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Generální ředitel hasičů Miroslav Štěpán
rezignuje na svoji funkci 
08.09.2011 Generální ředitel Hasičského
záchranného sboru ČR Miroslav Štěpán chce ke
konci listopadu opustit svou pozici a využít nabídky
kandidovat na funkci senátora. O svém rozhodnutí
již informoval ministra vnitra Jana Kubice. V čele
hasičů působil více než deset let.

Mandátový a imunitní výbor se bude zřejmě
zabývat manipulací s hlasy poslankyně VV
Jany Drastichové
08.09.2011 Předseda sněmovního mandátového a
imunitního výboru Jeroným Tejc chce svolat schůzi
k projednání úterní manipulace s hlasovacími
kartami, které se dopustila poslankyně VV Jana
Drastichová při jednání Poslanecké sněmovny.

Poslanci ČSSD chtějí požádat o mimořádnou
schůzi sněmovny
08.09.2011 V příštím týdnu chce poslanecký klub
ČSSD požádat o uskutečnění mimořádné schůze
Poslanecké sněmovny. Poslanci by se měli
zabývat například nákupem transportních letounů
CASA pro armádu či spornou zakázkou VZP na
dodání počítačového programu na odhalování
dlužníků za za 108 milionů korun. Řešit by se měla
také žádost sněmovny o odvolání Alexandra
Vondry z ministerské funkce kvůli kauze Promopro,
které nebylo dosud vyhověno.

Prezidentští kandidáti Perry a Romney slovně
útočí na prezidenta USA Baracka Obamu
08.09.2011 Kandidáti do prezidentských voleb
2012, současný guvenér státu Texas Rick Perry a
bývalý guvernér státu Massachusetts Mitt Romney,
dnes ve společné debatě ostře zaútočili na
současného prezidenta Baracka Obamu. Oba
politici nesouhlasí s tím, jakými prostředky se
Barack Obama snaží o posílení sektoru práce a
také vidí určitou dávku skepse na úsilí prezidenta
zajistit vzestup ekonomiky. Guvernér Perry
například prohlásil, že svou prací zajistil za
posledních 10 let vytvoření zhruba 1 milionu
nových pracovních pozic.

Přírodní pohromy ochromují ekonomiku USA
08.09.2011 Meteorologičtí experti vytvořili ve
spolupráci s předními americkými ekonomy odhad,
podle kterého byla vláda USA nucena utratit již
35,2 miliardy dolarů na boj s přírodními pohromami
ve fiskálním roce 2011, který skončí 3. října tohoto
roku. Podle záznamů se jedná o nejhorší rok v celé
historii USA. Odborníci však varují, že podobné
přírodní katastrofy jako hurikán Irene či Lee z
posledního měsíce mohou patřit během
následujících let k běžným podnebným úkazům.

RWE plánuje investovat 10 miliard Kč do
distribuční soustavy
08.09.2011 Společnost RWE dnes oficiálně
oznámila, že plánuje v příštích třech letech
investovat do distribuční soustavy zhruba deset
miliard korun. Nejvyšší podíl investice půjde do
obnovy soustavy. Kromě výměny plynovodů dojde
v nejbližší době také k výměně plynoměrů, a to
především v oblastech s největšími ztrátami v
soustavě.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Jiří Švorc rezignoval
08.09.2011 Rezignační dopis podal již v pondělí
ministru dopravy Pavlu Dobešovi, který jeho
rezignaci přijal. J. Švorc nyní bude jmenován do
funkce zmocněnce pro Českou republiku pro
významné dopravní komunikace.

Generální tajemník Arabské ligy míří do Sýrie
kvůli útoku armády v Homsu
08.09.2011 Syrská armáda provedla další útok
proti demonstrantům, který se odehrál v centru
města Homs. Asi 20 tanků za podpory helikoptér a
odstřelovačů vedlo útok, v němž se vojáci snažili
obsadit centrum města a rozehnat demonstrující
davy. Podle místních zahynulo nejméně 20
civilistů. Arabská liga v souvislosti s tímto útokem
oznámila, že její generální tajemník navštíví v
sobotu Sýrii a poté se mají sejít ministři
zahraničních věcí všech arabských států, aby
projednali dění v Sýrii a především vojenské kroky
syrské vlády.

Jihoafrická republika uvažovala o zrušení
šifrování chatu Blackberry
08.09.2011 Náměstek ministra komunikací Obed
Bapela řekl v projevu v pondělí, že by vláda mohla
zvážit regulaci služby BlackBerry Messenger, která
je šifrována. Jedná se o chat majitelů mobilních
telefonů Blackberry, který by mohl být zneužit i
zločinci. Britská policie již dříve oznámila, že je
přesvědčena o zneužívání této služby ke
zločinným účelům. Informaci ovšem nyní vyvrátil
jihoafrický ministr pro komunikace Radhakrishna
Roy Padayachie, který prohlásil, že vláda JAR
nemá v úmyslu upravovat zákony a ani jinak
zasahovat proti šifrované službě BlackBerry
Messenger (BBM), aby nezasahovala do soukromí
svých občanů.

Muammar Kaddafi opět zopakoval, že zůstane v
Libyi a bude bojovat
08.09.2011 Sesazený libyjský vůdce Muammar
Kaddafi ve svém projevu vysílaném skrze syrskou
televizi TV Arrai oznámil, že hodlá zůstat nadále v
Libyi a bojovat se svými věrnými proti NATO a
rebelům, které nazývá žoldáky Západu. Stejně tak
Kaddafi tvrdí, že má mladé příznivce připravené
sesadit přechodnou povstaleckou vládu v Tripolisu.

Tunisko zakázalo svým bezpečnostním silám
vstup do odborů
08.09.2011 V Tunisku došlo k protestům stovek
příslušníků bezpečnostních sil poté, co prozatímní
premiér Beji Caid Sebsi vyhlásil zákaz fungování
odborové organizace Unie bezpečnostních sil,
který byl uveden s okamžitou platností. Tuniský
premiér zdůvodňuje nebezpečím, které by mohly
bezpečnostní odbory představovat pro bezpečnost
země.

Společnost Heineken bude investovat v
Demokratické republice Kongo
08.09.2011 Heineken se rozhodl investovat 400
milionů euro do pivovarů Bralima v Demokratické
republice Kongo v průběhu příštích pěti let. Cílem
Heinekenu je proniknut úspěšně na trh země s
velmi rychle rostoucí populací. Společnost
Heineken je majoritním vlastníkem Bralimi, která v
zemi působí skoro 90 let, od roku 1986. Podle
generálního ředitele Bralimi bude 250 milionů eur
vynaloženo na rekonstrukci původního pivovaru v
Kinshase a dalších 150 milionů eur bude použito
na nákup vybavení a zlepšení zařízení v jiných
pivovarech po celé zemi.

Cena zlata klesá
07.09.2011 V souvislosti se zafixováním
švýcarského franku na euro dochází k poklesu
ceny zlata. V současnosti se prodává 1 trojská
unce zlata za 1817,5 dolarů. Další příčinou, která
vedla k tak prudkému a nečekanému poklesu, bylo
i prohlášení Centrální švýcarské banky, že bude
tisknout tolik CHF, kolik bude třeba na intervence
do nákupu cizích měn.

Jižní Korea má v plánu zakoupit izraelské
naváděné rakety
07.09.2011 Účelem těchto zbraňových systémů
využívajících GPS navádění bude obrana
jihokorejských ostrovů poblíž hranice s KLDR.
Rakety budou v případě ohrožení zacíleny na
severokorejské dělostřelecké baterie. Důvodem
pro nákup izraelských zbraní byla podle
jihokorejského ministerstva obrany agrese KLDR,
která stála minulý rok čtyři životy jihokorejských
vojáků. Severokorejské dělostřelectvo tehdy
vypálilo několik granátů na jeden z jihokorejských
přilehlých ostrovů.

Australská ekonomika se opět vzchopila
07.09.2011 Ve druhém čtvrtletí již vykazovala
australská ekonomika růst HDP o 1,2%, což by
podle ekonomů mělo být známkou toho, že se
hospodářství země začíná plně zotavovat.
Severovýchod Austrálie byl na začátku roku
zasažen rozsáhlými povodněmi a několika silnými
bouřemi. Zdevastovaná krajina především v
Queenslandu a přilehlých oblastech si vyžádala
četné opravy a došlo i k omezení průmyslové
produkce v zemi. Tato skutečnost následně
způsobila i částečnou hospodářskou recesi.

Počet miliardářů v amerických dolarech se v
Číně výrazně zvýšil
07.09.2011 V roce 2010 bylo takto bohatých lidí v
zemi 189. Vzhledem k silnému růstu čínské
ekonomiky se tento počet v letošním roce zvedl na
271. Nejbohatším Číňanem se stal Liang Wengen,
ředitel stavební firmy Sany, s jměním
odhadovaným na 11 miliard dolarů. Tyto údaje byly
zveřejněny v žebříčku časopisu Hurun Report,
který vydává statistiky nejbohatších lidí v zemi již
od roku 1999.

Polský exprezident Lech Walesa odmítl převzít
vysoké litevské státní vyznamenání 
07.09.2011 Litva chtěla bývalému polskému
prezidentovi udělit vyznamenání za rozvoj dobrých
přátelských vztahů, Lech Walesa jej však přijme až
poté, co Litva začne plně respektovat práva
třímilionové polské menšiny. Dlouhodobě napjaté
vztahy mezi Polskem a Litvou způsobil zákaz
litevské vlády používat jména v polské podobě a
nově také školský zákon nařizující polským školám
v Litvě vyučovat některé jazyky v litevštině. 

Finanční pomoc zemím eurozóny není v
rozporu s německou ústavou
07.09.2011 Německý ústavní soud v Karlsruhe
rozhodl ve prospěch zadlužených států eurozóny,
když zamítl žalobu, podle níž mělo být poskytnutí
loňského záchranného balíčku Řecku v rozporu s
německým i evropským právem a zároveň
porušením Lisabonské smlouvy. Podle žalobců
euro zachrání pouze vystoupení problémových
zemí z eurozóny na dobu nezbytně nutnou k
uzdravení jejich ekonomik. Ústavní soud také
rozhodl, že o budoucích finančních injekcích musí
společně s vládou rozhodovat i rozpočtový výbor
Spolkového sněmu.  

Velvyslanec USA v Sýrii: "Je vláda schopná
skutečných reforem?"
07.09.2011 Americký ambasádor pro Sýrii Robert
Ford vznesl vážné otázky o tom, zda je syrská
vláda opravdu schopná uskutečnit radikální
reformy. Mimo jiné označil brutální vládní praktiky
uplatňované proti "pokojným demonstracím" za
nepřijatelné. Vláda se brání výroky, že se zaměřuje
výlučně proti ozbrojeným teroristům, ne proti
demonstrujícím občanům.
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Exkluzivně: "Američané údajně
odposlouchávali izraelskou ambasádu ve
Washingtonu."
07.09.2011 Podle deníku New York Times
odposlouchávaly vědomě Spojené státy americké
telefonáty z izraelské ambasády ve Washingtonu.
Tuto tajnou informaci přinesl na veřejnost
hebrejský překladatel Shamai Leibowitz, který
pracoval pro americkou FBI a byl odsouzen k 20
měsícům vězení. Důvodem prozrazení byla podle
Leibowitze obava, že Izrael zaútočí na Irán, což by
dle jeho názoru mělo katastrofální důsledky pro
USA i celý Blízký východ.

Prezident USA Obama chce potlačit vysokou
nezaměstnanost v zemi
07.09.2011 Prezident USA Barack Obama se
rozhodl získat zhruba 300 miliard dolarů, které
budou sloužit především jako prostředek pro
vytvoření nových pracovních pozic v zemi. Peníze
budou získány podle prezidentových slov v
největší části z radikálních škrtů ve výdajích státu.
Prezident nazval situaci ohledně pracovních míst
ve Spojených státech za velice vážnou, a hodlá
proto udělat maximum ke spokojenosti amerických
občanů.

Turecko přerušuje vojenský obchod s Izraelem
a chce posílit svou vojenskou přítomnost ve
Středomoří
07.09.2011 Turecko opět zvýšilo politický tlak na
Izrael, který se odmítá omluvit za smrt tureckých
aktivistů u palestinských břehů. Turecký premiér
Tayyip Erdogan oznámil, že turecká strana ruší
veškerý vzájemný obchod s vojenským
materiálem. Premiér Erdogan ovšem pohrozil
dalšími sankcemi, které vláda proti Izraeli
připravuje, agentura AFP dokonce uvedla, že
Turecko hodlá zrušit obchodní vztahy s Izraelci.
Stejně tak chce Turecko zvýšit své vojenské hlídky
ve východním středomoří a posílit tak svou
vojenskou přítomnost v oblasti. Turecký premiér se
také chystá na návštěvu Egypta, který s Izraelem
vede podobnou diplomatickou roztržku poté, co
byli zabiti egyptští vojáci na egyptské straně
hranice izraelskou stíhačkou. Premiér Erdogan se
dle svých slov hodlá "poradit s egyptskými přáteli"
na dalším postupu a poté možná i navštívit pásmo
Gazy.

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.  

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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