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V Mauritánii vypukly protesty černochů proti
arabské vládě
V hlavním městě Nouakchott demonstranti
zapalovali automobily a kameny napadali vládní
budovy. Vzpoury poté následovaly také na jihu
země, přičemž byl zabit jeden člověk poté, co
policie zahájila palbu slzných a plynových granátů
do davu. Demonstranti tvrdí, že mnoho černých lidí
bylo vyloučeno ze sčítání lidu kvůli jejich původu,
což podle nich vyvolává riziko, že nebudou mít
nárok na nové biometrické průkazy totožnosti a tím
by mohli přijít o státní příslušnost.

Čína bude v Jihoafrické republice investovat
2,5 miliardy dolarů
Čína se JAR dohodla na investičních projektech v
hodnotě 2,5 miliardy dolarů. Dohoda byla uzavřena
mezi Rozvojovou bankou Jižní Afriky a Čínskou
rozvojovou bankou. Obě země také podepsaly
memorandum o vzájemném porozumění v
otázkách nerostného bohatství. Republika Jižní
Afrika vyveze ročně do Číny minerály v hodnotě
5,5 miliardy dolarů a zároveň se stává stále
častější konečnou destinací přímých čínských
zahraničních investic. Čína dokonce v loňském
roce přizvala JAR do skupiny BRIC (seskupení
nových globálních hráčů), což bylo vnímáno jako
politický tah ve snaze získat jihoafrického
prezidenta Jacoba Zumu pro podporu čínské
expanze na africký kontinent. V otázce
plánovaného příjezdu tibetského duchovního
vůdce do JAR, kterou největší africká ekonomika
stále ještě nepovolila, se ani jedna ze stran
nevyjádřila.

Egyptské politické strany hrozí bojkotem voleb
Politické strany napříč egyptským politickým
spektrem hrozí bojkotem plánovaných
parlamentních voleb, které by se měly konat v
listopadu tohoto roku. Důvodem je Krizový zákon,
který vojenská rada vládnoucí Egyptu odmítá
odvolat, politické strany ho ale považují za nástroj
k represím a odmítají ho. Proti faktickému
výjimečnému stavu, který v Egyptě stále platí se
obecně zvedá veřejný odpor a to i z toho důvodu,
že byl hlavní přičinou svržení prezidenta
Mubaraka.

Pákistán varuje USA před útoky na povstalce
na svém území
Pákistán považuje případný americký vojenský
zásah proti militantním skupinám na svém území
za nepřijatelný a pákistánská armáda by byla
nucena reagovat. Řekl to šéf pákistánských
zpravodajských služeb Ahmed Pasha Shuja na
jednání pákistánských vládních špiček v
Islámábádu. Shuja také oznámil, že Pákistán bude
chtít setkání nejvyšších představitelů obou zemí co
nejdříve, aby krize vzájemných vztahů nedošla do
bodu, ze kterého není návratu.

Atmosféra v Kosovu nadále napjatá, v ulicích
jsou vojáci KFOR
Ve městě Mitrovica u hranic se Srbskem jsou v
plné síle mírové ochranné sbory NATO KFOR.
Těžká atmosféra vládne také u hraničního
přechodu Jarinje, kde se kosovští srbové staví
silně na odpor a nadále kontrolují barikádu. V
předchozích střetech bylo zraněno 16 Srbů a 4
vojáci KFOR.

 

NATO: "bezpečnostní situace v Afghánistánu
se zlepšuje" - přímý rozpor se zprávou OSN
Spojenecké síly v Afghánistánu předložily zprávu,
ve které uvádí, že se snížil počet

bezpečnostních incidentů zaznamenaných ISAF a
situace se zlepšuje. Podle zprávy sil ISAF se od
ledna do srpna roku 2011 snížil o 2 % oproti
stejnému období v minulém roce. Zpráva je v
přímém rozporu se zprávou OSN, ve které se
uvádí, že v roce 2011 vzrostla míra násilí o 39%.
Podle sil ISAF je rozdílnost zpráv způsobena
různými definicemi "bezpečnostních
incidentů". NATO totiž počítá pouze s útoky
vedenými povstalci a nezahrnuje vraždy, tzv.
"přátelskou střelbu", nastražené bomby apod.

Čína vyslala do kosmu raketu nesoucí první
čínskou vesmírnou stanici
Raketa s názvem "Dlouhý pochod" odstartovala z
kosmodromu Jiuquan na severu země. První
čínská vesmírná stanice nese jméno "Vesmírný
palác" a bude se pohybovat ve výšce 350
kilometrů nad zemským povrchem. Její úplné
dokončení má proběhnout do roku 2020 a celý
kolos by měl vážit okolo 60 tun.

Analytici společnosti Ernst & Young tvrdí, že
platební neschopnost Řecka je nevyhnutelná
Pravděpodobnost ekonomické recese v eurozóně
je tudíž čím dál tím větší. Dle zprávy Ernst &
Young je zde velké nebezpečí, že události
předběhnou politické dění. Otázkou tedy je, kdy se
neschopnost splácet projeví a jak ji bude možné
řešit. Zpráva poukazuje na problémy Irska a
Portugalska, které prý zcela jistě budou mocnými
hybateli dalšího ekonomického dění v EU.

Německá dolní komora parlamentu podpořila
rozšíření EFSF
Dolní komora německého parlamentu schválila
rozšíření Evropského fondu finanční stability
(EFSF), z něhož bude vyplácena pomoc
zadluženým státům eurozóny. Německo, které
bude do fondu přispívat nejvíce celými 211
miliardami euro (dosavadní příspěvek činil 123
miliard euro), se tak přidalo k  Finsku, Slovinsku,
Belgii, Španělsku, Francii, Řecku, Irsku, Itálii,
Lucembursku a Portugalsku. Celkové garance mají
být v EFSF navýšeny na 720 miliard euro. Fond
tak bude schopen poskytnout půjčky v původně
zamýšleném objemu 440 miliard eur, přičemž má
získat další rozšířené pravomoci. Plán sice ještě
musí schválit horní komora parlamentu a Spolková
rada v pátek, ovšem očekává se, že obě instituce
tak učiní.

Společnost Lockheed Martin lobovala u
americké vlády kvůli zakázce pro Taiwan
Dva zaměstnanci amerického kongresu potvrdili,
že den po zveřejnění nabídky na modernizaci
taiwanských 145 letounů F-16 A/B za 5,3 miliardy
dolarů, obdrželi od společnosti Lockheed Martin
nepodepsaný mail s předmětem - Výhody
nových F-16 C/D. Důvodem k jeho zaslání je podle
oficiálních zdrojů doposud nerozhodnutá zakázka
na dodání 66 nových letadel F-16 typu C/D za 8,3
miliardy dolarů, o které Taiwan požádal již před
pěti lety. USA totiž doposud tento prodej
neschválily kvůli tlaku Číny, která považuje
dodávání amerických zbraní na Taiwan za hlavní
problém vzájemných vztahů a za vměšování se do
svých vnitřních záležitostí. Čína také již dříve
varovala i před samotnou modernizací letadel F-16
A/B a v roce 2010 pozastavila veškerou vojenskou
spolupráci s USA. Společnost Lockheed
Martin zaměstnávající 16 000 lidí, pro kterou by
zakázka za 8,3 miliard dolarů byla vítaným ziskem,
informaci o mailu nevyvrátila ani nepotvrdila.

Požár rafinérie Shell v Singapuru se podařilo
dostat pod kontrolu
Požár rafinerie společnosti Royal Dutch Shell,
který včera vypukl nedaleko singapurských břehů
je označován za největší požár rafinerie vůbec.
Vedení Shellu však oznámilo, že se podařilo dostat
celou událost pod kontrolu. Části rafinerie byly
preventivně odstaveny a hasiči stále ještě pracují
na úplném uhašení objektu. Tento incident je již
druhým vážným problémem pro Royal Dutch Shell
po nedávném úniku ropy z těžební plošiny v
Severním moři.

Japonské maloobchodní prodeje zaznamenaly
ostrý propad
Prodeje maloobchodníků v zemi se v srpnu
propadly o 2,7%, což opět vyvolává spekulace o
zotavování se japonské ekonomiky po březnové
katastrofě. V předchozích dvou měsících
zaznamenávaly statistiky spíše růstovou tendenci
těchto čísel. Podle expertů se na japonských
spotřebitelích začínají projevovat globální
ekonomické problémy.

Nepálský premiér: "V případě, že se mi
nepodaří přinést mír, rezignuji"
Premiér Baburam Bhattarai oznámil, že by se první
výsledky procesu stabilizace míru v zemi měly
dostavit již v listopadu. Baburam Bhattarai je
mnohými označován za poslední naději na lepší
zítřky pro celý Nepál. Země má již čtvrtého
předsedu vlády za posledních pět let a nepokoje
trvající od první poloviny 90. let si vyžádaly již
desetitisíce obětí. Premiér Bhattarai ve svém
projevu zároveň vyvrátil, že by za jeho jmenováním
stál tlak Indie.

OSN: "Míra násilí v Afghánistánu vzrostla za
rok 2011 o 39%"
Počet násilných incidentů v zemi vzrostl o 39% v
porovnání s minulým rokem. Za poslední tři měsíce
je evidováno přes 7000 konfliktů a útoků po celé
zemi. S touto zprávou vystoupil generální tajemník
OSN Ban Ki-moon. Tento jev poukazuje na to, jak
sílí tlak Talibanu v průběhu procesu kompletního
předávání země do rukou Afghánců. Nejčastějšími
incidenty jsou podle OSN přestřelky a bombové
atentáty.

Tajfun Nesat zastavil život i v Hong Kongu
Stejný průběh jako ve filipínském hlavním městě
Manila měl příchod tajfunu Nesat, který je
klasifikován jako bouře osmého stupně, i na území
Hong Kongu. Úřady vyhlásily v časných ranních
hodinách stav ohrožení. Došlo k uzavření škol,
firem, námořní dopravy a především finančních
trhů. Jednání byla přerušena i na úřadě vlády a u
většiny soudů.

Boje v Jemenu se rozšiřují mimo hlavní město
V severních částech hlavního města Sanaa a v
jejich okolí se spustily další boje mezi armádou
věrnou prezidentovi Salehovi a silami mocného
opozičního kmene, který vede šejk Sadeq
al-Ahmar. Obě strany si ostřelují své pozice a
dochází k těžkým přímým střetům. Obyvatelé v
oblasti prchají ze svých domovů. V čele
prezidentských sil stojí Republikánská garda, které
velí syn prezidenta Saleha.

Syrská armáda stále bojuje o město Rastan -
vzdorují zběhové i ozbrojené obyvatelstvo
Již druhý den pokračuje bombardování
čtyřicetitisícového města Rastan tankovými
granáty za podpůrných útoků vrtulníků. Ačkoliv
Syrská armáda již vstupovala do města, na odpor
se postavily nové jednotky přeběhlíků, kteří se
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postavili na stranu opozice. V obraně jim pomáhají
i ozbrojení vesničané. Celkem ve městě vzdoruje
asi 1000 přeběhlých mužů. Vojenští zběhové, kteří
odmítli střílet na demonstranty se po dlouhou dobu
formují do povstaleckých jednotek neurčité
velikosti v zemědělském srdci Sýrie v okolí města
Homs a Rastan. V této oblasti byli tradičně
rekrutováni sunnitští branci, kteří tvoří v syrské
armádě většinu, ovšem jsou využíváni k
podřadným úkolům jako pracovní síly. Rozhodnou
páteř armády tvoří základní jednotky vedené
prezidentovi Assadovi loajálními veliteli a členy
islámské sekty Alawitů, kteří jsou v armádě
menšinoví. Většina armády ale nadále zůstává
věrná syrské vládě, mimo jiné i proto, že
neuposlechnutí rozkazu se kvůli vypjaté situaci
trestá popravou a všechny vojenské jednotky jsou
pod dohledem tajné policie složené z členů
alewitské sekty.

 

Česko a USA budou intenzivněji spolupracovat
na poli jaderné energetiky
Spolupráce bude mít především akademický
charakter a jejím cílem bude podpora mírového
využití jaderné energie. Jednat by se mělo
zejména o společné projekty, partnerské
vysokoškolské programy a podporu výměnných
stáží jak pro studenty, tak pro učitele. V rámci
spolupráce by mělo dojít i na zintenzivnění výměny
zkušeností mezi stávajícími českými a americkými
experty. Podíl na tomto kroku má i účast americké
společnosti Westinghouse na dostavbě JE
Temelín.

Mnoho investičních firem se domnívá, že
stojíme na počátku další finanční krize
Podle vyjádření vedení společností Traxis Partners
a Pimco nyní stojíme na počátku další finanční
krize, která by mohla přinést pokles akcií o dalších
20%. Její rozpoutání však není nutné, učiní-li vlády
evropských zemí potřebná opatření, k nimž mají
podle slov ředitele Traxis Partners Bartona
Biggse dostačující prostředky. Mezi ně patří
například obdoba amerického programu TARP,
který slouží jako nouzová podpora bankám, nebo
snížení sazeb Evropské centrální banky. Dle
tvrzení Bartona Biggse již není ani zlato tak
bezpečná a stabilní investice, jak tomu bylo v
předchozí době.

Standard & Poor’s: "Čínští developeři mohou v
dohledné době čelit velkým problémům"
Ratingová agentura Standard & Poor’s (S&P)
uvedla, že podle jejích výzkumů by propad trhu s
nemovitostmi o více jak 30% dostal pod tlak více
než polovinu čínských developerů. Ti by následně
spadli do kategorie společností s nízkou likviditou.

Vývoj čínského trhu s nemovitostmi je podle
mnoha expertů nejistý, a navíc je mnoho
společností zadluženo více než tomu tak bylo před
krachem hypotečního trhu v roce 2008.

Mírové síly NATO posilují svou přítomnost na
kosovské hranici
Mírové sbory NATO v Kosovu (KFOR) posilují
svou přítomnost na hranicích mezi Srbskem a
Kosovem. Důvodem jsou poslední srážky mezi
Srby a silami KFOR - při posledním incidentu bylo
během vzájemné konfrontace u bariér postavených
Srby zraněno šestnáct kosovských Srbů a čtyři
vojáci KFOR.

Situace v Jemenu se zhoršuje, povstalci
sestřelili vojenské letadlo
V hlavním městě Sanaa protestují desítky tisíc lidí
proti návratu jemenského prezidenta Saleha zpět
ze Saúdské Arábie. Kmenová opozice mezitím
oznámila, že se jí podařilo sestřelit vojenské
letadlo, které operovalo mimo hlavní město, a
zajmout pilota.

Íránský vrchní velitel námořnictva: "Írán vyšle
své lodě k pobřeží USA"
U příležitosti 31. výročí války mezi Irákem a Íránem
pronesl ve své řeči vrchní velitel íránského
námořnictva admirál Habibollah Sajjari prohlásil, že
Írán udělá to samé, co ostatní "arogantní velmoci",
a zajistí svou silnou vojenskou přítomnost u
amerických břehů v Atlantickém oceánu.
Íránské námořnictvo v současnosti operuje v
Indickém oceánu, kde chrání svá obchodní
plavidla. V lednu 2011 dokonce vyslal Írán své dvě
válečné lodi přes Suezský kanál do Středozemního
moře, což bylo všeobecně vnímáno za provokaci
Izraele (viz. Egypt čelil tlaku Íránu i Izraele a
Íránské válečné lodě smějí proplout Suezem).

Německá kancléřka: "EU by měla mít možnost
ovlivňovat rozpočty členských zemí"
Německá kancléřka Angela Merkel na konferenci
své strany CDU prohlásila, že EU by měla v
budoucnu mít pravomoc zasahovat do rozpočtů
jednotlivých zemí, a to například u těch, které
utrácejí více, než si mohou dovolit. Angela Merkel
své straníky dále varovala před odchodem Řecka z
eurozóny a řekla, že záchranný balík pro řeckou
ekonomiku je životně důležitý, neboť povede ke
stabilizaci eura. Kancléřka dále odsoudila návrat k
vlastní německé měně, protože by došlo k
výraznému zdražení německého zboží a tím
pádem i k ohrožení německého exportu.

Evropský parlament schválil sankce pro státy
se špatným rozpočtem
Evropský parlament schválil balíček pro boj s krizí,
ve kterém se počítá s uvalováním sankcí na země

EU, které porušují stanovené normy, a se
zpřísněním rozpočtových pravidel. Podle
Evropského parlamentu může s velké části za
současnou krizi eurozóny nezodpovědnost
jednotlivých členských zemí a nadměrné utrácení.

Irák provedl první platbu za osmnáct
amerických stíhaček F-16
Podle vyjádření vlády USA má celá zakázka na
osmnáct stíhacích letounů typu F-16 hodnotu 3
miliardy dolarů. Letouny, které budou v budoucnu
chránit irácký vzdušný prostor, mají být dodány
příští rok. V současnosti je na území Iráku 44 tisíc
amerických vojáků, kteří by měli zemi opustit
koncem tohoto roku. Podle vyjádření obou vlád je
nákup vyspělých bojových letounů důležitým
prvkem pro ochranu irácké suverenity. První platba
byla v hodnotě 1,4 miliardy dolarů.

Americká obchodní komise bude prošetřovat
spor mezi HTC a Apple
Spor nazývaný jako "globální patentová válka" se
rozhořel mezi americkou společností Apple a
asijskými společnostmi v čele s HTC. Taiwanská
firma HTC tvrdí, že Apple porušil její patentové
právo v oblasti chytrých telefonů, tabletů a
osobních počítačů. S Applem se soudí již delší
dobu korejský Samsung právě v souvislosti
nárokovaných práv na výrobu tabletů. HTC
požaduje po Americké obchodní komisi zastavení
prodejů výrobků společnosti Apple na území
Spojených států.

USA opětovně tlačí na Čínu, aby respektovala
práva Tibetu
O oživení této problematiky se postaral incident, při
kterém se na protest proti utlačování čínskou
vládou upálili dva mladí tibetští mniši, kteří
protestovali proti náboženské nesvobodě v zemi.
Americké ministerstvo zahraničí vyjádřilo velké
znepokojení nad touto formou protestu a
poněkolikáté vyzvalo Čínu ke změně přístupu k
této oblasti a jejím obyvatelům.

Izrael schválil další výstavbu osad na
okupovaném území Palestiny
Izraelské úřady povolily výstavbu nových 1100
bytů v židovské čtvrti Gilo, která leží ve východním
Jeruzalémě. Podle mezinárodního společenství se
jedná o ilegální osadu na okupovaném území.
Tento krok již odsoudila Evropská unie i Spojené
státy. Izrael tak učinil v situaci, kdy izraelský
premiér Benjamin Netanjahu u OSN hovoří o
snahách dosáhnout míru v Palestině a Palestinci
odmítají jakékoliv jednání dokud výstavba
neskončí. Za posledních 18 let se díky nelegální
výstavbě ztrojnásobil počet židovských osadníků a
dnes jich žije na okupovaném území více než půl
miliónu.
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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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