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Ukrajinská expremiérka byla zatčena v budově
soudu
05.08.2011 Ukrajinská expremiérka Julija
Tymošenko, obviněná z překročení svých
pravomoci při uzavírání smluv o dodávkách plynu s
Ruskem v roce 2009, byla dnes zatčena v budově
kyjevského soudu a umístěna do dočasné vazby.
Soud byl následně odročen do pondělí 8. srpna.
Potvrdí-li obvinění ze zneužití služebního
postavení, hrozí J. Tymošenko až deset let vězení.
Sama expremiérka označuje žalobu za politickou
pomstu prezidenta Viktora Janukovyče.

VV zaslaly soudu své vyjádření k
insolvenčnímu návrhu, prý je zcela
neoprávněný a nepodložený 
05.08.2011 Politická strana Věci veřejné v reakci
na insolvenční návrh, který na stranu podal bývalý
člen strany Libor Zeman, zaslala Městskému
soudu v Praze své vyjádření, podle něhož VV
nejsou v úpadku ani nemají dluhy. Po soudu tak
žádají, aby insolvenční návrh co nejdříve zamítl.

Rusko je v seznamu 20 nejnebezpečnějších
zemí světa
05.08.2011 Rusko se dostalo mezi dvacet zemí,
kde je pravděpodobnost teroristických útoků
"extrémně vysoká". První místo na seznamu
zveřejněném britskou analytickou společností
Maplecroft zaujímá Somálsko, následují Pákistán,
Irák a Afghánistán. Podle údajů ruské Federální
bezpečnostní služby (FSB) bylo v Rusku v období
leden – červen 2010 spácháno 400 trestných činů
"souvisejících s terorismem", ve stejném období
roku 2011 byl zaznamenán pokles na 169.
Západní země nejsou podle Maplecroft v zóně
zvýšeného rizika. Velká Británie zaujímá 38. místo
a dostala se tak mezi státy se střední úrovní
teroristické hrozby, USA se umístily na 61. místě.

Předseda ČSSD žádá prověření postupu policie
proti aktivistům na Šumavě
05.08.2011 Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka
dnes vyzval ministra vnitra Jana Kubiceho k
prošetření postupu policie při akci proti aktivistům
blokujícím na Šumavě kácení stromů napadených
kůrovcem.

S vládní koalicí je nespokojeno 75% Němců
05.08.2011 Propad popularity kancléřky Angely
Mekel stále pokračuje, posilují jej i kritické hlasy
uvnitř vlastní strany. Naopak koalice sociálních
demokratů se zelenými se ocitla na vrcholu přízně
voličů. 

Polské parlamentní volby se uskuteční 9. října
05.08.2011 Termín ve čtvrtek definitivně určil
prezident Bronislaw Komorowski. Polsko bude v
říjnu stále předsedat EU, patová situace, která
vznikla po volbách v ČR se však v Polsku
neočekává. Vítěz minulých voleb, Občanská
platforma premiéra Donalda Tuska, může podle
průzkumů zopakovat triumf z roku 2007. Zákon,
který zakazoval televizní spoty a billboardy během
volební kampaně, přes velkou nevoli premiéra
nedávno zrušil ústavní soud, a tak kampaň
proběhne klasickým způsobem.

Hrozba stávky německých letových dispečerů
stále trvá
05.08.2011 Pokud zemský pracovní soud ve
Frankfurtu, který čtvrteční plánovanou stávku
označil za nezákonnou, dá dispečerům v
odvolacím řízení zapravdu, mohla by se stávka
konat již příští týden. Důvodem zakázání stávky
soudem byly zřejmě formální nedostatky. Odbory
požadují zvýšení platů o 6,5%.

Royal Bank of Scotland se za poslední pololetí
ocitla ve ztrátě
05.08.2011 Tato z 84% vládou vlastněná bankovní
instituce uvedla, že za jejím propadem stojí
především snaha pomoci krizí zmítanému Řecku.
Vedení banky oznámilo, že ztráta se pohybuje ve
výši téměř 800 milionů liber. Potíže RBS se mohou
promítnout na celkové stabilitě eurozóny a i nadále
značí nejistý vývoj ekonomik některých západních
států.

Thajský parlament zvolil historicky první
předsedkyni vlády
05.08.2011 Premiérkou se stala Yingluck
Shinawatra, která je tak v zemi první ženou na na
této pozici. Sestra již dříve působícího
premiéra Thaksina Shinawatry dovedla minulý
měsíc k jasnému vítězství v národních volbách
svoji stranu Pheu Thai. Ta bude mít spolu s
menšími koaličními partnery výraznou převahu v
parlamentu.

Pád akcií zachvátil všechny významné burzy
světa - Evropa i Asie následují Ameriku
05.08.2011 Akcie na asijských i evropských trzích
nadále těžce oslabují a následují tak newyorskou
burzu, která zažila ve čtvrtek svůj nejhorší den za
více než dva roky. Japonský index Nikkei spolu s
jihokorejským hlavním indexem ztratil 3,9 %,
australská burza 4 % a hongkongská se propadla
o 5 %. Čínské burzy měly v Asii nejmenší propad,
přesto ale 2 - 3%. Burzy v Evropě čelí taktéž recesi
- Britský index FTSE 100 spadl o 2,8 %, německý
Dax o 2,2 %. Pražská burza je na dvouletém
minimu se ztrátou 4%.

Rozkolu mezi povstalci začíná využívat libyjská
vláda
05.08.2011 Syn libyjského vůdce Saif al-Islam v
rozhovoru pro New York Times prohlásil, že
Muammar Kaddafi hodlá jednat a využít problémů
mezi liberálním a islamistickým křídlem povstalců.
Napětí v táboře povstalců se odhalilo po zabití
vojenského velitele rebelů  Abdela Fattah
Younese, které zatím nebylo objasněno. Stejně tak
se podařilo získat vyjádření vůdce islamistů, který
potvrdil, že byl a je v kontaktu se synem
Muammara Kaddafiho, ovšem prohlásil také, že
plně podporuje povstání. Podle pozorovatelů se
nyní libyjská vláda bude snažit vytvořit islámskou
alianci proti liberálnímu křídlu rebelů.

Byl zahájen proces s bývalým egyptským
prezidentem
05.08.2011 Bývalý prezident Egypta, Hosni
Mubarak, stanul před soudem v Káhiře. Po mnoha
odkladech samotného soudního procesu kvůli
Mubarakovu zdravotnímu stavu se nyní objevilo
mnoho emocí, neboť Hosni Mubarak vypovídal
před soudem upoután na lůžko a zavřen v kleci.
Mnoho obyvatel daný obraz vítá, někteří se ovšem
pozastavují nad takovým zacházením s 83 let
starým bývalým prezidentem. Mubarak čelí
obvinění ze smrti více asi 850 lidí, kteří zahynuli při
18-ti denním povstání, když do nich zahájila palbu
policie nejprve gumovými a poté ostrými náboji.

Syrské tanky pokračují v potlačování povstání
05.08.2011 Syrské obrněné síly vstoupily do města
Hama, které je již 5 dní odříznuto od elektřiny.
Podle zpráv místních pozorovatelů zahynulo již
135 lidí a dalších 45 zabili tanky při vstupu do
města. V Hama jako vojenský předvoj operuje
milice Shabbiha, která je věrná prezidentu
Assadovi, a čistí ulice. Spojené státy americké již
ústy své ministryně zahraničí oznámili, že považují
legitimitu syrského prezidenta Assada za

ztracenou a připravují se svými spojenci strategii
tvrdšího nátlaku na syrskou vládu. Podle USA
syrská vláda má na svědomí už 2000 životů
civilistů.

Generální tajemník OSN protestuje v Súdánu -
kvůli súdánské armádě zahynuli 3 muži
mírových sborů
05.08.2011 Ve sporném regionu Abyei mezi Jižním
Súdánem a Súdánem došlo k incidentu, kdy
súdánská armáda odmítla povolit evakuaci 3 těžce
zraněné vojáky mírových sil OSN pod hrozbou
střelby. Evakuující vrtulník se tak zpozdil v příletu o
3 hodiny a všichni ranění zemřeli. Nedávno zřízená
mírová mise OSN v Abyei (UNISFA) má již několik
obětí a čelí často problémům ve spolupráci s
místními úřady. Generální tajemník OSN Ban
Ki-moon již podal protest súdánskému velvyslanci
při OSN.

Indický parlament schvaluje anti-korupční
zákon
04.08.2011 Jeho přijetím by mělo dojít ke zřízení
speciálního úřadu, který bude mít pravomoc
vyšetřovat a stíhat politické i nepolitické státní
představitele. Veřejnosti se ale nezdá návrh
zákona dostatečně důsledný. Lidem vadí
především výjimka pro premiéra a nejvyšší
soudce, která by jim zaručila, že nebudou stíháni
během svého funkčního období. Nedávno
odhalené korupční aféry připravily stát o desítky
miliard dolarů.

Japonská vláda schválila podpůrný plán pro
Tokyo Electric Power Corp.
04.08.2011 Aby společnost mohla vyplatit
odškodnění všem lidem zasaženým nedávnou
katastrofou, bude zřízen speciální fond. Vláda do
tohoto fondu hodlá vložit 26 miliard dolarů, přičemž
další prostředky budou zajištěny pravidelnými
příspěvky ostatních japonských energetických
společností. Kompenzace, kterou bude muset
TEPCO vyplatit, by měla přesahovat 100 miliard
dolarů. Na záchranném fondu se shodla jak vláda,
tak opozice.

VV zvažují dosazení svých náměstků na MZe,
MF, MSp a MPo
04.08.2011 Strana Věci veřejné přemýšlí o
případném dosazení svých náměstků na
ministerstva zemědělství, financí, spravedlnosti a
průmyslu, které jsou v tuto dobu ovládány
koaličními partnery ODS a TOP09. Předpokládají
tak, že získají větší kontrolu nad činností těchto
ministerstev. Zda-li se dosazování náměstků
uskuteční, či ne, by se mělo rozhodnout v září.

Předsednictva TOP09 a STAN se budou
zabývat prací ministra kultury 
04.08.2011 Příští úterý se sejdou zastupitelstva
TOP09 a hnutí Starostové a nezávislí (STAN), aby
jednali o tom, zda-li ministr kultury Jiří Besser
postupoval správně v některých otázkách, které
souvisí s památkovou ochranou v Praze. Ze strany
pražských zastupitelů za TOP 09 se totiž ozývá
nespokojenost s ministrovou prací. Ten je ovšem
podle svých slov připraven svoje jednání vysvětlit.

Italský parlament možná zakáže burky
04.08.2011 Po prázdninách budou italští
zákonodárci hlasovat o zákoně zakazujícím nošení
burek a nikábů na veřejnosti pod pokutou až 300
eur. Ještě vyšší peněžitý trest a vězení bude hrozit
osobě, která ženu k zakrytí obličeje přinutí. 

Velení KFOR v Kosovu požádalo NATO o posily
04.08.2011 Napětí v regionu stále trvá. Nepokoje
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rozpoutalo porušením embarga na dovoz srbského
zboží do Kosova a pokus kosovských policistů o
obsazení hraničních přechodů. Kosovští Srbové i
nadále blokují silnici na severu Kosova a mírovým
jednotkám KFOR se nedaří zklidnit situaci.  

Němečtí letečtí dispečeři stávkovat nebudou
04.08.2011 Stávku, jež měla trvat od zítřejší 6.
hodiny ranní, odborový svaz zaměstnanců řízení
letového provozu na poslední chvíli odvolal.
Odboráři se podle svých slov rozhodli zrušit protest
za zvýšení platů o 6,5% kvůli statisícům
cestujících, kteří se na stávku nestihli připravit.
Prohlášení odborářů předcházel verdikt
frankfurtského pracovního soudu, jenž stávku
označil za nezákonnou.

Vladimir Putin: Spojené státy jsou parazitem
světové ekonomiky
03.08.2011 Ruský premiér Vladimir Putin na
setkání s představiteli prokremelského
mládežnického hnutí prohlásil, že Spojené státy
"žijí na dluh a část svých problémů přenášejí na
světovou ekonomiku – v jistém smyslu na ní
parazitují". Premiér americké poslance pochválil,
že "na poslední chvíli dostali rozum a zachovali se
zodpovědně", nicméně vyslovil se pro zavedení
nových rezervních měn, včetně rublu jako
regionální měny. Rozhodnutí amerických poslanců
zvýšit limit státního dluhu, které nakrátko podpořilo
i růst cen akcií na moskevské burze, dle
premiérových slov jen oddálilo systémové řešení,
jemuž se USA nevyhnou. Podle zahraničních
odborníků souvisí kritika V. Putina se snahou
zvýšit své šance na znovuzískání prezidentského
postu.

Rusko chce zahájit privatizaci velkých státních
podniků v roce 2012
03.08.2011 Od roku 2012 plánuje ruská vláda
snížit státní podíl na 75% + 1 akcii ve
společnostech jako jsou Ruské dráhy (RZD) a
monopolní provozovatel ropovodů Transněfť. Do
roku 2017 si stát v řadě společností ponechá jen
tzv. "zlatou akcii". Mezi ně patří například letiště
Šeremetěvo, největší ruský provozovatel vodních
elektráren RusHydro a ropná společnost Rosněfť.

Vladimir Putin: Rusko a Bělorusko by se měly
spojit v jeden stát
03.08.2011 Ruský premiér Vladimir Putin ve svém
projevu na mládežnickém fóru kremelského hnutí
Naši prohlásil, že považuje za vhodnou – dokonce
žádoucí – možnost spojení Ruska s Běloruskem v
jeden stát. Podle premiérova vyjádření, které
Minsk zatím oficiálně nekomentoval, záleží vše
výlučně na vůli běloruského lidu. Bělorusko v
současné době zažívá největší hospodářskou krizi
za téměř 17leté vládní období prezidenta

Alexandra Lukašenka. V červnu získal Minsk tříletý
úvěr ve výši tří miliard dolarů od zemí bývalého
Sovětského svazu, na němž se podílí hlavně
Rusko, které klade Bělorusku podmínku rozsáhlé
privatizace.

Obavy z krize zvyšují cenu zlata
03.08.2011 Negativní vyhlídky evropské a
americké ekonomiky vyhánějí cenu zlata na
historická maxima. Jen za dnešní dopoledne jeho
cena stoupla o více jak 1,5% a přesáhla 1670
dolarů za trojskou unci a pokračuje v červencovém
růstu, kdy hrozící bankrot USA jeho cenu zvedl o
více než 10%.

Na Šumavě se dnes sejde okolo stovky
aktivistů
03.08.2011 Až přes sto aktivistů by se dnes mělo
sejít v šumavské lokalitě Na Ztraceném a bránit tak
plánovanému kácení stromů napadených
kůrovcem. Jedná se o akci s největším počtem
odpůrců od samého počátku blokády kácení.

MŠMT chce najmout nové právníky, kteří by
měli na starost čerpání z fondů EU
02.08.2011 Ministerstvo školství vypsalo výběrové
řízení na výběr právníků, kteří by se starali o
administrativu spojenou s čerpáním financí z fondů
EU. Investovat se do tohoto záměru rozhodlo 99
milionů korun.

MF se rozhodlo podat rozklad proti rozhodnutí
ÚOOÚ o pokutě
02.08.2011 Ministerstvo financí se rozhodlo podat
rozklad proti rozhodnutí o pokutě Úřadu pro
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ten ministerstvu
uložil za zveřejnění osobních údajů společníků a
jednatelů společnosti Promopro 80.000 korunovou
pokutu.

Libye: Boje o Zlitan pokračují
02.08.2011 Jednotky rebelů, které se snaží
svrhnout vůdce Muamara Kaddáfího, ohlásily
postup na frontě směrem ke městu Zlitan, jenž
otevírá cestu do 160 km vzdálené metropole
Tripolisu. Tříkilometrový územní zisk údajně
jednotky povstalců zaplatily 27 padlými.

Město Hamá je opět pod palbou vládních tanků
02.08.2011 Nevládní pozorovatelé hlásí až 145
mrtvých, kteří měli zemřít během nedělního útoku.
Přestože v pondělí začal postní měsíc ramadán,
ofenziva syrské armády se nezastavila.
Znepokojení nad kritickou situací v Sýrii vyjádřili
představitelé Velké Británie a Ruska. EU rozšířila
sankce proti syrskému režimu. Možný zásah
západních sil v Sýrii je však krajně
nepravděpodobný, neboť OSN pro něj chybí
mandát. Německo svolalo mimořádné zasedání

Rady bezpečnosti, na němž se snaží znovu otevřít
debatu o vydání rezoluce, kterou před dvěma
měsíci zablokovala Čína a Rusko.  

Jednotky KFOR otevřely oba kosovské hraniční
přechody pro osobní dopravu
02.08.2011 Obyvatelům severu Kosova, který se
díky blokádě ocitl v izolaci, začaly docházet
potraviny. Přestože srbská vláda slíbila pomoc
obyvatelům Kosova a první srbské kamiony s
pomocí dorazily na místo již včera dopoledne, u
vesnice Zupče místní Srbové hlídají barikádu
bránící provozu po hlavní silnici do kosovské
Mitrovice. 

Letečtí dispečeři v Německu hrozí stávkou 
02.08.2011 95% leteckých dispečerů se vyslovilo
pro stávku. Bojují za zvýšení platů o 6,5% a
omezení přesčasů. Podle Asociace letišť by stávka
mohla mít katastrofální následky, a tak se obě
strany budou snažit o nalezení kompromisu. 

Novináři BBC v pondělí celý den stávkovali
proti propouštění
02.08.2011 Již druhá celodenní stávka za poslední
2 týdny byla reakcí na plánované škrty. Ze
zahraničního vysílání má nedobrovolně odejít 100
novinářů. Celkem přijde BBC Wold Service o 376
zaměstnanců. BBC celý den vysílala náhradní
program.

Ministerstvo vnitra chce snížit rozpočet policii
o 1,37mld korun
01.08.2011 Ministerstvo vnitra chce razantně snížit
rozpočet policii pro příští rok. Policejní prezident
Petr Lessy je proti a hodlá co nejdříve vznést proti
návrhu ministerstva námitky. Už s nynějším
rozpočtem 28,4mld korun policie hospodaří s
obtížemi. Podle policejního prezidia musí v zemi
být nejméně 40tis policistů - snížení rozpočtu by
ovšem mělo za následek jen další propouštění a
ztrátu pracovních míst.

Ministerstvo školství plánuje najmout právníky
na administrativu čerpání dotací z EU
01.08.2011 Ministerstvo školství chce najmout
právníky, kteří by spravovali administrativní
záležitosti týkající se čerpání dotací z EU.
Výběrové řízení bylo již vypsáno. Celkově vyjdou
ministerstvo tato nová pracovní místa 99 mil korun.

V Praze se konal happening proti působení
Ladislava Bátory na MŠMT
28.07.2011 Aktivisté z iniciativy ProAlt dnes
prostřednictvím happeningu v centru Prahy
protestovali proti nedávnému jmenování Ladislava
Bátory šéfem personálního odboru ministerstva
školství.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
DPH z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
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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