2011 Senát vrátí novelu loterijního zákona
zpět Poslanecké sněmovně spolu s
pozměňovacím návrhem opravujícím některé
chyby v předloze. V původní verzi měla být
například zrušena platnost dosavadních obecních
vyhlášek, které regulují hrací automaty.

Východní Turecko již podruhé za čtvrtletí
zasaženo zemětřesením 
22.07.2011 Východním Tureckem otřáslo další
zemětřesení o síle 4.2. Předchozí zemětřesení o
síle 5.9 bylo na východě země zaznamenáno
19.května tohoto roku. Lidé zasažení prvním
zemětřesením se nestačili ještě vzpamatovat a už

musí znovu opravovat vzniklé škody. I přesto, že je
známo, že se Turecko nachází v tektonické zóně a
k zemětřesením zde dochází často, na takovouto
sílu nebyli mnozí obyvatelé připraveni. Podle
odborníků je možno očekávat ještě další silné
otřesy.

Turecko: Lídr PKK hovoří o možných dalších
útocích separovaných členů strany
22.07.2011 Lídr turecké strany PKK Abdullah
Öcalan hrozí premiérovi R.T.Erdo

Rusko zkoumá možnost dodávek plynu KLDR
21.07.2011 Moskva zkoumá možnost dodávek
plynu Severní Koreji pod podmínkou omezování
jejího jaderného programu. Informovaly o tom
v pátek ruské noviny "Moskovskije Novosti". Podle
deníku dostal Gazprom instrukce k tomu, aby
připravil projekt dodávek plynu do Severní Koreje.
Tato varianta politického urovnání situace kolem
jaderného programu Severní Koreje vznikla před
blížícím se summitem ASEAN (Sdružení států
jihovýchodní Asie) v září 2012 ve Vladivostoku z
iniciativy ruského ministerstva zahraničí a byla v
Kremlu přijata jako perspektivní myšlenka, uvedly
noviny s odvoláním na své zdroje. Oficiálním
komentářem ministerstva však nedisponují.

Státy eurozóny schválily nový záchranný
program pro Řecko
21.07.2011 Vedoucí evropští představitelé se
dohodli na řadě opatření zaměřených na
poskytnutí další finanční pomoci pro Řecko a
zamezení šíření finanční krize v eurozóně. V
prohlášení účastníků setkání vedoucích
představitelů 17 evropských zemí v Bruselu se
mimo jiné uvádí, že Řecku, Irsku a Portugalsku
bude dána dodatečná lhůta ke splacení již
poskytnutých půjček a úroky z nich budou sníženy.
Podle diplomatických zdrojů se do druhé vlny
pomoci Řecku, která by měla mít objem 109
miliard eur (cca 2,7 bilionu Kč), zapojí v souladu s
návrhem Německa soukromí investoři.

Úspěšný rok Škody Electric – veze si
půlmiliardovou zakázku z Číny
21.07.2011 Škoda Electric, dceřiná společnost
plzeňské Škody Transportation, která letos v
dubnu vyhrála soutěž na dodávku elektrické
výzbroje do nových tureckých lokomotiv, si
připisuje další výhru nad silnými konkurenty, když
společně s Kingway Transportation získala
zakázku na dodávku elektrické výzbroje do 23
pětivozových souprav metra v čínském Suzhou. Za
jejím úspěchem stálo technické řešení a nabídnutá
cena, která byla nižší než u Siemensu, ABB a
Bombardieru.

Ministerstvo financí zlepšilo výhled růstu české
ekonomiky
21.07.2011 Podle odhadů Ministerstva financí by
tento měla česká ekonomika polepšit o 2,5%.
Ministerstvo tak upravilo dubnový výhled, kdy
předpovídalo letošní růst o 1,9%, především díky
dobré bilanci ekonomiky během 1. čtvrtletí.
Největší riziko pro Českou republiku představuje
podle Měnového fondu stav rozpočtů veřejných
financí některých zemí eurozóny.

Raketoplán Atlantis se úspěšně vrátil na Zemi
21.07.2011 Historicky poslední mise raketoplánu
NASA skončila dnes, když na floridském Mysu
Canaveral přistál raketoplán Atlantis. Cílem
poslední mise bylo dovezení nákladu na
Mezinárodní vesmírnou stanici. 

V Malawi jsou první mrtví - pokračují celostátní
protesty proti prezidentovi
21.07.2011 Demonstrace a srážky s policií
pokračují druhý den po celé zemi. Hlavní příčinou
je prezident Malawi Bingu wa Mutharika a jeho
vládní strana DPP. V Malawi žije 13 milionů
obyvatel a země se potýká s chudobou.

V Egyptě byla na tlak demonstrantů jmenována
nová vláda
21.07.2011 Nový vládní kabinet, ve kterém se již
nenachází lidé bývalého prezidenta Mubaraka
dnes částečně uklidnil demonstranty v Káhiře, kteří
stále více projevují nespokojenost s vojenským
vedením země. Nové tváře se objevily na polovině
ministerských křesel a všech významných postech
včetně ministra zahraničí, financí i obchodu.
Výjimkou je ministr vnitra Mansour el-Essawy.
Ovšem protestující si přejí největší změnu právě
na ministerstvu vnitra a také spravedlnosti,
podle Adela Solimana, ředitele Mezinárodního
centra pro budoucnost a strategická studia
(egyptského think tanku) proto tyto změny
nebudou stačit. Egyptský premiér Essam Sharaf
byl mezitím hospitalizován, neboť utrpěl
nebezpečný pokles krevního tlaku.

Senát dnes zamítl první část zdravotnické
reformy 
21.07.2011 Senát dnes rozhodl o zamítnutí první
části zdravotnické reformy. Díky té se měly
například zvýšit poplatky za pobyt v nemocnici na
sto korun za den, umožňovala také stanovení
standardní a nadstandarní péče. Nyní budou o
novele o veřejném zdravotním pojištění rozhodovat
poslanci.

USA diskutují o redukcích státního dluhu, do 5
dní musí být rozhodnuto
18.07.2011 
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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.

© 2011 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

