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Protestní pochody se rozšíří z New Yorku do
měst po celém USA
Demonstrace trvají již třetí týden a jejich
organizátoři doufají v přilákání tisíců lidí na
plánovaný pochod finanční čtvrtí na Manhattanu.
Zároveň zdůrazňují podporu významných
odborových i soukromých organizací.
Demonstranti vyjadřují svůj nesouhlas s vysokou
mírou nezaměstnanosti v USA, údajně
zkorumpovanými vládními záchrannými balíčky z
roku 2008 a přerozdělování majetků propadlých po
hypoteční krizi.

John Boehner: "Zasahovat proti měnové
politice obchodních partnerů USA podezřelých
z podhodnocování domácí měny je mimo
pravomoci Kongresu"
Předseda Sněmovny reprezentantů USA John
Boehner řekl, že Kongres by neměl diktovat
ostatním zemí, jak mají řídit svoji měnovou politiku.
Projednávaný návrh zákona sice nezmiňuje jméno
konkrétní země, proti které je namířen, nicméně již
vyvolal negativní reakce ze strany Číny. V případě
jeho schválení by měla americká vláda právo
uvalovat cla na země podezřelé z devalvace svojí
domácí měny.

Turecko považuje Izrael za regionální jadernou
hrozbu
Turecký premiér Recep Tayyip Rdogan oznámil,
že jeho země považuje Izrael ua jadernou hrozbu
pro blízkovýchodní region. Premiér Turecka
prohlásil, že zatímco Západ považuje za jadernou
hrozbu Írán, ve skutečnosti je jadernou hrozbou
Izrael, který jaderné zbraně vlastní.
uvedl do turecký
premiér Recep Tayyip Erdogan jako
regionální jaderná hrozba.
Zatímco se Západ může předpokládat, že Izrael a
jeho okolní národy budou pod hrozbou Írán s
jadernými zbraněmi je Izrael, který na rozdíl od
Íránu jaderné zbraně vlastní, uvedl to Jerusalem
Post. Premiér Erdogan také zopakoval, že
diplomatické vztahy Turecka s Izraelem můžou být
obnoveny pouze tehdy, když se Izrael oficiálně
omluví ua smrt tureckých aktivistů v roce 2010 u
Gazy.

MMF: "Vyspělé ekonomiky by neměly zavádět
rozpočtové škrty na úkor vlastního růstu"
Podle zprávy Mezinárodního měnového fondu by v
případě zhoršení ekonomické situace ve Velké
Británii, Francii a Německu měly tamní vlády zvážit
odložení drastických úsporných opatření, jelikož by
si mohli půjčit za historicky nejnižší úrok. MMF
zároveň připouští že nástup ekonomické recese v
Evropě v roce 2012 je zřejmě nevyhnutelný.

Ministerstvo zahraničí USA se vyjádřilo k
situaci na Balkáně
Mluvčí ministerstva zahraničí Spojených států,
Victoria Nuland, vyjádřila na tiskové konferenci
postoj USA k uzavření srbsko-kosovského
obchodu, zablokovaných hranic a bezvládí v
Bosně a Hercegovině. Spojené státy hodlají
pomoci při řešení obchodního problému, který
vznikl, když Kosovo zakázalo import srbského
zboží a těžce zdanilo zboží z Bosny a
Hercegoviny. Kosovská vláda ospravedlňovala
svůj krok snahou dát prostor pro vytvoření vlastní
ekonomiky. Americká vláda je také znepokojena
pokračujícím problémem na kosovských hranicích,
kde Srbové blokují hraniční přechody, a považuje
za nutné, aby KFOR v případě potřeby adekvátně
reagovalo na jakékoliv narušení současné,
alespoň částečně stabilizované situace. USA jsou
také dle ministerstva zahraničí zklamány tím, že se

v Bosně stále nepodařilo sestavit novou vládu.

V Afghánistánu bylo obviněno šest lidí z
přípravy atentátu na prezidenta Hamida
Karzáího
Podle mluvčího indického Národního
bezpečnostního úřadu se jednalo o skupinu šesti
vysoce nebezpečných a velmi vzdělaných lidí,
která zahrnovala učitele i studenty a byla napojena
na síť ozbrojenců zvanou Haqqani údajně
podporovanou Pákistánem. Ta nedávno přišla o
jednoho ze svých vůdců, kvůli čemuž se v nejbližší
době očekávaly odvetné útoky. Právě kvůli
údajnému propojení ozbrojenců s Pákistánem jsou
nyní afghánsko-pákistánské vztahy velmi napjaté.
Prezident Karzáí je v současnosti na oficiální
návštěvě Indie.

Srbsko kritizuje chorvatský návrh nového
zákona o tom, že veškerá obvinění ze Srbska
vztahující se k 90. létům jsou neplatná"
Srbský státní tajemník  Slobodan Homen v reakci
na návrh nového chorvatského zákona označil
novou normu za zcela absurdní. Nový chorvatský
zákon by totiž označoval veškerá obvinění
vznešená v Srbsku, která by se týkala 90. let, za
neplatná. Chorvatský zákon také předpokládá
zrušení platnosti veškerých právních aktů
Jugoslávské národní armády a socialistické
Jugoslávie. Srbský státní tajemník prohlásil: "Je
velmi neobvyklé, aby byl přijat zákon,
který ohrožuje možnost a právo státních
zástupců a soudů jednat ve jménu spravedlnosti. A
možná je slovo "neobvyklé" mírné slovo, protože
si nemyslím, že by se něco podobného kdy stalo v
moderní éře Evropy." Podle tajemníka Homena je
zákon problematický i z hlediska lidských práv a
regionálních vztahů. Stejně tak Srbsko poukazuje
na vzájemnou dohodu s Chorvatskem o vydávání
občanů obviněných z organizovaného zločinu,
kterou v minulosti iniciovalo právě Chorvatsko.
Pokud by chorvatský zákon vešel v platnost, bylo
by to podle Srbů v rozporu i s touto dohodou.
Chorvatský prezident Ivo Josipovic již prohlásil, že
návrh tohoto zákona je velmi špatným nápadem,
přičemž se domnívá, že jedinou cestou je dohoda
Chorvatska se Srbskem o tom, že nikdo, kdo se
dopustil jakéhokoli trestného činu, by neměl
uniknout spravedlnosti.

Haiti má nového premiéra
Tím se stal bývalý poradce prezidenta Billa
Clintona a dlouholetý pracovník pro OSN Garry
Conille. Jeho nominace byla již dříve dvakrát
zamítnuta, avšak nyní byl haitským senátem
zvolen nadpoloviční většinou všech přítomných
senátorů. Haiti tak může po měsících čekání
konečně zformovat vládní kabinet.

Možným nástupcem Ivana Fuksy (ODS) na
postu ministra zemědělství je Petr Bendl (ODS) 
Nový ministr zemědělství má být jmenován
prezidentem Václavem Klausem tento čtvrtek
odpoledne. V této souvislosti se nejvíce mluví jako
o možném kandidátovi o šéfovi středočeské ODS
Petru Bendlovi. P. Bendl je o možném nástupu
informován, ale osobně se nechce zatím k celé
záležitosti vyjadřovat.

Důvěryhodnost italské vlády snížena z Aa2 na
A2
Tento rating byl udělen společností Moody's, která
zároveň prohlásila, že vlivem negativních vyhlídek
do budoucna a celkové nedůvěry ve vlády
evropských zemí se nálada na trhu obrací proti
euru. Italský premiér Berlusconi řekl, že toto
rozhodnutí očekával, nicméně vládní kabinet se i

přesto bude ze všech sil snažit vyvážit státní
rozpočet do roku 2013, jak bylo stanoveno
dohodou s Evropskou komisí.

Ruské úřady obviňují čínského muže ze
špionáže na raketovém systému později
dodávaném do Číny
Číňan Tun Sheniyun byl v Rusku obviněn z toho,
že se pomocí uplácení snažil zjistit detaily o
ruském raketovém systému S300, který již Rusové
do Číny dodávají. Případ byl uveřejněn až rok
poté, co byl muž z tohoto činu obviněn. Podle
ruské státní bezpečnostní agentury FSB
jednal Tun Sheniyun podle pokynů čínského
ministerstva obrany. Čínské úřady se ke kauze
zatím nevyjádřily.

Nový Zéland ostře vystoupil proti rozhodnutí
japonské vlády o lovu velryb ve vodách u
břehů Antarktidy
Novozélandské vládě se především nelíbí nařízení,
podle kterého by měla japonskou velrybářskou
flotilu doprovázet speciální ochranná plavidla, pro
které se japonská vláda rozhodla kvůli předchozím
útokům ochránců zvířat. Vláda ve Wellingtonu
považuje vody ve kterých probíhá lov velryb za
"sousední", a tudíž označila japonské rozhodnutí
za neuctivé.

Thajsko sužují enormní záplavy
Monzunové deště trvající od poloviny července
způsobují záplavy v 58 ze 77 thajských provincií.
Vodou byla zasažena velká část zemědělské půdy,
což výrazně ohrožuje letošní úrodu. V ohrožení
jsou vlivem sesuvů půdy i starodávné chrámy a
další thajské památky. Povodně si již vyžádaly
okolo 200 lidských životů. Meteorologové
předpovídají přívalové deště i do budoucna.

Celodenní stávka v Řecku zastaví chod celé
země
V Řecku se koná celodenní stávka, kterou kvůli
dalším úsporným opatřením řecké vlády svolaly
největší odborové organizace ADEDY a GSEE.
Podle očekávání by do ulic velkých měst měly vyjít
až statisíce lidí. Odbory naplánovaly přerušení
městské hromadné dopravy (s výjimkou přepravy
demonstrantů), celostátní železniční dopravy a
leteckého provozu, což se dotkne všech letů do
Řecka. Stávky se také zúčastní lékaři a zdravotní
sestry, přičemž ošetřeny budou pouze skutečně
akutní případy. Zastavení práce se týká například i
advokátů, kterým se nelíbí uvolnění kvót pro práci
v tomto oboru a snížení nezdanitelného základu
příjmů. Ze strany Řecka tak bude mimo jiné
narušena i mezinárodní přeprava.

Boje v Jemenu neustále pokračují, jemenská
armáda zahájila ostřelování jednoho z center
odporu
Jemenská armáda loajální prezidentu Salehovi
zahájila dělostřelecké ostřelování města Taiz, kde
se nachází jendo z center opozičních bojovníků.
Vládní televize tvrdí, že důvodem je rozpoutání
bojů ze strany opozičních sil, které údajně zabili 4
vládní vojáky. Při ostřelování byla již zraněna
nejméně desítka lidí. V hlavním městě Jemenu,
Sanaa zatím pokračují boje mezi vládními
jednotkami a vojáky, kteří jsou na straně
protivládních demonstrantů, přičemž město
ochromuje minometná palba.

Rusko a Čína vetovaly rezoluci Rady
bezpečnosti OSN proti Sýrii
Rezoluce navrhovaná Francií a Velkou Británií,
která počítá s uvalením sankcí na syrskou vládu,
byla zastavena Ruskem a Čínou, které použily své
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právo veta. Francouzský velvyslanec v Radě
bezpečnosti, Gerard Araud, prohlásil, že žádné
veto nemůže zastavit francouzské úsilí a že
Francie bude pokračovat ve svém tlaku dál.
Americká velvyslankyně v Radě bezpečnosti,
Susan Rice, dokonce ve Washingtonu tlumočila
americké pobouření z nepřijetí rezoluce a
prohlásila, že je nejvyšší čas přijmout proti Sýrii
konkrétní opatření na půdě OSN, a to tvrdou a
cílenou rezolucí. Naopak velký tlak na Sýrii je
patrný ze jejího souseda, Turecka, které poskytlo
azyl syrskému plukovníkovi vedoucímu
povstalecké jednotky podporující opozici. To nyní
velmi zvyšuje napětí mezi Ankarou a Damaškem.

 

Ruský premiér Vladimir Putin prosazuje
vytvoření Eurasijské unie ze zemí bývalého
SSSR
Hlavním cílem tohoto sdružení by měla být
restrukturalizace ekonomických vztahů zemí
bývalého SSSR. Euroasijská unie by měla
vzniknout na základě dnes již fungujícího
obchodního bloku nazývaného Celní unie, jehož
členy jsou Kazachstán a Bělorusko. Tento krok se
ovšem nelíbí WTO, s níž by letos Rusko mělo
vyřešit otázku svého přijetí. Ruský premiér Putin
tvrdí, že se nejedná o znovuvytvoření SSSR, ale o
sjednocení finanční a měnové politiky členských
zemí. Zahájení postupu k vytvoření tohoto
společenství má proběhnout 1. ledna, kdy se k
Celní unii přidá Kyrgyzstán a Tádžikistán a dojde k
vytvoření tzv. Jednotného ekonomického prostoru.

Česká republika podporuje vstup Bulharska do
Shengenu
Český premiér Petr Nečas v Praze, kterou navštívil
bulharský premiér Bojko Borisov, prohlásil, že
Česká republika Bulharsko bude podporovat ve
vstupu do shengenského prostoru. Podle českého
premiéra Nečase se členské země, které kladou
Bulharsku další podmínky pro vstup do
Schengenu, chovají nekorektně. Český a
bulharský premiér spolu také řešili problémy s
romskou menšinou, které se týkají obou zemí, a
český energetický gigant ČEZ.

Srbsko podle Maďarů ve Vojvodině musí
změnit restituční zákon, chce-li do EU

Šéf Aliance Maďarů ve Vojvodině (SVM),
Pastor Ištvana, tvrdí, že Srbsko nemůže získat
statut kandidátské země EU, dokud nezmění svůj
dosavadní restituční zákon. Pastor Ištvana se
opírá o Maďarsko, které říká, že Srbsko nepodpoří,
dokud budou maďarské menšině upírána její
majetková práva. SVM již dříve oznámila, že se

chystá některé části srbského restitučního zákona
předložit k přezkoumání Ústavnímu soudu
Republiky Srbsko. Podle SVM zákon počítá s
institutem kolektivní zodpovědnosti, čímž dle
představitelů srbských Maďarů ignoruje principy
osobní odpovědnosti, porušuje několik
nařízení ústavy a je v rozporu se
základními hodnotami EU. 

Vesmír se rozpíná stále rychleji rychleji
Doposud byli vědci přesvědčeni o pravém opaku, a
to sice, že od tzv. "velkého třesku" se vesmír sice
stále rozpíná, ale děje se tomu tak čím dál tím
pomaleji. Tři američtí vědci Saul Perlmutter, Brian
Schmidt a Adam Riess dostaly za tento převratný
objev Nobelovu cenu v oblasti fyziky. Jejich teorii
se jim podařilo dokázat pozorováním výbuchů
vzdálených hvězd v galaxii a jejich porovnávání s
těmi dříve zaznamenanými. Důsledkem tohoto
nově dokázaného děje může být i to, že se bude
vesmír neustálým rozpínáním ochlazovat, až
nakonec celý "zmrzne".

Vojenský velitel Tripolisu: "milice musejí odejít
z hlavního města, terorizují obyvatelstvo"
Vojenský velitel Tripolisu Abdulhakim Belhadj,
jedna z klíčových postav revoluce proti
Muammarovi Kaddafimu, vyzval ozbrojené milice,
aby co nejrychleji vytáhly z města a obvinil je z
terorizování obyvatel. Velitel Abdulhakim Belhadj
má jako jediný potvrzený mandát od Libyjské
národní rady (NTC), ovšem vyjádřil své rostoucí
obavy z možného střetu mezi jednotlivými
ozbrojenými skupinami, které se do Tripolisu stáhly
při bojích s armádou věrnou Kaddafimu. Důvodem
bojů, které předpovídá, je touha všech skupin
uzurpovat si svůj podíl na budoucí vládě. Již
několik milic v Tripolisu prohlašuje, že jednají
jménem NTC a zajišťují zbraně, které soustřeďují
ve svých rukou. Obavy a svědectví v souvislosti s
tímto děním již dříve poskytl šéf jedné z
milic Abdelraouf al-Kurdi, čtěte zde.

 

 

Tibetský duchovní vůdce Dalai Lama nedorazí
do Jihoafrické republiky - nebylo vydáno vízum
Minulý týden podepsala Jihoafrická republika s
Čínou obchodní dohody v hodnotě 2,5 miliard
dolarů, které Číňané budou v JAR investovat. O
plánované návštěvě tibetského duchovního vůdce
nebylo mezi stranami jednáno, ovšem Čína
dlouhodobě vyvíjí politický tlak na zahraničí v
otázce Tibetu. Tibetský vůdce Dalai Lama nyní

oznámil, že byla zrušena jeho plánovaná cesta do
hlavního města JAR Praetorie, protože mu nebylo
včas vydáno vízum.

Turecký premiér na návštěvě Jihoafrické
republiky
Turecký premiér Tayyip Erdogan navštívil
Jihoafrickou republiku, kde se sešel s
viceprezidentem JAR Kgalema Motlanthem.
Turecký premiér prohlásil, že v rámci své
pro-africké politiky hodlá Turecko sdílet své
odborné zkušenosti a znalosti s Jihoafrickou
republikou, největší ekonomikou Afriky. Turecko v
posledním roce s Afrikou usilovně rozvíjí své
diplomatické i obchodní vztahy, což dokazuje i 23
velvyslanectví na africkém kontinentě, přičemž
plánuje otevřít dalších 20 zastupitelských úřadů -
Turecko má tak v současnosti v Africe spolu se
Španělskem nejvíce ambasád hned po Velké
Británii, bývalé koloniální mocnosti č. 1. V
posledním desetiletí se více než ztrojnásobil
turecko-africký obchod a dosáhl obratu 15,7 miliard
dolarů, přičemž stále zůstává daleko za Čínou,
která ročně zobchoduje 125 miliard dolarů.
Turecko se ani netají svou inspirací v Brazílii, která
vyhlásila v roce 2005 tzv. rok Afriky a zahájila svou
expanzi na tento kontinent.

 

Síly prozatímní libyjské vlády hovoří o přípravě
konečného útoku na město Sirta s podporou
NATO
Zatímco světové humanitární organizace otevřeně
hovoří o tragické situaci civilistů ve městě Sirta,
vojenští velitelé Libyjské národní rady (NTC)
neoficiálně hovoří o nadcházejícím "konečném
útoku" na jednu z posledních bašt sil loajálních
Muammarovi Kaddafimu, a to s vojenskou
podporou letadel NATO. Již tři týdny probíhá
intenzivní dělostřelecké a raketové ostřelování
města a doposud se nezdařil žádný pokus o
prolomení obrany. Podle posledních informací se
podařilo některým jednotkám udržet se na
předměstí Bouhadi. Nejhorší situace je podle
svědků z Červeného kříže i uprchlíků v
nemocnici Ibn Sina, kde umírají pacienti na
operačních sálech kvůli vyčerpaným zásobám
kyslíku, paliva pro generátory a zdravotnického
materiálu.

Premiér České republiky Petr Nečas (ODS)
odvolal ministra zemědělství Ivana Fuksu
(ODS)
Premiér dnes předal jeho demisi prezidentovi
Václavu Klausovi. Toto odvolání zanamená pro I.
Fuksu konec jeho působení jak v dosavadním
úřadu tak i ve vládě. Prozatím se mluví o možných
nástupcích, mezi které patří např. Martin Kuba či
Martin Říman.
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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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