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Vláda schválila vytvoření funkce tajemníka pro
EU
31.08.2011 Vláda dnes schválila vznik nové
funkce státního tajemníka pro EU. Stane se jím
Vojtěch Belling, který dosud zastával post šéfa
evropské sekce Úřadu vlády ČR.

V Německu začíná soud s útočníkem z
frankfurtského letiště 
31.08.2011 Mladík kosovského původu letos v
březnu střílel na americké vojáky připravující se na
odlet do Afghánistánu. Než se střelci zasekla
pistole, stačil zasáhnout 4 muže, z nichž dva svým
zraněním podlehli. Dnes se se slzami v očích
omluvil příbuzným obětí. Dle obhajoby jednal pod
vlivem radikální islámské propagandy.

Chorvatský expremiér Ivo Sanader byl obviněn
z korupce
31.08.2011 Ivo Sanader měl ještě jako náměstek
ministra zahraničí během jednáních o úvěru s
rakouskou bankou Hypo Alpe Adria Group v letech
1994 – 1995 přijmout nezákonnou provizi ve výši
11,6 milionu korun. Dále je bývalý předseda vlády
obviněn ze zneužívání svého postavení a korupce
v letech 2003 - 2009, kdy zastával úřad premiéra.

Zítra se uskuteční pařížské jednání o Libyi
31.08.2011 Ve čtvrtek se v Paříži sejdou
představitelé světových velmocí i států, které se
podílejí na politice v Libyi, aby projednali budoucí
pomoc současné Národní radě Libye (NTC).
Libyjská prozatímní vláda se již nechala slyšet, že
budou odměněni ti, kteří podporovali povstání proti
Muammarovi Kaddafimu. Za jednáním v Paříži stojí
Velká Británie a Francie, které podle svých slov
chtějí dokázat, že se v Libyi nemusí zopakovat
stejná chyba jako v Iráku, kde se doposud nedaří
nastolit trvalý mír a stabilńí demokratickou vládu.
Setkání "přátel Libye" se zúčastní na 60 států a
mezinárodních organizací, mezi kterými nebudou
chybět ani Čína a Rusko, a to v den 42. výročí
převzetí moci v Libyi Kaddafim.

Americký generál Petraeus se stane ředitelem
CIA
31.08.2011 Dlouholetý generál americké armády a
hlavní velitel sil NATO v Afganistánu a Iráku David
Petraeus ukončil dnes svou službu v armádě.
6.září se stane novým ředitelem CIA. Podle
prezidenta Obamy je Petraeusova dlouholetá
zkušenost v armádě tím nejlepším předpokladem
pro výkon práce v hlavní zpravodajské službě
USA.

Hurikán Irene ochromil východ USA
31.08.2011 Americký prezident Barack Obama
vyhlásil dnes oblast Severní Karolíny a New Yorku
za místa postižená přírodní katastrofou. Hurikán si
doposud vyžádal 40 lidských životů a škody jsou
odhadovány na zhruba 10 miliard dolarů. Město
New York muselo poprvé v historii uzavřít své
metro a domov opustilo již asi 370 000 obyvatel.
Podle expertů se však prezident Obama snaží
jednat rychle, aby tak předešel chybě svého
předchůdce George Bushe, jehož pomalá reakce
na hurikám Katrina přinesla Spojeným státům
velké obtíže.

Čína obviňuje Apple ze znečišťování podnebí
31.08.2011 Čínský Institut pro veřejné a
ekologické záležitosti (IPE) obviňuje společnost
Apple, že jejím působením na čínském území
dochází k obrovskému znečišťování podnebí v
zemi. Zpráva ekologických skupin hovoří
především o dvou továrnách Kaedar Electronics a
Unimicron Electronics, které na východě Číny

pracují pro Apple. Rodiče prý dokonce začínají z
obavy před ohrožením zdraví svých dětí posílat
své potomky do vzdálenějších škol.

Čína plánuje přesidlování 3 milionů obyvatel-
odkloní kvůli tomu Jang-c'-ťiang
30.08.2011 Čínská vláda má v plánu odklonit
nejdelší řeku na euroasijském
kontinentu Jang-c'-ťiang, aby mohla v místě jejího
dosavadního toku vybudovat nová města. Práce
spojené s přesidlováním 3 milionů obyvatel na
území větším než Francie přijdou na více než 300
miliard dolarů. Odklonění toku má zároveň zlepšit
zavlažování a tím i zemědělské podmínky na
severu země. Přesměrovaný veletok se tak
postará i o zásobování Pekingu užitkovou vodou,
jejíž spotřeba stále roste.

Nově zvolený nepálský premiér slibuje udržet v
zemi mír
30.08.2011 Premiér Baburam Bhattarai slibuje
dokončení mírového procesu v Nepálu do šesti
měsíců. V zemi panuje neklid od roku 2006, kdy
vypukly nepokoje iniciované tamními maoisty. Ti
tvořili až do roku 2009 nejsilnější parlamentní
stranu, avšak vzdali se moci poté, co jim nebylo v
plném rozsahu umožněno vstoupit do řad armády.
Od té doby byla země bez efektivní vlády a
panovaly dohady o tom, kdo stojí v jejím čele.

Francouzský exprezident Jacques Chirac stane
příští týden před soudem
30.08.2011 Jacques Chirac čelí obvinění ze
zaměstnávání fiktivních osob na pařížské radnici v
době, kdy byl starostou. V letech 1992 – 1995 měl
pobírat plat za 28 neexistujících osob, za což mu
hrozí až 10 let odnětí svobody. Je velmi
pravděpodobné, že i v případě potvrzení
exprezidentovy viny odejde pouze s podmíněným
trestem. 

Ukrajinský prezident Viktor Janukovič je na
návštěvě Polska
30.08.2011 Na jednání v severopolské Juratě dnes
ukrajinský prezident jednal se svým polským
protějškem Bronislawem Komorowskim o
společných zájmech obou zemí. Polská strana,
která kritizuje příliš vřelé vztahy Ukrajiny s
Ruskem, by ráda Ukrajinu více otevřela západu.
Jedním z klíčových témat rozhovorů zůstává
pořadatelství mistrovství Evropy ve fotbale v roce
2012.

Čínský realitní magnát odkoupil část Islandu k
vybudování ekoturistického resortu
30.08.2011 Jeden z nejbohatších Číňanů plánuje
do ekoturistického resortu investovat přes 100
milionů dolarů. Chuang Nu-po prozatím odkoupil
pozemky od soukromých vlastníků, nicméně část
potřebných pozemků je v rukou státu, který
nejspíše nebude mít zájem o jejich prodej. V
současnosti již vlastní Chuang Nu-po více než 300
kilometrů čtverečních na severovýchodě ostrova.

Sněmovna vydala předsedu poslanců VV Víta
Bártu a poslance Jaroslava Škárku k trestnímu
stíhání
30.08.2011 Poslanecká sněmovna dnes rozhodla
o vydání předsedy poslanců VV Víta Bárty a
poslance Jaroslava Škárky (dříve VV) k trestnímu
stíhání. Stíháni mají být kvůli podezření z
korupce. Pro jejich vydání bylo celkem 177
poslanců, tři byli proti.

V Jihoafrické republice se spouští boj o moc -
nepokoje v ulicích potlačuje policie
30.08.2011 Za pomoci vodních děl a slzných

granátů nyní policie potlačuje v Johannesburgu.
Desítky příznivců vůdce Ligy mládeže ANC Julia
Malemy nesouhlasí s disciplinárním řízením,
kterému má Julius Malema čelit za rozsévání svárů
ve vládnoucí straně ANC. Malema byl jedním z
těch, který podle komentátorů pomohl současnému
jihoafrickému prezidentovi Jacobu Zumovi k moci,
ovšem posledních několik měsíců stále silněji
vystupuje proti němu a straně. Příznivci Malemy
nyní pálí plakáty s prezidentem JAR a ničí plakáty
strany ANC. Jihoafrická republika čelí v
současnosti velkým ekonomicko-sociálním
problémům a dokonce se spekulovalo o možném
znárodňování dolů, které patří ke klíčovým
odvětvím ekonomiky JAR. Tyto spekulace mimo
jiné velmi často přicházely právě od vůdce Ligy
mládeže Malemy, ačkoliv je vláda popírala, a
způsobovaly velké rozrušení mezi zahraničními
těžařskými společnostmi.

Libyjští povstalci považují kroky Alžírska za akt
agrese
30.08.2011 Podle představitelů Národní rady -
prozatímní vlády Libye, se Alžírsko dopouští aktu
agrese proti Libyi, když přijalo příbuzné Muammara
Kaddafiho. Alžírské ministerstvo zahraničí v
pondělí potvrdilo, že do země vstoupili Kaddáfího
žena Safia, dcera Aisha a jeho synové Hannibal a
Mohammed spolu se svými dětmi. Alžírsko mimo
jiné nadále uznává libyjskou vládu za legitimní
vedení země. Národní rada se nyní snaží
prosazovat svou autoritu, proto nyní vydala
ultimátum pro libyjskou armádu věrnou Kaddafimu,
aby se nejpozději do soboty vzdala. Ovšem podle
zdrojů ze sil povstalců se tak děje i proto, že se
rebelové bojí bojů v Sirtě, rodišti Muammara
Kaddafiho, kam se z celé Libye stahují loajální síly
libyjské vlády.

Súdán předal stížnost Radě bezpečnosti OSN
na Jižní Súdán
30.08.2011 Súdánští představitelé oznámili, že
dnes předali oficiální stížnost Radě bezpečnosti
OSN, ve které obviňují nově vzniklý stát Jižní
Súdán z podněcování nepokojů a způsobování
nestability ve federativním státě Jižní Kardofan,
který i přes většinu černošského křesťanského
obyvatelstva náleží k severnímu arabskému
Súdánu. Jižní Kardofan disponuje velkými
zásobami ropy, přičemž násilí a nepokoje se zde
rozhořely již v červenci. Rada bezpečnosti se
problematickou situací zde již několikrát zabývala a
generální tajemník OSN dokonce vznesl oficiální
protest po smrti vojáků mírových sborů, která byla
údajně způsobena nespolupracováním ze strany
súdánské armády.

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
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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.

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.
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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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