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Prezidenti Ukrajiny a Ruska budou jednat o
případné spolupráci Ukrajiny s Celní unií
10.08.2011 Dmitrij Medveděv a Viktor Janukovyč
projednají ve čtvrtek v ruském Soči otázku
spolupráce Ukrajiny s celní unií Ruska, Běloruska
a Kazachstánu. Oznámil to dnes ukrajinský
premiér Mykola Azarov, podle nějž je možnost
spolupráce ve formátu „tři plus jedna“ zcela reálná.
Ukrajinské orgány zároveň označují za hlavní cíl
Kyjeva evropskou integraci. Předseda Evropské
komise José Manuel Barroso mezitím upozornil, že
se Ukrajina nemůže současně integrovat do Celní
unie a tvořit zónu volného obchodu s Evropskou
unií. Také Rusko varovalo Kyjev, že v případě
vytvoření zóny volného obchodu s EU budou země
Celní unie v zájmu ochrany svého trhu nuceny
přísně kontrolovat ukrajinský import.

Němečtí dispečeři budou jednat s vládou,
provoz na letištích zůstává nepřerušen
09.08.2011 Hrozbu stávky se podařilo zažehnat
během dnešní noci. Odbory souhlasily se
zahájením smírčího řízení, nesmí tedy po
následující měsíc vstoupit do stávky. Dispečeři
požadují zvýšení platu o 6,5%. Jejich dosavadní
roční plat činí 100 tisíc eur za 25hodinový pracovní
týden.

Pouliční nepokoje ve Velké Británii mají první
oběť
09.08.2011 V noci na dnešek byl v Londýně
zastřelen mladý muž ve svém autě. Rabování a
násilnosti se zatím z hlavního města rozšířily do
Birminghamu, Manchesteru, Liverpoolu a Bristolu.
Na mnoha místech vypukly požáry. Dle Britů
nemají protesty žádný politický ani sociální
podtext, jedná se jen o rabování a vandalismus.
Krizový štáb, který včera zasedl v čele s
premiérem Davidem Cameronem, slíbil nasazení
16 tisíc policistů. 

Zastupitelstva TOP09 a STAN se na dnešním
zasedání zabývala některými postupy ministra
kultury
09.08.2011 Zastupitelstva TOP09 a hnutí
Starostové a nezávislí (STAN) se po dnešním
společném jednání rozhodla ministra kultury Jiřího
Bessera (STAN) podpořit. Ministr na zasedání
objasňoval některá svá rozhodnutí, která souvisela
především s s památkovou ochranou v Praze. Ze
společné tiskové zprávy vyplývá, že vždy
postupoval procesně bezchybně a v mezích
právních předpisů.

Rusko od úterý zcela zruší zákaz na dovoz
zeleniny z EU
08.08.2011 Rusko od úterý 9. srpna ruší veškerá
omezení na dovoz zeleniny z Evropské unie,
zavedená počátkem června kvůli obavám z šíření
střevní bakterie E.coli. Oznámily to dnes ruské
agentury s odvoláním na hlavního hygienika
Gennadije Oniščenka. Přestává platit rovněž
podmínka předložení certifikátu o nezávadnosti
zeleniny.

Akciové trhy USA stále propadávají navzdory
ujišťování ze strany prezidenta Obamy
08.08.2011 Prezident USA Barack Obama poprvé
veřejně reagoval na hodnocení agentury S&P. Ve
svém projevu se snažil ujistit investory, aby
nepřestávali důvěřovat "západním" ekonomikám.
Propad se však netýká pouze amerických trhů, ale
téměř všech významných světových burz s
cennými papíry. Například britská FTSE se
nedávno propadla o téměř 3,4 %.

Podle agentury S&P Spojené státy v nejbližší
době znovu nezískají hodnocení AAA
08.08.2011 Americký ministr financí Timothy
Geithner označil hodnocení agentury za "děsivé" a
zároveň zpochybnil metody, kterými experti došli k
těmto závěrům. S&P navíc snížilo hodnocení dvou
amerických úvěrových gigantů Fannie Mae a
Freddie Mac, kvůli jejich nedávnému přejití pod
částečnou kontrolu vlády.

Dalším cílem postupu rebelů v Libyi je město
Zawiyah
08.08.2011 Poté, co povstalci oznámili, že obsadili
za silné letecké podpory letadel NATO pouštní Bir
al-Ghanam 80 km jižně od Tripolisu, hlásí nyní, že
se chystají zahájit postup na město Zawiyah (50
km od Tripolisu), kde očekávají zatím největší
odpor. Ve městě Zawiyah za 6 měsíců bojů
proběhly již dva neúspěšné pokusy o povstání a
většina povstalců byla zabita či zatčena, přičemž
samotné město je silně poničené. V Libyi jsou nyní
tři bojové fronty, na kterých se vedou spíše statické
boje. Podle odborníků je dobytí Bir al-Ghanam, o
které povstalci bojovali od konce června, zatím
největším úspěchem, ovšem shodují se, že moc
Muammara  Kaddafiho zatím zdaleka není
podkopána.

Egyptský soud chce projednávat odpojení
telefonních a internetových sítí v době povstání
08.08.2011 Poprvé se egyptský soud rozhodl
zabývat také tehdy nečekaným krokem vlády
prezidenta Mubaraka, která rozhodla o zastavení
provozu internetových a telefonních sítí za účelem
omezení šíření protestů. Soudce požaduje zápisy
z jednání vlády, kdy se o omezení rozhodlo.
Obvinění, včetně bývalého prezidenta Mubaraka,
se odvolávají na zajišťování pořádku, přičemž mají
nepřímou podporu i z vládnoucí vojenské rady -
mezi ministry tehdejší vlády na již zmíněném
jednání totiž byli i současní vysoce postavení
úředníci a především současná hlava vojenské
rady, polní maršál Mohamed Hussein Tantawi,
egyptský ministr obrany v době povstání. Armáda
již popřela, že by se Tantawi podílel na rozhodnutí,
ovšem fakticky byl odpovědný stejně jako ostatní
ministři za rozhodnutí vlády.

Provoz na německých letištích se zastaví
možná už zítra
08.08.2011 Odborový svaz leteckých dispečerů
nehodlá slevit ze svých požadavků, a tak je hrozba
několikahodinové stávky stále více reálná.
Německý ministr dopravy označil mzdové
požadavky leteckých dispečerů za přemrštěné a
možnou stávku v době prázdnin ostře kritizoval.

Nepokoje se z Tottenhamu přesunuly i do
dalších částí Londýna
08.08.2011 Skupiny mladých výtržníků dnes
rozbíjely výlohy obchodů, rabovaly a útočily na
policisty i v samotném centru Londýna. Vlnu násilí
spustila smrt devětadvacetilatého muže Marka
Duggana, který byl za nevyjasněných okolností
zastřelen policistou. Ve vězení skončilo 210 lidí a
došlo ke zranění několika policistů. Ministryně
vnitra Theresa May slíbila potrestnání všech
výtržníků.

Žádost o propuštění ukrajinské expremiérky z
vazby byla zamítnuta
08.08.2011 Julii Tymošeové hrozí až 10 let vězení
za údajné zneužití pravomoci veřejného činitele v
době, kdy byla ukrajinskou premiérkou. Dle
obžaloby měla vyjednat nevýhodné podmínky pro
dovoz plynu z Ruska. Do vazby poslal expremiérku
soud, neboť systematicky narušovala a zdržovala

soudní líčení. Aktem vzdoru je i fakt, že o
propuštění z vazby požádal advokát obžalované.
Ona sama prohlásila, že o nic prosit nebude a že
před soudcem nepovstane. 

Thajský král povolil nové předsedkyni vlády
nástup do svého úřadu
08.08.2011 Thajský král Ráma IX. Pchúmipchón
oficiálně schválil novou předsedkyni tamní
vlády Yingluck Shinawatru. Ohledně jejího nástupu
do své funkce se však již nyní rojí mnoho
spekulací, většina kritiků se domnívá, že není
reálné, aby první žena v takovéto funkci naplnila
všechny svoje předvolební sliby.

ČSSD chce ve sněmovně jednat o nákupu
letounů CASA C-295
08.08.2011 ČSSD chce na konec srpna
svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny,
na které by se měl projednávat nákup dopravních
letounů CASA C-295. Mimo této problematiky by
se měli poslanci zabývat také majetkovými poměry
bývalého ministra dopravy Aleše Řebíčka.

Dle odborů by mohly zůstat školy 1. září
zavřené
08.08.2011 Odbory takto chtějí protestovat proti
snižování platů školníků a kuchařek. Ministr
školství Josef Dobeš chce proto požádat vládu o
dalších 1,5 mld Kč do rozpočtu školství.

Čína poskytne Súdánu bezúročnou půjčku
08.08.2011 Na oficiální návštěvě Súdánu čínský
ministr zahraničí Yang Jiechi oznámil po jednání
se súdánským protějškem, že Čína poskytne
Súdánu bezúročnou půjčku 100 milionů Juanů (asi
270 milionů korun). Súdán byl v roce 2010 6.
největším dovozcem ropy do Číny a Peking čile
obchoduje a Súdán finančně podporuje i přes
americké obchodní embargo. Čína dále vyzvala
Súdán k normalizaci vztahů s jeho nově vzniklým
jižním sousedem (Jižní Súdán).

Američané tvrdí, že přesvědčili prezidenta
Saleha, aby se nevracel - Jemen to popírá
08.08.2011 Podle arabských novin Asharq
al-Awsat s odvoláním na americké zastoupení ve
Velké Británii se jemenský prezident Saleh nechal
přesvědčit, aby se nevracel do Jemenu poté, co
včera opustil nemocnici v Rijádu. Jemenské úřady
tuto zprávu ale odmítají a očekávají brzký návrat
prezidenta, jehož loajální prezidentská garda a
část armády za něj bojují proti kmenovému svazu,
který povstal. Americké velvyslanectví v Jemenu
se k této informaci nevyjádřilo.

Libyjští povstalci tvrdí, že získali další město 80
km od Tripolisu
08.08.2011 Rebelové oznámili, že dobyli a obsadili
město Bir al-Ghanam, které leží 80 km na jih od
Tripolisu, ovšem libyjská vláda toto tvrzení popírá a
naopak hlásí úspěšné odražení útoku v této
oblasti. Pro povstalce i libyjskou vládu se jedná o
důležitý bod a to především z propagandistického
hlediska, neboť toto malé městečko v poušti by tak
bylo nejbližším bodem k Tripolisu, kterého se zatím
povstalcům za 6 měsíců bojů podařilo dosáhnout.

Saúdská Arábie odvolala svého velvyslance ze
Sýrie
08.08.2011 Saúdský král, absolutistický sunnitský
monarcha, Abdullah prolomil mlčení arabského
světa v otázce dění v Sýrii a odsoudil postup
syrského prezidenta Assada, přičemž vyzval k
okamžitém ukončení krveprolití. Důvodem je
nejkrvavější víkend od počátku 5-ti měsíčních
protestů a povstání a také tvrdé potlačení
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nepokojů v srdci území místního sunnitského
kmene. Král Abdullah dále varoval prezidenta
Assada, aby okamžitě přistoupil k reformám,
přičemž zdůraznil, že dění v Sýrii je pro Saúdskou
Arábii nepřijatelné. Jedná se o vůbec nejkritičtější
a nejostřejší postoj, jaký Saúdská Arábie zaujala
od počátku tzv. "arabského jara". Stejný postoj
zaujala již Liga arabských států a Rada Perského
zálivu a stejně tak z Damašku odvolaly své
velvyslance Bahrajn a Kuvajt.

Společnost Boeing představila nový Boeing
787 Dreamliner 
08.08.2011 Po několika letech zpoždění a
miliardových výdajích přes prvotně plánovaný
rozpočet byl dnes představen společností Boeing
zcela nový dopravní letoun Boeing 787 Dreamliner.
Mezi jeho největší výhody patří podle odborníků
fakt, že díky nízké váze letounu bude spotřeba
paliva tohoto stroje asi o 20 % nižší než průměrná
spotřeba klasických dopravních letounů. Letadlo
bude v nejbližších dnech dopraveno na japonské
letiště All Nippon Airways v Tokiu.

Venezuelský prezident Hugo Chavez
odcestoval na Kubu
08.08.2011 Dnes přicestoval venezuelský
prezident na Kubu a byl přivítán prezidentem
tamního státu Raulem Castrem. Důvodem
Chavezova příjezdu je podle odborníků druhá fáze
jeho rakovinné léčby, která bude na Kubě
prováděna pomocí chemoterapie a bude s největší
pravděpodobností trvat několik dní.

Ministr financí USA Geithner zůstává ve své
funkci
08.08.2011 Americký prezident Barack Obama
vyjádřil potěšení nad rozhodnutím ministra financí
Timothy Geithnera setrvat ve své funkci. Geithner
již nějakou dobu uvažoval o své rezignaci a před
týdnem dokonce prohlásil, že jeho odchod v
případě navýšení maximální dlužní hranice USA
Kongresem je nevyhnutelný.

Cena zlata prudce stoupá
08.08.2011 Cena zlata v pondělí na singapurském
trhu rapidně vzrostla, když poprvé překonala
hranici 1700 dolarů za troyskou unci. Ještě před
týdnem se zlato prodávalo za necelých 1670
dolarů. K nárůstu ceny na singapurském trhu
přispělo snížení ratingu USA ratingovou agenturou
Standard & Poor's z AAA na AA+. Cena zlata
raketově roste, protože je pro investory v
současnosti nejjistější investicí a neprodává ho
žádná centrální banka.

 

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.

Ukrajinská 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.

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. 
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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.

© 2011 Blue Projects Agency

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

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

