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Indická inflace dosáhla ročního maxima 9,78%
14.09.2011 Jako v okolních zemích, tak i v Indii je
hlavním motorem inflace nárůst cen jídla a
pohonných hmot. V současnosti je inflace spolu s
korupcí největším problémem indické vlády.
Indická centrální banka zvýšila diskontní sazbu
jedenáctkrát za posledních osmnáct měsíců.

Wen Jiabao: "Čína nemůže růst v izolaci"
14.09.2011 Čínský premiér ve svém projevu řekl,
že by světu i samotné Číně více pomohly
otevřenější ekonomické, obchodní a politické
názory. Podle premiéra Jiabaa by měl okolní svět
uznat čínské hospodářství jako tržní,  ačkoliv dle
zahraničních expertů zdaleka nesplňuje potřebné
aspekty. Premiér Jiabao by měl již brzy předat
svoji funkci svému nástupci.

Martin Roman končí jako ředitel české
elektrárenské společnosti ČEZ
14.09.2011 Martin Roman odchází v horizontu dnů
z čela státní společnosti ČEZ na vlastní žádost.
Svůj úmysl odejít z pozice předsedy
představenstva a generálního ředitele oznámil
před několika měsíci premiérovi ČR Petru
Nečasovi. Premiér Romanovi nabídl, aby v ČEZu
zůstal jako předseda dozorčí rady a zůročil tak zde
svoje dlouholeté zkušenosti. Tuto nabídku
premiéra Nečase Martin Roman přijal. Informace
dnes uveřejnil internetový server iDNES.

V Rumunsku byla podepsána smlouva o
umístění amerických raket v rámci
protiraketové obrany
14.09.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton podepsala v Rumunském hlavním městě
Bukurešti smlouvu se svým protějškem Teodorem
Baconschi smlouvu, která povede k umístění
amerických raket na území Rumunska. Rakety
budou umístěny na jihu Rumunska na letecké
základně Deveselu, kde bude dle smlouvy moci být
až 500 amerických vojáků. Velitelem základny
ovšem dle dohody bude Rumun. Nová základna se
střelami na ničení balistických raket má vzniknout
do konce roku 2015. Ruská federace překvapivě
nevznesla žádné větší námitky, jako tomu bylo v
případě plánů umístit rakety a radar v Polsku a
České republice, přesto protestuje.

Mezi Polskem a Českou republikou byl otevřen
vysokotlaký plynovod
14.09.2011 Nový vysokotlaký plynovod STORK byl
otevřen společně polským premiérem Donaldem
Tuskem a českým premiérem Petrem
Nečasem. Plynovod je prvním plnohodnotným
spojením Polska a České republiky přičemž má
velký strategický význam jako součást plánů na
energetickém propojení severní a jižní Evropy.
Plynovod má v budoucnu fungovat obousměrně,
ovšem prozatím bude fungovat směr z Čech do
polského Horního Slezska.

 

Australská premiérka představila návrh tzv.
uhlíkové daně
13.09.2011 Podle něj by mělo 500 největších
znečišťovatelů oxidem uhličitým v zemi platit za
každou tunu tohoto plynu, kterou vypustí do
ovzduší. Podle opozice to bude mít za následek
četné propouštění a někteří dokonce tvrdí, že to je
v rozporu s předvolebními sliby premiérky
Gillardové. O zákoně se bude hlasovat 12. října.

China Investment Corporation zvažuje koupi
italských dluhopisů
13.09.2011 China Investment Corporation (CIC),

která je vlastněna čínskou vládou, prý podle
deníku Financial Times uvažuje o koupi italských
státních dluhopisů. Aktiva CIC se odhadují na 400
miliard dolarů a dle expertů je tato společnost
schopná lehce zainvestovat italskou ekonomiku.
Přesné znění dohody zatím není známo.

Japonský premiér vyzval k restartu jaderných
elektráren
13.09.2011 Premiér Yoshihiko Noda řekl, že by se
tak přispělo k rychlejšímu a efektivnějšímu
zotavení hospodářství země. Zároveň však
premiér Noda trvá na tom, že by se Japonsko mělo
co nejdříve odklonit od jaderné energie a zmírnit
závislost na tomto druhu získávání energie.

Odhad poptávky po ropě se pro letošek i příští
rok zmenšil
13.09.2011 Podle odhadů Mezinárodní agentury
pro energii (IEA) poroste poptávka po ropě
pomaleji vlivem slábnoucího růstu globální
ekonomiky. Události prý ukazují, že by se poměr
nabídky a poptávky mohl v krátké době vyrovnat,
jak uvedl šéf divize ropného průmyslu IEA David
Fyfe. To by následně vedlo ke stabilizaci trhu s
pohonnými hmotami.

Islámští radikálové vyhrožují Česku na
internetu
13.09.2011 Na jednom z palestinských
internetových portálů se v diskusním fóru objevily
příspěvky, ve kterých jeden z uživatelů vyzývá k
boji proti české rozvědce a celé České republice.
Záminkou pro takové jednání má být fakt, že české
Vojenské zpravodajství zveřejnilo ve své výroční
zprávě, že čeští agenti přispěli svými informacemi
k dopadení Usámy bin Ládina. Podle mluvčího BIS
se však nepřikládá těmto výrokům velký význam,
jelikož tajné služby údajně nemají žádné informace
o potenciálním nebezpečí.

V Norsku probíhají komunální a regionální
volby
13.09.2011 Podle volebních průzkumů mají
nejvyšší šance na úspěch sociální demokraté a
pravicová strana H

Maďarský expremiér Ferenc Gyurcsány bude
souzen
13.09.2011 F.Gyurcsány byl v pondělí hlasováním
parlamentu zbaven poslanecké imunity. Expremiér
již dříve o zrušení imunity žádal, neboť se chce
bránit proti obvinění ze zneužití pravomoci. Dle
obžaloby měl ovlivnit sporný projekt stavby kasina,
během něhož stát na převodu pozemků prodělal
zhruba 130 milionů korun. 

Chiracova prezidentská kampaň měla být
financována africkými zeměmi
13.09.2011 Poradce exprezidenta Jacquese
Chiraca, advokát libanonského původu Robert
Bourgi, měl podle svých slov mezi lety 1997 - 2005
převážet do Francie finančního hotovost
přesahující 20 milionů dolarů od vůdců pěti
afrických zemí, kteří tímto způsobem financovali
kampaň bývalého prezidenta. „Viděl jsem, jak
Chirac a de Villepin počítali bankovky,“ prohlásil R.
Bourgi, jenž byl okamžitě exprezidentem i
expremiérem zažalován. Podezření z přijímání
afrických peněz čelí i krajně pravicový politik Jean
Marie Le Pen. 

Slovenští učitelé dnes demonstrovali za vyšší
platy
13.09.2011 Protestního shromáždění v Bratislavě
se zúčastnilo asi 9000 pedagogických pracovníků,
kteří se dožadovali vládou slíbených lepších

pracovních podmínek a vyšších mezd. Odborový
svaz učitelů požaduje zvýšení platu na 1,6
násobek průměrné mzdy.

Reformními zákony se Senát bude zabývat
pravděpodobně od 6.října
13.09.2011 Organizační výbor Senátu se
předběžně shodl na termínu 6.října, kdy se bude
konat schůze, na které by se měli členové horní
komory zabývat zákony zdravotnické, sociální a
důchodové reformy. S definitivní platností by se
datum měl určit příští týden.

Zemědělská půda v Africe se zmenší až o 20 %,
je ovšem třeba zdvojnásobit produkci potravin
13.09.2011 Experti Světové banky varují před
obrovským problémem, kterému nyní bude čelit
africký kontinent. Z důvodů klimatických změn
hrozí, že v příštích 40 letech se zmenší celková
plocha možná k využití k produkci potravin o 20 %.
Ovšem do roku 2050 se dle odhadů má Africká
populace zdvojnásobit na dvě miliardy lidí - je tedy
nutné nejméně zdvojnásobit produkci potravin.
Problematikou se nyní zabývá konference
"climate-smart agriculture" ("chytré zemědělství"),
která právě začala v jihoafrickém Johannesburgu
jako předkolo rozhovorů o světovém klimatu v
Durbanu, které se uskuteční v prosinci tohoto roku.

Panel odborníků OSN pro lidská práva shledal
izraelskou blokádu za nelegální
13.09.2011 Panel odborníků, kteří byli pověřeni
dalším přezkoumáním legálnosti izraelské námořní
blokády Gazy, oznámil, že blokáda porušuje
mezinárodní právo. Porota složená z pěti
nezávislých odborníků OSN prohlásila, že blokáda
vystavuje obyvatele Gazy nespravedlivému
kolektivnímu trestu a jedná se tak o flagrantní
porušení lidských práv a mezinárodního
humanitárního práva. Odborníci se shodli na tom,
že 1,6 milionu Palestinců v Gaze je již 4 roky
zbaveno svých základních lidských
práv. Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC)
dokonce tvrdí, že blokáda porušuje Ženevské
konvence. Izrael se však nadále brání tím, že se
jedná o preventivní opatření zabraňující Hamasu a
palestinským teroristům získávat zbraně.

V USA nebezpečně roste počet obyvatel pod
hranicí chudoby
13.09.2011 Podle výroční zprávy US Census
Bureau o příjmech, chudobě a zdravotním pojištění
roste již třetí rok po sobě počet obyvatel žijících
pod hranicí chudoby. V současnosti se jedná o
15,1 % obyvatel. Celkem tak podle této zprávy žije
nyní rekordních 46 milionů obyvatel Spojených
států amerických pod hranicí chudoby. Celkově
vzroste každý rok počet chudých o 0,8 % a hlavní
příčinou má být recese americké ekonomiky v
letech 2007 - 2009. Míra chudoby v USA je tak
nejvyšší od roku 1993. přičemž vůbec nejhorší
situace byla před 53 lety.

Světová banka uznala novou libyjskou vládu a
hodlá pomoci s rekonstrukcí Libye
13.09.2011 Světová banka oznámila, že oficiálně
uznává Libyjskou národní radu (NTC) za
právoplatnou vládu Libye. Generální ředitel
Světové banky Sri Mulyani Indrawati uvedl, že
banka byla požádána o pomoc s financováním
oprav v odvětví vodního hospodářství, energetiky a
dopravy ve spolupráci s Mezinárodním měnovým
fondem, který pomáhá při přípravě rozpočtu země
a s obnovou bankovního sektoru. Světová banka
naopak dle slov svého šéfa očekává, že libyjská
vláda co možná nejrychleji fungovaní všech
životně důležitých služeb a zavede programy pro
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vytváření nových pracovních míst.

Šéf prozatímní libyjské vlády oznámil, že
hlavním cílem je legislativa dle Šaríji
13.09.2011 Mustafa Abdel Jalil, hlava Libyjské
národní rady (NTC) fungující jako prozatímní
vláda, poprvé promluvil v Tripolisu asi před 10 000
lidmi. Mustafa Abdel Jalil varoval před odvetnými
kroky přívrženců Muammara Kaddafiho a vyzval k
bdělosti. Dále nová faktická hlava Libye prohlásila,
že hlavním cílem nové Libye je stav prosperity a
práva, které se musí řídit výhradně islámským
právem Šaríja. Dále Mustafa Jalil řekl, že ale
odmítá tolerovat extremistické ideologie a stejně
tak i "novou kolonizaci Libye" Západem.

Amnesty International: "obě strany libyjského
konfliktu mají na svědomí válečné zločiny"
13.09.2011 Organizace Amnesty International
přišla s prohlášením, ve kterém varuje před
nekonečnou zvětšující se spirálou násilí, odvet a
zločinů. Podle zprávy Amnesty International se
vláda Muammara Kaddafiho dopustila zločinů proti
lidskosti při potlačování povstání, svévolném
zatýkání při protestech a následnému mučení, na
druhé straně ale stejně tak odsuzuje rebely, kteří
způsobili v Libyi mocenské a bezpečnostní
vakuum, které využívají k vyřizování vlastních účtů.
Rebelové se podle zprávy dopouštěli válečných
zločinů na libyjských vojácích a stejně tak stojí za
násilím v rámci odvetných opatření mezi sebou a
mučením. Amnesty International dále vyzvalo
prozatímní libyjskou vládu, aby se soustředila na
potrestání viníků a zločinců na obou stranách a
aby lidská práva byly jedním z prvních bodů v
novém vládním programu.

Teroristická síť Al-Kaida podporuje arabské
jaro 
13.09.2011 Al-Kaida spustila na internetu nové
video, ve kterém vítá nástup arabského jara. Nová
hlava této organizace, Ayman al-Zawahiri, také
oznámila, že Al-Kaida arabské jaro podporuje a
bude ho nadále podporovat. Al-Kaida dlouhodobě
vyzývá ke svržení světských vlád v arabských
zemích a volá po nastolení pravého islámu, který,
jak hlásá na svých stránkách Džihádu, nyní může
dle videa "The Dawn of Imminent Victory" přijít.

Turecký premiér zahájil svou cestu po
arabských státech, nyní je v Egyptě
13.09.2011 Turecký premiér Taypip Erdogan
dorazil do Egypta, čímž zahájil své turné po
zemích, které jsou ovlivněny tzv. arabským jarem.
Příjezd tureckého premiéra byl nadšeně vítán a
většina egyptských aktivistů se shoduje na tom, že
je nyní pro Egypt zásadní udržovat dobré vztahy s
Tureckem, přičemž samotné Turecko vnímají jako
hlavu, která povede arabský svět do nové a silné

opozice vůči Izraeli, jak uvedl aktivista z Hnutí 6.
dubna Mohammed Adel.

Rwanda obnovuje své vztahy s Francií
13.09.2011 Od roku 1994, kdy došlo ke genocidě
ve Rwandě spáchané Huuty na Tutsiích, byly
vztahy mezi Francií a Rwandou velmi špatné.
Existuje několik důvodů domnívat se, že
francouzská armáda zásobovala zbraněmi
rwandskou armádu a chránila hlavy Huutů,
přičemž Rwanda sama později Francii obvinila z
podílu na vině z masakru 800 000 Tutsiů. V roce
2006 byly zcela přerušeny diplomatické vztahy
obou zemí, když Francouzi obvinili prezidenta
Rwandy Paula Kagame ze sestřelení
prezidentského letadla v roce 1994, které vyústilo v
rwandskou genocidu. Vztahy mezi oběma zeměmi
se začali zlepšovat až po nástupu současného
francouzského prezidenta Sarkozyho. Nyní
prezident Rwandy Paul Kagame poprvé navštívil
Francii s cílem navázaní obchodních a
hospodářských vztahů, jak sám uvedl.

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.
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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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