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Izrael se opět odmítl omluvit za smrt 9
tureckých občanů
17.08.2011 Izraelská vláda oznámila Spojeným
státům, které se snaží zprostředkovat usmíření
mezi Tureckem a Izraelem, že se neomluví za
zabití 9 tureckých občanů , kteří se účastnili
prolomení blokády Gazy lodí aktivistů 31. května
2010. Kabinet izraelského premiéra Benjamina
Netanjahu to oznámil po závěru vyšetřování
incidentu komisí OSN, která podpořila blokádu
Gazy Izraelem. Reakce Tureckého
premiéra Tayyipa Erdogana byla stejně tak
nesmířlivá - Turecko odmítlo akceptovat zjištění
komise, stejně tak odmítá jakékoliv zlepšení vztahů
s Izraelem, dokud nebude zrušena blokáda Gazy a
z Izraelské strany nepřijde omluva a stejně tak
Turecko vzkázalo USA, že hrozí vytvoření
nepřekonatelné mezery mezi jím a Izraelem. Pro
USA jsou oba tyto státy nejdůležitějšími spojenci v
oblasti Blízkého východu a proto se snaží co
nejaktivněji spor urovnat.

Čínské úřady uzavřely přistěhovalecké školy v
Pekingu
17.08.2011 14 000 dětí přistěhovaleckých dělníků
se v hlavním městě ocitlo bez další možnosti
vzdělávat se. Čínské úřady uzavřely budovy těchto
škol z důvodu údajných bezpečnostních
nedostatků. Tento krok potvrzuje názor mnohých
expertů na lidská práva, kteří se domnívají, že děti
imigrantů v Číně čelí závažné diskriminaci. Děti
přistěhovalců již v zemi nesmí navštěvovat státem
financované vzdělávací instituce.

Libyjští povstalci zahajují boje o ropné rafinerie
u města Zawiyah
17.08.2011 Poté, co libyjští rebelové tvrdili, že
obsadili město Zawiyah, ohlásili nyní plánovaný
útok na dle vlastních slov poslední síly loajální
Muammarovi Kaddafimu. Libyjská armáda drží v
rukou ropné pole u Zawiyah a těžce ostřeluje
povstalce v centru města, ovšem stejně tak čelí
útokům letadel NATO. Podle povstalců byl také
objeven masový hrob se 150 mrtvými, které údajně
zabila libyjská armáda.

Indie- desítky tísíc demonstrantů v ulicích
17.08.2011 Obyvatelé indických měst vyšli do ulic
na podporu nedávno uvězněného Anna Hazareho,
který se zasazoval o zavedení tvrdého
antikorupčního zákona. Tento zákon by mohl
zabránit opakování korupčních afér, při nichž přišla
Indie o desítky miliard dolarů. Demonstrace
probíhají především v metropolích Bangalore, Dílí,
Bombaj a Kalkata. Lidé požadují propuštění Anna
Hazareho a zároveň okamžité vládní řešení
korupční situace. Nepokoje každým dnem nabývají
na síle.

Organizace islámské spolupráce (OIC) pošle
Somálsku 350 milionů dolarů
17.08.2011 Organizace islámské spolupráce
(OIC), která mimořádně zasedá v Tureckém
Istanbulu kvůli hladomoru ve východní Africe,
rozhodla o pomoci Somálsku částkou 350 milionů
dolarů. Oznámil to generální tajemník OIC
Ekmeleddin Ihsanoglu přičemž také přislíbil další
závazky ve výši až 500 milionů dolarů. Turecký
premiér Tayyip Erdogan v souvislosti s dnešním
jednáním OIC odsoudil "západní milionáře" za
lhostejnost a zkritizoval západní kapitalismus.
Stejně tak se Turecko významně odvolávalo na
islámskou zbožnost a soudržnost při vyzývání k
pomoci Somálsku. Podle Velké Británie nyní hrozí
v Somálsku smrt vyhladověním 400 000 dětí.

Pobřeží slonoviny bude demobilizovat 10 000
ozbrojenců
17.08.2011 Vláda Pobřeží slonoviny oznámila, že
hodlá odzbrojit 10 000 mužů, kteří se účastnili bojů
mezi silami prezidenta Ouattary a Gbagby. Oživení
ekonomiky této země do značné míry závisí na
schopnosti vlády vytvořit disciplinovanou a
jednotnou sílu z bývalých vládních a povstaleckých
jednotek, ale i z nepřeberného množství
ozbrojenců, které nyní hodlá v zájmu bezpečnosti
a centralizace moci odzbrojit.

Senegal čelí povstání, žádá o pomoc Gambii
17.08.2011 Senegalský prezident Wade Abdulaye
požádal o pomoc svého gambijského protějška v
řešení povstání v senegalské
provincii  Casamance. Podle Senegalu povstalci
mají některé své základny na území Gambie, jejíž
území je zcela obklopeno Senegalem. Provincie
Casamance leží mezi Gambií a Guineí-Bissau a
dříve byla vyhledávanou turistickou oblastí, ovšem
již několik let zde trvají nepokoje, které nyní podle
senegalského prezidenta přerůstají a je je třeba
uklidnit.

Syrská armáda shromažďuje stovky zajatců v
Latakii, Turecko situaci přirovnalo k Libyi
17.08.2011 Zatímco trvá již 4 dni tankový útok na
sunnitský syrský přístav Latakia, kde se syrská
armáda snaží rozprášit nepokoje namířené proti
prezidentu Basharu al-Assadovi, zahájili vojáci
shromažďování stovek zajatců na místním
sportovním stadionu. Podle zahraničních diplomatů
v Damašku se šíří stále více alarmujících zpráv o
mučení a nesnesitelných podmínkách vězněných.
Turecký premiér Tayyip Erdogan zatím oznámil, že
Turecká republika považuje dění v Sýrii za stejné s
děním v Libyi, kde proti sobě stojí povstalecké síly
a libyjská armáda věrná Muammarovi Kaddafimu.

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 defenzivy
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.
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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
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.
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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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