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Rusko získalo právo na provedení
geologického průzkumu v Atlantiku
07.08.2011 Mezinárodní úřad OSN pro mořské
dno schválil žádost Ruska o geologický průzkum
jednoho z největších nalezišť mědi a zlata v
Atlantiku. Rusko zahájí průzkum na konci letošního
roku a v nejbližších pěti letech se do něj chystá
investovat až 43 milionů dolarů (téměř 740 milionů
korun). Kromě ruské žádosti byly schváleny i
žádosti Číny, Nauru a Tonga. Jedná se o první
případ, kdy úřad souhlasil s průzkumem mimo
exkluzivní zóny přímořských států. Rusko se
v nejbližší době chystá podat další žádost o
průzkum, tentokrát v Tichém oceánu, a také o
rozšíření ruské pobřežní zóny v Arktidě, kde se
podle odhadů geologů skrývají obří zásoby ropy a
plynu. O toto území se kromě Ruska uchází také
USA, Kanada, Dánsko a další státy.

Jemenský prezident byl propuštěn z
nemocnice v Saúdské Arábii
07.08.2011 Dva měsíce po neúspěšném atentátu v
jeho prezidentském paláci se prezident Ali
Abdullah Saleh dostal v pořádku z léčení. Zatímco
při jeho hospitalizaci se situace v Jemenu poněkud
uklidnila, nyní se opět dostávají do stále častějších
střetů prezidentské gardy a bojovníci kmenového
svazu, kterému šéfujevůdce kmenové
konfederace Sadeq al-Ahmar. Protesty proti vládě
prezidenta Saleha v Jemenu trvají již půl roku a
podle odborníků opět hrozí Jemenu občanská
válka.

Libyjští povstalci údajně zahájili postup na
Bregu
07.08.2011 Již po několikáté se pokoušejí
povstalci trvale obsadit strategickou oblast města
Brega, které je významným bodem v ropné
infrastruktuře Libye. Podle mluvčího rebelů je ale
postup pomalý, a to z důvodu zaminování
přístupových cest k ropným polím. Brega se
nachází 750 km od Tripolisu. Povstalcům také
podle nejmenovaného zdroje dorazila munice z
Kataru, ovšem rebelové odmítli specifikovat, co se
nacházelo v 6 automobilech, které vyložilo
katarské letadlo.

Boje v somálském Mogadišu pokračují
07.08.2011 Ačkoliv somálská vláda včera
informovala o vítězství v hlavním městě a o
stahování rebelů ze skupiny al Shabaab, došlo
opět k obnovení bojů. Mluvčí mise Africké unie v
Somálsku (AMISOM) přesto ujistil média, že
armáda a mise AU mají většinu města pod
kontrolou a jde pouze o poslední záchvěvy odporu.
Organizace al Shabaab ale toto tvrzení odmítá s
tím, že boj pokračuje.

Londýnskou čtvrť Tottenham zachvátilo násilí 
07.08.2011 V noci na dnešek vyšlo do ulic
nejméně 300 lidí, kteří se před policejní stanicí
dožadovali spravedlnosti za smrt muže Marka
Duggana, jenž byl ve čtvrtek zabit při přestřelce s
policií. V přistěhovalecké čtvrti následně vzplanuly
2 policejní vozy a došlo i k rabování. Policejním
těžkooděncům se nakonec podařilo zjednat
pořádek. Policie ve věci odmítá pochybení, Mark
Dugan byl údajně zločinec.  

Španělská policie razantně zasáhla proti
demonstrantům
07.08.2011 Španělé, kteří v Madridu od poloviny
května protestují proti ekonomickým opatřením
vlády a enormní nezaměstnanosti, se v pátek
pokusili vrátit na náměstí Puerta del Sol, jež bylo
donedávna centrem protestů. Střet s policií si
vyžádal 20 zraněných. Ve Španělsku je bez práce

44% lidí ve věku do 25 let.

Ukrajinský expremiérka Julie Tymošenková je
ve vazbě
07.08.2011 Bývalá premiérka podle státního
prokurátora narušovala průběh soudního líčení, v
němž čelí obvinění z uzavření údajně nevýhodné
smlouvy o dodávce ruského plynu. Podle soudu
J.Tymošenková proces prodlužuje tím, že nechodí
k výslechům, systematicky narušuje líčení a
odmítá udat adresu svého pobytu. Soudní líčení
bude pokračovat v pondělí, expemiérce hrozí až
10 let vězení. 

Japonský premiér opětovně přislíbil odklon od
jaderné energie
06.08.2011 Premiér Naoto Kan ve svém projevu k
66. výročí od tragédie v Hirošimě znovu připomněl
potřebu zbavit se závislosti na jaderné energii.
Toto téma je v japonské politice stále velmi
důležité, kvůli trvajícím problémům s JE Fukušima
Daiichi, odkud stále uniká radioaktivní materiál.
Změna by však přesto měla přijít nejspíše v
podobě vyšších bezpečnostních nároků, než v
podobě alternativních zdrojů.

Čína evakuovala pobřeží kvůli blížící se bouři
06.08.2011 K čínskému pobřeží se blíží tajfun
Muifa, který má být nejsilnější bouří za poslední
roky. Vláda proto evakuovala přes 200 000
obyvatel z rizikových oblastí a povolala zpět
veškerá plavidla. Zrušeny byly i veškeré lety, které
by tímto atmosferickým jevem mohly být ohroženy.

Mexiko bojuje proti drogovým kartelům,
policisté ze strachu podávají výpovědi
06.08.2011 V mexickém městečku Ascension na
severu země blízko mexicko-amerických hranic
podalo všech 20 tamních policistů výpověď ze
strachu před drogovými kartely. Strážci zákona ve
městě se 13 000 obyvateli odevzdali své odznaky
a zbraně po incidentu, kdy byli v úterý zavražděni
tři jejich kolegové. Mexický prezident Felipe
Calderon vyhlásil po nástupu do úřadu v roce 2006
válku drogovým kartelům, boj si za posledních 5 let
vyžádal na 40 000 lidských obětí.

V Afghánistánu byl sestřelen vrtulník NATO,
padlo 38 vojáků
06.08.2011 V Afghánistánu byl sestřelen americký
transportní vrtulník CH-47 Chinook, při jehož
havárii bylo zahynulo 31 vojáků
amerických speciálních sil a 7 příslušníků
afghánské armády. K odpovědnosti za tento čin se
přihlásilo hnutí Taliban. Podle informací jde o
největší ztráty aliance při jednotlivé akci od
zahájení války v roce 2001.

Čína kritizuje USA za neschopnost splácet své
dluhy
06.08.2011 Čína jakožto největší věřitel Spojených
států amerických započala tvrdou kritiku země a
zdůraznila, že neschopnost USA splácet své dluhy
nezná svých mezí. Dále podotkla, že staré časy
americké finanční "diktatury" již dávno pominuly a
vyjádřila potřebu o vytvoření nové globální
obchodní a finanční měny, která nahradí
současnou pozici dolaru na světových trzích.

Somálsko hlásí vítězství nad povstalci v
Mogadišu
06.08.2011 Somálský prezident Sheikh Sharif
Ahmed prohlásil, že se v hlavním městě Mogadišo
podařilo zvítězit nad rebely, kteří zde operují již
přes 20 let od pádu somálského diktátora
Mohameda Siada Barreho. Nejsilnější povstalecká
frakce al Shabaab zahájila po čtyřech letech

otevřených bojů stahování z hlavního města pod
tlakem více než 9000 mužů somálské armády a
jednotek Africké unie z mise AMISOM, které od
ledna vedou proti povstalcům v Mogadišu
rozsáhlou ofenzivu.

Standard & Poor: "USA již není ve skupině
nejsilnějších ekonomik světa, úvěrový rating
klesá."
06.08.2011 Agentura Standard & Poor´s snížila
Spojeným státům americkým úvěrový rating z AAA
na AA+. Díky tomuto kroku přišly USA o svůj
dlouhodobý špičkový monopol v úvěrovém ratingu.
Jako důsledek může dojít ve Spojených státech ke
zdražování půjček a ani americké dluhopisy již
nejsou zcela bez rizika. Tento čin
agentury Standard & Poor´s přišel podle interních
zdrojů jako důsledek zvýšení hranice maximálního
přijatelného dluhu USA, který byl schválen
Kongresem před necelým týdnem, a zachránil tak
americkou vládu před insolvencí a neschopností
splácet své dluhy. Plán Kongresu počítá s
omezením státního dluhu o 2,1 bilionu dolarů
během následujících 10 let, podle
analytiků Standard & Poor´s jsou však nutné
minimálně 4 biliony ke konsolidaci amerického
finančního sektoru. Zbylé 2 nejvýznamnější
ratingové agentury Moody's a Fitch zatím naopak
USA nejvyšší hodnocení jejich schopnosti splácet
dluhy ponechaly. Díky rozhodnutí Standard &
Poor´s se v USA začínají ozývat republikáni, kteří
tuto událost připisují na účet prezidenta Baracka
Obamy, jehož neschopností prý finanční sektor
státu trpí. Podle odborníků mohou tyto názory
zcela reálně ovlivnit dokonce případné šance
prezidenta na své znovuzvolení v prezidentských
volbách v roce 2012.

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.
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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.

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. 
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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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