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Bani Walid dobyto libyjskými rebely
Mluvčí Přechodné národní rady dnes oznámil, že
město Bani Walid bylo plně osvobozeno. Podle
mezinárodních pozorovatelů přímo na místě je
město v držení jednotek rebelů z 95%.

Srbská opozice navrhuje ukončení jednání s
NATO a EU
Opoziční Srbská radikální strana (SRS) navrhla v
parlamentu okamžité ukončení jednání se
Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií. Její
předseda Aleksandar Martinović na tiskové
konferenci uvedl, že očekává podporu všech
politických stran, které neuznávají nezávislost
Kosova a dodal, že by tento návrh neměl být
předmětem "politického handlu".

Nezaměstnanost v Turecku klesla na 9,1%
V období mezi začátkem června a koncem srpna
klesla míra nezaměstnanosti v Turecku o 1,5%, jak
uvádí tamní statistický úřad. Nejvíce lidí bez práce
je podle statistik ve městech a to 11,5%.

Írán žádá o přístup k muži zadrženému v USA
kvůli podezření z plánování atentátu na
saúdského velvyslance
Íránská islámská republika je obviňována z
podílení se na přípravě atentátu na velvyslance
Saúdské Arábie v USA. Zadržený Íránec byl
odhalen tajným agentem vydávajícím se za
nájemného vraha, jenž se nechá na vraždu
velvyslance najmout. Íránský prezident Mahmúd
Ahmadínežád obvinění ze spojitosti svojí země s
plánováním atentátu odmítá. Íránské ministerstvo
zahraničí již oficiálně zažádalo o přístup k
obviněnému prostřednictvím švýcarské ambasády,
která zastupuje zájmy USA v Íránu.

Bulharsko a Rumunsko mají zelenou pro vstup
do Schengenu
Ačkoliv se očekávalo, že se obě země stanou
součástí Schengenského prostoru již na jaře
tohoto roku, jejich přijetí vetovalo Finsko spolu s
Nizozemím. Důvodem prý byly interní problémy
obou států týkající se vnitřní bezpečnosti a
korupce. Podle Finské vlády byly ovšem nyní
podmínky naplněny, tudíž už přijetí Bulharska a
Rumunska nic nebrání.

Srbské úřady evidují po oficiálním sčítání lidu
7,4 milionu obyvatel
Naprosto přesný výsledek bude zveřejněn až po
úplném sečtení všech regionálních statistik, žádná
výrazná odchylka v počtu se však neočekává.

NATO oddálilo datum odstranění zátarasů na
silnicích ze Srbska do Kosova
Podle mluvčího jednotek KFOR fungujících v zemi
jako mírové sbory pod vedením NATO byl původní
termín odstranění silničních bloků posunut o den
na žádost Srbska, které si stěžovalo na nedostatek
času pro splnění úkolu. Zátarasy byly na
komunikace vedoucí do Kosova umístěny před
měsícem jako forma srbského protestu proti
předání hraničního přechodu z rukou jednotek
NATO a EU kosovským celníkům. Veškeré bloky
musí být odstraněny do 18. října.

 

Arabská liga vyzvala syrskou vládu a opoziční
síly k dialogu
Jednání by měla proběhnout nejdéle do patnácti
dnů. Na krizovém mítinku v Egyptě se zároveň
ministři zahraničí zemí Arabské ligy rozhodli o
ponechání Sýrie v organizaci. Zástupce Sýrie v
Arabské lize Yousef Ahmad při zasedání vyjádřil

určité výhrady k projednávanému plánu a navíc
obvinil ostatní státy z vyzbrojování demonstrantů.

Libyjští rebelové vstoupili do města Bani Walid
Město Bani Walid ležící 170 km jihovýchodně od
Tripolisu je označováno za jedno z posledních míst
vlivu plukovníka Muammara Kaddáfího. Mezitím
stále probíhají boje ve městě Sirta, které je
považováno za rodiště plk. Kaddáfího a rebelové v
hlavním městě Tripolis za pomoci buldozerů ničí
jeden ze symbolů jeho vlády pevnost Bab
al-Aziziya.

V Bolívii probíhají volby nejvyšších soudců
Podle tamního prezidenta, kterým je Evo Morales,
by se mělo tímto krokem docílit větší
demokratizace soudního systému. Místní opozice
však naléhá na lidi, aby kvůli možné politizaci
soudního systému záměrně kazili své hlasy, čímž
zároveň dají svůj nesouhlas s vládou tamního
levicového prezidenta. Volby jsou v zemi povinné.

Španělská vláda požaduje úplné rozpuštění
organizace Eta
Organizace, která bojovala za nezávislost
Baskicka na Španělsku od roku 1960 vyhlásila
oficiální příměří v lednu tohoto roku. Podle
mluvčích organizace Eta, která je v USA a zemích
EU vedena jako teroristická, ale španělská vláda
tento krok odmítla tím, že požaduje její úplné
rozpuštění. Konference, jíž se zúčastní mnoho
bývalých politických špiček, proběhne ve městě
San Sebastian na území autonomního
společenství Baskicko na severu Španělska a
měla by rozhodnout o dalším vývoji vztahů Ety a
tamní vlády.

Hong Kong začíná obchodovat se zlatem v
čínském jüanu
Jedná se tak o první místo na světě, kde je možný
nákup a prodej zlata v čínské měně. Zároveň jde o
jeden z prvních kroků k internacionalizaci jüanu, o
což dlouho usilovala čínská vláda. Hong Kong je
třetí největší světové obchodní centrum
obchodující se zlatem.

Všeobecná zdravotní pojišťovna vyčerpala
veškeré rezervy
V důsledku této skutečnosti sama VZP přiznala, že
některým nemocnicím platí se značným
zpožděním. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP
09) chce situaci vyřešit odčerpáním 3,5 mld. Kč z
rezerv ostatních pojišťoven a jejich následným
převedením na účet VZP. Situace se má též lepšit
díky zavedení nového systému (VZP již nebude
znevýhodněna). VZP hodlá také situaci řešit
ráznými škrty a propouštěním.

Protesty v ulicích Londýna trvaly celý víkend
Již v sobotu se před katedrálou sv. Pavla v
Londýně shromáždilo zhruba tři tisíce
protestujících a lidé vyšli i do ulic londýnské
finanční čtvrti. Demonstrace trvající celý víkend
byly součástí celosvětové snahy přimět vlády
poslouchat hlasy lidu a nikoliv bankéřů. V
současnosti by měla být situace v britské metropoli
klidnější. Sčítání škod po nepokojích probíhá také
v Římě, kde ale byly protesty výrazně bouřlivější.

Parlament na Haiti schválil nový vládní kabinet
Po několikaměsíčním oddalování byl schválen
sedmnáctičlenný kabinet haitského
premiéra Garryho Conilla. Podle slov samotného
předsedy vlády je nyní hlavním úkolem kabinetu
znovu nalákat zahraniční investory do země, aby
bylo možné plně obnovit fungování státu jako před
ničivým zemětřesením v roce 2010. Nová haitská

vláda bude slavnostně jmenována toto úterý.

Nicolase Sarkozyho vyzve v příštích
francouzských prezidentských volbách
Francois Hollande
Francois Hollande byl vybrán jako kandidát
francouzských socialistů do prezidentských voleb v
roce 2012. Francois Hollande, který v
socialistických primárkách porazil předsedkyni
strany Martine Aubry, je členem francouzské levice
již více než třicet let. Prezident Sarkozy však zatím
svoji účast ve volbách formálně nepotvrdil.

Malawi odmítlo zatknout prezidenta Súdánu, na
kterého je vydán mezinárodní zatykač
Jihoafrické Malawi odmítlo zatknout súdánského
prezidenta i přesto, že je členem dohody o
Mezinárodním trestním tribunálu (ICC). Prezident
Súdánu Omar al-Bashir je ICC stíhaný od roku
2008 za válečné zločiny z občanské války v
Súdánu, ovšem jeho zadržení je z pohledu
mezinárodního práva velmi problematické - jako
oficiální nejvyšší představitel země nikdy nebude
vydán Súdánem a ostatní země se zdráhají.
Ministr informací Malawi Patricia Kaliati se k
omítnutí zadržet prezidetna Bashira vyjádřil
stručně - "nejde o záležitost, kterou by měla řešit
vláda Malawi". Mimo jiné vláda Malawi také tvrdí,
že prezidenta ani nebylo možné zadržet, neboť do
země dorazil s diplomatickou imunitou, aby se
zúčastnil regionální konference organizace pro
společný trh východní a jižní Afriky COMESA. EU i
organizace na ochranu lidských práv již vyjádřily
své znepokojení a nesouhlas. "Nelze nechat
nepotrestané zločiny proti lidskosti a válečné
zločiny, ať už se jich dopustí kdokoliv," řekla šéfka
evropské diplomacie Catherine Ashton.

Protesty po celých USA i po světě se stupňují -
policie zatýká
[gallery columns="4" orderby="ID"]

V New Yorku přes noc na Time Square došlo k
dalšímu zatýkání - 70 lidí policie zadržela poté, co
se spustily násilné nepokoje. Několik desítek
demonstrantů napadlo sídlo banky CitiBank, kde
policie zakročila. Byly také ničeny výlohy obchodů
a demonstranti vcházejí do prodejen řetězců s
rychlým občerstvením, kde ukazují tabule s
nápisem "nedávejte své peníze korporacím".
Podle CBS News byl mezi demonstranty odhalen i
tajný agent FBI, který měl na starost sbírání
informací mezi demonstranty, šíření zpráv v
médiích a označování vůdčích osobností hnutí
Occupy Wall Street. Nepokoje se ve velkém
spustily i v dalších městech celých USA i Kanady,
jako např. ve městě Washington, Denver, Los
Angeles, Phoenix, Toronto atd. V Evropě došlo
dokonce k zabití řidiče automibilu v Portugalsku,
kde jsou nepokoje taktéž velmi silné. Demonstranti
v Evropě i USA se odvolávají na "arabské jaro".

V České republice by mohly v budoucnu
vzniknout podmínky offshorových center
Tyto podmínky v oblasti finančních trhů by podle
ekonomů mohly vzniknout díky projektu
administrace alternativních fondů. Projekt
zastřešuje obecně prospěšná společnost Czech
Republic for Finance. Nová směrnice by zvýšila
konkurenceschopnost ČR v oblasti finančních trhů
a měla by být zařazena do legislativy v průběhu
roku 2013.

USA provedli nálet na pozice jemenské odnože
al-Káidy
Při náletu v jižním Jemenu zahynulo 23 lidí spolu s
místním vůdcem jedné ze sekcí al-Káidy
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Ibráhímem Bannou. Nálet byl proveden za pomoci
bezpilotního letadla USA. Radikálové na tento úder
odpověděli odvetnou akcí a pomocí raket vyhodili
do povětří plynovod ústící do přístavu Balháf.

Time Square v New Yorku obsadili
demonstranti - protestuje se nejen proti Wall
Street, ale i válce s Íránem a na podporu
Palestiny
Demonstranti na Manhatanu dodrželi svá slova a
po pochodech celým centrem New Yorku obsadili
Time Square, kde pokojně, ale hlasitě, protestují.
Stovky lidí nyní již neprotestují jen proti
nadnárodním korporacím, ale také proti
"válečnému štvaní". Lidé kritizují války v
Afghánistánu a Iráku a vyzývají k zabránění války s
Íránem. "Lži, lži a lži Pentagonu vedou k
nespravedlivým válkám! Nechceme válku, ale
práci, vzdělání a zdravotní péči" hlásají letáky.
Stejně tak demonstranti masivně podporují uznání
palestinského státu. "Bude s námi celý svět,
doufám, jen v USA se protestuje ve více než 100
městech," prohlásil jeden z demonstrantů. Všichni,
kteří se účastní protestů, se shodují - "je čas
změnit svět." Mezi demonstranty jsou zastoupeny
všechny věkové kategorie a spoustu dobře
vydělávajících lidí se k protestům přidává vždy po
skončení pracovní doby, tedy večer, kdy jsou
demonstrace tradičně největší. Hnutí Occupy Wall
Street je v ulicích New Yorku již 30 dní v kuse.
Stejně tak je ale v ulicích k vidění silná policejní
přítomnost, přičemž policisté jsou po desítkách
vybaveni plastovými pouty. Lidé se shodují, že jde
o záměrnou demonstraci policejní připravenosti
kdykoliv zasáhnout.

USA vyšle své jednotky do Ugandy na pomoc v
boji proti hnutí LRA
Prezident USA Barack Obama dnes oznámil, že
vyšle na území Ugandy 100 příslušníků americké
armády, aby pomohli v boji proti rebelům z hnutí
LRA (Lord's Resistance Army). Vojáci se přidají k
menší skupině která je již na místě. Podle
prezidenta Obamy bude jejich úkolem poskytování
informací a školení tamních jednotek. Vyslané
jednotky bude navíc po skončení akce možné
rozmístit jinde na potřebné lokality ve střední
Africe.

Střední Ameriku zasáhly ničivé záplavy a
sesuvy půdy
Nejhorší situace je podle pozorovatelů v
Guatemale. Centrální Ameriku sužují tropické
deště, zatímco na mexické pobřeží Tichého
oceánu dorazil hurikán Jova. Podle zprávy OSN
bylo jen ze začátku bouřemi ovlivněno přes 100
tisíc lidí. V celém regionu probíhají masivní
evakuace.

OSN zredukuje mírovou misi na Haiti
Rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN se z Haiti
stáhne 3 000 příslušníků tzv. peacekeepingové
mise, čímž se stav těchto jednotek v zemi sníží na
10 500 mužů a žen. Tento počet vojáků a policistů
byl na Haiti i před zemětřesením v roce 2010.
Rada bezpečnosti odůvodňuje rozhodnutí tím, že
se zlepšily politické i sociální podmínky v zemi.
Navíc je ve své funkci již i haitský prezident a
premiér. Haiťané už delší dobu volají po úplném
stažení jednotek OSN.

Indie a Barma posilují obchod a vzájemnou
spolupráci
Barmský prezident Thein Sein je na státní
návštěvě v Dillí. Indie Barmě přislíbila investice v
hodnotě 500 milionů dolarů do tamní infrastruktury
a navíc i spolupráci v oblasti průzkumu nalezišť
ropy a zemního plynu, na který je bohatý
především sever Barmy. Obě dvě země mají
zájem o posílení mezistátního obchodu a budování
spolupráce i na poli energetiky. Indie je často
kritizována za komunikaci a jednání s ostatními
odsuzovanou Barmou. Na setkání se očekává
podpis i dalších strategických smluv.

Protesty proti zhoršující se finanční krizi
propukají ve městech po celém světě
Lidé téměř ve všech hlavních městech především
evropských a amerických států razantně vyjadřují
svůj nesouhlas s vládními škrty a zvládáním celé
situace. Jedny z nejčerstvějších nepokojů propukly
v ulicích Říma, kde byli demonstranti rozhánění
slzným plynem a vodními děly. Rušno je nadále i v
ulicích New Yorku. Organizátoři demonstrací
očekávají nepokoje až v 82 státech po celém světě
a podle vyjádření na webových stránkách vyzývají
obyvatele k iniciování globálních změn.

Komunistická strana Číny zahájila poslední
výroční schůzi před výměnou klíčových
zástupců státu v příštím roce
Zasedání bude trvat čtyři dni a ačkoliv nebyla
zveřejněna jeho přesná agenda, má se jednat o
nejdůležitější mítink vládnoucí strany v tomto roce.
V roce 2012 má totiž ze své funkce odejít
současný prezident Hu Jintao a následující rok
bude vyměněn i premiér Wen Jiabao se svým
vládním kabinetem. Ačkoliv první ze jmenovaných
má být nahrazen nejdříve, stále ještě není jasné,
kdo bude zvolen příštím čínským prezidentem.
Řešení této otázky se očekává právě na tomto
zasedání.

V hlavním městě Jemenu Sanaa opět vypukly
krvavé protesty
Tisícovky lidí vyšli do ulic jemenské metropole, aby
již poněkolikáté vyjádřily svůj nesouhlas s vládou
tamního prezidenta. Protesty byly razantně

rozehnány, přičemž nejméně devět demonstrantů
zahynulo a desítky jich byly zraněny. Jemenský
prezident Ali Abdullah Saleh bojuje proti
demonstrantům a pouličním nepokojům už osm
měsíců. K odstoupení vyzývají prezidenta i
západní mocnosti, zatím ovšem bezvýsledně.

Summit EU na konci tohoto měsíce bude pro
eurokrizi rozhodující
Francouzský ministr financí Francois Baroin řekl,
že nadcházející summit Evropské unie přinese
odpovědi na klíčové otázky ohledně krize v
eurozóně. Francois Baroin na konci konference
ministrů financí zemí G20 také řekl, že by centrální
banky i nadále měly zásobovat komerční banky
potřebnou likviditou.

V Kazachstánu vstoupily v platnost přísné
náboženské zákony
Zákony, které dnes podepsal kazašský prezident
například zakazují modlitebny ve státních
institucích a zpřísňují pravidla pro zřízení nových
náboženských organizací v zemi. Nařízení, která
mají za cíl odstranit islámský fundamentalismus
jsou kritizována jak tamními duchovními, tak
západními zeměmi. Podle expertů nová pravidla
způsobí zánik menšinových náboženských skupin
včetně křesťanských komunit.

Thajsko stále sužují přívalové deště- povodně
se řítí i na Bangkok
Thajská premiérka Yingluck Shinawatra ujišťuje
obyvatele země, že stát dokáže zabezpečit životy
obyvatel thajské metropole, která se připravuje na
zásah nejničivějších povodní za poslední dekádu.
Povodně trápí Thajsko již od konce července a
budou mít výrazně negativní vliv i na tamní
zemědělskou produkci.

OSN: "Nepokoje v Sýrii připravily o život již
3000 lidí"
Protesty proti vládě prezidenta Bashara al-Assada
trvají v Sýrii již sedm měsíců. Podle OSN je mezi
obětmi i necelá dvoustovka dětí a samozřejmě je
nutné brát v potaz i stovky zatčených obyvatel.
Vláda v Damašku naopak uvádí, že bylo
povstaleckými "teroristickými" hnutími zabito přes
1100 příslušníků bezpečnostních složek. Spojené
národy i nadále varují tamní režim před násilnými
represemi, které by mohly vést k úplnému
vypuknutí občanské války.

Syn Muammara Kaddáfího Mutasim byl podle
lybijských povstalců zadržen
Toto tvrzení ale posléze vyvrátil mluvčí Přechodné
národní rady (NTC). Boje v Syrtě pokračují, ale
povstalecké síly čelí stále menšímu odporu. Po
dobytí Syrty chce NTC prohlásit Lybiji za
osvobozenou.
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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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