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Změny v rozdělení zdravotní péče začnou platit
od roku 2013
12.09.2011 Dělení zdravotní péče na standard a
nadstandard by mělo začít platit až od roku 2013,
tedy o rok později oproti původnímu předpokladu.
Ministerstvo zdravotnictví má ovšem údajně v
plánu nadstandardní péči v následujícím alespoň
otestovat.

V případě zhoršující se kondice světové
ekonomiky nebude mít MMF dostatek peněz na
úvěry
11.09.2011 Mezinárodní měnový fond by
zadluženým zemím mohl na záchranu půjčit
přibližně 390 miliard dolarů, to je však částka, která
bude stačit pouze v případě, že státy rychle
vyrovnají svoje zadlužené rozpočty. Negativní
vyhlídky počítají s potřebou až 840 miliard pro
zadlužené země. Dnes záchranný fond pomáhá
Řecku, Irsku a Portugalsku. V současnosti je
připraven pomoci i zadlužující se Itálii.

V Libyi se obnoví těžba ropy
11.09.2011 Obnovení těžby na Libyjských ropných
polích se očekává během dvou až tří dnů, do roka
se vytěžené množství vyšplhá na předválečnou
hodnotu 1,6 milionu barelu denně. S tímto
prohlášením přišla prozatímní povstalecká libyjská
vláda.

Bývalý pákistánský prezident generál Pervez
Musharraf ohlásil svůj návrat do vlasti
11.09.2011 Generál Pervez Musharraf vládl v
Pákistánu devět let až do roku 2008, kdy byl
obviněn protiteroristickým soudem ze zanedbání
svých povinností při ochraně premiéra Benazira
Bhuttoa. Ten byl následně po četných výhrůžkách
zavražděn. Generál Musharraf řekl při rozhovoru s
reportéry BBC, že se do vlasti vrátí do března roku
2012, a to i kdyby měl být po příletu zatčen. Bývalý
pákistánský prezident označil celý proces za
zmanipulovaný a politicky motivovaný. Kvůli jeho
odchodu ze země rozhodl soud o zmrazení jeho
bankovních kont.

Nedávno jmenovaný japonský ministr obchodu
rezignoval po skandálu při návštěvě JE
Fukušima Daiichi
11.09.2011 Ministr Yoshio Hachiro byl jmenován
do své funkce před necelým týdnem, avšak nyní
musel rezignovat kvůli svým výrokům při návštěvě
areálu JE Fukušima Daiichi. Dnes již bývalý ministr
na místě označil celý areál s okolím za "město
smrti". Následně se začal otírat o jednoho z
reportérů se slovy: "Předávám vám radiaci". Po
jeho okamžitém odstoupení volala celá japonská
opozice.

Turecký premiér chystá turné po arabských
zemích, kde proběhla revoluce
11.09.2011 Rostoucí vliv a snaha Turecka stát se
vedoucí muslimskou zemí se potvrzuje i v dalším
kroku tureckého premiéra Tayyipa Erdogana, který
se tento týden ve stínu zhoršujících se vztahů s
Izraelem chystá  navštívit Tunisko, Libyi i Egypt.
Podle analytiků Turecko stále více posiluje svůj
ekonomický vliv v zemích bývalé Osmanské říše a
poslední krok, kdy se Turecko rozhodlo vyslat
vojenskou flotilu na ochranu Arabů proti izraelským
námořním hlídkám, je podle expertů významným
signálem pro ostatní arabské země. Turecký
premiér má vystoupit na Káhirské univerzitě, kde
se očekává, že nastíní tureckou vizi nového
rozvoje regionu.

Irácký protiamerický duchovní vůdce vyzval k
zastavení útoků na americkou armádu
11.09.2011 Irácký duchovní Moqtada al-Sadr,
známý pro svůj nesmiřitelný postoj k Americe,
vyzval své stoupence, aby zastavili útoky proti
Američanům. Duchovní Moqtada al-Sadr tak chce
dle svých slov docílit toho, aby Američané
skutečně dodrželi svá slova a opustili Irák do
konce tohoto roku. Duchovní ovšem současně
varoval před peklem, které rozpoutá jeho
milice zvaná Mehdiho armáda, když Spojené státy
termín odchodu nedodrží.

Egypt slibuje potrestání viníků zodpovědných
za útok na izraelskou ambasádu
11.09.2011 Šéf egyptské vojenské rady, polní
maršál Tantawi, slíbil, že budou řádně prošetřeni
všichni, kteří jsou zodpovědní za násilí u izraelské
ambasády, které vedlo k útěku izraelského
velvyslance. Egyptská armáda u ambasády byla
nucena střílet do vzduchu a zasahovat slzným
plynem, přičemž dav odpovídal házením kamenů.
Při střetu zemřeli 3 lidé a 1049 jich bylo zraněno.
USA již vyzvaly k Egypt k adekvátní ochraně
izraelské diplomatické mise. Egyptská vojenská
rada nyní čelí velkému tlaku, aby předala moc do
rukou civilní vlády a stejně tak stále většímu
odporu proti Izraeli. Egypťané po pádu prezidenta
Mubaraka žádají návrat k hrdému Egyptu, neboť
vláda prezidenta Mubaraka držela s Izraelem velmi
dobré vztahy i přes nesouhlas velkého množství
obyvatel.

V Jihoafrické republice byla deklarována
"ekonomická válka" bílým
11.09.2011 Vůdce mládežnické organizace
vládnoucí jihoafrické strany ANC Julius Malema,
kterého čeká disciplinární řízení kvůli ostrým
výrokům, tvrdé rétorice a vyvolávání sporů uvnitř
strany, pokračuje ve svém postupu. Julius Malema
již delší dobu děsí zahraniční investory silnou
kampaní volající po znárodnění jihoafrických dolů,
nyní Malema deklaroval ekonomickou válku bílým.
Příznivci Malemi a členové Ligy mládeže se již
střetli s policií 2. září, kdy bylo zahájeno první
disciplinární řízení. Liga mládeže také chystá další
protestní pochody na jeho podporu. Spor uvnitř
strany ANC ( Africký národní kongres) je
považován za boj mezi současným prezidentem
JAR Jacobem Zumou a vůdcem Ligy mládeže
Juliem Malemou i kvůli tomu, že se měl současný
prezident dostat k moci právě díky Lize mládeže.

V Libyi pokračují boje o bašty Muammara
Kaddafiho
11.09.2011 Rebelové uvedli, že intenzivní boje již
probíhaly pouhých 500 m od centra města Bani
Walid, které stále drží síly Muammara Kaddafiho.
Podle svědků byl ovšem útok přerušen a centrum
města s pozicemi Kaddafiho jednotek intenzivně
bombardují letadla NATO ve spolupráci s
libyjskými letadly povstalců.

Šéf vládnoucí egyptské vojenské rady bude
svědčit v procesu s bývalým prezidentem
Mubarakem
11.09.2011 Polní maršál Mohamed Hussein
Tantawi, současná hlava Nejvyšší vojenské rady,
který byl 20 let za prezidenta Husniho Mubaraka
ministrem obrany, má svědčit u soudu při
projednávání případu bývalého egyptského
prezidenta. Svědectví se mají týkat obvinění ze
zodpovědnosti za smrt demonstrantů, které zabily
ozbrojené bezpečnostní složky. Podle obžaloby je
za smrt těchto lidí zodpovědný právě Mubarak,
který měl vydat příkaz k ostré střelbě do davu.
Ovšem ve své nedávné výpovědi tehdejší policejní

šéf Hussein Saeed Mohamed Mursi uvedl, že
takový příkaz nikdy nepadl.

Guinea-Bissau je připravena přijmout
Muammara Kaddafiho
11.09.2011 Premiér Guiney-Bissau Carlos Gomes
Junior prohlásil, že jeho země je připravena
přijmout Muammara Kaddafiho a udělit mu exil.
Podle premiéra si libyjský vůdce zaslouží i nyní
úctu a pomoc, a to především kvůli obrovské
rozvojové pomoci, kterou Libye Guinei-Bissau
poskytovala na rozvoj. Někteří analytici si nejsou
zcela jisti, nakolik premiér reprezentuje skutečné
stanovisko státu, faktem ale zůstává, že tato země
doposud zachovává velmi kladný postoj k
libyjskému vůdci Kaddafimu. Mezinárodní
organizace v posledních letech varují před
trendem, kdy se tento chudý západoafrický stát
stává překladištěm kokainu z latinské Ameriky pro
Evropu.

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
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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.

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.
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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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