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Japonsko má nového premiéra
29.08.2011 Stal se jím bývalý ministr
financí Yoshihiko Noda, který tak zároveň stanul v
čele Japonské demokratické strany. Yoshihiko
Noda zvítězil nad svým rivalem Banri Kaiedem,
japonským ministrem obchodu, jasnou většinou již
v prvním kole volby a stal se tak již šestým
premiérem za posledních pět let.

Česká republika uznala Libyjskou národní radu
29.08.2011 Český ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg oznámil, že Česká republika s
ohledem na rostoucí váhu přechodné Národní rady
nyní uznává, že se reálně stala jediným legitimním
politickým představitelem libyjského lidu. Česká
republika je podle slov ministra odhodlána rozvíjet
plnohodnotnou spolupráci s novou dočasnou
vládou Libye, přičemž se hodlá angažovat nejen
bilaterálně, ale i v rámci EU, OSN či NATO. Stejně
tak hodlají Češi nabídnout své zkušenosti z
přechodu k demokracii.

Policejní prezident Petr Lessy plánuje obnovit
nábor nových příslušníků policie
29.08.2011 Důvodem je očekávané opouštění
policejních sborů. Počet policistů se má dle
odhadů snížit na cca 39 tis. Toto číslo je ale pro
efektivní funkci policie příliš nízké (dle analýz by
mělo být policistů v zemi 40 309). Policejní
prezident chce také požádat ministra vnitra Jana
Kubiceho o navýšení rozpočtu.

Izrael má 5 jistých hlasů proti Palestině při
zářijovém hlasování OSN 
28.08.2011 Při hlasování o přijetí Palestiny do
Organizace spojených národů (OSN) bude pět
států proti. Podle izraelského deníku Ha'arec, který
má údajně informace z izraelského ministerstva
zahraničí, zaujme odmítavý postoj USA, Německo,
Itálie, Česká republika a Nizozemí. Izraelský
velvyslanec v OSN Ron Prosor oznámil, že nelze
očekávat, že se podaří hlasování zabránit a podle
něj nezbývá Izraeli než doufat, že se většina
západních států zdrží či nebudou přítomné. Pro se
pravděpodobně vysloví 130 až 140 ze 193
členských zemí OSN, což splňuje dvoutřetinovou
nutnou hranici. Jediným problémem může být veto
USA v Radě bezpečnosti OSN, ovšem Palestina
prý v takovém případě požádá o
status pozorovatele jaký má dnes Vatikán.

Demonstranti v Egyptě požadují omezení
diplomatických styků s Izraelem
28.08.2011 Po nedávné roztržce, kdy zahynulo
celkem pět příslušníků egyptských ozbrojených
složek kvůli útoku izraelského letadla, pokračuje
napětí mezi oběma státy, které vyústilo i v odvolání
egyptského velvyslance z Izraele. Přes tisíc lidí v
Káhiře před izraelskou ambasádou protestují proti
Izraeli a odmítají přítomnost Izraelců v Egyptě.
Demonstranti také požadují okamžité vyhoštění
izraelského velvyslance. Izraelská ambasáda je
také bez své vlajky, kterou svěsil jeden z
demonstrantů, a netroufá si ji znovu vyvěsit.
Někteří z účastníků dokonce prohlašují, že jsou
připraveni jít do války a všichni požadují
přehodnocení mírových smluv z Camp David z
roku 1979.

Útoky žhářů již druhý týden sužují německá
velkoměsta
28.08.2011 Mladí vandalové se evidentně
inspirovali nepokoji ve Velké Británii. Nejedná se o
organizované protesty ale o jednorázové akce,
proti nimž je policie většinou bezmocná. V Berlíně
shořelo třikrát více aut než za celý loňský rok a v
Hamburku dokonce hořela banka. Policie již ve

městech posílila hlídky a nasadila i vrtulník s
termovizí. 

Jižní Súdán má svou první vládu
28.08.2011 Prezident Jižního Súdánu Salva Kiira
dnes jmenoval historicky první vládní kabinet od
vyhlášení nezávislosti na počátku minulého
měsíce. Podle expertů je vláda dobře vyvážená a
zahrnujeministry, kteří reprezentují většinu oblastí
a etnických skupin. Před vládou nyní stojí těžký
úkol stabilizace státu, který prochází boji mezi
různými milicemi a místními kmeny, posílení
státních institucí a boj proti rozsáhlé korupci.

Libyjští povstalci se chystají na Syrtu, Tripolis
je v katastrofickém stavu a stále se v něm
bojuje
28.08.2011 Ačkoliv povstalci již drží většinu
hlavního města Tripolisu, stále se bojuje v
některých částech. Především ve čtvrti Abu Salim,
která je tradičně pro Muammara Kaddafiho, se
stále bojuje. Podle odhalovaných záběrů britské
televize Sky News a místních pozorovatelů se obě
strany konfliktu dopouští hrůzných činů. Byl
například objeven masový hrob 53 lidí v místním
skladu (zřejmě se jednalo o vězněné odpůrce
vlády), stejně tak ale byla nalezena těla 22
afričanů, kteří bojovali na straně Mummara
Kaddafiho - tito vojáci byli popraveni se svázanýma
rukama za zády. Hlavní město je nyní bez funkční
vlády, docházejí zde zásoby potravin, vody i
veškerého dalšího potřebného materiálu a
povstalci se dopouštějí rabování. Silné boje
probíhají u města Zawara, asi 160 km západně od
hlavního města, a stejně tak brzy začnou v Syrtě,
rodišti Muammara Kaddafiho. Podle povstalců síly
loajální Kaddafimu v Syrtě odmítli jednat a proto je
třeba město obsadit vojensky.

Google TV startuje příští rok v Evropě
27.08.2011 Firma Google spustila svou televizní
službu, která umožňuje kombinovat sledování
televize se surfováním po internetu, již minulý rok v
říjnu v USA. Přes negativní reakce televizního
průmyslu vedení firmy tvrdí, že nehodlá konkurovat
televizním společnostem, ale naopak podpořit
tvůrce pořadů rozvíjením nové generace televize.

Bývalý mexický prezident Fox: "Amnestie pro
drogové kartely"
27.08.2011 Bývalý mexický prezident Vicente Fox
prohlásil, že stát by měl vážně uvažovat o
vyhlášení amnestie pro drogové kartely a také
plánovat legalizaci drog v celé zemi. Jen tak může
podle bývalého prezidenta skončit dlouholeté
násilí, které si již vyžádalo desetitisíce lidských
životů. Tyto myšlenky jsou však v silném rozporu
se strategií nynějšího mexického prezidenta Felipe
Calderona, který s drogovými kartely bojuje se
stále větším a větším počtem vojáků.

Hurikán Irene zeslábl
27.08.2011 Hurikán Irene již dorazil v sobotu po
poledni středoevropského času k východnímu
pobřeží USA. Síla hurikánu však již klesla podle
Saffirovy-Simpsonovy stupnice do první z pěti
kategorií. Živel má však i přesto podle odborníků
potenciál způsobit miliardové škody. Z obavy před
katastrofou již bylo evakuováno na východním
pobřeží USA 2,2 milionu lidí, nejvíce poté ve státě
New Jersey.

Wikileaks: USA významně ustoupily Česku
27.08.2011 Server Wikileaks zveřejnil na svých
stránkách informace o tom, že USA v roce 2008
významně ustoupily Česku při uzavírání smlouvy o
výstavbě protiraketového radaru. Spojené státy se

prý zavázaly, že pobyt všech amerických vojáků v
zemi bude výlučně spojen s obsluhou
protiraketového krytu. Jiní vojáci právo na pobyt
nemají. Podle serveru Wikileaks se jedná o raritní
dohodu, neboť USA mají s ostatními spojenci v
NATO obecné, široce založené smlouvy o pobytu
svých vojáků.

New York uzavírá všechna svá letiště
27.08.2011 V sobotu v poledne místího času
budou v americkém New Yorku z obavy před
blížícím se hurikánem Irene uzavřena letiště pro
všechny přílety. Uzavírka se týká především letiště
Johna F. Kennedyho, letiště LaGuardia a letiště
Newark. Odlety jsou zatím povoleny. V New Yorku
se kvůli hurikánu uzavře v poledne i městská
hromadná doprava.

Růst americké ekonomiky nesplnil očekávání 
27.08.2011 Ve 2. čtvrtletí tohoto roku stoupla
ekonomika USA pouze o 1 %, což je méně, než
odborníci a analytici očekávali. Tyto výsledky
zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. V USA
tak znovu sílí obavy z přicházející recese. Experti
však stále upozorňují na fakt, že v celém 1. pololetí
stoupla ekonomika o 0,7 %.

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
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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.

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.
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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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