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USA žádají Velkou Británii o uvolnění 1,5
miliardy dolarů pro vládu libyjských rebelů
24.08.2011 Spojené státy americké vyzvaly
oficiálně Velkou Británii, aby uvolnila připravené
1,5 miliardy dolarů a poskytla je libyjské vládě
rebelů. Velká Británie již však namítla, že peníze
nebudou s největší pravděpodobností připsány na
účet vlády rebelů, jelikož mají sloužit výlučně pro
humanitární pomoc, a ne pro podporu boje za
dopadení svrhlého libyjského vůdce Muammara
Kaddafiho.

Americký viceprezident Biden navazuje v Číně
strategické konexe
24.08.2011 Výsledek návštěvy amerického
viceprezidenta Bidena v Číně je podle expertů
silně pozitivní. Bidenův protějšek, čínský
viceprezident Xi Jinping, který podle odhadů
nahradí v čele země současného prezidenta Hu
Jintao, naznačil, že usiluje o to, aby vztah mezi
oběma státníky byl čistě přátelský. Odborníci
dokonce hovoří o uzavření možná nejdůležitějšího
přátelského vztahu, který ovlivní nejen chod obou
ekonomik, ale také vzájemné sympatie pro
budoucí čínsko-americké vztahy.

Google Inc. prozkoumá na svých stránkách
reklamy kanadských lékárenských společností
24.08.2011 Společnost Google Inc. utratí podle
oficiálních zdrojů 500 milionů dolarů, aby vyšetřila
a důkladně prozkoumala legálnost reklam na
dodávky léků kanadských lékárenských
společností do USA. Podle varování americké
soudní moci se totiž jedná o upoutávky a reklamy,
které představují způsob nelegálního dovozu léčiv
do Spojených států amerických. Až průzkum
odhalí, zda se jedná o oprávněná podezření, či
nikoli.

Indické politické strany naléhají na Hazareho,
aby ukončil protestní půst
24.08.2011 Indický protikorupční aktivista Anna
Hazare byl vyzván celostátní politickou scénou,
aby ukončil protestní činnost v podobě hladovky,
jejímž následkem vyšli do ulic obyvatelé všech
velkých měst. Indický parlament již projednává
antikorupční zákon, avšak požaduje, aby aktivisté
přijali určité ústupky. Demonstrace probíhají po
celé zemi už devátý den.

Kim Jong-il se setkal s ruským prezidentem
Medveděvem
24.08.2011 Oba státníci se sešli v horách ve
východní Sibiři, aby projednali otázky
severokorejského jaderného programu a vzájemné
ekonomické spolupráce obou zemí. Ruská média
zveřejnila zprávu, že KLDR je ochotná znovu
otevřít šestistranné rozhovory a dále řešit situaci
ohledně svého jaderného arzenálu. Dalším
významným bodem jednání jsou plány na
vybudování ropovodu vedoucího přes
severokorejské území do Jižní Korei. Na zakázce v
hodnotě několika set milionů dolarů již delší dobu
pracuje ruská společnost Gazprom.

Libyjští rebelové nabízejí amnestii výměnou za
hlavu Muammara Kaddafiho
24.08.2011 Libyjská povstalecká Národní rada
oznámila, že nabízí amnestii pro kohokoliv, kdo
zadrží případně zabije libyjského vůdce
Muammara Kaddafiho. Tímto povstalci míří
především na úzký kruh spolupracovníků
Muammara Kaddafiho, kteří by za jeho zradu
získali absolutní beztrestnost a svobodu. Stejně
tak předseda Libyjské národní rady Mustafa Abdel
Jalil nabídl dva miliony libyjských dinárů za
Kaddafiho dopadení.

Biden neodepisuje Japonsko ani USA
23.08.2011 Americký viceprezident Joe Biden
prohlásil na své návštěvě v Tokiu, že Japonsko se
podle jeho názoru zotaví z březnového
katastrofálního zemětřesení. Stejně tak Spojené
státy americké překonají již dlouhotrvající dluhovou
krizi. Návštěva Tokia a setkání s japonským
premiérem Naoto Kanem byla pro amerického
viceprezidenta završení jeho asijské mise.

Recese v USA je podle průzkumu
nepravděpodobná
23.08.2011 Agentura AP uvedla na základě svého
odborného průzkumu, že recese je ve Spojených
státech amerických v příštích 12 měsících silně
nepravděpodobná. Nelze však ani očekávat
výraznější růst ekonomiky, jelikož bude podle
průzkumu bržděna v příštím roce především
vysokou mírou nezaměstnanosti a slabými
spotřebitelskými výdaji.

Papež Benedikt XVI. hodnotí pozitivně setkání
mládeže v Madridu doprovázené protesty za
práva gayů
23.08.2011 Papež Benedikt XVI. přiznal, že
obrovské masy shromážděných mladých poutníků
na letišti Cuatro Vientos v Madridu jsou důkazem,
že křesťanská katolická víra stále dokáže zaujmout
a přitahovat mladé lidi. Papež vyzval shromážení,
aby respektovalo boží dar života a spojilo se v
jedno. Madridské oslavy mimo jiné doprovázel v
centru města protest na obhajobu homosexuálních
svazků. Třetí den papežovy návštěvy Španělska
tak silně poznamenaly mnohdy násilné
demonstrace za práva gayů. Registrované
partnerství, uzákoněné ve Španělsku v roce 2005,
dodnes vyvolává silné napětí mezi tamní
socialistickou vládou a silnou římskokatolickou
církví.

TOP 09 připravuje návrhy na změny do novely
zákona o veřejných zakázkách
23.08.2011 Vládní strana TOP O9 připravuje čtyři
pozměňovací návrhy, které chce uplatnit na novelu
zákona o veřejných zakázkách, jež nyní
projednává Poslanecká sněmovna. Jedním z  nich
je například otázka platnosti smluv o veřejných
zakázkách. Smlouvy by v budoucnu podle návrhu
nebyly platné, dokud by nebyly zveřejněny. Návrhy
chtějí poslanci TOP 09 předložit na začátku září.

Egypt hodlá expandovat na Sinaji, napětí s
Izraelem pokračuje
23.08.2011 Egypt oznámil, že považuje incident,
při kterém celkem zahynulo pět příslušníků
egyptských bezpečnostních složek, za porušení
mírových dohod z roku 1979. Egyptská vláda také
v reakci na izraelská tvrzení, že ztrácí kontrolu nad
oblastí Sinaje, oznámila plánovaní nového rozvoje
regionu hraničícím s Izraelem.

OSN hlásí již 600 obětí kmenových bojů v
Jižním Súdánu
23.08.2011 V Jižním Súdánu probíhají boje mezi
místními kmeny, většinou o dobytek, který je
důležitou součástí velmi slabé jihosúdánské
ekonomiky. Podle odborníků nastalá situace
ukazuje, nakolik je země nestabilní jen několik
týdnů po získání své nezávislosti. Organizace
spojených národů zatím hlásí 600 potvrzených
obětí a další stovky mrtvých a těžce zraněných
předpokládá.

V pátek se uskuteční mimořádný summit
Africké unie kvůli Libyi, bude zde viset
povstalecká vlajka
23.08.2011 Africká unie oznámila, že se v pátek

uskuteční mimořádné zasedání na vrcholné úrovni,
kterého se zúčastní vrcholní představitelé svých
zemí. Africká unie očekává brzký konec vlády
Muammara Kaddafiho, jak potvrdil mluvčí komise
AU pro Libyi Noureddine Mezni. Stejně tak byla
nyní poprvé v sídle Africké unie v etiopském
hlavním městě Addis Abeba vyvěšena nová rebely
užívaná vlajka reprezentující Libyi.

Čína vyzývá k ochraně svých investic v Libyi 
23.08.2011 Poté, co libyjští povstalci varovali před
možnými prověrkami čínských, ruských a
brazilských investic po pádu Muammara
Kaddafiho, čínské ministerstvo obchodu vyzvalo k
přehodnocení daného postoje a k ochraně svých
investic, které mají podle Číňanů zásadní přínos
pro obě země. Reakce byla mimo jiné přímo
mířená i proti výrokům představitele povstalecké
ropné společnosti AGOCO, který v pondělí
oznámil, že ruské a čínské firmy mohou přijít o
ropné kontrakty pro nedostatek podpory povstání.
Pro Čínu je jednání rebelů nepříjemné i kvůli dění v
předchozích týdnech, kdy Čína hostila
představitele libyjských povstalců a stejně tak
vysílala vyslance do Benghazi.

Dominik Strauss-Kahn je nevinný-new yorkský
prokurátor požádal o zastavení soudního
procesu
22.08.2011 Pro usvědčení bývalého prezidenta
MMF prý nebylo dostatek důkazů, přičemž byla
zpochybněna i důvěryhodnost výpovědi údajné
oběti Nafissatou Diallo. Dominik Strauss-Kahn byl
považován za možného kandidáta na post
francouzského prezidenta. V případě zastavení
procesu se bude moci bývalý prezident MMF vrátit
do Francie.

Shell ujišťuje veřejnost o bezpečnosti těžby v
Severním moři
22.08.2011 Vedení Shellu prohlásilo, že
bezpečnost těžby byla, je a bude nejpřednější
prioritou společnosti. Aktivisté naléhali na zákaz
další těžby kvůli nedávnému úniku téměř 200 tun
surové ropy z plošiny Gannet Alpha. Veškeré úniky
byly před několika dny techniky zastaveny.

Anna Hazare stupňuje tlak na indickou vládu
22.08.2011 Nejradikálnější zastánce
antikorupčních opatření v Indii získává čím dál tím
větší podporu široké veřejnosti. Anna Hazare nyní
vyzval vládu, aby přijala novou podobu
antikorupčního zákona, nebo aby podala demisi,
za což se postavili i demonstranti v ulicích. Vláda
se prý vyjednávání s aktivisty nebrání.

iPhone bude v Japonsku zachraňovat životy
22.08.2011 Společnost Apple zahrne do softwaru
nové verze přístroje iPhone aplikaci, která bude
přímo napojena na japonský seismologický systém
a bude schopna varovat uživatele před blížícím se
zemětřesením a jeho následky. Japonsko má
podle expertů nejpropracovanější systém
včasného varování před seismickou aktivitou.

Severokorejská vláda zabavuje majetky v
rezortu Mount Kumgang
22.08.2011 Tato oblast je společně spravována
severní i jižní částí a oběma státům slouží jako
významné turistické lákadlo. Pro KLDR je
rezort Mount Kumgang ležící na jejím území
hlavním zdrojem příjmu cizí "tvrdé" měny.
Severokorejská vláda dala jihokorejským
obyvatelům 72 hodin na vystěhování. Oblast byla
dlouho symbolem spolupráce mezi severní i jižní
částí, až do incidentu v roce 2008, při kterém byl
severokorejským vojákem zastřelen jihokorejský
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občan. Od té doby jsou vztahy mezi oběma státy
chladné.

Izrael a Hamás se dohodli na příměří po pěti
dnech bojů
22.08.2011 Izraelský bezpečnostní výbor se dnes
rozhodl zastavit letecké útoky na Gazu. Stejně tak
bylo podle neznámého zdroje agentury Reuters
zprostředkováno příměří respektované oběma
stranami.

Do Egypta dorazil spolu se zvláštním
velvyslancem Izraele a USA i představitel OSN,
řeší napětí kvůli mrtvým egyptským vojákům
22.08.2011 Do Káhiry přiletěl náměstek
amerického ministra zahraničí Jeffrey Feltman a
stejně tak speciální Izraelem blíže nespecifikovaný
vyslanec. V neděli také dorazil zvláštní koordinátor
OSN pro mírový proces na Blízkém východě
Robert Serry a jednal s vládními představiteli
Egypta, včetně ministra zahraničí Mohameda
Kamel Amra, šéfa egyptské rozvědky Murada
Muwafi a generálního tajemníka Ligy arabských
států Nabila Elarabyho. V neděli také zasedl se
svým krizovým výborem šéf egyptské vládnoucí
vojenské rady polní maršál Mohamed Hussein
Tantawi. Americký vyslanec Jeffrey Feltman již
vyjádřil své znepokojení nad pokračující krizí mezi
oběma zeměmi a představitel OSN Robert Serry
dokonce prohlásil, že se dalšího dění v Gaze a
jižním Izraeli v kombinaci s narušením
egyptsko-izraelských vztahů obává.

V Libyi byla zahájena hra o ropu - "Rusko, Čínu
a Brazílii čekají kontroly dosavadních smluv",
varují rebelové
22.08.2011 Silný růst akcií zažívá italská ropná
společnost Eni, která se opět navrátila na libyjský
trh, stejně tak se vzestup týká i rakouské OMV a
francouzského ropného koncernu Total. Svůj velký
zájem již deklarovaly také katarské ropné
společnosti a společnost Vital. Italský ministr
zahraničí již deklaroval, že očekává, že italská
společnost Eni bude č. 1 na libyjském trhu
vzhledem ke svým zkušenostem. Abdeljalil
Mayouf, mluvčí libyjské povstalecké ropné
společnosti AGOCO, která bude rozhodovat o
budoucím dělení trhu, již oznámil, že společnost
nemá žádný problém se západními společnostmi,
jako jsou italské, francouzské a britské společnosti,
 ale může mít některé nevyřešené politické otázky
s Ruskem, Čínou a Brazílií. Právě Rusko, Brazílie
a Čína se stavěly proti uvalení tvrdých sankcí na
Muammara Kaddafiho a libyjskou vládu. Libyjská
národní rada také oznámila, že tyto tři země také
čekají rozsáhlé revize dosavadních smluv. Pro
Brazílii, Rusko a Čínu se může jednat o ztráty v
řádu miliard dolarů.

Rada bezpečnosti Africké unie zahájila
mimořádné zasedání kvůli Libyi
22.08.2011 Vzhledem k poslednímu vývoji v Libyi,
kde se povstalcům podařilo po půl roce bojů
dosáhnout hlavního města Tripolisu, zasedne
nouzově Rada bezpečnosti Africké unie v hlavním
městě Etiopie Addis Abeba. Africká unie podle
některých zdrojů očekává konec vlády Muammara
Kaddafiho v Libyi, ovšem stejně tak se připravuje
na tvrdé boje v Tripolisu, které pravděpodobně
nastanou. Libyjská vláda deklarovala, že je jí
nadále věrno 65 000 vojáků a v Tripolisu vyjeli do
ulic tanky, které zatlačují povstalce zpět. Rebelové
nyní očekávají posily.

IBM se přiblížilo technologii lidského mozku
22.08.2011 Nově vyvinutý mikroprocesor dokáže
napodobovat činnost synapsí v mozku, které se
spojují na základě prožitých zkušeností, čímž se
člověk učí. Inženýři v IBM tvrdí, že se tak již brzy
bude moci docílit technologie, která si bude sama
osvojovat určité reakce a dovednosti- učit se.

Americké námořnictvo vynalezlo efektivnější
pláště pro výbušné střely
21.08.2011 Podle vědců dokáže látka, která je
směsí různých kovů a polymerů, uvolnit až pětkrát
více energie než doposud užívané materiály.
Hustotou se látka blíží oceli, avšak pevností se
podobá hliníku. Zároveň ale umožňuje dokonalejší
průběh exploze, čímž by se mělo zabránit
zasažení nežádoucích objektů. Střely s tímto
pláštěm byly podle zpráv amerického námořnictva
nedávno úspěšně testovány. Podle expertů se
jedná o převrat ve využití kombinace chemické a
kinetické energie. Látka nese název HDRM (High
Density Reactive Material).

Španělská vláda plánuje snížení daně z prodeje
nemovitostí
21.08.2011 Plánovaný návrh zákona má snížit daň
z prodeje nově postavených domů na 4%, a tím
podpořit stavařský průmysl v zemi. Důvodem je
stále větší počet neprodaných a nedokončených
domů a zároveň i snaha, aby nové projekty
vytvořily více pracovních míst, čímž by došlo k
podpoře celé ekonomiky. Míra nezaměstnanosti ve
Španělsku je největší z celé eurozóny.

Akcie HP klesly o 20%
21.08.2011 Akcie společnosti Hewlett-Packard se
dnes propadly o pětinu kvůli spekulaci, že její
vedení prodá tu část společnosti věnující se
výrobě osobních počítačů. Ty by se následně měly
prodávat pod jinou značkou, což by se týkalo i
smartphonů a tabletů této firmy. Experti tvrdí, že
tento krok ještě více přispěje k dominantnímu
postavení společnosti Apple na trhu s mobilními
technologiemi. HP zároveň koupilo britskou firmu

Autonomy za 11,7 miliardy dolarů a oznámilo, že
se chce znovu soustředit na prodej softwaru.

Arménský prezident vyzval k uznání Náhorního
Karabachu
21.08.2011 Otázku Náhorního Karabachu je podle
arménského prezidenta Serže Sargsyana třeba
řešit mírovou cestou. „Je třeba najít mírové řešení
problému; naším cílem je, aby se Náhorní
Karabach nikdy nedostal pod dohled
Ázerbájdžánu,“ citovala prezidenta tisková
agentura Interfax. Arménský prezident také uvedl,
že „čím dříve bude uznán Náhorní Karabach, tím
lépe pro všechny“.

Těžké boje při pobřeží na východ i na západ od
Tripolisu
20.08.2011 Ačkoliv povstalci již hlásili dobytí města
Zawiyah, boje v centru města nadále probíhají nyní
se zvýšenou intenzitou. Síly loajální libyjské vládě
se stále drží v některých budovách a město tak
není zcela pod kontrolou. Na východ od Tripolisu
dokonce povstalci utrpěly rebelové těžké ztráty u
města Zlitan, kde libyjská armáda zatím úspěšně
odráží jejich ofenzivu - po prvních hodinách útoku
padlo 32 rebelů a více než 150 je jich těžce
zraněno.

Turecká armáda vede letecké útoky na Kurdy
na severu Iráku
20.08.2011 Již třetí noc probíhaly náletů na
kurdské partyzány na území na severu Iráku.
Operací se zúčastňuje i turecké dělostřelectvo,
které podle tureckého vojenského velitelství
zasáhlo hned 85 cílů na irácké straně. Podle
Turecka razantně vzrostly útoky na armádu ze
strany partyzánu z Kurdské strany pracujících
(PKK).

Egypt odvolává svého velvyslance z Izraele,
napětí roste
20.08.2011 Egypt oznámil, že stahuje svého
velvyslance z Izraele do doby, než začne řádné
vyšetřování smrti 3 mužů z egyptských
ozbrojených složek. Stejně tak si egyptský vládní
kabinet nechal předvolat izraelského velvyslance v
Káhiře, aby vysvětlil incident a omluvil se. Izrael
naopak tvrdí, že Egypt ztrácí kontrolu nad
Sinajským poloostrovem a není schopný zajistit
bezpečnost hranic. Egyptsko-izraelské vztahy jsou
nyní velmi napjaté a Egypťané považují izraelskou
reakci za pouhé nezodpovědné a ukvapené
prohlášení, jak oznámila vláda na svých
internetových stránkách.
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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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