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V Německu byli zatčeni dva muslimové
podezřelí z přípravy teroristického útoku
10.09.2011 Zadržený Němec libanonského původu
a muž z pásma Gazy před nedávnem nakoupili
velké množství chemikálií, které mohlo sloužit k
výrobě bomby. Německá policie oba muže delší
dobu sledovala, nesdělila však, zda mohl mít
případný útok souvislost s výročím 11. září nebo
plánovanou návštěvou papeže, který do Berlína
zavítá koncem září.

Německá kancléřka Angela Merkel se zastala
zadluženého Řecka
10.09.2011 
Kancléřka v rozhovoru pro tisk vyzvala Němce k
trpělivosti s Řeckem, které si je podle ní vědomo,
že získávání půjček není možné bez zavádění
dalších reforem. Proces stabilizace Řecka
přirovnala k časově náročné restrukturalizaci
východního Německa a současně se zmínila o
tom, že budoucnost Německa je neodmyslitelně
spjata s jednotnou Evropou.

Stávka maďarských odborů proti novému
zákoníku práce začne 29. září
10.09.2011 Masivní protesty proti potlačování
zaměstnaneckých práv chystaným zákoníkem
práce zahájí shromáždění v centru Budapeště,
následovat budou další demonstrace a částečné
blokády silnic. Do čela protestů se postaví hasiči a
policisté. 

Nekvalitní palivo pravděpodobně nebylo
příčinou pádu letadla u Jaroslavli
10.09.2011 Dle dosavadních výsledků vyšetřování
nemůže za havárii, při níž ve středu zemřelo 43
členů hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavl, ani
nedostatečný výkon motorů. Nyní se čeká na
výsledky analýzy záznamu palubních operací z
nalezených černých skříněk. Ruský Prezident
Dimitrij Medvěděv bezprostředně po nehodě
oznámil svůj plán snížení poštu ruských leteckých
společností, čímž chce mimo jiné zajistit kvalitnější
výcvik pilotů. Federální agentura civilního letectví
do odvolání zakázala lety letadel Jak-42.

USA čelí rozepřím ohledně stahování vojáků z
Iráku
10.09.2011 Americký prezident Barack Obama,
velký oponent války v Iráku, přislíbil, že během
roku 2011 budou ze země staženy všechny
americké jednotky. Irácká vláda však USA
požádala, aby v zemi ponechaly nějaké vojáky pro
trénink Iráčanů a další vojenské úkoly. V současné
době existuje návrh o ponechání zhruba 3000
vojáků v zemi, kteří by toto přání irácké vlády
naplnili. Prezident Obama je s tímto názorem
nespokojen, 3 tisíce vojáků považuje za přehnaný
počet. Na druhé straně však stojí Republikánská
strana, podle které musí v Iráku zůstat ještě více
jednotek, aby jejich pobyt a plnění vojenských
úkolů nebyl pouze "slepý výkřik do tmy".

Papež Benedikt XVI. se vyjádřil k výročí útoků
na New York
10.09.2011 Papež Benedikt XVI. vyjádřil své
názory k výročí atentátu na New York v dopise
zaslaném newyorskému arcibiskupovi a
předsedovi biskupské konference USA Timothy
Dolanovi. Hlava katolické církve se nechala slyšet,
že tragédie z 11. září byla katastrofou především
proto, že útočníci nejednali v zájmu svých věcí,
nýbrž ve jménu Boha.

Barack Obama: USA jsou po 11.září mnohem
silnější
10.09.2011 K desetiletému výročí teroristických

útoků na New York, které nastane zítřejším dnem,
prohlásil americký prezident Barack Obama, že
Spojené státy jsou mnohem silnější než před
útoky. Přiznal, že díky odhodlání USA došlo k
významnému podrytí teroristické sítě Al-Kaida,
avšak zdůraznil, že i přes očividné úspěchy musí
země zůstat ostražitá, a to především v den
neslavného výročí.

Egyptská vojenská rada zneužívá vojenských
soudů - od převratu bylo uvězněno více lidí,
než za celou vládu Mubaraka
10.09.2011 Organizace Human Rights Watch
přišla s šokujícím prohlášením, když uvedla, že
současná vládnoucí Nejvyšší vojenská rada
zahájila od února 2011 stíhání více než 12 000 lidí
u vojenských tribunálů. Podle Human Rights
Watch tak současná egyptská vláda stihla od
února zadržet a soudit více lidí, než kolik bylo
souzeno u vojenských soudů za celých 30 let vlády
bývalého prezidenta Husniho Mubaraka. Zástupce
Human Rights Watch pro Střední východ a severní
Afriku, Joe Stork, ve svém prohlášení uvedl, že
současná egyptská vláda přímo podkopává
přechod k demokracii. Podle vojenského soudního
řádu může totiž armáda soudit civilisty před
vojenskými soudy za zločiny spáchané v oblasti
ovládané armádou. Vládnoucí generálové však
tvrdí, že vojenské soudy jsou dočasné a nezbytné
opatření k řešení vlny nepořádku a nárůstu
kriminality po svržení prezidenta Mubaraka.

Egypt zpřísňuje podmínky pro vydávání
vstupních víz
10.09.2011 Egyptská vláda se dohodla na
úpravách vízového režimu. Doposud bylo možné
získat vízum do země již v Egyptě na letišti a to jak
pro skupinu, tak i pro jednotlivce. Nyní bude muset
návštěvník Egypta vízum získat ve své zemi skrze
egyptské velvyslanectví, nebo bude muset
cestovat s licencovanou cestovní kanceláři, která
bude mít právo získat vízum pro své zákazníky až
na území Egypta. Podle úřadů se jedná o
bezpečnostní opatření, ovšem odmítají sdělit zda
jde o preventivní krok na ochranu cizinců či naopak
na ochranu Egypta. V červnu totiž byli zadrženi 4
Američané fotografující v oblasti Suezského
průplavu a stejně tak Italové dokumentující
vojenské budovy v Káhiře. Zástupci egyptského
cestovního ruchu si stěžují, že s nimi rozhodnutí
nebylo konzultováno a odvolávají se i na zmatek,
který je nyní na mezinárodních letištích u letů
směřujících do Egypta. Podle posledních údajů
vydělal Egypt na cestovním ruchu v letech 2010-11
přes 10,6 miliardy dolarů a v letech 2009-10
zhruba o miliardu více.

Zástupci skupiny G8 rozhodli o financování
"arabského jara" 38 miliardami dolarů
10.09.2011 Zástupci skupiny G7 spolu s Ruskem
(tedy G8), se dnes sejdou, aby projednali další
kroky ohledně svého závazku podpořit finančně
reformní úsilí ve čtyřech arabských státech. Země
G8 vytvořili partnerství s Tuniskem a Egyptem za
účelem rozšíření reforem do Maroka a Jordánska.
Na podporu reformního úsilí a demokratizačních
procesů přispějí tedy země G8 38 miliardami
dolarů, ovšem stejně tak má významně finančně
přispět i Mezinárodní měnový fond.

Libyjští rebelové zahájili boje o města věrná
Muammaru Kaddafimu
10.09.2011 Povstalecké síly zahájily den před
uplynutím lhůty ke složení zbraní pro vojáky věrné
Muammarovi Kaddafimu útok na Bani Walid a
postupují i v okolí města Sirty. Operaci zahájily
nálety libyjských stíhaček, které rebelové již dříve

ukořistily. Cílem povstalců je také vojenská
základna Sabha ležící v poušti, kterou taktéž drží v
rukou Kaddafiho síly. Zbytky armády loajální
Kaddafimu na útoky odpovídají salvami raket a
zatím drží v roukou všechna výše zmíněná místa.
Zástupce prozatímní libyjské vlády (NTC) Abdallah
Kanshil oznámil, že na frontu se nyní přesouvají
stovky bojovníků z Tripolisu s cílem obklíčit centra
odporu.

Izraelské velvyslanectví v Egyptě napadl dav,
velvyslanec opustil Egypt
10.09.2011 Demonstranti, kteří již několik dní
protestují před izraelskou ambasádou v Egyptě
včera zahájili útok na zdi kolem velvyslanectví. V
noci se davu podařilo vtrhnout přímo do budovy,
kde vyházel dokumenty ambasády z oken.
Izraelské ministerstvo zahraničí však tvrdí, že
přímo do ambasády se demonstrantům nepodařilo
proniknout. Izraelský velvyslanec Jicchak
Levanon po této události opustil se svojí rodinou a
ostatními izraelskými zaměstnanci Egypt
vojenským speciálem, ačkoliv v zemi zůstal jeden
diplomat k zajišťování styku s egyptskou vládou.
Egyptské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při
střetech tisíců demonstrantů s policií bylo zraněno
520 lidí a státní egyptská televize informovala o 46
zraněných příslušnících bezpečnostních sil.
Událost souvisí se zabitím egyptských členů
ozbrojených sil na hranicích s Izraelem izraelskou
stíhačkou. Po tomto incidentu se v Egyptě zvedl
odpor proti Izraeli a doposud platícím mírovým
smlouvám. Egyptský ministr vnitra vyhlásil kvůli
incidentu u izraelského zastupitelského úřadu stav
pohotovosti a povolal do služby všechny záložní
policejní síly, přičemž dnes zasedá krizový tým na
popud egyptského premiéra Essama Sharafa.

Jednotky vedené NATO zabily v Afghánistánu
reportéra BBC
09.09.2011 Mezinárodní bezpečnostní pomocné
síly (Isaf) vedené organizací NATO dnes potvrdily,
že v červenci omylem usmrtily reportéra britské
televize BBC Ahmeda Omeda Khpulwaka. Stalo se
tak v Afghánistánu v provincii Uruzgan poblíž
města Tarin Kowt. Jeden voják prý na novináře
omylem vystřelil při přestřelce s nepřátelskými
jednotkami. Při útoku bylo zabito 19 lidí.

Nový japonský premiér navštívil JE Fukušima
Daiichi
09.09.2011 Premiér Yoshihiko Noda vykonal svoji
první oficiální návštěvu komplexu JE Fukušima
Daiichi ve své funkci. Hlavním úkolem pro nového
premiéra je nyní stabilizovat situaci v okolí
Fukušimi a co nejvíce urychlit rekonstrukci po
březnové katastrofě. Premiér Noda podpořil
inženýry v jejich úsilí a potvrdil, že by k
bezpečnému studenému odstavení celé elektrárny
mělo dojít do ledna příštího roku. Práce na
komplexu trvají již šest měsíců.

Japonské hospodářské výsledky jsou slabší
než se očekávalo
09.09.2011 Za druhé čtvrtletí klesla hospodářská
produktivita v zemi o 2,1%, zatímco za první
kvartál tomu tak bylo pouze o 1,3%. Vinu na tom
nese především chování velkých firem, které
snižují své výdaje kvůli obavám o zpomalování
ekonomiky a slábnutí japonského yenu.

Čínská ekonomika v srpnu zaznamenala
snížení inflace
09.09.2011 Ceny spotřebního zboží dosáhly v
zemi tříletého maxima v červenci, kdy míra inflace
činila 6,5%. V srpnu podle čínského statistického
úřadu poklesla inflace na 6,2%. Největší podíl na
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inflaci mají stále ceny potravin, které jsou celý
tento rok výrazně vyšší, než tomu bylo v letech
minulých.

Sněmovna schválila změny v poskytování
dávek zdravotně postiženým
09.09.2011 Poslanecká sněmovna dnes schválila
reformní předlohu o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením. Změny přinese ve způsobu
vyplácení příspěvků, několik druhů dávek se sloučí
ve dvě - příspěvek na mobilitu, který bude
vyplácen každý měsíc, a příspěvek na pomůcky,
který jednorázově. Předlohu bude nyní posuzovat
Senát.

Kim Čong-il se opět objevil na veřejnosti se
svým synem
09.09.2011 To, že se teď stále častěji objevuje Kim
Čong-un vedle svého otce při vojenských
přehlídkách a podobných událostech nasvědčuje
tomu, že KLDR v budoucnosti čeká vláda třetí
generace diktátorského rodu. Kim Čong-un je již
nyní čtyřhvězdičkovým generálem a
vice-předsedou armádní komise Komunistické
strany Severní Korei. Své první veřejné vystoupení
absolvoval mladý Kim Čong-un minulé září ve
svých dvaceti letech. Oba dva státníci nyní
společně stanuli na balkonu při příležitosti
slavnostní přehlídky vojenské techniky na oslavu
63. výročí od založení KLDR.

Na káhirském náměstí v Egyptě se opět
protestuje
09.09.2011 Na náměstí Tahrir v hlavním městě
Káhira, kde proběhla egyptská revoluce, se opět
protestuje proti současné vládnoucí Vojenské
radě. Egypťané požadují větší transparentnost a
jasný plán přechodu k demokracii. Stejně tak se
demonstrantům nelíbí vojenské soudy pro civilisty
a nejasná diskuse o volbách. Od těchto protestů
se prozatím distancovaly všechny islámské
politické strany, včetně Muslimského bratrstva.

Syrská opozice prolomila tabu - žádá
mezinárodní společenství o pomoc
09.09.2011 Syrská Generální komise, která
zastřešuje protesty a opozici proti syrskému
prezidentu Assadovi poprvé přímo vyzvala k
zahraniční intervenci. Mluvčí Generální
komise Ahmad al-Chatíb prohlásil, že dochází ke
stále větším ztrátám na životech a lidé jsou si již
vědomi nutnosti zásahu zvenčí, stejně tak ale
uvedl, že žádost o přímou vojenskou intervenci
zatím demonstranti nechtějí. Důvodem je i to, že v
takovém případě by syrská vláda mohla považovat
kroky Generální komise za vlastizradu a podle toho
zareagovat. Proto opozice žádá vstup
zahraničních pozorovatelů a ochránců lidských
práv na území Sýrie. Turecko, které sousedí se

Sýrií, již oznámilo, že se tenčí jeho trpělivost k
toleranci zásahů armády, při který již mělo být
zabito přes 3000 civilistů, přičemž další tisíce jsou
zatčeny a další tisíce lidí jsou nezvěstné. Podle
některých odborníků by stále tvrdší postoj Turecka
mohl souviset s jeho současným vzestupem v
zahraniční politice a může tak být signálem pro
budoucí zásah u svého syrského souseda.

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.
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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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