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Ministr zahraničí jmenoval Jiřího Schneidra
novým státním tajemníkem pro EU
04.09.2011 Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg
(TOP 09) jmenoval státního tajemníka pro EU. Stal
se jím jeho první náměstek Jiří Schneider. Vláda
minulý týden schválila vznik stejného postu na
Úřadu vlády, zde by ho měl zastávat dosavadní
šéf evropské sekce Úřadu vlády ČR Vojtěch
Belling.

Tropický hurikán Lee zasáhl americký stát
Louisiana, v ohrožení je i New Orleans
04.09.2011 Americký stát Louisiana byl zasažen
tropickým hurikánem Lee. Podle meteorologického
centra floridského města Miami je v ohrožení i
město New Orleans, které bylo v roce 2005
zdevastováno jinou tropickou bouří Katrina. Zdroje
uvádějí, že bouře je v současné chvíli 125 mil
jihozápadně od města a vítr se pohybuje
průměrnou rychlostí 45 mil za hodinu.

MMF: "Evropské země i USA musí podpořit
ekonomický růst."
04.09.2011 Šéfka Mezinárodního měnového fondu
Christine Legardeová doporučila v rozhovoru pro
německý tisk evropským zemím a USA, aby
projevily snahu o zmírnění svých programů úspor.
Místo toho by se země měly koncentrovat na přijetí
kroků na podporu ekonomického růstu.
Legardeová dodala, že pokud USA přijmou
střednědobý program rozpočtové adaptace, budou
moci upustit od krátkodobých úsporných opatření a
zavést tak kroky na podporu růstu.

Dominik Strauss-Kahn se vrátil do Francie
04.09.2011 Bývalý ředitel Mezinárodního
měnového fondu (MMF) Dominik Strauss-Kahn se
dnes v dopoledních hodinách vrátil ze Spojených
států amerických do Francie. V USA čelil Kahn
obvinění ze sexuálního napadení pokojské v
newyorském hotelu. Na konci měsíce srpna však
prokuratura stáhla všechna obvinění.

FBI: "Al-Kaida shání letecké piloty pro malé
letouny."
04.09.2011 Americký federální úřad pro
vyšetřování (FBI) vydal ve spolupráci s
Ministerstvem vnitřní bezpečnosti USA varování,
že teroristická organizace Al-Kaida v současné
době shání piloty a také své sympatizanty v řadách
leteckých instruktorů, kteří by mohli vycvičit
potenciální sebevražedné útočníky. Jedná se
podle interních zdrojů především o malé letouny.
Dle obou úřadů neexistují žádné konkrétní
informace o teroristické akci, bezpečnostní
opatření se však z preventivních důvodů zpřísňují
kvůli blížícímu se výročí útoků na New York a
Washington z 11.9.2001.

Kuba odvolala svého velvyslance z Libye
04.09.2011 Kuba stáhla svého velvyslance i další
zaměstnance ambasády a opět jasně deklarovala,
že neuznává prozatímní libyjskou vládu složenou z
rebelů. Kubánské ministerstvo zahraničí také
varovalo před možným útokem NATO v Sýrii a
odsoudilo vojenskou intervenci v Libyi, kde podle
Kubánců díky leteckým útokům koaličních sil
zahynuly tisíce lidí.

Rusko vyzkoušelo raketu s novým typem
hlavice
04.09.2011 Ruské ministerstvo obrany oznámilo,
že byla úspěšně otestována raketa Topol s novým
typem hlavice. Raketa Topol, která by měla
zvládnout obejít i obranné protiraketové systémy,
je ve výzbroji ruské armády již 23 let a test měl
ukázat, zda je plně funkční i s novu hlavicí. Podle

ministerstva obrany byla raketa dostatečně přesná.

Human Rights Watch: "americká CIA a britská
M16 pomáhaly libyjské vládě chytat disidenty"
04.09.2011 Organizace Human Rights Watch
uvedla, že tajné služby USA a Velké Británie
spolupracovaly s libyjskou vládou a dovážely do
země uprchlé disidenty a zároveň své vězně na
mučení. Podle Human Rights Watch byly nalezeny
stovky dokumentů v kanceláři uprchlého libyjského
ministra zahraničních věcí Moussi Koussi, ve
kterých je i čilá korespondence mezi úředníky obou
tajných služeb a libyjským ministrem, který byl
zároveň šéfem tajných služeb. Z dokumentů
například vyplývá, že současný vojenský velitel
Tripolisu prozatímní vlády Abdel Hakim Belhadj byl
v v roce 2004 chycen CIA a dopraven do Libye,
kde byl předán libyjským tajným službám.
Dokumenty podle Human Rights Watch potvrzují
informace o praktikách administrativy bývalého
prezidenta USA George W. Bushe, kdy byly např.
osoby podezřelé z terorismu předávány do dalších
zemí k výslechu.

Na jihu Súdánu se nadále bojuje - 3000
uprchlíků
04.09.2011 Na jihu Súdánu pokračují stále
intenzivnější boje mezi súdánskou armádou a
povstalci sympatizujícími s Jižním
Súdánem. Organizace spojených národů pro
uprchlíky (UNHCR) vyzývá k okamžitému ukončení
bojů a varuje před humanitární katastrofou v
případě, že boje přerostou v další vlnu násilí a
eskalaci nového konfliktu. Boje se nyní týkají
především dvou států - Jižního Kordofanu a
Modrého Nilu, které podle odborníků představují
pro centrální vládu v Chartúmu velký politický
problém. Súdán také nadále obviňuje Jižní Súdán
z podpory povstalců a přiživování násilí.

Itálie uvolní libyjským rebelům 2,5 miliardy
Euro
04.09.2011 Italský ministr zahraničí Franco Frattini
oznámil, že se Itálie nejpozději do dvou týdnů
pokusí uvolnit dva a půl miliardy Euro, které byly
zmrazeny libyjské vládě. Celkem Itálie zabavila
pouze na svém území 7 miliard Euro. Libyjská
vláda totiž investovala do italských společností a
vlastnila 7,5 % na největší italské bance UniCredit,
jednoprocentní podíl měli Libyjci i na ropné a
plynárenské společnosti Eni a zhruba 2% na
skupině Finmeccanica, která funguje v leteckém a
obranném průmyslu.

Íránská první jaderná elektrárna je v provozu
04.09.2011 V noci začala první íránská jaderná
elektrárna Bushehr dodávat energii do sítě,
informovala o tom národní agentura ISNA. Podle
mluvčího Organizace pro atomovou
energii Hamid-Khadema Qaemi bude elektrárna
fungovat až do 12. září, kdy má být spuštěn
standardní provoz, pouze na 40% svého výkonu.
Elektrárna Busher stála přes miliardu amerických
dolarů a má podle plánů dodávat až 1000
Megawattů. Pro Írán se má jednat pouze o první z
řady jaderných elektráren, které mají vytvořit síť po
celé zemi a snížit tak její závislost na ostatních
zdrojích energie. Ačkoliv se západ obává, zda se
nejedná o další krok k vytvoření jaderné bomby,
odborníci se shodují, že nikoliv, neboť Rusko bude
mít pod kontrolou dovoz obohaceného uranu a
stejně tak i odvoz vyhořelého jaderného paliva,
které má být poté použito k výrobě plutonia.

Turecko bude žalovat Izrael u Mezinárodního
soudního dvora
04.09.2011 Poté, co se Izrael definitivně odmítl

omluvit za smrt 9 Turků, kteří se snažili prolomit
blokádu Gazy s humanitární pomocí minulý rok,
vypovědělo Turecko izraelského velvyslance z
Ankary. Dále Turecko v reakci na zprávu OSN,
podle níž je blokáda Gazy legální, oznámilo ústy
svého ministra zahraničí Ahmeta Davutoglu, že
bude požadovat přezkoumání blokády i zásahu u
Mezinárodního soudního dvora. Zpráva
vyšetřovací komise OSN není podle Turků
závazným dokumentem a nesouhlasí s jejím
výsledkem.

EU se obává obrovského množství zbraní v
Libyi
04.09.2011 Agostino Miozzo, zvláštní představitel
EU v Libyi oznámil, že Evropská unie požaduje,
aby prozatímní libyjská vláda, Národní rada (NTC),
začala co nejrychleji řešit bezpečnostní problém
vyvstávající z obrovského množství zbraní v oběhu
a nekontrolovaných hranic. EU se obává, že by
zbraně mohly nejen zaplavit ostatní trhy, ovšem že
by se také mohly dostat do rukou islamistickým
milicím, které se revoluce snaží využít k posílení
svých pozic. Dále EU požaduje reorganizaci
ozbrojených sil rebelů a armádního velení, které
bude schopné adekvátně kontrolovat hranice i
pořádek v zemi.

Japonský premiér představil nové složení
vládního kabinetu
04.09.2011 Premiér Yoshihiko Noda jmenoval do
funkce ministra financí Juna Azumiho a na svoji
bývalou pozici ministra obchodu dosadil Yoshia
Hachira. Tato dvě jména budou v současné
japonské vládě klíčová, jelikož hlavní výzvou pro
nynější kabinet je vytáhnout zemi z ekonomické
recese a obnovit hospodářský růst po březnové
katastrofě.

Peking bojuje proti dopravním potížím
zpoplatněním některých silnic
04.09.2011 Zpoplatněním hlavních a
nejvytíženějších silničních komunikací hodlá
čínská vláda zamezit zoufalé dopravní situaci v
hlavním městě. Poplatky by měly zároveň
motivovat obyvatele k většímu využívání hromadné
dopravy a jiných ekologičtějších dopravních
prostředků. Tento krok by měl také podpořit
prodeje hybridních a elektrických vozidel, která
budou od poplatku oproštěna.

Obyvatelé Jižní Korei protestují proti nové
námořní základně
04.09.2011 Proti vybudování nové základny na
ostrově Jeju protestují lidé již několik měsíců,
avšak teprve nyní se na místo přesunuly
pořádkové jednotky, aby uklidnily situaci.
Obyvatelé z okolí budoucí základny argumentují
tím, že projekt v hodnotě 970 milionů dolarů pouze
vyhrotí už tak napjatou situaci v regionu. Navíc se
podle ekologů jedná o výrazný zásah do životního
prostředí v dané oblasti.

Polské školy v Litvě zůstaly zavřené 
03.09.2011 Mnoho rodičů v září odmítlo poslat své
děti do polských škol, aby tak vyjádřili nesouhlas s
novým školským zákonem, který zavádí povinnou
výuku některých předmětů v litevštině. Početná
polská menšina v Litvě má strach, že brzy dojde k
úplnému uzavření polských škol. Polsko-litevské
vztahy jsou již delší dobu napjaté kvůli zákazu
litevských úřadů používat polská jména ve své
tradiční podobě. Nový školský zákon hodlá prověřit
Evropská komise.
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Běloruský prezident propustil 4 zatčené
disidenty a chce diskutovat s opozicí
03.09.2011 Alexandr Lukašenko omilostnil 4
účastníky demonstrací proti jeho znovuzvolení,
kteří byli spolu s 24 dalšími lidmi vězněni od
loňského prosince. Lukašenkův režim nabídl
opozici zahájení dialogu o budoucnosti země, od
něhož si autoritářský prezident zřejmě slibuje
zlepšení vztahů se západem. Běloruská opozice
však naznačuje, že se A.Lukašenko pouze snaží
zajistit hospodářkou pomoc pro zbídačenou
běloruskou ekonomiku. 

EU uvalí embargo na dovoz ropy ze Sýrie
03.09.2011 Zástupci sedmadvacítky se dnes
dohodli na dalším zpřísnění ekonomických sankcí
vůči syrskému režimu, jenž 95% procent své ropy
vyváží do EU. Došlo k rozšíření seznamu osob a
firem, kterým byl zakázán vstup na území EU.
Ropné embargo vstoupí v platnost v půlce
listopadu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
zavádění sankcí odsoudil, neboť podle něj žádné
problémy neřeší. Od pátku, kdy v Sýrii opět zesílily
protivládní protesty, přišlo o život 14 demonstrantů.

Syn Muammara Kaddafiho se setkal s
představiteli libyjských kmenů kvůli
znovudobytí Tripolisu
03.09.2011 Mluvčí Kaddafiho syna Saifa al-Islama,
Moussa Ibrahim, telefonicky oznámil agentuře
Reuters v Tripolisu, že se nachází v okolí Tripolisu,
přičemž zde je za účelem schůzek s kmenovými
vůdci, kteří by měli silám Muammara Kaddafiho
opět pomoci dobýt Tripolis. Podle slov Moussi
Ibrahima má Kaddafiho strana stále dostatek sil.
Dále zpochybnil schopnost povstalecké Libyjské
národní rady vést zemi a poukázal na neutěšený
stav v hlavním městě Tripolisu.

Na hranicích mezi Jižním Súdánem a Súdánem
vypukly boje, OSN odchází
03.09.2011 Na území Súdánu při hranicích s
Jižním Súdánem vypukly otevřené boje mezi
súdánskou armádou a spojeneckými silami Jižního
Súdánu. Podle svědků dochází k masivnímu
exodu obyvatel z této oblasti. Generální tajemník
OSN Ban Ki-moon již vyjádřil hluboké znepokojení
a vyzval k okamžitému ukončení násilí a umožnění
přístupu humanitární pomoci. Hranice mezi Jižním
Súdánem a Súdánem doposud hlídalo 10 000
příslušníků mírových sborů OSN a Africké
unie UNMIS, ovšem ti se nyní stahují poté, co
vypršel jejich mandát a súdánská vláda již
neposkytla nový souhlas k jejich přítomnosti.
Súdán již v minulosti upozornil na to, že hodlá
odzbrojit přívržence jihu a stejně tak nyní vláda
oznámila, že odvolává současného guvernéra,
vyhlašuje výjimečný stav a jmenuje nového

vojenského správce pro oblast Modrého Nilu.

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.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
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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