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Jemenský prezident se vrátí zpět do Jemenu
16.08.2011 Přes úniky informací o tom, že se
americké diplomacii podařilo přesvědčit
jemenského prezidenta Aliho Abdullaha Saleha,
aby se nevracel zpět do Jemenu po léčbě zranění
z atentátu, potvrdila se nyní tvrzení jemenských
úřadů.  Jemenský prezident Saleh osobně oznámil,
že se v nejbližších dnech navrátí do hlavního
města Sanaa. Toto oznámení vyděsilo
demonstranty a povstalecké skupiny, které vedou
boje s prezidentskou gardou. Prezident Saleh čelí
již dlouhou dobu masovým protestům a povstání a
i přes mezinárodní tlak a tři zprostředkované
pokusy o jeho odstoupení se stále drží u moci a
odmítá se své funkce vzdát.

Syrský přístav Latakia je nyní ostřelován tanky
16.08.2011 Poté, co bylo město ostřelováno
vojenským námořnictvem, zahájily nyní tanky
ostřelování chudých sunnitských čtvrtí na okraji
města. Přístavní město Latakia je jedním z
center protestů a nepokojů proti
prezidentu Basharu al-Assadovi a nachází se v
něm až 20 000 radikálních odpůrců.

V Istanbulu proběhlo zasedání Organizace
islámské konference (OIC), Turecko se chce
angažovat v Africe
16.08.2011 Po mimořádném zasedání 57
členských států Organizace islámské konference
(OIC) oznámil turecký premiér Tayyip Erdogan, že
spolu se svou rodinou a tureckým ministrem
zahraničí navštíví Somálsko. Somálsko se stává
hlavním tématem světových vůdců kvůli velkým
bezpečnostním rizikům vyvstávajícím z
rozšiřujícího de hladomoru. Podle expertů se ale
také Turecko rozhodlo zahájit svou vlastní finanční
expanzi do Afriky a využívá při tom síly islámského
svátku Ramadánu, na který se turecký premiér
odvolává. Afrika se v současnosti dostává pro své
surovinové bohatství a obrovský potenciál do
hledáčku nových velmocí jako je Čína, Brazílie či
Indie a Turecko díky své rostoucí politické a
ekonomické moci začíná prosazovat svůj vliv.

Eritrea vede bezpečnostní rozhovory s
Ugandou kvůli Somálsku
16.08.2011 Eritrejský prezident Isais
Afwerki navštívil Ugandu, která poskytuje největší
počet vojáků do mírových sborů Africké unie
operujících v Somálsku. Eritrea je dlouhodobě
obviňována z podpory islámského hnutí  al
Shabaab, které bojuje se somálskou vládou a
nachází se kvůli tomu v mezinárodní izolaci.
Eritrejská vláda je dokonce obviňována z
financování bombových útoků v Ugandě, proto je
setkání velmi pozorně sledováno mezinárodními
pozorovateli stejně tak jako Etiopií, která vede s
Eritreou od jejího odtržení rozsáhlé spory.

Americký ministr obrany prohlásil, že libyjská
armáda přešla do ofenzivy
16.08.2011 Zatímco povstalecká Libyjská národní
rada odmítá jakékoliv jednání s vládou Muammara
Kaddafiho a požaduje jeho odchod z Libye,
americký ministr obrany Leon Panetta oznámil, že
libyjská armáda stále věrná Muammarovi
Kaddafimu nyní přechází do defenzivy. Stejně tak
ministr Leon Panetta uvedl, že došlo k zběhnutí
vysokého představitele vládního bezpečnostního
aparátu, který údajně řekl, že "libyjský režim" se
hroutí. I na základě tohoto spolu s americkou
ministryní zahraničí Hillary Clinton tvrdí ministr
obrany USA, že dny Kaddafiho jsou sečteny.

Egyptská armáda nadále operuje na Sinaji 
16.08.2011 V rámci operace, která byla zahájena

začátkem týdne, vojenské jednotky hlasí úspěch
při odvrácení možného bombového útoku na
důležitý plynovod ve městě El-Arish, kde mimo jiné
došlo k útokům na policejní stanici, kvůli nimž byla
armáda povolána. Příchod egyptské armády na
Sinaj je velmi problematický kvůli dohodám z
roku 1979 v Camp David a následné
Egyptsko-izraelské mírové smlouvě - ta garantuje
Izraeli volný průjezd Suezským průplavem a také
omezuje vojenskou přítomnost Egypta na Sinaji.

Jihoafrickou republiku tíží nepokoje kvůli
mzdám
16.08.2011 Hlavním tématem v Jihoafrické
republice je posledních několik měsíců otázka
platů, sporů odborů s vládou a informacemi o
plánovaném zestátňováním dolů, které vláda
vyvrací. Zatímco doposud se konkrétní nepokoje
týkaly pouze dělníků v dolech, nyní došlo k
problémům ve velkých městech jako je
Johannesburg a Kapské město, kde dělníci a
státní zaměstnanci zapálili městské skládky,
ačkoliv odbory hlásí dílčí úspěchy. Poslední vývoj
způsobuje velké obavy o růst největší africké
ekonomiky a vláda i odbory deklarují svůj zájem co
nejrychleji dosáhnout dohody.

Tripartita se dohodla na takzvaných
předdůchodech
16.08.2011 Tripartita se na dnešní schůzi shodla
na zavedení předčasných důchodů pro
zaměstnance v těžkých profesích, takzvaných
předdůchodů. Dohodli se ovšem jen základních
obrysech plánu, další podrobnosti budou dále
projednávat.

Francie a Německo vyzvaly k vytvoření
jednotné hospodářské vlády v EU
16.08.2011 Německá kancléřka Angela Merkelová
spolu s francouzským prezidentem Nocolasem
Sarkozym vyzvala k vytvoření společné
ekonomické vlády pro eurozónu. Ta by následně
měla přispět k hlubší integraci jednotlivých
ekonomik a tím zároveň k jejich stabilizaci. Tento
krok je prý nutný kvůli stále se zvyšujícím obavám
o stabilitu a prosperitu jak jednotlivých trhů, tak i
společné měny- Eura. Dalším významným bodem
by měl být i návrh na zdanění platebních transakcí,
čímž by se dosáhlo vyšších příjmů.

Student agency roste
16.08.2011 Prodeje dovolených a příjímání
zaměstnanců do vlaků RegioJet jsou důvody, který
přispěly k vysokým ziskům Student Agency v 1.
pololetí roku 2011.  Firma plánuje rozšířit své
kanceláře dovolena.cz na Slovensko a v září
vyjedou na železnici i její vlaky RegioJet.

Technici společnosti Shell již dostali úniky
ropy v Severním moři pod kontrolu
16.08.2011 Z ropné plošiny Gannet Alpha
nedaleko města Aberdeen uniklo do moře
odhadem přes 1 300 barelů surové ropy. Podle
posledních zpráv však inženýři odhalili obě dvě
místa úniku a podařilo se jim výrazně omezit
množství tryskající ropy. V tomto regionu se jedná
o nejzávažnější ekologickou katastrofu tohoto typu
za několik posledních desetiletí. Ropná skvrna
však zatím nedosáhla až ke břehům.

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

www.pressexpress.cz strana 1 www.rychlenoviny.cz

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


středa

17
srpen

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

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.

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.

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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