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Izrael nabízí obnovení mírových rozhovorů s
Palestinci
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval
palestinské vedení, aby zahájilo mírové rozhovory
s Izraelem, který je nyní ústy premiéra nabídl.
Premiér Netanjahu přichází s obnovením mírových
rozhovorů v sídle OSN v New Yorku, které by pak
pokračovali v Jeruzalémě a Ramalláhu. Izrael se
tak snaží zabránit tomu, aby Palestina požádala v
pátek o své uznání v OSN, důvodem je i to, že
prezident Palestinské samosprávy Mahmoud
Abbas oznámil, že věří v podporu potřebných 9
členů z 15 Rady bezpečnosti OSN. Jediným
způsobem, jak zabránit úplnému uznání státnosti
je tak veto Spojených států, které USA
pravděpodobně použijí.

Rupert Murdoch nabízí rodině zavražděné
britské školačky 2 miliony liber
Skandál s odposlechy obětí  trestných činů, díky
němuž skončil britský bulvární nedělník News of
the World, má další dohru. Novinový koncern
Ruperta Murdocha News International nyní nabízí
rodině Milly Dowler, která byla roku 2002
zavražděna a jejíž telefon byl spolupracovníky
redakce zrušeného nedělníku odposloucháván,
odškodné 2 miliony liber.  Mluvčí koncernu
prohlásil, že vyjednávání se chýlí ke konci.
 Samotný australský miliardář hodlá věnovat další
jeden milion liber na dobročinné účely.

Ve Španělsku demonstrují učitelé
Až 20 000 učitelů by se mělo sejít na protestech
v Madridu. Pedagogové chtějí vyjádřit svůj
nesouhlas s vládními škrty v oblasti školství.
Španělská vláda chce učitelům zvýšit počet
odučených hodin, což povede k hromadným
propouštěním tisíců pedagogů. Stávka podle
odborů potrvá, dokud vláda od svého úmyslu
neustoupí. Společně s učiteli budou demonstrovat i
rodiče žáků, školy zůstanou zavřené.

Turecký prezident Abdullah Gül je na oficiální
návštěvě Německa 
Přestože německé imigrační zákony podle A.Güla
porušují lidská práva, vyzval turecký prezident 3
miliony svých krajanů žijících v Německu, aby se
nadále učili německy.  Na rozdíl od premiéra
Erdogana nepožaduje za klíčové otevření
tureckých škol v Německu. Prezident musel dnes
svůj projev o turecko -německých vztazích kvůli
údajné bombě na berlínské Humboldtově
univerzitě přednést na jiném místě. I přes snahy
Ankary je však pro německou kancléřku Angelu
Merkel vstup Turecka do EU stále nepřijatelný.
Německá vláda Turkům nabízí pouze strategické
partnerství.

Libyjská prozatímní vláda odložila další útoky
na bašty stoupenců Muammara Kaddafiho
Velitelé Libyjské národní rady (NTC) hovoří o
přípravách dalších plánů útoku a dodávkách
nových zbraní, zatímco politické vedení se
odvolává na umožnění útěku civilistům z bojové
zóny. Podle místních zdrojů dochází pouze k
občasným přestřelkám v okolí města Sirta, které
stále drží v rukou Kaddafiho věrní. V případě
pouštního města Bani Walid prý již neprobíhají
žádné boje a rebelové se stáhli do okolí města,
kde údajně probírají novou strategii.

Hlavní město Jemenu je rozděleno, napětí sílí
Dnes při dalších střetech v hlavním městě Sanaa
zahynuli další lidé. Opozice i prezidentské síly
hovoří o snaze dosáhnout kompromisu, na druhé
straně ale jasně deklarují, že budou za každou
cenu bránit své pozice. Hlavní město je nyní

rozděleno na oblasti které drží pod kontrolou jedna
či druhá strana konfliktu. Podle západních
diplomatů jsou již klasickým scénářem jednání
mezi opozicí a vládou bez výsledku.

Vědci našli způsob, jak zabránit viru HIV
napadat imunitní systém
Vědci z Ameriky a Evropy přišli s novým řešením
proti AIDS, dokáží způsobit, aby vir HIV přestal
fungovat správně. Šéf studie Adriano Boasso z
Imperial College London uvedl, že je to stejné, jako
kdyby armáda přišla o své zbraně. Studie vědců
tvrdí, že vir HIV není schopen napadnout lidský
imunitní systém, jestliže je jeho membránou
odstraněna hladina cholesterolu. Vědci nyní chtějí
zkoušet různé možnosti inaktivace viru tímto
způsobem a poté je aplikovat i do případné
vakcíny.

Africká unie uznala Libyjskou národní radu
(NTC) za legitimní libyjskou vládu
Africká unie (AU) tak učinila po dlouhé době od své
poslední zprávy o tom, že je připravena
povstaleckou prozatímní vládu uznat. Africká unie
čelí dlouhodobě kritice za své těžkopádné a
zdlouhavé reakce na vývoj událostí v Libyi od
propuknutí krize. AU zároveň vyzvala Libyjskou
národní radu k ochraně černých migrantů v Libyi v
reakci na zprávy o tom, že povstalecké milice
pronásledují černochy kvůli obecnému
přesvědčení, že jsou žoldáky Muammara
Kaddafiho.

Prezident Palestinské samosprávy se sešel s
generálním tajemníkem OSN
Při vzájemném jednání v sídle OSN, kde se má
řešit palestinská otázka, si generální tajemník OSN
Ban Ki-Moon a prezident Palestinské
samosprávy Mahmoud Abbas vyměnili své názory.
Prezident Mahmoud Abbas zopakoval jasně, že
Palestina bude pokračovat ve své cestě za úplné
uznání státnosti v OSN a to i přes tlak Izraele a
USA. Prezidnet Mahmoud Abbas prohlásil, že
nelze nadále čekat na výsledek dvoustranného
dialogu Izrael-Palestina pod vzdálenou kontrolou z
USA , protože ten nevede od dohody z Osla z roku
1993 nikam. Jediným výsledkem je podle Abbase
absolutní závislost Palestiny na zahraniční pomoci,
na které závisí přežití v Izraelem okupovaném
západním břehu Jordánu.

V Jemenu pokračuje krize - bojují proti sobě
vojáci povstalců a prezidenta
Armáda věrná prezidentu Jemenu Ali Abdullah
Salehovi dnes vedla silné boje v centru hlavního
města Sanaa proti tzv. vládní armádě, tu kontroluje
generál Mohsen, který se přidal na stranu
demonstrantů. Oba tábory si vyměnili těžkou
palbou a to za použití těžkých zbraní a raketometů.
Ke střetu došlo po zatím nejtvrdšímu zákroku proti
demonstraci od doby počátku nepokojů před osmi
měsíci. Podle expertů se situace stále více
vzdaluje klidnému řešení a možnost vyjednání
odstoupení prezidenta Saleha je mizivá.

Vojáci Muammara Kaddafiho údajně zajali
francouzské žoldáky - Francie to popírá
Podle mluvčího Muammara Kaddafiho zajali jemu
věrní vojáci v bojích u města Bani Walid 17
žoldáků. Většina z nich mají být Francouzi, dále
dva Angličané a jeden katarský občan spolu s
občanem některého blíže nespecifikovaného
asijského státu. Podle Kaddafiho sil se jedná
o technické odborníky a vojenské důstojníky, kteří
rebelům slouží jako konzultanti. Francouzský
ministr zahraničí Alain Juppé, který je nyní v New
Yorku na zasedání OSN tuto zprávu popřel.

Volby v Berlíně vyhrála SPD, vládní FDP opět
zcela propadla
Kancléřka Angela Merkel (CDU) nemůže
oslavovat. Na rozdíl od znovuzvoleného starosty
Berlína  Klause Wowereita (SPD), který si po
dnešních volbách prodloužil svůj mandát o dalších
pět let, koaliční partner křesťanských demokratů
neuspěl  v dalších zemských volbách a získal
pouhá 2% hlasů.  FDP nepomohla ani výměna
předsedy strany.  Křesťanští demokraté (CDU)
skončili na druhém místě.

Italský premiér Silvio Berlusconi se dostaví
před soud v kauze Millis
Dle obžaloby měl italský premiér podplatit
britského advokáta Davida Millise 600 tisíci dolary,
aby svědčil v Berlusconiho prospěch v soudním
sporu týkajícím se daňových úniků.  Italský
premiér, rozhořčen přístupem italských
prokurátorů, kteří se v dalším nově otevřeném
případu zabývají Berlusconiho sexuálními aférami,
zrušil svou dnešní cestu do New Yorku na jednání
o budoucnosti palestinského státu v OSN. I přes
sérii probíhajících soudních sporů nemá Silvio
Berlusconi v úmyslu odstoupit.

Masový vrah Anders Breivik zůstane další
měsíc v naprosté izolaci
Švédský soud dnes během neveřejného líčení
vyhověl žádosti policie o prodloužení  Breivikovy
vazby celkem o dalších 8 týdnů.  A.Breivik, který již
dříve označil podmínky, v nichž je držen, za
mučení, během prvního měsíce zpřísněného
režimu nesmí přijímat návštěvy a zůstane zcela
odříznut od okolí. Ve Švédsku panují obavy, že by
vrah mohl skrze média ovlivnit průběh vyšetřování
a nabádat k dalšímu násilí. Začátek soudního
procesu je plánován na polovinu příštího roku.

Více než 6100 cestujících společnosti Qantas
postihne zítřejší stávka zaměstnanců
australských letišť
Podle oficiálního vyjádření největšího australského
leteckého dopravce má být z důvodu stávky
pozemního personálu zrušeno 28 letů, přičemž
dalších 27 letů bude opožděno o více jak půl
hodiny. Odbory zaměstnanců letišť vyhlásily stávku
na čtyřech hlavních australských letištích a to na
dobu zítřejší (úterní) letecké dopravní špičky.
Ostatní aerolinky své lety odklánějí.

Jižní Korea hodlá obnovit výzkum kmenových
buněk
Jihokorejský prezident Lee Myung-bak přislíbil
vynaložit 89 milionů amerických dolarů na
obnovení výzkumu kmenových buněk. Podle jeho
názoru by Jižní Korea neměla zaostávat v takto
zásadním a moderním odvětví. Výzkum v této
oblasti byl zastaven před pěti lety po skandálu, kdy
byl zveřejněn zfalšovaný pokus o naklonování
lidského embrya.

Ministr zahraničí na Valném shromáždění OSN
Šéf zahraniční diplomacie Karel Schwarzenberg
(TOP 09) dnes odletěl na diplomatická jednání do
New Yorku, dále zamíří na Floridu, kde se zúčastní
ekonomického fóra. Na Valném shromáždění OSN
se bude řešit otázka palestinské samosprávy a
jaderné bezpečnosti v celosvětovém měřítku. Do
USA  zítra odcestuje i prezident republiky Václav
Klaus, který má v programu kromě účasti na
Valném shromáždění i schůzku s americkými
kongresmany.

V úterý se koná mimořádné zasedání tripartity
Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů, tedy
tripartity, se sejdou toto úterý na mimořádné
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schůzi, na které se bude projednávat výše
rozpočtu pro příští rok + veškeré připomínky a
argumenty k návrhu, který stanovil ministr financí
Miroslav Kalousek. Vláda musí podle zákona
předložit sněmovně návrh rozpočtu do konce září,
má tedy na dohodu finální verze jen 2 týdny.

Ministerstvo spravedlnosti požaduje zvýšení
platů soudních zaměstnanců 
Částku přibližnou 2,6mld korun požaduje
ministerstvo spravedlnosti na zvýšení platů
zaměstnanců soudů a státních zastupitelství v
letech 2011 až 2014. Požadavek ministerstva bude
tuto středu projednávat vláda na svém zasedání.

Turecko opět varuje EU ohledně předsednictví
Kypru: "dostaví se skutečná krize vzájemných
vztahů"
Tisková agentura Anadolu s odvoláním na
náměstka tureckého premiéra Besira Atalaye
oznámila, že Turecko skutečně sáhne ke zmrazení
vztahů s EU, dojde-li k předání předsednictví EU v
roce 2012 Kyperské republice. Stejné varování
přišlo již v červenci od tureckého ministra zahraničí
Ahmeta Davutoglu (čtěte zde).

Situace v Kosovu je nadále napjatá
V severním Kosovu již došlo i ke střelbě, když
neznámí útočníci vypálili salvu ze samopalů na
obranu srbských barikád ve vesnici Zupče. Srbové
nadále kontrolují přístup k hraničním přechodům
se Srbskem a v oblasti se již nacházejí síly KFOR.
Srbští vyjednavači vyzývají k zachování klidu,
ovšem místní Srbové se dle svých slov bojí toho,
že je kosovští Albánci mají v úmyslu vyhnat z jejich
domovů.

Egyptské parlamentní volby by měly začít 21.
listopadu
Uvedly to televize Al-Arabiya a noviny Al-Ahram.
Informaci řekl šéf egyptské volební komise Abdel
Moez Ibrahim, který oznámil, že volby proběhnou
ve třech etapách od 21. listopadu do 3. ledna a
bude se týkat dolní sněmovny, tedy Lidového
shromáždění. Poté od 21. ledna do 4. března
budou probíhat volby do horní sněmovny, tzv.
Rady Shura. Data se ovšem mohou změnit, neboť
tento plán je pouze doporučením, které bude
předloženo Vojenské radě, která Egyptu nyní
vládne. Vojenská rada uvedla, že termíny by měly
být známy v nejbližších dnech.

Síly Muammara Kaddafiho nadále odolávají,
vzrůstají pochyby
V sobotu proběhl zcela neúspěšný útok na město
Bani Walid, které ve svých rukou stále drží vojáci
věrní vůdci Muammarovi Kaddafimu. Ovšem
podobná situace nadále panuje v pobřežním
městě Sirta, rodišti Kaddafiho. Obě města jsou

bombardována letadly NATO. Přesto vojáci
prozatímní povstalecké libyjské vlády dobyli města
Herewa a Birak v rámci postupu na pouštní
pevnost Sabha, kterou také drží Kaddafiho věrní.
Mluvčí Muammara Kaddafiho, Moussa Ibrahim,
obvinil NATO ze zabití 354 lidí při zásahu obytného
domu v Sirtě a dalších 700 zraněných, přičemž je
podle něj dalších 89 lidí je nezvěstných. Celkem
podle sil Muammara Kaddafiho zahynulo za
posledních 17 dní jen při náletech NATO na Sirtu
2000 obyvatel. Mluvčí NATO plk. Roland Lavoie
reagoval slovy, že si NATO těchto obvinění je
vědomé, ale bohužel se dle jeho slov nejedná o
první obvinění a většinou se prý ukazuje, že
obvinění jsou neopodstatněná. Celkově je podle
posledních zpráv situace v Libyi zcela nepřehledná
a vzrůstají obavy zahraničí, zda jsou povstalci
schopni sjednotit a ovládnout celé rozsáhlé území
Libye. Ukazuje se také, že povstalecké síly na
některých místech opět ustupují, protože se
dostávají do nebezpečného obležení v podobě
malých pevnůstek a městeček, které drží v rukou
síly Kaddafiho.

Tahanice o řeku Nil: Egypt a Etiopie se snaží
najít řešení
Egypt v posledních letech s hrůzou sleduje plány
na gigantické přehrady, které by měly stát na
horním toku Nilu. Dle starých koloniálních smluv
měl totiž Egypt právo na převážnou většinu vody
Nilu a stejně tak právo veta na stavbu přehrad,
ovšem počátkem minulého roku 6 z 9 "nilských
národů" podepsalo smlouvu, která Egypt obou
práv zbavovala, což vedlo k ochlazení vztahů
především mezi Etiopií a Egyptem. Po pádu
egyptského prezidenta Mubaraka ovšem přišlo
nové kolo jednání, které nyní vedlo k vzájemné
dohodě o tom, že bude sestaven panel z
egyptských, etiopských a súdánských odborníků,
kteří budou hodnotit dopad stavby etiopské
přehrady stejně tak jako dalších v budoucnu. Cílem
má být rozvoj všech zemí bez negativních dopadů
na ostatní. Etiopie také přislíbila pozdržení
ratifikace smlouvy o zbavení práva veta Egypta až
do zvolení nové egyptské vlády v zájmu dalšího
vyjednávání.

Řecká opozice žádá předčasné volby
Vůdce Nové demokracie, hlavní opoziční
konzervativní síly, Antonis Samaras prohlásil ve
městě Thessalonika, že jedinou možností k cestě z
krize jsou předčasné volby, které ukáží vůli lidu.
Strana nové demokracie je proti mezinárodní
pomoci Řecku, protože tvrdí, že úsporná opatření
dusí řeckou ekonomiku.

Kosovští Srbové zablokovali oba přechody
obsazené kosovskými celníky
Dnes ráno speciální policejní jednotky mise EU v

Kosovu EULEX ve spolupráci se silami KFOR
převezli vrtulníky kosovské celníky na přechody
Jarinje a Brnjak. Kosovští Srbové, kteří přes noc
vystavěli barikády s cílem zablokovat celníkům
přístup k přechodům, zde nyní hlídkují. Kosovský
ministr vnitra Bajram Redžepi prohlásil, že situace
je pod kontrolou a viní zločinecké skupiny
napojené na Srbsko z toho, že násilím ženou lidi
na barikády ve snaze destabilizovat situaci v
Kosovu. Pro Srbsko, které v těchto dnech usiluje o
získání statusu kandidátské země EU, je situace
na hranicích s Kosovem velmi citlivým tématem.
Oba přechody jsou v současné době neprůjezdné. 

Dánsko má první premiérku v historii
V parlamentních volbách zvítězil blok
středolevicových stran pod vedením sociálních
demokratů, jejichž šéfka Helle Thorning-Schmidt
se zavázala ke snížení dluhového zatížení země.
Dánové mají zůstat každý týden v práci o hodinu
déle a zvýšit se má i zdanění bank a občanů s
vyššími příjmy. Expremiér Lars Lökke předal dnes
královně Markétě II. svou demisi. 

Indická centrální banka opětovně zvedla
diskontní sazbu
Již podvanácté za poslední rok a půl musela
indická centrální banka zvednou diskontní sazbu,
aby se tím pokusila zmírnit stále sílící inflaci.
Současná výše úrokové míry poskytované tamní
centrální bankou bankám komerčním je nyní
8,25%. Rostoucí inflaci navíc podpořily ceny
pohonných hmot, které na začátku týdne musely
zvednout státní výrobci o dalších 5%.

Čínský premiér Jiabao opět vyzval vládu k větší
míře demokracie
Premiér Jiabao tak učinil při svém projevu na
světovém obchodním fóru v Čínském městě
Dalian. Podle něj by Čína měla změnit systém
absolutní moci a představit více demokratických
prvků. Premiér Jiabao, který by měl funkci za rok
přenechat svému nástupci, vyzval v poslední době
k reformám již poněkolikáté.

Malajsie ruší část přísného bezpečnostního
zákoníku z koloniální éry
Tento zákon kdysi umožňoval vládě zadržet
občana bez procesu na dobu neurčitou, což však
bylo zneužíváno k uvězňování představitelů
opozice. Premiér Najib Razak prosadil jeho zrušení
z důvodu zajištění moderní a funkční demokracie
ve státě. Později by měl být nahrazen celý tzv.
vnitřní bezpečnostní akt, který byl vytvořen britskou
koloniální vládou. Na jeho místo by měly přijít dva
modernější zákony, které by se měly zaměřit
především proti militantním skupinám.

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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