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ČEZ se podle nového ředitele Daniela Beneše
bude orientovat dále především na jadernou
energetiku
A to i navzdory tomu, že globální tendence jak v
Evropě, tak po celém světě hovoří především o
odklonu od tohoto způsobu získávání
energie. Krom výstavby dalších bloků Temelína i
Dukovan by v Česku mohla v blízké době vyrůst i
nová atomová elektrárna. Nové bloky JE Temelín
by měly začít generovat elektřinu kolem roku 2022.
Plány do budoucnosti se budou týkat také
prodloužení životnosti JE Dukovany, která má
podle původních předpokladů sloužit do roku 2025.

Mezinárodní měnový fond snížil předpokládaný
růst HDP Rumunska
Šéf mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) v
Rumunsku Jeffrey Franks oznámil, že dosavadní
prognózy růstu HDP Rumunska byly příliš
optimistické. Dle jeho slov čeká Rumunsko
nepochybně podstatně menší růst než 3,5 % a dle
jeho osobního odhadu by se mohl držet na 2 %.
Stejně tak MMF oznámilo, že Rumunsko musí
nutně urychlit své reformy, aby se mu podařilo
vyhnout problémům. Rumunsko v květnu 2009
získalo nouzovou půjčku od MMF, EU a Světové
banky na dva roky ve výši 20 miliard euro výměnou
za provedení klíčových reforem na snížení
veřejných výdajů. V roce 2010 již  rumunská vláda
snížila platy všech státních zaměstnanců o 25 %.

Slovenská centrální banka očekává zpomalení
ekonomiky země vlivem globální krize
Kondice finančního sektoru se podle Národní
banky Slovenska zhoršuje. V zátěžových testech
však slovenský bankovní sektor obstál a podle
statistik se za poslední pololetí dokonce zvýšil čistý
zisk bankovních institucí o čtyři pětiny. Podíl na
tom má především nižší tvorba rezerv na "špatné"
úvěry a rozmach poskytování nových úvěrů
domácnostem.

Maďarská vláda jedná s bankami o
restrukturalizaci dluhů obcí
Po osmiměsíčním jednání se maďarský vládní
kabinet usnesl na tom, že počínaje příštím rokem
převezme tamní vláda od obcí dluhy a správu
některých školských a nemocničních zařízení.
Celkově by měl stát převzít dluhy v přepočtu za 15
miliard Kč. Tato forma pomoci by se měla týkat 19
obcí, jejichž příjmy nejvíce zaostávají za výdaji, a
které by se bez státní pomoci nebyly schopny příští
rok zaopatřit.

Atény: "Snížení deficitu státního rozpočtu
nejspíše neproběhne podle dohody s EU a
MMF"
Deficit řeckého státního rozpočtu by měl podle
řeckých odhadů čítat 8,5% HDP oproti 7,6% HDP,
které stanovily pro rok 2011 EU a MMF.
Následkem toho zaznamenaly evropské akciové
trhy další výrazný propad, jenž se v průměru
pohyboval okolo 2,5%.

Generální tajemník NATO: "KFOR jednalo v
Kosovu pouze v jasné sebeobraně"
Generální tajemník NATO Fogh Rasmussen v
Bruselu na tiskové konferenci v před zasedáním
ministrů obrany členských zemí NATO prohlásil, že
neexistuje žádný důvod k šetření jednání jednotek
KFOR v Kosovu. Obrana NATO se týká incidentu
ve vesnici Qeshmellug, kde bylo zraněno 16 Srbů
a 4 příslušníci sil KFOR při vzájemných střetech.
Generální tajemník Rasmussen dále uvedl, že o
incidentu hovořil i se srbským prezidentem
Tadicem, kterého ujistil o nestrannosti mise KFOR.
Dále jménem NATO Rasmussen vyzval všechny

zúčastněné strany, aby zahájily otevřený dialog a a
vyvarovaly se jakéhokoliv konfliktního jednání.

Evropští výrobci zaznamenali v srpnu velký
propad
Evropští výrobci na rozdíl od těch asijských
zažívají nejhorší období za poslední dva roky.
Odbyt spojený s poptávkou v eurozóně výrazně
poklesl a ani ostatní export nenabírá stoupavé
tendence. Celý problém je způsoben především
ekonomickými problémy zemí, jakými jsou
například Řecko, Portugalsko, Irsko a Španělsko,
což se projevuje především na cenách akcií
většiny evropských společností. Ekonomická
recese v Řecku má navíc dle posledních odhadů
trvat nejméně čtyři roky.

Sierra Leone chce, aby Mezinárodní trestní
tribunál vyšetřoval veškeré případné násilí, ke
kterému dojde ve volbách příští rok
Prezident Sierry Leone Ernest Bai Koroma
prohlásil, že nikdo z podněcovatelů a viníků
případného násilí nenajde úkryt před spravedlností
poté, co požádal Mezinárodní trestní tribunál (ICC),
aby stíhal každého, kdo bude podněcovat k násilí v
souvislosti s prezidentskými volbami v příštím roce.
Sierra Leone tak chce zabránit násilí, ke kterému
došlo v roce 2007 v Keni, kde bylo zabito více než
1200 lidí - ICC dnes v souvislosti s tím šetří i
několik členů keňské vlády.

Mezinárodní trestní tribunál zahájil vyšetřování
v Pobřeží slonoviny
Žalobce Mezinárodního trestního tribunálu (ICC)
Luis Moreno-Ocampo dostal povolení zahájit
vyšetřování povolebního násilí v Pobřeží slonoviny,
ke kterému došlo při bojích mezi silami prezidenta
Laurenta Gbagba a Alassane Ouattary. Ministr
Pobřeží slonoviny pro lidská práva Gnenema
Coulibaly spolu s představiteli ICC prohlásil, že
věří že budou potrestáni viníci obou stran konfliktu.

Červený kříž musel zastavit humanitární pomoc
pro libyjské město Sirta, rebelové město těžce
ostřelují
Síly libyjské prozatímní vlády (NTC) zahájily další
vlnu těžkého a nepřetržitého ostřelování Sirty, z
toho důvodu musela humanitární mise Červeného
kříže opustit město a zastavit pomoc
civilistům. Mezinárodní výbor Červeného kříže
(ICRC) uvedl, že při vyjetí nákladních automobilů
do Sirty zahájili povstalci palbu. Velitel sil NTC u
Sirty Ismail al-Sosi ale prohlásil, že nová vlna
ostřelování byla vyprovokována Kaddafiho
loajalisty a že jeho síly musely palbu začít
opětovat.

Standard & Poor´s udělilo Velké Británii
nejvyšší možné hodnocení dlouhodobých
ekonomických závazků- AAA
Toto ohodnocení značí, že je britská ekonomika
momentálně jednou z nejdůvěryhodnějších a
nejperspektivnějších v celé EU. Podle S&P na tom
nese zásluhu především flexibilní finanční a
měnová politika britské vlády. Jakékoliv snížení
ratingu AAA by pro Velkou Británii znamenalo
okamžitý nárůst hypotečních úroků a pro tamní
vládu nepříjemný argument v rukou opozice.

V severním Izraeli byla vypálena měšita
V severním Izraeli ve vesnici Tuba-Zangariya došlo
v časných ranních hodinách k zapálení mešity,
kterou útočníci ještě postříkali sprejem a vytvořili
sgrafity či hebrejské nápisy jako "odplata". Podle
izraelské policie jsou z útoků podezřelí radikální
židovští osadníci. Ve vesnici Tuba-Zangariya na
protest proti tomuto útoku vyšlo do ulic místní

obyvatelé, přičemž došlo i k několika střetům s
policií. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se již
vyjádřil tím, když prohlásil, že je výsledným
obrazem pobouřen. Izraelský armádní rozhlas
uvedl svědectví místního imáma: "Celá mešita
byla spálena - koberce, knihy, Korány, všechno je
spálené," uvedl Fuad Zangariya. Policie již
oznámila, že zatkla několik podezřelých osob.

Japonští výrobci očekávají opětovný nárůst
odbytu
Podle průzkumu japonské centrální banky, který je
ostře sledován tamní vládou z důvodu vývoje
budoucí finanční politiky země, by se měly
podmínky pro odbyt na světových trzích v příštím
čtvrtletí výrazně zlepšit. Přispět by tomu mělo
obnovení důvěry v japonské velkovýrobce, což je
spojené s revitalizací jejich zásobovacích struktur.
Těžit z toho mohou především výrobci automobilů,
jejichž odbyt byl březnovým zemětřesením
poznamenán nejvíce.

Slovinský poslanec Evropského parlamentu:
"Srbsko může získat statut kandidátské země
EU již v říjnu"
Slovinský poslanec Evropského parlamentu (EP) a
bývalý slovinský ministr obrany Jelko
Kacin prohlásil, že Evropská komise navrhne pro
Srbsko udělení statutu kandidátské země EU již v
říjnu. Zároveň ale poslanec Kacin dodal, že nevěří
v podporu všech členských států EU, které musí
statut individuálně podpořit. Podle něj to může být
způsobeno především posledními událostmi v
Kosovu a přerušením rozhovorů Bělehrad -
Priština. Stejně tak se domnívá, že Srbsko
nepodpoří země, které mají své vojáky na
hraničních přechodech mezi Kosovem a Srbskem,
a je přesvědčen o tom, že jedinou cestou k
úspěchu je obnovení dialogu s Kosovem.

MMF: "Srbsko je připraveno vypořádat se s
ekonomickou krizí"
Ředitel mise Mezinárodního měnového fondu
(MMF) Albert Jaeger prohlásil, že Srbsko je
poměrně dobře připraveno vypořádat se
s potenciální novou ekonomickou krizí. Dle jeho
slov je deficit země výrazně nižší než v roce 2008,
kdy činil více než 20% HDP. Dále ředitel srbské
mise MMF podotkl, že směnný kurs srbské měny
je stabilní a země má devizové a fiskální rezervy,
které činí 1 miliardu amerických dolarů. Podle
názoru MMF je Srbsko v současnosti
dobře kapitalizované a má vysoce solventní
bankovní systém, což znamená, že se prý není
třeba znepokojovat.

Egyptské politické strany prozatím ustoupily
od záměru bojkotovat volby
Na svém plánovaném setkání se představitelé
jednotlivých stran shodli na tom, že nebudou
bojkotovat volby a přistoupí na smířlivé návrhy
vládnoucí vojenské rady. Rada slíbila, že zváží
konec vojenských soudů pro civilisty a nastavení
jasnějšího časového plánu pro přechod k civilní
vládě. Hlavním důvodem je slib vojenské rady, že
bude vytvořen nový zákon, který zabrání politiků z
doby prezidenta Mubaraka kandidovat. Přesto se
aliance 34 politických stran shodla na tom, že bude
pokračovat v tlaku na vládu a v případě neúspěchu
k bojkotu voleb sáhne.

Afghánistán obvinil Pákistán ze smrti svého
bývalého prezidenta - Pákistán rozhořčeně
odmítá
Afghánské úřady obvinily pákistánskou tajnou
službu ISI z toho, že stojí za smrtí bývalého
afghánského prezidenta a hlavního afghánského
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vyjednavače s Talibanem Burhanuddina
Rabbani. Vyšetřovací komise ustanovená
současným prezidentem Afghánistánu Hamidem
Karzáí podle svých důkazů od svědka, který se na
vraždě 20. září měl podílet, afghánská komise
tvrdí, že atentátník byl Pákistánec a operace byla
naplánována v Pákistánu. Pákistán reagoval na
obvinění velmi ostře, když ve svém prohlášení
pákistánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že by
se afghánští představitelé místo zbrklých a
nezodpovědných prohlášení měli více starat o to,
proč jsou stále odstraňováni Afghánci, kteří jsou
nakloněni míru a spolupráci s Pákistánem. Po
události vyšly do ulic Kábulu stovky Afghánců, aby
odsoudili nedávné ostřelování pohraničních oblastí
pákistánskou armádou, přičemž obviňují
pákistánskou rozvědku ISI za účast na zabití
Rabbaniho, jehož smrt zcela vykolejila dosavadní
jednání s Talibanem.

U soudu svědčil šéf Nejvyšší vojenské rady
Egypta a bývalý ministr obrany prezidenta
Mubaraka
Polní maršál Mohamed Hussein Tantawi u procesu
s bývalým egyptským prezidentem Mubarakem
vypověděl, že armáda nebyla v průběhu nepokojů
nikdy požádána o střelbu do lidu. Informaci
přinesla tisková agentura MENA. Polní maršál
Tantawi tak potvrdil předchozí výpověď šéfa
egyptské policie, generála Husseina Saeeda
Mohameda Mursi.

Izrael přijal výzvu kvartetu (USA, EU, RF, OSN)
k mírovým rozhovorům 
Podle prohlášení Úřadu předsedy vlády Benjamina
Netanjahua Izrael vítá výzvu mezinárodních
zprostředkovatelů k obnovení přímých mírových
jednání s Palestinci v rámci mezinárodního
kvartetu - USA, Evropská unie, Rusko a OSN.
Palestinci ve své rychlé reakci již oznámili, že
jednání odmítají, dokud se nezastaví budování
izraelských osad na území, které náleží jejich
budoucímu státu. Abu Rdainah, mluvčí prezidenta
Palestinské samosprávy také řekl, že Izrael musí
uznat hranice z roku 1967, které existovaly před
okupací Západního břehu. Tento návrh podpořil i
prezident USA Barack Obama, když doporučil
Izraeli, aby tuto podmínku použil jako základní pilíř
jednání, ovšem izraelský premiér Benjamin
Netanjahu z bezpečnostních důvodů toto odmítá.
Dle Izraelců jsou území zabraná v roce 1967
nedělitelnou součástí Izraele.

 

Americký ministr obrany na cestě do Izraele:
Izrael se dostává do izolace
Americký ministr obrany Leon Panetta na své
cestě na Blízký východ varoval Izrael před jeho

izolací, do které se díky své politice dostává. Dle
slov amerického ministra by Izraelci měli co
nejdříve obnovit jednání se zástupci Palestinců a
stejně tak se soustředit na zachování doposud
dobrých vztahů se sousedním Egyptem.
Američané vidí v jejich narušení velký problém, což
dokazuje i příjezd náměstka americké ministryně
zahraničí po incidentu se zabitými egyptskými
vojáky. Podle ministra obrany USA Izraeli nestačí
jen vojenská převaha, stejně jako Palestincům
nemůže stačit jednostranný pokus v OSN, obě
strany musí začít jednat. Izrael ale blokuje jednání
výstavbou svých osad na okupovaném území a
odmítá připustit jakoukoliv dělitelnost, což je pro
Palestince klíčovým tématem.

V Praze se při premiéře filmu "Muž s dýmkou"
sešly bývalé i současné politické špičky
Dokumentární film "Muž s dýmkou", který natočil
režisér Josef Císařovský a produkovala společnost
GRANT-Produkce, pojednává o životě Josefa
Korbela, otce bývalé ministryně zahraničí USA
Madeleine Albrightové. Bývalý československý
diplomat, poradce Edvarda Beneše, americký
pedagog a nebo například učitel dnes již také
bývalé ministryně zahraničí USA Condoleezzy
Riceové, tím vším byl Josef Korbel. Podle tvůrců je
hlavním úkolem snímku připomenout dnešní
společnosti tohoto muže a hodnoty, které zastával.
Premiérové projekce a následné tiskové
konference se zúčasnila jak samotná madam
Albrightová (původním jménem Marie Jana
Korbelová), tak například bývalý prezident České
republiky Václav Havel nebo bývalý předseda
KDU-ČSL a současný ředitel Diplomatické
akademie Cyril Svoboda. Mezi zúčastněnými byl
také přítomen nynější ministr zahraničí ČR a
zároveň předseda strany TOP 09 Karel
Schwarzenberg, který se osobně zasadil o vznik
tohoto filmu. Madam Albrightová na tiskové
konferenci řekla, že si velice váží lidí, jako je
například Václav Havel, kteří za dob
komunistického útlaku zůstali v České republice a
bojovali zde za lidská práva a demokracii.
Televizní premiéra dokumentu proběhne 17.
listopadu na ČT2.

Egyptská vojenská rada nabízí ústupky,
opozice je zváží
Egyptská vládnoucí vojenská rada oznámila, že
zváží konec vojenských soudů pro civilisty a
nastavení jasnějšího časového plánu pro přechod
k civilní vládě. Státní tisková agentura MENA také
informovala o tom, že vojenská rada uvažuje o
zavedení právních předpisů, které by zabránily
členům rozpuštěné Národní demokratické strany
bývalého prezidenta Husního Mubaraka v účasti
na politickém životě. Opoziční politické strany již
reagovaly oznámením, že nabízené ústupky zváží

na společném setkání v neděli.

Sýrie oznámila dobytí města Rastan
Syrské úřady oznámily, že se armádě podařilo
získat kontrolu nad městem Rastan, kde zatím od
počátku nepokojů v Sýrii probíhají nejtěžší boje. V
okolí města se totiž centralizují síly zběhlých
vojáků, kteří se postavili na stranu opozice. Ačkoliv
úřady tvrdí, že situace ve městě je zcela v
normálu, opozice podle BBC říká, že jsou části
města, které armáda pod kontrolou stále nemá.

Červený kříž informoval o katastrofické situaci
ve městě Sirta obleženém libyjskými rebely
Humanitární pracovníci Mezinárodního výboru
Červeného kříže (ICRC), kteří dopravili do města
Sirta, drženého silami Muammara Kaddafiho,
zdravotnický materiál, vypověděli o situaci ve
městě. Podle výpovědí doktorů místních nemocnic
nefunguje elektrická síť, dodávky vody a došel
kyslík - v nemocnicích tak leží stovky pacientů bez
nutné pomoci. Město, které stále odolává útokům
sil libyjské prozatímní vlády (NTC), zůstává nadále
věrné Kaddafimu.

Čínský Minmetal kupuje společnost Anvil
Mining
Čína tak díky akvizici v hodnotě 1,3 miliardy dolarů
získá tři doly na měď v Africe na území
Demokratické republiky Kongo. Čína je
momentálně díky masivní industrializaci největším
světovým spotřebitelem kovů a paliv.

Klimatické změny mohou ovlivnit HDP Kanady
Negativní vlivy spojené s klimatickou změnou
mohou podle oficiálního vyjádření kanadské vlády
připravit Kanadu o 1% HDP v roce 2050 a až o
2,5% hrubého domácího produktu v roce 2075.
Změny klimatu mohou zapříčinit úbytek zalesnění,
záplavu některých území a mnoho dalšího. Škody
by se mohly vyšplhat až na 20 miliard amerických
dolarů (41 miliard kanadských dolarů). Do roku
2020 přijde kanadská vláda kvůli klimatické změně
o 5 miliard amerických dolarů.

IBM porazila Microsoft poprvé od roku 1996
Hodnota společnosti IBM se vyšplhala na 214
miliard dolarů, zatímco hodnota Microsoftu se ke
29. září dostala "pouze" na 213,2 miliardy dolarů.
IBM je tak po firmě Apple druhou největší
technologickou společností podle tržní hodnoty.
Cena společnosti Apple se ke stejnému datu
pohybovala na 362 miliardách dolarů.
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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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