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Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na
íránské aerolinie Mahan Air
Důvodem k tomuto kroku je prý fakt, že se
společnost podílela na přepravě ozbrojenců, kteří
měli za cíl zaútočit na saúdskou delegaci v USA.
Aerolinky Mahan Air jsou podezřelé ze spolupráce
s hnutím Hizballáh a íránskými ozbrojenci Quds, o
jejichž přepravu na Blízkém východě se měla
společnost starat.

Senát USA schválil zákon zaměřený na země
úmyslně podhodnocující domácí měnu
Americkým senátem prošel tento návrh zákona s
podporou dvoutřetinové většiny a nyní poputuje do
Sněmovny reprezentantů, kde se ovšem
neočekává jeho přijetí. Opatření, která by zákon
zavedl se nelíbí především Číně a určitý nesouhlas
s jejich zavedením projevil právě i předseda
Sněmovny reprezentantů USA John Boehner.

Čína a Vietnam dospěly k dohodě o současné
situaci v Jihočínském moři
Dohoda, která přichází po několika měsících
napětí v regionu, stanovuje například, že bude
zřízena speciální "horká linka" určená pro akutní
řešení možných sporů. Zároveň se má dvakrát
ročně uskutečnit zasedání obou stran, na kterém
se bude postupně rozebírat vývoj situace. Podle
prozatím ustanovené dohody by mělo budoucí
uzavření územních sporů proběhnout v souladu s
mezinárodním právem a po souhlasu obou
zúčastněných stran.

José Manuel Barroso představil plán na
zvládnutí stále se prohlubující krize eurozóny
Prezident Evropské komise José Manuel Barroso
ve svém projevu uvedl, že by banky měly vyčlenit
více prostředků na rezervy a zabezpečení proti
budoucím ztrátám. Zároveň by ty bankovní
instituce, které jsou podporovány Evropským
fondem pro finanční stabilitu měly přestat vyplácet
dividendy a případné bonusy. Členové Evropské
komise označili tento plán za komplexní odpověď
na současnou situaci.

Barmská vláda propustila v rámci amnestie 200
politických vězňů
Ve vězení ale stále zůstává více než 2000
politických vězňů, mezi nimiž jsou převážně
novináři, pro-demokratičtí aktivisté a kritici tamního
politického režimu. Počet politických vězňů v
Barmě je také důvodem, proč mnoho západních
zemí stále nechává uvalené sankce vůči barmské
vládě. Tématu politických vězňů a možného
pro-demokratického vývoje ve vedení barmského
státu se věnovala i dnešní část patnáctého ročníku
konference Forum 2000 v Praze.

Izrael uzavřel dohodu s palestinskou radikální
organizací Hamas 
V této dohodě se zavázal Hamas vydat
zadržovaného vojáka Galida Šalita. Poté co byl      
G. Šalit unesen, Izrael vyhlásil blokádu pásma
Gazy. Voják má být vyměněn za tisíc palestinských
vězňů.  S touto dohodou většina Izraelců souhlasí,
zbytek tuto skutečnost považuje za ohrožení
národa.

Srbsko by se mohlo stát pravděpodobně další
kandidátskou zemí pro vstup do EU
Srbsko dnes totiž dostalo doporučení Evropské
komise. Oficiálně by se mohlo stát kandidátem již
5. prosince, kdy proběhne schůze ministrů
zahraničí v Bruselu. Aby byla kandidatura
úspěšná, je nutné podle eurokomisaře Štefana
Füleho, aby nadále Bělehrad jednal s Kosovem a
plnit dohodnuté podmínky.

Agentury Standard & Poor's a Fitch snížily
rating mnoha španělským bankám
S&P snížila rating deseti největším španělským
bankovním institucím, mezi nimiž jsou
například Santander a Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria. Konkurenční agentura Fitch se
odhodlala ke stejnému kroku "pouze" u předních
šesti španělských bank. Již minulý týden došlo ke
snížení důvěryhodnostního ratingu španělské
vlády právě agenturou Fitch. Kromě zhoršení
ukazatelů rizikovosti španělského bankovního
sektoru se analytici domnívají, že současná
ekonomická krize bude tamní banky negativně
ovlivňovat ještě 15-18 měsíců.

Wall Street čeká velké propouštění
Podle místních úřadů by mělo do konce roku 2012
přijít o práci v tomto finančním centru až 10 tisíc
lidí. Naplní-li se nejhorší předpoklady úpadku
finančního sektoru, dá se očekávat, že se to
negativně projeví i na ekonomice města New York.
Jen od letošního dubna bylo na Wall Street
zrušeno 4100 pracovních míst a od vypuknutí
finanční krize se jedná již o 22 tisíc zrušených
pracovních pozic.

Slovenská vláda padla- vládní kabinet se
nedohodl na podpoře rozšíření pravomocí
EFSF
Slovenská koaliční vláda se nedokázala
dohodnout na podpoře dokumentu rozšiřujícího
pravomoci Evropského fondu finanční stability, k
jehož přijetí v rámci eurozóny je potřeba souhlas
všech 17 členů. Hlasování o tomto návrhu bylo
zároveň spojeno s vyslovením důvěry kabinetu
premiérky Ivety Radičové. Změny týkající se
fungování EFSF podle očekávání nepodpořila
strana SaS, která je druhou nejsilnější stranou
koalice. Pád slovenské vlády se na okamžik
promítl i do vývoje ceny eura. Další hlasování by
mělo proběhnout již ve čtvrtek.

Osud evropského záchranného fondu závisí na
hlasu Slovenska
Slovensko je poslední ze 17 členů eurozóny, který
se zatím nevyjádřil pro rozšíření pravomocí
záchranného fondu EU. Jako jeden z posledních
členů vyjádřila na začátku týdne svůj souhlas
Malta. Nyní je na slovenské předsedkyni vlády
Ivetě Radičové, aby přesvědčila koaliční partnery k
souhlasu s podmínkami této dohody s nimiž zatím
nesouhlasí jen čtvrtá koaliční strana Svoboda a
Solidarita (SaS). SaS je primárně proti tomu, že by
se Slovensko, které strana vidí jako jednu z
nejchudších zemí eurozóny, mělo zavázat k
poskytnutí 7,7 miliardy eur k celkové sumě fondu
čítající 440 miliard eur.

Produkce opia v Afghánistánu se oproti loňsku
zvedla o 61%
Příčinou je nárůst ceny opia téměř na
dvojnásobek, který přiměl farmáře rozšířit
zemědělskou půdu určenou pro pěstování máku o
7%. Zvýšenou poptávku po této surovině
umocňuje i fakt, že v minulém roce byla úroda
postižena infekcí, která dramaticky snížila jeho
produkci. Afghánistán produkuje 90% světových
zásob opia, které je hlavní složkou pro výrobu
heroinu. V letošním roce by se mělo ze země
vyvézt okolo 5 800 tun této látky. Tyto údaje uvádí
oficiální zpráva OSN.

Rumunsko nadále odmítá uznat existenci
Kosova
Rumunský prezident Traian Basescu na plenárním
zasedání NATO v Bukurešti, které se uskutečnilo
od 7. do 10. října, oznámil, že jeho země nehodlá

změnit svůj postoj k otázce Kosova do té doby,
dokud se Kosovu nepodaří dohodnout se
Srbskem. Dále rumunský prezident oznámil, že
rumunská armáda bude nadále pokračovat ve své
účasti mise KFOR a bude přísně dodržovat
neutrální postoj své země ke Kosovu.

Michael Fuchs (německá CDU): "Řecko by
mělo zůstat v eurozóně, ale bude se možná
muset vzdát části své suverenity"
Jeden z hlavních představitelů německé vládnoucí
strany křesťanských demokratů (CDU), Michael
Fuchs, prohlásil: " zadlužené Řecko se musí buď
vzdát části své, jak někteří říkají, suverenity nebo
opustit eurozónu." Řecko je dle jeho slov velmi
blízko bankrotu a pro eurozónu není přijatelné
zachraňovat Řecko "bez podmínek a kontroly". Ve
svém rozhovoru pro řecký deník dále prohlásil, že
je ale přesvědčen o tom, že eurozóna je pro Řecko
nejlepším možným řešením, aby v budoucnu
mohlo být konkurenceschopné. Řecko již minulý
měsíc jasně popřelo všechny spekulace o možném
odchodu z eurozóny a zavedení vlastní řecké
měny.

Akcie čínských bank zaznamenávají nárůst
ceny v průměru o 10%
Důvodem je nedávné zvýšení státního podílu na
čtyřech nejvýznamnějších bankovních institucích v
zemi. Díky tomu dochází v tamním finančním
sektoru k výraznému zvýšení důvěry investorů.
Čínské banky zaznamenával do této doby
obdobný propad jako bankovní instituce na celém
světě. Státní nákup akcií čínských bank se odehrál
poprvé od vypuknutí krize v roce 2008.

Čínská vláda chce rozšířením daně z ropy a
zemního plynu omezit spotřebu těchto surovin
Daň 5-10% na tyto přírodní zdroje bude uvalena
od prvního listopadu po celé zemi. Důvodem pro
toto rozhodnutí čínské vlády byla snaha omezit
stále rostoucí závislost Číny na fosilních palivech.
Tento typ daně byl experimentálně zaveden již
minulý rok místními úřady v provincii Xinjiang a
podle vládních představitelů se velice osvědčil.
Rozšíření této daně zároveň přinese významné
prostředky do státní kasy.

Rusko varuje Srbsko: "pro vstup do NATO
budete muset uznat Kosovo"
Ruský velvyslanec při NATO,
Dmitrij Rogozin Olegovich, vyjádřil obavy Ruska z
ústupků, které by Srbsko mohlo podstoupit, aby se
stalo členem NATO. "Chci zdůraznit, že ke vstupu
do NATO Bělehrad musí uznat nezávislost
Kosova. Jedno bez druhého není
možné. Moskva se obává, že právě kvůli vstupu do
NATO by Srbsko změnilo postoj ke Kosovu, což by
bylo nepříjemné, nepochopitelné a nesprávné,"
řekl velvyslanec Ruska.

Únik paliva z lodi Rena je nejhorší námořní
ekologickou katastrofou v historii Nového
Zélandu
Podle novozélandských úřadů prozatím uniklo z
plavidla okolo 300 tun paliva. Špatné počasí navíc
výrazně zhoršuje postupy záchranných prací, které
mají zmírnit ekologický dopad incidentu. Dle
novozélandského ministra životního
prostředí Nicka Smitha se situace ještě výrazně
zhorší během následujících dní.

USA vyzývají Egypt, aby neodkládal plánované
volby
Mluvčí Bílého domu, Jay Carney, prohlásil, že
Spojené státy stojí za egyptským lidem a zastávají
práva menšin, jako jsou koptové, ale podle jeho
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slov by tragické události neměly bránit včasným
volbám, které budou přechodem k demokracii.
USA tak reagují na nepokoje křesťanů v Egyptě,
kteří se cítí být ohroženi většinovými muslimy. V
současnosti křesťané tvoří 10 % z 80 milionů
obyvatel a včera egyptská armáda rozdrtila
protesty křesťanů v Káhiře, př kterých tak po
zásahu armády zahynulo nejméně 25 lidí.

Barmský prezident slíbil amnestii pro několik
tisíc vězňů
Podle státních médií by se měla plánovaná
amnestie týkat 6,359 vězňů, ovšem není jisté, kolik
z nich budou političtí vězni. Na Barmu je západními
zeměmi uvaleno několik sankcí právě z důvodu
velkého množství lidí zadržovaných kvůli svým
politickým názorům. Již dříve prohlásilo americké
ministerstvo zahraničí, že je ochotné změnit svůj
postoj vůči Barmské vládě, uvidí-li jasný postup v
řešení otázky politických vězňů.

V Sýrii probíhají střety armády s dezertéry,
Švédsko hostí opoziční syrskou Národní radu
V Sýrii se rozhořely boje mezi příslušníky armády,
kteří zběhli, když odmítli vykonávat rozkazy velení
proti demonstrantům, a vojáky věrnými
prezidentovi Assadovi.  Podle pozorovatelů v
posledních střetech zahynulo již 35 lidí. Opozice
zatím zformovala tzv. Národní radu, která
vystupuje jako zástupce odpůrců současné syrské
vlády. EU již tuto radu přivítala jako pozitivní krok a
uznala ji za zástupce opozice. Dále EU vyzývá
ostatní státy, aby tak také učinily. Přesto EU
prozatím odmítá uznání Rady podobně jako v
Libyi. Člen výkonného výboru Národní rady, která
se usídlila ve Švédsku, Abdulbaset Sieda ovšem
tvrdí, že Národní rada si klade za cíl pouze být
mezinárodně uznána jako reprezentační orgán
odpůrců "syrského režimu". "Po pádu režimu naše
role skončí", řekl Abdulbaset Sieda.

Bývalá ukrajinská premiérka Tymošenková
uznána soudem vinnou z překročení pravomocí
a odsouzena na 7 let
Soud v Kyjevě uznal vinnou expremiérku
Tymošenkovou z překročení svých pravomocí a
odsoudil ji na 7 let do vězení. Tymošenková prý v
roce 2009 přikázala podepsat pro Ukrajinu
nevýhodnou smlouvu s Ruskem o dovozu zemního
plynu. Obžaloba požadovala sedmiletý trest a
zákaz politické činnosti expremiérky. Tymošenková
veškerá obvinění popírala a označilau soudní při
za politickou hru současného prezidenta
Janukovyče. Soud je doprovázen shromážděním
příznivců opozice.

Summit EU, na kterém se měla řešit krize
eurozóny, byl odložen o týden
Odložení konference oznámil prezident Evropské

rady Herman Van Rompuy. Jako důvod uvedl, že
je potřeba více času k přípravě jasného a
efektivního řešení, které by mělo přinést další
finanční pomoc Řecku a podpořit zadlužený a
oslabený bankovní sektor. Summit bude zahájen
23. října. Řekové mezitím stále demonstrují proti
úsporným opatřením.

Olej unikající z lodi uvízlé poblíž
novozélandských břehů zasáhl pevninu
Nákladní loď Rena plující pod liberijskou vlajkou a
převážející zhruba 2100 nákladových kontejnerů
uvízla před necelým týdnem na mělčině poblíž
břehů Nového Zélandu. Posádka se stále snaží
zabránit úniku paliva a plavidlo zabezpečit, avšak
jejich snahu komplikuje špatné počasí. Prozatím
uniklo do moře okolo 30 tun paliva. Úřady se však
obávají, že by se loď mohla ve špatném počasí
rozlomit a uvolnit až 1700 tun paliva, což by pro
místní ekosystém znamenalo velikou ránu. O
incident se kvůli jeho vážnosti začala zajímat i
novozélandská vláda.

Velká Británie spolupracuje s libyjskou
prozatímní vládou při zajišťování vojenských
raket země-vzduch
Britský ministr obrany Liam Fox v parlamentu
Velké Británie oznámil, že britští vojenští experti
pomáhli zajistit a odzbrojit řadu raket
země-vzduch, které držela v rukou libyjská armáda
věrná Muammarovi Kaddafimu. Podle jeho slov
také britský vojenský štáb eviduje řadu míst po
celé Libyi, kde se rakety pravděpodobně nadále
nacházejí. Britský ministr ospravedlňuje aktivitu
vojenských expertů obavami o to, aby zbraně
nepadly do rukou Al-Kaidy, která by raket mohla
zneužít například pro sestřelení civilních letadel.
Stejně tak ministr Fox uvedl, že britští specialisté v
této věci spolupracují i s americkými protějšky.

Vleklý boj o libyjské město Sirta pokračuje,
povstalci postupují
Jeden z velitelů jednotek libyjské prozatímní vlády
(NTC), Abdul Salam Javallah, oznámil, že se
podařilo jednotky loajální Muammaru Kaddafimu
zatlačit na prostor asi 2 km čtverečních u pobřeží,
kde se nadále zuřivě brání. Síly NTC uvádí, že boj
se stává velmi těžkým i z toho důvodu, že ve
městě jsou nadále civilisté, a proto je nutné k boji
užívat pouze lehké zbraně.

Polské parlamentní volby vyhrála vládní strana 
Dle předpokladů volby zvítězila vládní strana
premiéra Donalda Tuska, Platforma Obywatelska
(PO). Druhou nejsilnější stranou se stala Prawo i
Sprawiedliwość (PiS), které šéfuje Jaroslaw
Kaczynski. Třetí stranou je nová liberální strana
Polska jest Najważniejsza. Janusza
PalikotaPoprvé v historii Polska po roce 1989 se

tak podařilo vládní straně zopakovat své vítězství.

V hlavním městě Egypta probíhají náboženské
nepokoje - bouří se kopští křesťané
Důvodem demonstrací a nepokojů před egyptskou
státní televizí je útok muslimů z minulého týdne na
kostel v Assuánu, ten by se nyní měl zbourat.
Protesty se ovšem zvrhly ve střety s egyptskou
vojenskou policií, při kterých již zahynulo 24 lidí.
Podle vyjádření některých úředníků by nepokoje
dokonce mohly vést k odložení plánovaných voleb.
Kopští křesťané požadují stejná práva, jako mají
muslimové, a dostatečnou ochranu proti
narůstajícímu extremismu doposud zakázaných
islámských stran. Událost opět zvyšuje frustraci
obyvatel z vojenské vlády, která převzala nad
Egyptem kontrolu po pádu prezidenta Mubaraka.
Náboženské střety se také odehrávají v hlavním
městě Tuniska. V obou případech se pozorovatelé
shodují, že jde o vůbec o nejhorší násilí za
poslední roky.

Obavy o budoucnost banky Dexia přiměly
evropské vlády jednat
Poté, co německá kancléřka Angela Merkel a
francouzský prezident Nicolas Sarkozy schválili
nutnou rekapitalizaci bank eurozóny, rozhodla se
francouzská, belgická a lucemburská vláda pomoci
bankovní instituci Dexia, která se potácí na hranici
bankrotu. Belgická vláda odkoupí za 4 miliardy
euro belgickou část Dexie. Tyto vlády se pak
společně budou podílet na zajištění dostatečných
finančních rezerv banky, které by ji měly ochránit
před krachem. Agentura Moody´s však varovala
Belgii před tímto krokem, za nějž by mohlo zemi
hrozit snížení ratingu ze stupně Aa1.

V Praze začalo další Forum 2000, tématem je
právo, demokracie a korupce
Patnáctý ročník této mezinárodní konference
zahájil bývalý prezident České republiky Václav
Havel. Během následujících tří dní bude více než
140 delegátů z celého světa probírat mimo výše
uvedeného i otázky spojené se současnou
politikou Ruska a vztahem vlády a jednotlivce.
Hlavní program konference se bude odehrávat na
pražském Žofíně za účasti stávajících i bývalých
politických špiček.

V Egyptě byl změněn volební řád, nesmí se
používat náboženské slogany
Egyptská vládnoucí vojenská rada změnila volební
řád. Změna zakazuje politickým stranám používání
nábožensky orientovaných nebo rasově
motivovaných hesel při volební kampani. Polická
strana Muslimské bratrstvo, která byla za
prezidenta Mubaraka zakázána, tak musí změnit
svůj hlavní volební slogan: "islám je řešení!"
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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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