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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.

Gazprom uzavřel dohodu o stavbě plynovodu
SouthStream
Ruský gigant Gazprom a jeho evropští partneři Eni,
EdF a Wintershall podepsali v Soči dohodu o
stavbě jižního plynovodu SouthStream. Ten by měl
přivádět plyn po dně Černého moře do jižní a
střední Evropy. Náklady na projekt se odhadují na
15,5 až 25 miliard eur. První větev plynovodu má
být spuštěna koncem roku 2015.

Dánsko má první premiérku
První ženou v zemi zastávající tuto funkci je podle
oficiálních výsledků voleb představitelka bývalého
opozičního "rudého" bloku Helle
Thorningová-Schmidtová. Její strana získala v
parlamentu 89 křesel, což znamená, že jí chybí

pouze jedno křeslo do nadpoloviční většiny. Strana
dosavadního premiéra Larse Rasmussena získala
křesel 86.

Egyptský premiér pro tureckou televizi:
"mírové smlouvy s Izraelem nám nejsou svaté"
Egyptský premiér Essam Sharaf v rozhovoru pro
turecký televizní kanál vysílaném i v egyptské
státní televizi uvedl, že smlouvy z Camp David,
které zaručili Izraeli uznání ze strany Egypta a
mimo jiné i silná omezení přítomnosti egyptské
armády na Sinaji, nejsou posvátnou záležitostí a
Egypt je připraven v zájmu míru a stability v
regionu otevřít novou diskusi a uvažovat o
změnách. Egyptský premiér tak vyšel vstříc
požadavkům většiny Egypťanů, kteří od vypuknutí
krize s Izraelem volají po tvrdém postupu vůči
židovskému státu. Stejně tak premiér zalichotil i
současné turecké politice, která ochlazuje vztahy s
Izraelem v ve všech směrech.

Francouzský prezident a britský premiér v Libyi
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy spolu s
premiérem Spojeného království Davidem
Cameronem přistáli v Tripolisu, aby dle svých slov
pozdravili libyjské hrdiny. Oba státníci přislíbili
pomoc s obnovováním Libye a stejně tak i s
dopadením Muammara Kaddafiho. Libyjská
národní rada (NTC) naopak naznačila, že pomoc
leteckých sil Francie a Velké Británie by mohla být
oceněna v podobě významných obchodních smluv
v budoucnu.

Kosovská policie se chystá převzít sporné
hraniční přechody i přes nevoli Srbů
V pátek by mělo Kosovo za pomoci sil KFOR opět
zprovoznit přechody Jarinje a Brnjak. Srbský
prezident Boris Tadić se nechal slyšet, že
nepřipustí žádné vynucené řešení
problému a žádá, aby mezinárodní instituce
převzetí zabránily. Dohoda o přechodném režimu
na obou přechodech vyprší zítra. Očekává se, že
Srbové znovu zablokují silnice. V napjaté
atmosféře opouštějí poslední čeští vojáci mise
KFOR svou kosovskou základnu a odjíždějí zpět
do vlasti.

Turecký premiér propaguje sekularismus v
Tunisku
Turecký premiér Tayyip Erdogan ve svém projevu
v Tunisku prohlásil, že není žádný problém v
existenci islámu spolu s demokracií. Turecký
premiér vyzval obyvatele Tuniska, aby neměli
strach z vlivu islámu, který může být pro zemi
přínosem. Učinil tak při své druhé zastávce v rámci
svého arabského turné s cílem rozšiřovat turecký
regionální vliv, s čímž se turecká vláda nijak netají.
V Tunisku ovšem u demokratů panují velké obavy
z islamistické strany Ennahda, která byla po 20 let
zakázána a nyní se očekává její velký úspěch v
nadcházejících volbách.

V Dánských volbách s největší
pravděpodobností zvítězila opozice
Sociální demokraté v čele s Helle
Thorningovou-Schmidtovou by podle prvních
odhadů měli získat většinu v dánském parlamentu.
Koalice liberálů a konzervativců za podpory
pravicově populistické Dánské lidové strany zřejmě
po deseti letech odejde do opozice. Socialisté se v
předvolební kampani zaměřili na boj proti
ekonomické krizi a nezaměstnanosti. Vládní
nařízení na obnovu kontrol na dánsko-německé
hranici se u voličů nesetkalo s velkým úspěchěm.

NATO je připraveno zasáhnout v Kosovu
Generální tajemník NATO Anders Fogh

Rasmussen oznámil, že Severoatlantická aliance
je připravena jednat s cílem potlačit násilí, které
může brzy vypuknout. Generální tajemník
Rasmussen dále informoval o tom, že 6000 mužů
sil KFOR rozmístěných v Kosovu má nyní povolení
jednat v případě sebeobrany a stejně tak i, jestliže
to bude nutné pro zajištění bezpečnosti a stability.
Kosovo totiž vysílá další policejní sbory na sever
svého území, aby obsadily dva hraniční přechody
se Srbskem. Srbsko, které neuznává stát Kosovo,
již vyslalo jasný signál, že převzetí hraničních
přechodů Kosovskými Albánci může zažehnout
nové násilné střety.

Vláda slovenské premiérky Ivety Radičové
přežila hlasování o nedůvěře
Ani během třináctihodinového hlasování se opozici
nepodařilo získat potřebných 76 hlasů, které by
znamenaly pár koaliční vlády. Opoziční SMER a
Slovenská národní strana na svou stranu získaly
jen 69 poslanců. Na Slovensku se však nepřestává
mluvit o pádu vlády, neboť křehkou koalici
rozděluje spor o schválení změn v záchranných
finančních mechanizmech eurozóny. Bez hlasů
strany Svoboda a Solidarita nemá slovenská
koalice potřebnou většinu k prosazení těchto
klíčových změn.

Francouzský expremiér Dominique de Villepin
může kandidovat na prezidenta
Soud bývalého premiéra ve středu zprostil viny v
úplatkářské aféře Clearstream týkající se prodeje
francouzských fregat Taiwanu. Dle obžaloby de
Villepin neupozornil na to, že uveřejněný seznam
příjemců úplatků je falešný, a tak poškodil i
současného prezidenta Nicolase Sarkozyho. Ač
byl Dominique de Villepin osvobozen, stále čelí
podezření, že spolu s exprezidentem J.Chiracem
přijímal od vůdců afrických zemí úplatky
převyšující 20 milionů dolarů.

Během projevu papeže Benedikta XVI. opustí
levice Bundestag
Hlava katolické církve příští týden uskuteční
čtyřdenní návštěvu Německa, během níž papež
historicky poprvé promluví před poslanci
Spolkového sněmu. Strana Die Linke předem
ohlásila bojkot projevu, neboť nesouhlasí s
politikou Vatikánu, která mimo jiné striktně
zakazuje používání antikoncepce. Organizátoři
protestního průvodu poukazují na to, že z
církevních zařízení jsou propuštěni zaměstnanci
pouze kvůli sexuální orientaci. Očekává se účast
až 20 tísíc demonstrantů.

Zasedání tripartity o státním rozpočtu na příští
rok ukončeno bez výsledku
Dnešní schůze tripartity, která měla rozhodnout o
výši státního rozpočtu pro příští rok, skončila bez
výsledku poté, co musela být náhle přerušena.
Odbory a zaměstnavatelé požadují další schůzi,
navíc mají k návrhu rozpočtu značné výtky. Návrh
rozpočtu ministra financí Miroslava Kalouska (TOP
09) kalkuluje se schodkem 105 miliard korun, což
by mělo být o 30mld korun méně než schválený
deficit pro tento rok.

Indická inflace dosáhla ročního maxima 9,78%
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"
Čínský premiér ve svém projevu řekl, že by světu i
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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
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
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
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
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
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
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
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
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
Podle volebních průzkumů mají nejvyšší šance na
úspěch sociální demokraté a pravicová strana H

Maďarský expremiér Ferenc Gyurcsány bude
souzen
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
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
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
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
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.

V Libyi se obnoví těžba ropy
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.
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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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