Jan Petránek – doporučené informační zdroje o dění
ve světě
Kdo se chce dívat víceméně na českou scénu, stačí mu: www.aktualne.centrum.cz
Kdo chce jednu centrální adresu - říkám jí SUPER-WEB, pak mu stačí : www.aldaily.com !!!! Tohle je
zázračná stránka, s níž já sám (hlavně když je třeba neztrácet čas, bohatě vystačím. Je to totiž velký
všezahrnující soubor nejdůležitějších světových informačních zdrojů. Vím, že někteří mí kolegové se o
ní naprosto nechtějí dělit. A připomínají mi Pythagorovce, kteří Anno Domini vynášeli rozsudek smrti
nad někým, kdo prozradil základní matematické poučky. Upozorňuji, že nejde o chybu - ALDAILY se
skutečně v tomto případě píše jen s jedním písmenem "l". Na této stránce najdete - a jedním kliknutím
otevřete všechny nejdůležitější tiskové agentury světa - a hned pod nimi všechny nejdůležitější
světové deníky. A na celé stránce pak máte několik tuctů nejvýznamnějších politických, historických,
sociologických i vědeckých úvah, studií a esejů. (a úplně dole ještě se můžete jedním kliknutím vrátit k
tomu, co tu bylo publikováno v řadě minulých let. No, senzace!)
Kdo se chce zabývat i oficiální politikou- pro toho jsou weby: www.whitehouse.gov; (v USA) a
www.kremlin.ru (Rusko).
Skvělá je čínská tisková agentura (už proto, že když ještě celý svět spí, Peking už prezentuje události
své i světové - na www.xinhuanet.cn/english
Pro angličtináře - je samozřejmě zásadní http://www.bbc.co.uk/worldservice ; a kdo raději čte zprávy v
jiných jazycích než anglicky či rusky, BBC dává možnost překlenout na cizojazyčné zpravodajství. To
platí i pro čínský výše uvedený zdroj - a nakonec pro většinu ruských webů. Kdo nechce číst rusky,
má možnost přejít na základní stránce hlavně na angličtinu. V samotném webu BBC je velmi
znamenitá španělská verze !!!
Zájemci o Rusko mají po nezbytném trojím www možnost hledat na : www.rian.ru; nebo: www.nr2.ru;
Zcela výživná je stránka www.inosmi.ru - tam totiž, kdo umí azbuku, nalezne aktuálně do ruštiny
přeložené nejvýznamnější články ze světového tisku - a to i s velkou kritikou samého Ruska.
Kdo ještě vzpomíná na roky Svobodné Evropy - má možnost číst její komentáře, zprávy (i přímo
poslouchat přes Internet) na www.rferl.org /je to zkratka Radio Free Europe Radio Liberty/;
A konečně pro pohled evropský - dobrá je stránka www.euronews.net ;
Přeji velké dobrodružství na internetu - Váš Honza Petránek
P.S. Z tohoto přehledu se rychle dostanete k samostatnému objevování jiných webových zdrojů.

