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Prezident Václav Klaus vystoupí se svým
projevem na konferenci Ambrosetti Forum
02.09.2011 Prezident Václav Klaus se v období 2.
- 4. září zúčastní mezinárodní konference
Ambrosetti Forum v italském městě Villa d'Este di
Cernobbio. Vystoupit by zde měl v sobotu se svým
projevem v tematickém bloku The Agenda for
Europe. Zmiňují se o tom webové stránky
prezidenta ČR www.klaus.cz.

Sněmovna se má zabývat úspornými
opatřeními v sociální oblasti, novelou
školského zákona a trestního zákoníku
02.09.2011 Poslanecká sněmovna by se dnes
měla zabývat schvalováním úsporných opatření v
sociální oblasti a novely školského zákona, která
hovoří o zachování současné podoby státních
maturit přinejmenším na příští rok. Dále by měla
pokračovat v projednávání novely trestního
zákoníku. Ta má mimo jiné zpřísnit tresty za
úplatkářství.

Vláda na Srí Lance představila "nový"
anti-teroristický zákon
02.09.2011 Klíčový bod v tomto zákoně je ten,
který umožňuje i nadále zadržet podezřelého na
delší dobu bez obvinění. Na zrušení tohoto
zákonného ustanovení naléhaly zahraniční státy i
lidskoprávní organizace. Podobné zákony byly
poprvé představeny v roce 1971 a poté znovu v
průběhu občanské války.

Maoističtí rebelové v Nepálu odevzdali zbraně
01.09.2011 Tento krok následoval po uvedení do
funkce nedávno zvoleného maoistického
premiéra Baburama Bhattaraie a znamená výrazný
posun v pět let trvajícím mírovém procesu v zemi.
Otázka odevzdání zbraní byla klíčovou pro další
jednání.

Přestřelka na hranici Kašmíru opět přiostřila
vztahy mezi Indií a Pákistánem
01.09.2011 Obě dvě strany se navzájem obviňují
ze zahájení přestřelky, při které zahynuli tři
pákistánští vojáci. Hranice nazývaná Line of
Control (linie kontroly) byla za posledních padesát
let svědkem mnoha ostrých konfliktů, avšak nyní
jsou střety v této oblasti méně četné než tomu bylo
v minulosti. Každá podobná událost má však podle
místních významný dopad na vztahy obou zemí.

Apple odmítá obvinění ze znečišťování
životního prostředí
01.09.2011 Obvinění padlo na čínské dodavatele
součástek společnosti Apple, kteří údajně při
výrobě hrubě překračují ekologické normy. Apple
se brání tvrzením, že po všech dodavatelích i
subdodavatelích vyžaduje dodržování těch
nejpřísnějších ekologických norem a jejich výrobní
postupy nechává prověřovat. Obvinění se týká
vysokých emisí zdravotně závadného plynu
vznikajícího při výrobě. Čínské firmy jsou často
kritizovány za upřednostňování výroby na úkor
šetrnosti k životnímu prostředí.

Novozélandská tisková agentura končí po 131
letech od svého založení
01.09.2011 Novozélandská tisková agentura, tzv.
NZPA, byla od roku 1879 jedinou nezávislou
tiskovou agenturou v zemi. Společnost sloužila
jako odrazový můstek mnoha významným
novinářům tamního regionu. Za jejím koncem prý
stojí četné změny ve vlastnictví, distribuci a
marketingu v mediálním průmyslu na Novém
Zélandu.

Inflace v Jižní Korei dosáhla tříletého maxima
01.09.2011 Vinu za to podle expertů nesou
především rostoucí ceny potravin, které vyvíjí tlak
na ceny veškerého spotřebního zboží. Míra inflace
v zemi se v srpnu dostala na úroveň 5,3%, ale i
přesto se neočekává, že by tamní centrální banka
v nejbližší době zvedla diskontní sazbu. Cílová
míra inflace v zemi by neměla přesáhnout 4%,
avšak této hranice se za posledních osm měsíců
nepodařilo dosáhnout.

Tokyo zažilo cvičení na situaci po zemětřesení
01.09.2011 Policie uzavřela v japonském hlavním
městě všechny hlavní tahy, aby vyzkoušela postup
při zvládání situace při případném zemětřesení.
Podobná cvičení probíhají v celé zemi každý rok v
srpnu, avšak toto bylo vzhledem k nedávné
katastrofě podstatně přísnější.

Řecký premiér Jorgos Papandreu ostře
reagoval na výroky Václava Klause
01.09.2011 Český prezident během rozhovoru pro
tuzemský tisk označil Řeky za povaleče a „pijáky
ouza,“ kteří rozhodně neměli vstupovat měnové
unie s Německem. Řecký premiér poté českou
hlavu státu odsoudil jako antievropana, který se
snaží roztříštit jednotnou Evropu. 

Polský parlament odmítl změny zákona o
potratech
01.09.2011 Polští poslanci zamítli poměrně
liberální zákon navrhovaný levicí, který by
umožňoval pojišťovnou hrazené přerušení
těhotenství do 12. týdne a zavedl by do škol
sexuální výchovu. Současně parlamentem
neprošel zákon, jenž měl potraty zakázat úplně. V
katolickém Polsku tak sále platí jedny nejpřísnější
podmínek pro provádění potratů.

Podle francouzského prezidenta by spojenci
mohli přistoupit k preventivními útoku na Írán 
01.09.2011 Francouzský prezident Nicolas
Sarkozy na poradě francouzských velvyslanců
podpořil zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Íránu
a dále uvedl, že USA a Izrael útok na íránská
jaderná zařízení nevylučují. Nicolas Sarkozy si
podle svých slov nepřeje eskalaci napětí ve světě,
přesto se zmínil o existenci vážného podezření, že
se Teherán snaží vyrobit jadernou zbraň.

Novou policejní ombudsmankou se stala
Blanka Besserová
01.09.2011 Ministr vnitra Jan kubice jmenoval do
funkce novou policejní ombudsmanku. Stala se
jí  bývalá mluvčí Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu (ÚOOZ) Blanka
Besserová, rozená Kosinová. Novými poradci
ministra vnitra se jsou bývalý ministr dopravy
Radek Šmerda a  Jan Černý ze společnosti Člověk
v tísni.

Dnešní jednání sněmovny začalo se
zpožděním, pokračovat bude až do noci 
01.09.2011 Dnešní jednání Poslanecké sněmovny
začalo s dvouhodinovým odkladem a potrvá až do
noci. Zpoždění bylo způsobeno přestávkou, kterou
si vzala ČSSD na zasedání svého poslaneckého
klubu. Poslanci projednávají například předlohy
sociální reformy, o jejichž konečných podobách
bude sněmovna moci rozhodnout nejdříve příští
týden. Dále se bude zabývat například
posuzováním vládního návrhu na změny v
nemocenské.

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.
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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
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.

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.
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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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