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Írán chce vytvořit přímou "horkou linku"
Teherán - Washington
Íránský prezident Mahmoud Ahmadinejad v OSN
na své tiskové konferenci oznámil, že by přivítal
zřízení "horké linky" se Spojenými státy, která by
mohla pomoci odvrátit případný konflikt v Perském
zálivu. Írán zároveň prostřednictvím svého
prezidenta oznámil státům NATO, že pokud vyklidí
Perský a Ománský záliv, zajistí Írán sám
bezpečnost dodávek energetických surovin v
blízkovýchodním regionu, čímž je k tomu nepřímo
vyzývá.

Ruský prezident Dmitrij Medveděv vyzval
stranu Jednotné Rusko k podpoře Vladimira
Putina v následujících prezidentských volbách
Učinil tak ve svém projevu na předvolebním
kongresu této vládní strany v Moskvě. Prezidentův
úvodní projev sklidil bouřlivé ovace, což značí, že
má dosavadní premiér ve volbách značnou
podporu. Prezident Medveděv dále přijal
premiérovu nabídku, aby vedl kandidátku
Jednotného Ruska v prsoincových parlamentních
volbách. Prezidentské volby budou v Rusku
probíhat na jaře roku 2012. Ruská opozice již nyní
označuje budoucí volby za neférové a nelegální.

Libyjští povstalci zahájili nový postup na město
Sirta s podporou letadel NATO
V Libyi se daly do pohybu vojenské kolony
prozatímní libyjské vlády, které míří na rodiště
Muammara Kaddafiho, město Sirta. Operaci budou
podporovat síly NATO, přičemž koaliční letadla již
operují ve vzdušném prostoru nad městem. Podle
novinářů na místě si obě strany vyměňují salvy
raket a v samotném městě jsou slyšitelné a
viditelné exploze.

Pobřeží slonoviny volá po bezpečnostním
plánu z obavy před volbami v Libérii
Pobřeží slonoviny chce vytvořit a spolufinancovat
rozsáhlý bezpečnostní plán pro region západní
Afriky. Prezident Pobřeží slonoviny Alassane
Ouattara oznámil, že již vedl diskusi na toto téma s
generálním tajemníkem OSN. Důvodem je obava
Pobřeží slonoviny z vývoje voleb v sousední
Libérii, která se již několikrát stala epicentrem
problémů regionu. Krizový plán by počítal s
nasazením bezpečnostních sil z Pobřeží slonoviny,
Ghany a NigérieTo by znamenalo nasazení
bezpečnostních sil z Pobřeží slonoviny, Ghana a
Nigérie, které se rozmístí podél hranic Pobřeží
slonoviny s Libérií. Pokud by k tomu Libérie dala
souhlas, bylo by možné uvažovat i o nasazení
vojáků přímo v Libérii. Celkem by každý stát měl
nasadit zhruba 350 mužů. Pobřeží slonoviny podle
vyjádření prezidenta pak potřebuje od OSN 40
milionů dolarů, které nemá v rozpočtu.

V Sýrii byla rozehnána ostrou střelbou další
demonstrace - 11 mrtvých
Situace v Sýrii zůstává nadále stejná, v jižním
Damašku byla armádou opět tvrdě rozehnána další
demonstrace. Armáda s těžkou technikou již
obsadila téměř všechna víceméně významná
města po celé 20 milionové Sýrii a potlačuje
neutuchající lidové bouře.

Jižní Súdán čelí nedostatku potravin v
důsledku násilí 
Jižní Súdán čelí vážnému nedostatku potravin,
protože tato nová africká země nje schopna
produkovat pouhou polovinu své potravinové
spotřeby. Na produkci se také podepisuje těžké
období sucha i silných dešťů spolu s neutěšenou
bezpečnostní situací. Humanitární koordinátor
OSN pro Jižní Súdána Lise Grande tvrdí, že se

jedná o alarmující problém. Podle odhadů OSN
bude v příštím roce v této zemi 1,2 milionu lidí
zcela závislých na potravinové pomoci. V
současnosti je to 970 000 obyvatel Jižního
Súdánu. Podle predikací zemědělských expertů se
ovšem v nejbližší budoucnosti Jižnímu Súdánu
nemůže podařit poradit si s deficitem více než půl
milionu tun potravin.

Největší producent africké mědi má nového
prezidenta
Volby v jihoafrické Zambii vyhrál opoziční
kandidát Michael Sata přezdívaný "King cobra".
Nový prezident je známý svou ostrou kritikou
pronikání čínského kapitálu do země. Nový
prezident Sata má v plánu podporovat zahraniční
investory a důlní společnosti, ovšem jasně
zdůraznil, že se musí zlepšit podmínky obyvatel
Zambie a zaměstnanců cizích firem. Dosavadní
prezident Rupiah Banda, který skončil u moci po
20 letech se s porážkou smířil a vyjádřil se slovy:
"lid promluvil". Pravdou ovšem zůstává, že
prezident Banda má pozitivní zásluhy na rozvoji
zambijské ekonomiky.

Jemenský prezident Saleh se vrátil do zpět do
Jemenu
Prezident Ali Abdullah Saleh se po třech měsících
v Saúdské Arábii vrátil do Jemenu, kde vyzývá k
ukončení těžkých bojů v Sanaa. Opozice se ovšem
obává mnohem většího krveprolití a USA vyzývají
prezidenta Saleha k rezignaci a zajištění
prezidentských voleb do konce tohoto roku. V
hlavním městě Jemenu zatím propukl otevřený boj
mezi jednotkami loajálními prezidentovi a vojáky,
kteří se postavili na stranu opozice a které vede
generál Mohsen.

Timothy Geithner: "Evropské země musí
předložit přesvědčivý důkaz o tom, že stávající
finanční krizi zvládnou"
Tuto výzvu předložil zástupcům evropských zemí
americký ministr financí Timothy Geithner
při setkání států skupiny G20 ve Washingtonu.
Svým tvrzením o nutnosti co nejrychleji jednat se
přidal k výrokům prezidentky MMF Christine
Lagardové. Zástupce Velké Británie dokonce
zdůraznil, že evropské země mají na zvládnutí
krize šest týdnů. Naléhavost situace umocňuje i
nedávný prudký propad světových, a především
evropských, akciových trhů.

Pohřeb bývalého afghánského prezidenta
přiostřil atmosféru v Kábulu
Bývalý prezident a dosavadní předseda afghánské
Nejvyšší mírové rady Burhanuddin Rabbani byl
pohřben v Kábulu za emočně vypjatých podmínek
a zvýšených bezpečnostních opatření. Pohřbu se
zúčastnil i nynější afghánský prezident Hamid
Karzai. Burhanuddin Rabbani byl zabit náloží
ukrytou v turbanu na hlavě údajného vyslance
Talibanu.

Francie hodlá rozvířit debatu o uznání
palestinského státu

Francouzi patří k příznivcům myšlenky
samostatného palestinského státu, to zda
požadavek palestinského předáka Mahmúda
Abbase podpoří, však není jisté. Hlavním
prezidenta Nicolase Sarkozyho je vyvinutí
diplomatické aktivity, která urychlí nalezení
možného kompromisu. Prezident USA Barack
Obama se již nechal slyšet, že Spojené státy
budou palestinský návrh během jednání OSN v
New Yorku vetovat.  

Kosovský ministr vnitra hrozí násilným
odklizením srbských barikád
O mírovém řešení situace na srbsko-kosovské
hranici má na půdě OSN jednat srbský prezident
Boris Tadić, tajemník OSN Pan Ki-mun a šéf
NATO Anders Fogh Rasmussen. Blokáda
sporných hraničních přechodů a přilehlých silnic
Srby trvá již týden. Hranici prakticky nelze překročit
kvůli několikametrovým barikádám ze štěrku.
Kosovský ministr vnitra Bajram Radžepi nedávno
ujistil Srby, že na jakékoli násilí odpoví stejným
způsobem. 

Policie vyklidila český konzulát v Paříži kvůli
údajné bombě
Na několik hodin musel být ve čtvrtek evakuován
objekt, v němž  sídlí i agentury CzechTrade a
CzechTourism. Důvodem byl anonymní telefonát
ohlašující bombu, kterou však policie nenalezla.
Česká velvyslankyně v Paříži Marie Chatard
odmítá spekulovat o tom, že by hrozba bombou
mohla souviset s českou zahraniční politikou. 

Pákistán odmítá obvinění USA a varuje před
koncem spojenectví
Pákistánský ministr vnitra Rehman Malik odmítl, že
by se pákistánská tajná služba ISI jakkoliv podílela
na útoku na americké velvyslanectví a zastoupení
NATO 13. září v Kábulu, hlavním městě
Afghánistánu. Americký admirál Mike Mullen, šéf
sboru generálních náčelníků štábů (CJCS) uvedl,
že pákistánská zpravodajská služba ISI hrála roli v
těchto útocích podporou sítě n uvedl Pákistánská
zpravodajská služba agentury (ISI) hrála roli v
13.září útoku na americké velvyslanectví v Kábulu,
podporovat militantní známý jako sítě Haqqani.
Ministr zahraničí Pákistánu Hina Rabbani Khar
ostře reagoval na kritiku ze strany USA s tím, že se
jedná o nejzávažnější obvinění za posledních 10
let od začátku války v Afghánistánu, a pohrozil
Spojeným státům ztrátou spojence, pokud
nepřestanou Pákistán obviňovat z "dvojí hry".

Egyptská koalice revoluční mládeže půjde do
voleb
Egyptská koalice mládeže, která hrála hlavní roli v
povstání proti prezidentovi Husni Mubarakovi
 oznámila, že se zúčastní volebního boje a postaví
se proti organizovaným islamistickým skupinám a
zbytkům bývalého režimu. Koalice mládeže to
oznámila skrze sociální sítě s tím, že plánuje
postavit až 200 nezávislých kandidátů v rámci
poměrného volebního systému. Nabil Abdel Fattah
z Centra  Al-Ahram pro politická a strategická
studia ovšem v čele egyptských analytiků
upozorňuje na to, že tato strana má jen malé
šance proti "staré politické gardě", která je lépe
financována a organizována.

EU zmírňuje ekonomická opatření proti Libyi ve
snaze pomoci prozatímní vládě
EU oznámila, že omezuje zmrazení aktiv Libyjské
centrální banky, Investment Authority (libyjské
zahraniční banky), libyjského Afrického
investičního portfolia a libyjské státní ropné
společnosti Zuietina Oil Co. Stejně tak je zrušen
zákaz použití a přistání na evropských letištích pro
libyjské aerolinky Afriqiyah Airways. Podle EU se
jedná o kroky v souladu s rezolucí Rady
bezpečnosti OSN, která uvolňuje zmrazené
finanční prostředky vybraných subjektů "pro
humanitární a civilních potřeby, na podporu
obnovení činnosti v libyjského ropného průmyslu,
bankovního sektoru a v rámci pomoci s budováním
nové civilní vlády.
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Společnost Hewlett-Packard povede bývalá
ředitelka eBay
Meg Whitmanová dnes nahradila ve funkci
generálního ředitele společnosti Lea Apothekera,
který nebyl ve své funkci ani rok. O jeho nahrazení
rozhodla dnes správní rada. Leo Apotheker byl
odvolán z důvodu několikrát sníženého odhadu
prodejů firmy a také kvůli nedávnému oznámení
zásadních změn ve strategii společnosti, podle
kterých by se HP mělo opět začít věnovat spíše
softwaru a přestat podporovat a vyrábět mobilní
technologie a osobní počítače.

Ekonomiky G20 projednávají jak stabilizovat
bankovní sektor a finanční trhy
Země společenství G20 se již zavázaly k učinění
nezbytných kroků pro uklidnění globální
ekonomické situace. Na zasedání ve Washingtonu
je hlavním tématem stabilizace bankovního
sektoru. Centrální banky zemí G20 by měly dále
kontrolovat dostatečnou kapitalizaci komerčních
bank a dodávat jim potřebnou likviditu. G20 také
slibuje, že posílí evropský záchranný fond EFSF.

Bank of Korea ohlásila intervence proti
znehodnocování domácí měny
Jihokorejská centrální banka tak učinila stejné
kroky, jako nedávno centrální banky v Brazílii a
Indonésii. Svůj vstup do trhu s domácí měnou
odůvodnilo vedení banky tím, že je potřeba
zamezit nebezpečnému kolísání wonu, který za
minulý měsíc poklesl oproti americkému dolaru o
10%.

Čína ostře reagovala na nabídku USA ohledně
modernizace taiwanských vzdušných sil
Navrhovaná nabídka se týká modernizace
stávajících taiwanských letounů typu F-16
americké výroby. Zakázku v hodnotě 5,85 miliardy
dolarů však ostře odmítá čínské ministerstvo
zahraničí, které tvrdí, že by její realizace
nevyhnutelně oslabila vzájemné vztahy Číny a
USA. K odmítnutí této nabídky byl čínskou stranou
vyzván i americký velvyslanec Gary Locke. Čína již
tradičně nesouhlasí s jakýmkoliv vyzbrojováním na
taiwanské straně a obzvláště pak ve spolupráci s
USA.

USA: Finance pro vládu neschváleny
Sněmovna reprezentantů USA neschválila
překvapivě poměrem hlasů 230: 195 zákon, který
má umožnit financovat americkou vládu po 30. září
tohoto roku. Tento návrh odmítli skoro všichni
demokraté, jelikož nesouhlasí se strukturou
předložených úspor. Dokonce i 48 republikánů se
postavilo proti návrhu s odůvodněním, že
nesouhlasí s výší rozpočtových škrtů.

USA bude v říjnu vyjednávat s KLDR o
jaderném programu
Podle jihokorejské agentury Jonhap s odvoláním
na nejmenovaného jihokorejského činitele chtějí
zástupci USA a KLDR jednat o severokorejském
jaderném programu. Rozhovory by měly navazovat
na středeční mezikorejská jednání jaderných
vyjednavačů v Pekingu.

Marocké aerolinky Royal Air Maroc čekají
úspory - prodávají letadla a propouští
Marocká vláda se rozhodla nabídnout k prodeji
část letadlové flotily státní společnosti Royal Air
Maroc za 1,6 miliardy Dirhamů (asi 193 milionů
dolarů). Prodej má být součástí úsporných
opatření, která mají státnímu přepravci pomoci
zlepšit finanční situaci, aby mohl dostát svých
finančním závazkům. Celkem také hodlají
aerolinky Royal Air Maroc propustit 30 % svých
zaměstnanců a snížit tak jejich počet na 4000.
Celkově hodlá ztrátová společnost ušetřit přes
miliardu dolarů v letech 2011-2016. Prudký nárůst
cen pohonných hmot a problémy po celém
arabském světě ve spojení se silnou konkurencí
nízkonákladových dopravců, kteří do Maroka létají
díky dohodě s EU, zvyšují tlak na společnost, která
měsíčně prodělává 8,8 milionu dolarů. Situaci také
zhoršil teroristický útok v Marakeši v tomto roce.

Na východě Súdánu protestují místní kmeny,
zasahuje policie
Ve východním Súdánu protestují stovky místních
domorodců, policie používá slzný plyn k rozehnání
davu. Demonstranti si stěžují na nerozvinutost a
zaostalost svého regionu a také na to, že vláda
přehlíží místní problémy. Nepokoje vypukly poté,
co se policie pokusila odstranit nelegálně
postavené přístřešky a dobytek ve městě Gedaref.
Pro Súdán tak vyvstává další problém v podobě
nových nepokojů na východě, které se přidávají do
povstání v Modrém Nilu a k nepokojům ve státě
Jižní Kardofan. Situaci komplikuje i neustálé napětí
mezi Súdánem a jeho novým jižním sousedem.

V Zambii se konají prezidentské volby v pozadí
prvních nepokojů a údajných manipulací s
hlasy 
Na severu Zambie, v tzv. měděném pásu, se bouří
mladá generace poté, co se ukazuje, že volební
výsledky mezi současným prezidentem a opozicí
jsou těsné. Opoziční vůdce Michael Sata,
přezdívaný "King Cobra", zatím dle předběžných
výsledků vede nad současným prezidentem,
kterým je vůdce Hnutí za pluralitní demokracii
(MMD) Rupiah Banda. Prezidentova strana MMD
vládne v zemi od roku 1991, kdy skončila vláda
jedné strany prezidenta Kennetha Kaundy v
tehdejší Rhodesii. Mladí na severu tohoto
největšího afrického producenta mědi bojují s

pořádkovou policií a na některých místech
dokonce blokují cesty, zatímco přes noc dokonce
došlo k útoku hackerů na elektronické volební
výsledky, což přidává na nejistotě a zmatku
obyvatel.

Tunisko odsoudilo bývalého libyjského
premiéra na 6 měsíců vězení
Bývalý ministerský předseda Libye Al-Baghdadi Ali
Al-Mahmoudi, který působil v době vlády
Muammara Kaddafiho a uprchl do Tuniska, byl
odsouzen tuniským soudem k 6 měsícům odnětí
svobody za nelegální vstoupení do země.

Sněm Rady vysokých škol České republiky se
sejde na mimořádném zasedání
Zástupci univerzit budou na mimořádném zasedání
projednávat chystanou reformu vysokých škol.
Diskutovat by se mělo také o možném dopadu
novely o rozpočtových pravidlech na školy.

Italská policie na ostrově Lampedusa potlačila
vzpouru tuniských imigrantů
Uprchlíci, kteří dorazili na ostrov Lampedusa
z africké pevniny, se pokusili zapálit přístavní
čerpací stanici za pomoci plynových bomb.
Následně došlo ke srážkám s místním
obyvatelstvem a policií. Hořet začaly i dvě budovy
uprchlického centra. Podle ministra vnitra Roberta
Maroniho bude v nejbližší době všech 1500
migrantů převezeno na pevninu a dle smlouvy
s tuniskou vládou postupně repatriováno zpět do
vlasti.

Papež Benedikt XVI. dnes zahájil státní
návštěvu Německa
Papež již od svého zvolení navštívil svou rodnou
zemi třikrát, tentokrát se však poprvé jedná o
oficiální státní návštěvu. Během čtyřdenní
návštěvy hodlá Benedikt XVI. mluvit především o
budoucnosti Evropy a roli křesťanství v ní. Dnešní
vystoupení papeže ve Spolkovém sněmu se
chystá  bojkotovat asi stovka poslanců, kteří
s politikou Vatikánu nesouhlasí, jejich místa budou
zaplněna bývalými poslanci. K pokojnému protestu
proti papeži se v ulicích Berlína připravuje asi
20 000 lidí, na něž bude dohlížet 6000 policistů.

Bulharsko a Nizozemsko stále nebyly přijaty do
Schengenu
Ministři vnitra zemí EU opět odložili další
rozšiřování schengenského prostoru. Proti přijetí
obou zemí je dlouhodobě Nizozemsko a Finsko.
Opětovné otevření této otázky se čeká na říjnovém
summitu EU.
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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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