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Nový velvyslanec Spojených států v Číně byl
uveden do své funkce
15.08.2011 Velvyslanec Gary Locke již ve svém
prvním veřejném vystoupení ukázal, že hlavní
náplní jeho práce bude ujistit čínskou stranu, že
její investice na americkém území jsou v bezpečí,
navzdory ekonomickým problémům USA. Čínská
vláda, jakožto největší věřitel USA a zároveň jeden
z nejdůležitějších investorů, vyjádřila značné
znepokojení nad průběhem nedávné situace
ohledně amerického rozpočtu a míry zadlužení.

Čínská armáda zkoumala trosky amerického
vrtulníku stealth
15.08.2011 Tento stroj byl sestřelen při akci, která
měla za cíl zneškodnit nejhledanějšího
teroristu Usámu bin Ládina na pákistánském
území. Podle amerických představitelů, měla
pákistánská vláda přizvat čínské vojenské
inženýry, aby prozkoumali zbylé části letounu
ihned po zmíněném zásahu. Trosky vrtulníku byly
totiž odeslány na území USA až dva týdny po jeho
sestřelení.

Soud se dnes bude zabývat kauzou prezidenta
NKÚ Františka Dohnala 
15.08.2011 Obvodní soud pro Prahu 7 se má dnes
zabývat případem prezidenta Nejvyššího
kontrolního úřadu (NKÚ) Františka Dohnala, který
podle žalobců měl zneužít pravomoc úřední osoby,
když odmítl kontrolnímu orgánu Poslanecké
sněmovny vydat podklady k auditu hospodaření
NKÚ.

Venezuelský prezident Hugo Chavez se vrátil z
Kuby po chemoterapii
14.08.2011 Prezident Hugo Chavez  se vrátil do
Venezuely v časných ranních hodinách a podle
svědků vypadal při výstupu z letadla v Caracasu
velmi dobře. Venezuelský prezident absolvoval na
Kubě druhé kolo chemoterapie.

Syrské námořnictvo vstoupilo do potlačování
nepokojů - válečné lodě ostřelují přístav
Latakia
14.08.2011 Rozsáhlá vojenská ofenziva syrské
armády s cílem rozehnat rostoucí odpor proti
prezidentu Basharu al-Assadovi pokračuje a nyní
do ní bylo zapojeno i vojenské námořnictvo. Podle
svědků došlo zatím k nejhoršímu útoku na
středomořský přístav Latakia, kde se podle odhadů
nachází až 20 000 odpůrců současné syrské
vlády. Podle OSN bylo při potlačování nepokojů
zabito již přes 2 500 lidí.

Somálsko žádá vytvoření jednotek na ochranu
humanitárních konvojů
14.08.2011 Somálská vláda vyzvala k vytvoření
vojenských jednotek, které by doprovázely a
chránily humanitární konvoje s potravinami. V
Somálsku, kde probíhá jeden z nejtěžších
hladomorů, je velkým problémem probíhající válka
vlády s několika povstaleckými skupinami, které
mimo jiné prosazují svůj vliv napadáním a
drancováním konvojů s humanitární pomocí. Velké
obavy také paradoxně způsobuje postupné
úspěšné vytlačování povstalců z Mogadiša, neboť
podle odborníků se zvyšuje pravděpodobnost
sebevražedných atentátů. Ovšem Africká unie i
somálská vláda přiznává, že i v hlavním městě
Mogadišo se nedaří z některých míst islámské
milice vytlačit.

Libyjští rebelové obsadili město Zawiyah, vláda
Libye informaci popírá
14.08.2011 Podle svědků a hlášení povstalců bylo
protivládními silami obsazeno město Zawiyah,

které leží 50 km od hlavního města Tripolisu.
Jedná se tak o další významný úspěch od
obsazení Bir al-Ghanam, které je tentokrát i
důležitým strategickým úspěchem. Podle libyjské
vlády došlo v Zawiyah pouze k několika útokům
ozbrojených gangů, které s povstalci nemají nic
společného, Tripolis je tak prý nadále v bezpečí a
Zawiyah v rukou libyjské armády.

Egyptský poloostrov Sinaj obsadí vojáci kvůli
útokům na plynovody
14.08.2011 V Egyptě byla zahájena vojenská
operace "Eagle" ("orel"), v rámci které na Sinajský
poloostrov proudí velké množství těžké vojenské
techniky i vojáků. Podle svědků se jedná o tanky,
obrněná vozidla i jinou těžkou techniku, ovšem
egyptské ministerstvo obrany odmítlo zveřejnit
čísla nasazených jednotek. Důvodem k této
masivní a podle egyptské armády bezpečnostní
operace je obrana strategické energetické sítě a
plynovodů mířících do Jordánska a Izraele, na
kterých jsou od svržení prezidenta Mubaraka
páchány sabotáže. Armáda přiznala, že došlo k
zatýkání několik desítek podezřelých, ovšem
možné viníky nespecifikovala.

Ministerstvo školství propustí 23 %
zaměstnanců
13.08.2011 Ministr školství Josef Dobeš chce takto
ušetřit až 0,5 mld Kč. Výběrem zaměstnanců, kteří
mají být propuštěni je pověřen šéf personálního
odboru Ladislav Bátora.

Ministr dopravy převzal petici za urychlenou
dostavbu komunikace R43
12.08.2011 Ministr dopravy Pavel Dobeš osobně
převzal petici s 9200 podpisy, která žádá
urychlenou dostavbu komunikace R43. Do úřadu ji
dnes doručili zástupci petičního výboru z Boskovic
a Moravské Třebové.

Kácení stromů na Šumavě dneškem končí
12.08.2011 Dnešním dnem dřevorubci
končí kácení stromů zasažených kůrovcem v
šumavské lokalitě Na Ztraceném, kde se těžbě
zhruba od poloviny července snažili
zabránit ekologičtí aktivisté. O dalším postupu se
bude rozhodovat v pondělí.

Řecká ekonomika v silném úpadku i podle
Řeckého statistického úřadu
12.08.2011 Řecký statistický úřad zveřejnil
statistiky za 2. čtvrtletí, které potvrzují, že země je
v hlubokém ekonomickém úpadku. I přes startující
turistickou sezónu, která se vysokou měrou podílí
na prosperitě státu,  se hospodářství propadlo o
6,9%, HDP si pohoršilo o 8,1% a nezaměstnanost
vystoupala na rekordních 16,6%. Propad je
způsoben reformami, které musela uskutečnit
vláda, aby získala sérii záchranných balíčků.

Silný frank dělá Švýcarům problémy
12.08.2011 V době krize je švýcarský frank
společně se zlatem bezpečným úložištěm pro
investory. Od provalení problémů v Řecku posílil o
25% vůči euru a stal se nebezpečným pro samotné
Švýcarsko. Import zlevnil a konkuruje domácím
komoditám, zato vývoz výrazně zdražil a hrozí tak
odsun výroby do zahraniční, zvýšení
nezaměstnanosti a snížení výkonnosti jedné z
nejstabilnějších světových ekonomik. Pomoci
může tamní centrální banka, která snížila úrokové
sazby aj. nebo příznivý vývoj světové ekonomiky,
který by měnu oslabil.

 

První čínská letadlová loď zahájila námořní
cvičení
11.08.2011 Třísetmetrové plavidlo vzniklo úpravou
staršího modelu sovětské letadlové lodi Varyag.
Čínská vláda se snažila udržet celý projekt v
utajení, ale informace o něm se dostaly na
veřejnost poměrně brzy. Letadlová loď vyplula na
krátké cvičení z přístavu na severovýchodě země.

Nedávná nehoda čínského rychlovlaku poblíž
Wenzhou přináší následky
11.08.2011 Čínská vláda kvůli nedávnému
incidentu rychlovlaku ve Wenzhou
dočasně zastavila probíhající výstavbu železniční
infrastruktury. Podle oficiální zprávy je prý nutné
znovu prověřit bezpečnostní parametry těchto
dopravních komunikací. Bezpečnostní prověrky
neminou ani tratě, které jsou již v provozu.
Přehodnoceny mají být i rychlostní limity souprav.

ČSSD ve své reformě zdravotnictví navrhuje
mimo jiné snížení počtu zdravotních pojišťoven
11.08.2011 ČSSD navrhuje v rámci své reformy
zdravotnictví snížení počtu zdravotních pojišťoven
či zrušení stropů pro platby zdravotního pojištění.
Zároveň by zrušila regulační zdravotnické
poplatky, ovšem mimo platby v nemocnici, o
kterých by se mělo hovořit jako o příspěvcích na
stravu. V konceptu reformy ČSSD se také hovoří o
budování sítě veřejných neziskových nemocnic.

V noci na čtvrtek byl v Británii klid
11.08.2011 Díky posílení policejních jednotek a
špatnému počasí se tentokrát výtržníci na ulicích
téměř nikde neobjevili. Policie zůstane v
pohotovosti i přes víkend, uvažuje se dokonce i o
preventivním nasazení armády. V Birminghamu
stovky lidí uctily památku tří mladíků, kteří nepřežili
náraz auta, když bránili svůj majetek před
rabováním. Viník nehody z místa ujel. Premiér
David Cameron, který ve čtvrtek povolil použití
vodních děl a gumových projektilů proti
demonstrantů, zrušil parlamentní prázdniny a na
dnešek svolal jeho schůzi. Drtivá většina britské
veřejnosti je dle průzkumů přesvědčena, že
příčinou výtržností nejsou úsporná opatření vlády,
ale stoupající kriminalita.

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.
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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).

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.
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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.
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