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Jacques Chirac bude souzen v nepřítomnosti
06.09.2011 Francouzský exprezident, který je
obviněn ze zaměstnávání fiktivních osob na
pařížské radnici, si podle svých slov sám přeje,
aby se proces uskutečnil. Soud v pondělí uznal
pravdivost lékařské zprávy, která Jacquese
Chiraca shledává neschopným účastnit se
soudního líčení z důvodů neurologického
onemocnění. Verdikt by měl být vynesen za tři
týdny.

Wikileaks: „Maďarský premiér Viktor Orbán
během voleb v roce 2006 veřejně lhal"
06.09.2011 Dle amerických depeší, které uveřejnil
server Wikileaks, tehdejší šéf opozice Viktor Orbán
upozornil americké diplomaty na to, aby jeho slova
nebrali příliš vážně. Premiérova strana Fidesz má
dnes drtivou podporu veřejnosti, a tak se této
zprávě v Maďarsku nedostalo téměř žádné
publicity.

Na katarského vládce byl spáchán atentát, Írán
popírá, Katar se nevyjadřuje
06.09.2011 Na katarského emíra Hamida bin
Chalifa Saniho měl být spáchán atentát nedaleko
jeho paláce v hlavním městě Doha. Na kolonu
vozidel s emírem údajně zaútočili ozbrojenci a
zranili samotného emíra Saniho. Íránská
ambasáda ovšem událost zcela popírá a
velvyslanec v Doha tvrdí, že se katarský emír
zdržuje v hlavním městě Francie. Katarská vláda
ovšem o incidentu zcela mlčí. Podle egyptského
listu Al-Fadzhar je to ovšem proto, že Katar na
událost uvalil úplné informační embargo. Je
možné, že událost má souvislost s podporou
vzniku palestinského státu a organizace Hamas,
kterou podle jiných agentur katarský vládce vyjádřil
v pondělí v Doha.

Armáda Pobřeží slonoviny mění svůj název -
chce se zbavit své minulosti 
06.09.2011 Současná armáda Pobřeží slonoviny,
která je složená z různých povstaleckých frakcí a
dobrovolných bojovníků, se snaží od skončení
konfliktu a sesazení prezidenta Laurenta Gbagba o
restrukturalizaci a zavedení pořádku. V rámci toho
bylo již demobilizováno 10 000 mužů. Stávající
název Republikánská armáda Pobřeží slonoviny
(FRCI) bude změněn na Národní ozbrojené síly
Pobřeží slonoviny (FANCI). Důvodem má být
zapomenutí na válku z konce roku 2010, kdy FRCI
bojovala se stálou armádou prezidenta Gbagba
FDS. Důvodem je ale ovšem i to, že armáda pod
názvem FRCI je dle hlášení, která obdrželo OSN,
odpovědná za rozsáhlé popravy i po skončení bojů
a podle obyvatel Abidjanu také za rabování a
vydírání. Armáda se tak změnou názvu snaží
zbavit své "temné nedávné minulosti", jak uvádějí
někteří kritici.

Itálii zasáhla masivní stávka proti úsporným
opatřením
06.09.2011 Lidé po celé Itálii dnes odmítli pracovat
a vydali se do ulic, aby protestovali proti úsporným
opatřením, které se chystá prosadit kabinet
premiéra Silvia Berlusconiho, aby umožnil získání
finanční podpory od Evropské centrální banky.
Osmihodinové stávky pojmenované CGIL se
účastnilo přes 6 milionů Italů, kteří protestují proti
úsporám ve výši 45,5 miliardy euro. Došlo k
narušení provozu veřejné a letecké dopravy po
celé zemi, což podle expertů podtrhuje vážnost
situace ve třetí největší ekonomice eurozóny.

Trestní tribunál OSN pro bývalou Jugoslávii
odsoudil srbského generála Perisice
06.09.2011 V Haagu byl vynesen rozsudek pro

bývalého srbského generála Momcilo Perisice,
který je zodpovědný za vraždy, pronásledování a
útoky na civilisty v Bosně a Chorvatsku v roce
1990. Generál Momcilo Perisic, který je tak prvním
odsouzeným oficiálním představitelem tehdejšího
Srbska, byl shledán vinným za vraždu 8.000
muslimských mužů a chlapců v Srebrenici a za
42-měsíční obléhání Sarajeva. Stejně tak byl
odsouzen za zajišťování materiální a finanční
podpory Srbů v Bosně a Chorvatsku. Podle soudu
je generál Perisic také odpovědný za příkaz k
ostřelování hlavního města Chorvatska Záhřebu v
roce 1995. Srbský ministr obrany Dragan
Sutanovac se k rozsudku vyjádřil s tím, že tehdejší
doba byla velmi těžká a tyto události ztěžují
srbskou snahu o nápravu, neboť otevírají staré
rány.

Íránská policie zadržela 5 členů Al-Kaidy
06.09.2011 Podle íránské tiskové agentury IRNA
zadržela policie pět členů teroristické sítě Al-Kaidy
v provincii Kerman na východě země. Podle policie
se zadržení chystali do země dopravit velké
množství výbušnin s cílem provádět různé
sabotáže. Od prosince minulého roku zadržela
íránská policie 9 teroristů.

Zlato poprvé v historii trhlo hranici 1920 dolarů
za unci
06.09.2011 Americké zlato trhlo dnešním dnem
novou hranici a vyšplhalo se na 1923,1 dolaru za
unci. Tento šokující objev přinesla na veřejnost
agentura Kitco, jejíž experti se domnívají, že
hranice se může v nejbližší době přiblížit i k 2000
dolarů za unci. Příčinou tak prudkého vzrůstu je
podle oficiálních informací stále se prohlubující
dluhová krize v eurozóně, která nutí investory
ukládat své investice do zlata.

SPD zvítězila v zemských volbách v
Meklenbursku-Předním Pomořansku
05.09.2011 Vítězství sociálních demokratů
znamená prohru pro Angelu Merkelovou v jejím
vlastním volebním okrsku. Spekuluje se o tom, že
SPD (získala 36% hlasů) vytvoří s Die Linke (17%
hlasů) koalici. Hranici 5% hlasů překročila kromě
Zelených i krajně pravicová NPD. Vládní
Křesťanští demokraté, kteří se se ziskem 24%
hlasů umístili na druhém místě, zřejmě odejdou do
opozice.  

Rusko je připraveno řešit spory o dodávkách
plynu s Ukrajinou u soudu
05.09.2011 Ukrajina není spokojena s Moskvou
nastavenými cenami za ruský plyn. Prezident
Viktor Janukovič dokonce prohlásil, že kontakty s
Ruskem Ukrajinu ponižují. Podle slov ruského
ministra zahraničí Sergeje Lavrova je Rusko
připraveno hájit své zájmy u mezinárodního soudu,
ukrajinský šéf diplomacie Konstantin Griščenko
naopak věří v brzké urovnání sporu

Proces s Jacquesem Chiracem byl zahájen v
jeho nepřítomnosti
05.09.2011 Francouzský exprezident čelí obvinění
ze zaměstnávání fiktivních lidí na pařížské radnici
v době, kdy byl starostou města, za což mu hrozí
až desetiletý trest. Dle lékařské zprávy, kterou
dnes obdržel soud, však osmasedmdesátiletý
exprezident není ze zdravotních důvodů schopen
odpovídat na pokládané otázky. Soud nyní čeká
na výsledky jím vypsané nezávislé expertizy, podle
níž se rozhodne o pokračování procesu.

Novým náměstkem ministra financí pro
finanční trhy se stane Radek Urban
05.09.2011 Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP

09) bude mít od poloviny září nového náměstka
pro finanční trhy. Bude jím současný
místopředseda představenstva a náměstek
generálního ředitele Investiční společnosti České
spořitelny Radek Urban. Na tomto postu nahradí
Kláru Król Hájkovou, která se chystá do Londýna
a stane se novou zástupkyní ČR v Evropské bance
pro obnovu a rozvoj.

V Tunisku nadále dochází k nepokojům
05.09.2011 Ve městě Metlaoui, asi 350 km jižně
od hlavního města Tunisu, pokračují střety
obyvatel a armády poté, co vojáci zabili jednu ženu
a zranili několik lidí v Sbeitle, kde zahájili ostrou
palbu, aby zastavili pouliční boje, jichž se
zúčastnily stovky lidí. Tunisko se od revoluce snaží
normalizovat poměry, ovšem především v
odlehlejších oblastech od hlavního města nadále
musí zasahovat armáda. Situaci nepomáhá ani
občanská válka probíhající v sousední Libyi.

Egyptský policejní generál: "prezident Mubarak
nevydal příkaz k ostré střelbě"
05.09.2011 Při soudu s bývalým prezidentem
Egypta Husni Mubarakem se oběvila překvapivá
výpověď současného policejního
generála Husseina Saeeda Mohameda Mursiho,
který prohlásil, že neví o vydání rozkazu k ostré
střelbě do demonstrantů tehdejším prezidentem
Mubarakem. Vysoce postavený policejní generál
byl vedoucí oddělení komunikace Státní
bezpečnosti a spolu s dalšími dvěma důstoníky byl
ve velitelské místnosti při povstání. Generál Mursi
tvrdí, že za celou dobu jeho působení nikdy
nepřišel žádný takový rozkaz a to ani v lednovém
povstání. Husni Mubarak je právě za vydání
rozkazu k ostré střelbě do protestujících souzen a
v souvislosti s tím i za smrt 850 obětí této palby.

Velká Británie obnovuje své stálé diplomatické
zastoupení v Libyi
05.09.2011 britský premiér David Cameron ve
svém projevu před britským parlamentem týkajícím
se Libye oznámil, že Spojené království obnovuje
svou plnou diplomatickou přítomnost v Tripolisu,
hlavním městě Libye. Stálé zastoupení bude
prozatím vykonávat dosavadní zvláštní vyslanec
britské vlády John Jenkins. Premiér Cameron ve
svém projevu také prohlásil, že Británie i její
spojenci v NATO budou pokračovat v provádění
rezolucí Rady bezpečnosti OSN tak dlouho, jak
bude zapotřebí k ochraně civilistů, přičemž
Velká Británie je dle jeho slov připravena prodloužit
mandát NATO na tak dlouho, jak bude nutné.
Britský premiér také v souvislosti s tím představil
stanovisko své vlády, dle kterého syrský
prezident Bashar al-Assad ztratil veškerou
legitimitu a musí odstoupit.

Hladomor v Somálsku se stále více rozšiřuje
05.09.2011 OSN vyhlásilo stav hladomoru již v
šestém regionu Somálska, kterým je region Bay.
Nyní je podle dostupných informací v této oblasti
přes 750 000 na smrt hladovějících obyvatel a
53% z více než 8 milionů obyvatel není schopno
zajistit adekvátně své potravinové potřeby.
Humanitární pomoc je ovšem velmi těžko
distribuovatelná, neboť v zemi nadále působí
povstalecké milice a různé protivládní frakce, které
se snaží příděly potravin kontrolovat či zcela
zastavit.

Na letišti v americkém Phoenixu došlo ke
krádeži výbušnin
05.09.2011 Podle interních informací došlo na
letišti v americkém městě Phoenix ke krádeži
kontejneru s výbušninami. Explozivní materiál měl
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sloužit jako součást pravidelného výcviku policistů
v letištním terminálu 4. Podle odborníků však
odcizené nálože nemohou být jakkoli použity bez
zakoupení přídatného materiálu a dohledu expertů.

Tropická bouře Lee zeslábla
05.09.2011 Tropická bouře Lee zeslábla v
americkém státě Louisiana při postupu pevninou
až na úroveň tropické níže. Ve městě New Orleans
způsobila vznik přívalových dešťů, na jihu státu
došlo k vytvoření několika tornád. Odborníci se
domnívají, že i přes zeslábnutí hrozí ve státě
Louisiana ničivé povodně.

Wikileaks: "USA požádaly ČR o uskladnění
iránského uranu."
05.09.2011 Dle serveru Wikileaks požádaly
Spojené státy americké Českou republiku v
diplomatické depeši z prosince 2007 o to, aby
země dočasně uložila na svém území iránský uran.
Tato žádost však byla odmítnuta Karlem
Schwarzenbergem, který označil akceptování
požadavku za "politickou sebevraždu" pro Stranu
zelených, za kterou zastával ve vládě pozici
ministra zahraničí.

Wikileaks: "Vondra je nejvetším spojencem
USA v ČR."
05.09.2011 Server Wikileaks zveřejnil zprávu o
tom, že v diplomatické depeši americké ambasády
v Praze z března 2009 byl současný ministr obrany
Alexandr Vondra považován za největšího
spojence Spojených států amerických v ČR.
Vondra v té době zastával v kabinetu bývalého
premiéra Mirka Topolánka pozici ministra pro
evropské záležitosti.

Bývalý islandský premiér stojí před soudem
05.09.2011 Geir Haarde je obžalován ze
zanedbání odpovědnosti při zvládání finanční krize
v roce 2008. Při té zkrachovaly tři největší banky v
zemi a následná situace vyvolala i stále
nevyřešenou kauzu s finančním odškodněním
Británii a Holandsku. Bývalý premiér obvinění
odmítá.

Rio Tinto a Anglo American prodávají svůj
podíl ve společnosti Palabora
05.09.2011 Oba dva těžební giganti shodně tvrdí,
že doly jihoafrické společnosti Palabora, která se
orientuje především na těžbu mědi, nejsou
dostatečně rozvinuté, aby se jim vyplatilo jejich
vlastnictví. Cena Palabory je odhadována okolo 1
miliardy dolarů. Rio Tinto vlastní 57,7% a Anglo
American 16,8% společnosti. Podle vedení obou
firem by se měla Palabora pod novým vlastníkem
soustředit spíše na těžbu a prodej magnetitu.

Nepálský premiér jmenoval členy nového
vládního kabinetu
05.09.2011 Nedávno zvolený premiér Baburam
Bhattarai sestavil dvanáctičlenný vládní kabinet již
týden před svým oficiálním převzetím funkce.
Vláda se bude skládat ze sedmi maoistických
ministrů a osmi ministrů z menších koaličních
stran, které podpořily Baburama Bhattaraie při
volbě. Z Maoistické strany Nepálu bude i
premiérův první náměstek.

Toyota hodlá poprvé přesunout výrobu
určitých komponentů do Číny
05.09.2011 Jednat by se mělo především o
součásti hybridních automobilů. Největší světová
automobilka tak chce uspokojit sílící poptávku po
těchto vozech. Čínská doprava je prozatím jednou
z nejméně ekologických na světě. Nicméně
poptávka po ekologičtějších dopravních
prostředcích stále roste a se začínající podporou
vlády se dá očekávat, že tomu tak bude i nadále.

Počet sebevražd v Jižní Korei se za poslední
dekádu zdvojnásobil
05.09.2011 Jižní Korea je na předních příčkách
světových statistik v počtu sebevražd. Podle
vládních údajů se v roce 2009 dobrovolně
připravilo o život každý den průměrně 40 lidí, což
je dvojnásobek oproti minulým desetiletím.
Přesnou příčinu tohoto jevu se tamním expertům
zatím odkrýt nepodařilo, nicméně vláda si dala za
cíl této skutečnosti do budoucna co nejefektivněji
předcházet.

Japonsko zasáhl tajfun Talas
05.09.2011 Bouře se přehnala nad západní částí
země, a to především nad ostrovem Šikoku, kam
přinesla četné sesuvy půdy a záplavy. Úřady nyní
evidují nejméně 26 mrtvých a přes 50
pohřešovaných. Tajfun byl klasifikován jako
nejničivější od roku 2004.

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 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.

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.
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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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