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USA se připravuje na příchod hurikánu Irene
26.08.2011 Desetitisíce lidí na východním pobřeží
USA začaly evakuovat své domovy z obavy před
přicházejícím hurikánem Irene. Největší nebezpečí
hrozí podle expertů ve státě North Carolina,
příchod bouře může potenciálně ohrozit až 55
milionů Američanů. První známky hurikánu jsou
očekávány podle odhadů v sobotu odpoledne.

Pět Jihokorejců bylo obviněno ze špionáže pro
KLDR
26.08.2011 Pět mužů bylo obviněno z vynášení
politických a vojenských informací do Severní
Korei po dobu posledních dvaceti let. Jeden z
obviněných byl dokonce pracovníkem jihokorejské
vlády. Další podezřelí ze špionáže jsou vyslýcháni.
V poslední době se počet lidí v zemi obviněných z
vynášení informací do KLDR výrazně zvětšil.

Indický parlament začal jednat o návrzích
aktivisty Anna Hazareho
26.08.2011 Tyto návrhy byly doposud považovány
za příliš radikální, nicméně jednání o nich bylo
hlavním požadavkem demonstrantů a aktivistů,
jejichž počínání se vláda snaží zastavit. Vláda se
tak zároveň snaží přesvědčit samotného Anna
Hazareho, aby ukončil svoji protestní hladovku
trvající již 11 dní.

Pentagon- Čína vybuduje do roku 2020
kompletní moderní armádu
26.08.2011 Tento krok by mohl podle předních
amerických vojenských expertů vážně ohrozit
stabilitu v asijsko-pacifickém regionu. Výroční
zpráva Pentagonu o obranyschopnosti Číny hovoří
o tom, že tamní armáda do té doby vyplní veškeré
mezery ve špičkové technologii, které doposud má.
Také se zde hovoří o potenciálním hlavním cíli
tohoto snažení, kterým by mohla být schopnost
zabránění intervence USA při konfliktu s
Taiwanem. V poslední době představila Čína jak
svoji novou moderní letadlovou loď, tak stíhací
letoun J20 s technologií stealth.

Japonský předseda vlády Naoto Kan rezignoval
na svoji funkci
26.08.2011 Důvodem pro podání jeho rezignace
byla především kritika za zvládání situace po
tragédii z 11. března tohoto roku. Premiér Naoto
Kan slíbil, že odejde ze své funkce, jakmile budou
v parlamentu schváleny tři hlavní návrhy zákona,
které by měli přispět k co nejefektivnějšímu
zotavení se z krize. Tyto návrhy byly schváleny
právě dnes. Naoto Kan tak uvolní svoji pozici pro
již šestého premiéra za posledních pět let. V
pondělí by měl být vládnoucí Demokratickou
stranou Japonska vybrán nový předseda vlády.
Dosavadní premiér zastával svůj úřad patnáct
měsíců.

Slovenský prezident Ivan Gašparovič rozlítil
maďarskou vládu
26.08.2011 Příčinou diplomatické roztržky je
premiérovo tvrzení, že šéf Ligy maďarské
sounáležitosti v meziválečném Československu
János Esterházy měl blízko k Adolfu Hitlerovi, a z
toho důvodu by neměl mít v Košicích bustu. Pro
Maďary je Esterházy symbolem boje proti
antisemitismu, neboť se během války otevřeně
vyslovil proti deportacím Židů a sám jich stovky
zachránil. 

4000 slovenských lékařů hodlá podat výpověď 
26.08.2011 Slovenské lékařské odborové hnutí
dnes začalo sbírat podpisy lékařů, kteří hodlají
odejít na protest proti transformaci nemocnic na
akciové společnosti, jež má proběhnout do konce

roku. Dalším požadavkem lékařů je zvýšení platu
na trojnásobek průměrné mzdy. Ministr
zdravotnictví Ivan Uhliarik tvrdí, že si lékaři v
akciových společnostech vydělají o 400 eur více,
podle odborů je to však o 100 eur méně než
dosud.

Africká unie je připravena uznat Libyjskou
národní radu za vládu Libye
26.08.2011 Africká unie by dnes měla začít
komplexně uznávat povstaleckou přechodnou
Libyjskou národní radu. Všechny země Afriky,
kromě Maroka, které není členem AU, by tak měly
přestat uznávat Muammara Kaddafiho. Celkem má
Africká unie 54 členů a za jejím vznikem stojí právě
libyjský vůdce Muammar Kaddafi, který věnoval
velké úsilí pokusům na sjednocení Afriky.

Stát se dohodl s církvemi na sedmnáctiletém
přechodném období
26.08.2011 Na čtvrtečním společném zasedání se
zástupci církví a státu shodli v otázce přechodného
období, po které bude stát církve stále podporovat,
ačkoliv jim už bude zároveň vydávat majetek,
případně majetkové odškodnění. První tři roky
bude stát přispívat stejnou částkou jako doposud,
tedy 1,445 miliardy korun ročně, od čtvrtého roku
se částka každým rokem sníží o pět procent.
Celková délka období byla stanovena na 17 let.

Ministr školství Josef Dobeš bude s odboráři
řešit platy pedagogů a ostatních zaměstnanců
škol
26.08.2011 Ministr školství Josef Dobeš (VV) se
má dnes sejít spolu se zástupci školských
odborářů k jednání o platech učitelů a ostatních
zaměstnanců škol. Odboráři se budou zajímat
zejména o to, kde ministr najde finance na zvýšení
platů učitelů, aby zároveň zachoval současné
platy kuchařkám, školníkům a hospodářkám, jak
slíbil, či to, jakým způsobem bude řešit petici za
učitele bez vysokoškolského vzdělání.

Prezident Václav Klaus jmenuje nového rektora
Masarykovy univerzity
26.08.2011 Prezident Václav Klaus dnes v 10.00
na Pražském hradě jmenuje doc. PhDr. Mikuláše
Beka, Ph.D. do funkce rektora Masarykovy
univerzity.

Věci veřejné zveřejní výsledky auditu
hospodaření strany
26.08.2011 Vládní strana Věci veřejné dnes
zveřejní výsledky auditu, který měl za úkol prověřit
hospodaření strany. Ta si ho objednala, aby
osvětlila nejasnosti, které se objevily ve
financování strany poté, co finančně analytický
útvar ministerstva financí zahájil vyšetřování
poslance VV Michala Babáka, který měl
nedostatečně doložit původ financí, které složil na
stranický účet.

Výbor rozhodl o doporučení vydat předsedu
poslanců VV Víta Bártu a poslance Jaroslava
Škárku k trestnímu stíhání
26.08.2011 Sněmovní mandátový a imunitní výbor
dal ve čtvrtek Poslanecké sněmovně doporučení k
vydání předsedy poslanců VV Víta Bártu a
poslance Jaroslava Škárku (dříve VV) k trestnímu
stíhání, a to kvůli podezření z korupce. O
případném vydání ke stíhání sněmovna musí ještě
rozhodnout.

Australští vědci objevili novou metodu ochrany
proti nebezpečné horečce "dengue"
25.08.2011 Nová levnější a efektivnější metoda
funguje tak, že komáři, normálně přenášející tuto

nemoc, jsou infikování bakterií, která zamezí jejímu
dalšímu přenášení. Vědci již vypustili takto
nakažené a zároveň proti nákaze imunní jedince
do přírody a doufají, že se tak podaří dostat pod
kontrolu nemoc, která ročně postihne více než 50
milionů lidí po celém světě.

Čínské banky zaznamenaly rekordní zisky
25.08.2011 Rekordní pololetní profity hlásí dvě
největší banky v Číně- Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC) a Agricultural Bank of China.
ICBC zaznamenala navýšení zisku o 29% na 17,1
miliardy dolarů. Podle vedení obou bankovních
institucí může za takto příznivá čísla především
navýšení úrokové míry čínskou centrální bankou.

Rusko zastavilo lety raket Sojuz
25.08.2011 Stalo se tak poté, co krátce po vzletu
havarovala raketa tohoto typu nesoucí náklad k
vesmírné stanici. Rakety Sojuz byly po ukončení
provozu raketoplánů jediným spolehlivým a
ozkoušeným spojením Země a vesmíru schopným
přepravovat lidskou posádku. Vyšetřovatelé prý
neobnoví provoz těchto zařízení, doku se nepřijde
na příčinu této havárie.

Hurikán Irene ničil Bahamské ostrovy
25.08.2011 Ve středu se přehnal hurikán Irene nad
celým pásmem Bahamských ostrovů, kde v
některých lokalitách zničil až 90 % domů. O počtu
obětí zatím nejsou zveřejněny žádné konkrétní
zprávy. Podle odhadů expertů zesílí bouře na 4.
stupeň pětibodové stupnice a bude se pomalu
přesouvat k východnímu pobřeží USA.

Warren Buffett investoval 5 miliard dolarů do
Bank of America
25.08.2011 Americký miliardář a jeden z
nejbohatších lidí světa Warren Buffett se rozhodl
pomoci největší americké bance Bank of America
investicí v hodnotě 5 miliard dolarů. Po zveřejnění
této zprávy stoupla hodnota akcií Bank of America
o 12,3 %. Buffett již v minulosti pomohl při finanční
krizi dalším gigantům jako General Electric či
Goldman Sachs.

Steve Jobs rezignoval na post generálního
ředitele Apple
25.08.2011 Zakladatel americké technologické
společnosti Apple Steve Jobs odstoupil ze svého
dlouholetého postu generálního ředitele. V čele ho
nahradí provozní ředitel Tim Cook. Steve Jobs se
podle interních informací již delší dobu potýká se
zdravotními potížemi, které by podle jeho slov
neumožnily této ikoně vykonávat svou funkci
plnohodnotně. Ve společnosti však bude Jobs i
nadále působit, a to jako předseda správní rady.

Představitelé libyjských rebelů zasedají se
svými spojenci v Turecku
25.08.2011 V Turecku nyní probíhají jednání mezi
rebely a jejich západními podporovateli ve nsnaze
zajistit finanční prostředky pro libyjskou národní
radu a naplánovat budoucnost bez Muammara
Kaddafiho a současné libyjské vlády. Velká
Británie zatím přislíbila povstalcům poskytnutí
pomoci svých tajných služeb při hledání a
dopadení Muammara Kaddafiho, na
kterého Mustafa Abdel Jalil, hlava prozatímní
Národní rady (NTC) již dříve vypsal odměnu
přesahující 1 milion amerických dolarů a přislíbil
amnestii každému, kdo Muammara Kaddafiho
zabije či přivede NTC.

Libyjští rebelové "čistí" Tripolis od sil libyjské
vlády
25.08.2011 Zatímco se hlavní síly rebelů
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přesouvají k Syrtě, kde je podle nich
pravděpodobně i Muammar Kaddafi, pokračují boje
menšího rozsahu v Tripolisu. Bojovníci Národní
rady dobývají jednotlivé izolované body, kde se
stále drží síly věrné libyjské vládě. Podle
pozorovatelů je ovšem situace ve městech, kde se
bojuje stále více horší. DOcházejí zásoby léčiv,
potravin a vody, ve městě Syrta (rodišti Muammara
Kaddafiho), kde brzy dojde k velké bitvě mezi
stahující se libyjskou armádou a blížícími se
rebely, dokonce již tři dny není elektrický proud a
ani funkční mobilní síť.

Burkina Faso nabídla exil libyjskému vůdci
Muammaru Kaddafimu
25.08.2011 Ačkoliv Burkina Faso již oficiálně
uznala povstaleckou Libyjskou národní radu za
vládu Libye, nabídl ministr zahraničí Yipene Djibril
Bassolet exil Muammaru Kaddafimu. Burkina Faso
byla dlouhou dobu spojencem Libye pod vedením
Kaddafiho a stejně tak příjemcem rozsáhlé finanční
pomoci proudící z Libye. Burkina Faso nabízí exil i
přes skutečnost, že je signatářem smlouvy o
Mezinárodním trestním tribunálu a měla by tedy
Kaddafiho vydat k trestnímu řízení.

Francie připravuje rezoluci na rozmrazení
libyjských peněz pro rebely
25.08.2011 Francie se svými partnery v Radě
bezpečnosti OSN připravuje novou rezoluci pro
Libyi, která by měla uvolnit zmražený státní libyjský
majetek a uvolnit sankce. Rezoluce je podle
francouzského diplomatického zdroje teprve v
přípravné fázi a bude zpracována v průběhu
několika příštích dnů, během jednání v Kataru,
Turecku a New Yorku. Příští týden se také na
popud francouzského prezidenta Nicolase
Sarkozyho bude konat "Přátelé Libyi", která se
bude konat v Paříži, příští týden, které by mohly
spojit až 30 zahraničních představitelů a
mezinárodních organizací na pomoc s rekonstrukcí
a přechod k demokracii.

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.
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