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NATO a EU stojí za akcí jednotek KFOR na
severu Kosova
Představitelé obou organizací vyjádřili souhlas s
postupem mírových jednotek KFOR při
odstraňování barikád na hraničních přechodech
mezi Srbskem a Kosovem. Podle jejich slov byla
celá akce v souladu s mandátem celé mise a
zajištění svobody a klidu je hlavním úkolem
jednotek KFOR na tomto území.

Ruský prezident podepsal zákon snižující
potřebné procento hlasů pro vstup politických
stran do Dumy
Zákon, který vejde v platnost 1. ledna 2013,
snižuje práh pro vstup stran do ruského
parlamentu z potřebných 7% všech hlasů na 5%.
Novým zákonem budou tak ovlivněny volby do
ruské Dumy v roce 2016. V těch nadcházejících 4.
prosince tohoto roku budou muset strany pro své
zastoupení v parlamentu dosáhnout ještě 7%
hranice.

O víkendu začne klíčový summit pro
budoucnost eurozóny
Setkání ministrů financí všech 27 členských zemí
Evropské unie proběhne tento víkend v Bruselu.
Na pořadu bude schválení druhého záchranného
balíčku pro Řecko, rekapitalizace bank a rozšíření
pravomocí Evropského fondu finanční stability.
Další speciální jednání proběhne příští týden ve
středu.

Senát USA zamítl návrh prezidenta Obamy na
vytvoření většího počtu pracovních míst
Větší počet pracovních pozic hlavně pro učitele,
policisty a pracovníky záchranných služeb měl být
vytvořen z prostředků vybraných větším zdaněním
lidí s vyšším příjmem. Tento návrh je součástí
plánu amerického prezidenta na podporu
zaměstnanosti a ekonomiky USA v hodnotě 447
miliard dolarů. Senátem USA však neprošel o
deset hlasů.

USA jednalo s organizací Haqqani ještě před
útoky na americké pozice v Afghánistánu
To dnes zveřejnila americká ministryně zahraničí
Hillary Clinton při návštěvě Pákistánu. Bližší údaje
o setkání nebyly zveřejněny, pouze bylo řečeno,
že určitá jednání proběhla někdy v létě. Podle
americké ministryně bylo hlavním účelem
utajovaného setkání zjistit, je-li hnutí nakloněno
mírovému procesu řešení konfliktu. Hillary Clinton
zároveň vyzvala pákistánskou vládu, aby
spolupracovala při likvidaci této skupiny.

Po pátečních modlitbách v Sýrii opět vypukly
protesty- demonstranti jsou povzbuzeni
svržením Muammara Kaddáfího
Protesty proti vládě syrského prezidenta Bashara
al-Assada probíhající po celé zemi si dnes
vyžádaly 13 lidských životů. Podle zahraničních
pozorovatelů jsou i v Sýrii lidé motivováni vývojem
libyjské revoluce, který vyvrcholil absolutním
svržením dlouholetého libyjského vůdce
Muammara Kaddáfího.

První dva satelity Galileo vzlétly na oběžnou
dráhu
Na oběžnou dráhu Země je vynesla ruská raketa
Soyuz, která odstartovala brzy ráno ze základny ve
Francouzské Guyaně. Oba dva satelity jsou
výsledkem mnohamiliardových investic ze strany
EU ve snaze vybudovat evropskou obdobu
amerického systému GPS. Podle vyjádření
Evropské komise by měly nové možnosti
poskytované systémem Galileo výrazně napomoci
dalšímu technickému rozvoji evropského

hospodářství a byznysu.

Turecko a Írán budou společně bojovat proti
kurdským rebelům
Mezitím, co již třetí den pokračuje turecká ofenzíva
proti kurdským separatistům na hranicích Turecka
s Irákem, se dohodl íránský a turecký vládní
kabinet na společném postupu v otázce eliminace
hrozby ze strany kurdských ozbrojenců. Obě země
považují odstranění teroristické hrozby v podobě
kurdských rebelů za bezpodmínečně nutnou
záležitost.

Japonská vláda schválila rozpočet na
rekonstrukci po březnové katastrofě
Rozpočet na obnovu částí Japonska poničených
březnovým zemětřesením a následnou vlnou
tsunami činí 157 miliard dolarů. Jeho schválení je
jednou z posledních možností japonského
vládního kabinetu jak zastavit momentální recesi
japonské ekonomiky. Návrh rozpočtu bude příští
týden předložen parlamentu.

OSN bude chtít prošetřit smrt Muammara
Kaddafiho - mohlo dojít ke zločinu
Vysoká komisařka OSN pro lidská práva, Navi
Pillay, oznámila, že její úřad má určitá důvodná
podezření, že mohlo při smrti plk. Muammara
Kaddafiho dojít ke spáchání zločinu. Podle Úřadu
OSN pro lidská práva je vzhledem k fotkám a
videu, která se obejvila, patrné, že Kaddafi byl
zadržen živý - musel proto zemřít již v rukou
povstalců. Rebelové na místě prohlašovali, že
Kaddafi byl zastřelen na útěku, to ovšem vyvrací
fotografie i video, pokud bude prokázáno, že jsou
pravé. Podle OSN tedy mohli rebelové Muammara
Kaddafiho zavraždit bezbranného poté, co byl
zajat.

Turecko vyslalo 10 tisíc mužů do ofenzívy proti
kurdským rebelům v Iráku
Celá akce je odvetou za zabití 24 tureckých vojáků
na začátku tohoto týdne. Turecká vláda vyslala 22
praporů včetně speciálních jednotek a
polovojenských oddílů na ofenzívu na území
turecko-irácké hranice. Vojáci budou při akci
podporováni bojovými letouny a vrtulníky. Podle
Ankary již nelze tolerovat stále početnější útoky ze
strany Kurdské dělnické strany, které si v konfliktu
trvajícím od roku 1984 vyžádaly životy desetitisíců
lidí.

V ulicích Santiaga de Chile probíhají již druhý
den násilné protesty
Demonstranti požadující bezplatné státní školství
se dnes střetli s policií v hlavním městě Čile.
Policie rozháněla davy demolující veřejný i
soukromý majetek slzným plynem a vodními děly.
Tamní vláda již varovala obyvatele, že uvede v
platnost zákon umožňující proti demonstrantům
razantně zakročit. Nepokoje v Čile jsou největší od
roku 1990.

Protesty v Aténách se zvrhly v násilnosti- jeden
mrtvý
Podle úřadů však dotyčný muž zemřel na infarkt a
nikoliv na následek potyčky mezi demonstrujícími
obyvateli. Největší střety se během 48 hodinové
generální stávky odehrávaly před budovou
parlamentu, kde demonstranti nejprve vykřikovali
urážlivá hesla na adresu řecké vlády, a poté začali
házet kameny po policistech. Při demonstracích
docházelo ke konfrontaci dvou protestujících
skupin a pořádkových služeb.

Baskická separatistická skupina Eta oznámila
oficiální klid zbraní
V oficiálním projevu pro BBC představitelé
teroristické organizace vyhlásili definitivní příměří a
zároveň vyzvali francouzskou a španělskou vládu k
přímému dialogu. Podle zástupců Ety by měly
vlády reagovat okamžitě na tuto "historickou
nabídku" k ukončení několik desetiletí trvajícího
konfliktu. Za 40 let svojí aktivity připravila Eta o
život přes 800 lidí.

Bývalý libyjský vůdce byl podle rebelů
zastřelen při pokusu o útěk
Plk. Muammar Kaddáfí byl prý zajat a zastřelen při
pokusu o útěk. Objevilo se i video, na kterém
bývalého libyjského vůdce nakládají na nákladní
vůz svázaného, ale živého. Ani jeden ze
zveřejněných záznamů však zatím nebyl oficiálně
ověřen. Nepotvrzené zprávy kolují i o údajném
zabití Kaddáfího syna Mutassima také ve městě
Sirta.

Africké subsaharské země vykazují průměrný
hospodářský růst 5%
Podle údajů MMF by se tato hodnota měla pro rok
2012 navýšit až na 6%. Rizikem pro následující
vývoj těchto ekonomik však může být globální
finanční krize.

Plukovník Muammar Kaddáfí údajně dopaden a
zabit jednotkami rebelů
Prozatím oficiálně nepotvrzená zpráva hovoří o
tom, že byl plk. Kaddáfí dopaden a zabit. Tato
informace přišla od velitelů jednotek rebelů po
oznámení, že rodiště bývalého libyjského vůdce,
město Sirta, bylo dobyto. Agentura AFP údajně
obdržela fotografie z mobilního telefonu, na nichž
se nachází mrtvý plk. Muammar Kaddáfí v tratolišti
krve. Oficiální prohlášení Přechodné národní rady
se očekává v průběhu dne. NATO oznámilo, že v
ranních hodinách provedlo bombardování, při
němž byly zasaženy dva Kaddáfího vozy. Na
plukovníka Muammara Kaddáfího, jenž byl u moci
42 let, byl již dříve uvalen mezinárodní zatykač a
jeho zajmutí či zabití je považováno za zlomový
bod libyjské revoluce.

Jednotky KFOR se dostaly do střetu se Srby
bránícími barikády na severu Kosova
Deset příslušníků KFOR bylo při střetu zraněno.
Jednotky zahájily akci na odstranění barikád
blokujících hraniční přechody mezi Kosovem a
Srbskem. Důvodem k zahájení bylo vypršení
ultimáta daného Srbům k odstranění zátarasů z
hraničních komunikací. Vojáci KFOR použili k
rozehnání Srbů blokujících odstranění barikád
slzný plyn.

Americká ministryně zahraničí na strategické
návštěvě Afghánistánu
Ministryně zahraničí USA Hillary Clinton je na
návštěvě Afghánistánu, aby projednala mírové
ukončení deset let trvajícího konfliktu. Návštěva
má být chápána jako gesto ze strany USA,
vyjadřující podporu afghánské vládě při zajišťování
bezpečnosti a stability v zemi. Zároveň mají být
projednány podmínky strategického partnerství po
plánovaném stažení spojeneckých vojsk v roce
2014. To vše by mělo vést k budoucímu
spojenectví obou států.

Někteří členové eurozóny prosazují větší
kontrolu nad Řeckem
Jednotlivé členské země eurozóny požadují větší
pravomoci Evropské komise při dohlížení na
hospodaření Atén. Evropské kontrolní orgány by
měly mít možnost kontrolovat prodeje řeckého
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státního majetku a průběh financování veřejné
správy. Podle kritiků tohoto návrhu se jedná o
téměř koloniální praktiky, a tudíž se předpokládá,
že bude návrh smeten ze stolu.

Krvavý konflikt v Turecku si vyžádal 24 obětí
Na turecké pozice u hranic s Irákem zaútočila tzv.
Strana kurdských pracujících (PKK). Kurdští
povstalci zabili 24 tureckých vojáků a další byli
zraněni. PKK oznámila, že takto reagovali na
nedávné zabití pěti kurdských povstalců v Iráku.
Turecké speciální oddíly pronásledují útočníky v
iráckých horách.

Produktivita práce v USA slábne
Měření ukázala, že produktivita amerických
zaměstnanců klesá již druhé čtvrtletí po sobě.
Tento fakt negativně ovlivňuje výrobce v celém
USA, což je v tuto dobu pro největší světovou
ekonomiku nemalý problém. Na růstu HDP se tyto
tendence prozatím neprojevují. Míra inflace v USA
za měsíc září činila 3,9%.

Stabilizační fond EU se rozšíří na 2 triliony eur
Rozšíření z původních 440 miliard eur na částku 2
triliony eur dnes schválili představitelé Německa a
Francie. Podle analytiků francouzské a německé
banky pravděpodobně mají dostatek prostředků,
aby krizi ustály, avšak bankovní instituce ostatních
členů eurozóny budou při prohloubení krize na
záchranném fondu EU závislé. Návrh musí být
ještě schválen 23. října na summitu EU.

Srbové stále blokují přechody na kosovské
hranici
Ačkoliv ultimátum dané organizací NATO, potažmo
velením jednotek KFOR, již uplynulo, kosovští
Srbové stále blokují hraniční přechody vedoucí do
země. Srbský prezident Boris Tadić  sice řekl, že je
nutné umožnit průjezd vozidlům KFOR, ale
zároveň vyjádřil plnou podporu kosovským Srbům
bojujícím za svoje zájmy, které by ovšem měli hájit
mírovou cestou.

Řecko zasáhla největší stávka za poslední dva
roky
Generální stávka byla vyhlášena po celé zemi
organizací ADEDY, která vyzvala dělníky a
zaměstnance, aby hledali spravedlnost v ulicích.
Stávka, která trvající dva dny, ochromuje celé
Řecko. Demonstrující obyvatelé v ulicích mají v
plánu blokádu parlamentní budovy přesně v dobu
naplánovaného hlasování o nucených úsporných
opatřeních.

Italský premiér Silvio Berlusconi očištěn v
kauze daňového podvodu
Milánský soud tak rozhodl o nevině současného
italského předsedy vlády, který se měl podle

obvinění dopustit daňového úniku při prodeji
mediální společnosti Mediaset. Obvinění nyní
padlo na premiérova syna Piera Silvia Brlusconiho,
který je výkonným ředitelem Mediasetu, a ještě na
devět dalších lidí. Italský předseda vlády v
současnosti čelí dvěma nezávislým obviněním z
korupce a daňového úniku, plus ještě obvinění z
placeného sexu s nezletilou prostitutkou.

Země bývalého SSSR ratifikovaly dohodu o
vytvoření zóny volného obchodu
Dohoda byla podepsána již v roce 1994, avšak k
jejímu úplnému přijetí dospěly země až nyní.
Dohoda, kterou schválily země společenství CIS
prý nijak neporušuje nařízení WTO, jehož jsou
některé země také členy. Tato dohoda by měla být
základním kamenem pro vytvoření tzv. Euroasijské
unie, které již delší dobu prosazuje ruský premiér
Vladimir Putin.

USA nasadí v Afghánistánu více průzkumných
robotů
Rozhodnutím Pentagonu bude pořízeno dalších
650 robotů typu Recon Scout za 13,4 milionu
dolarů, kteří budou následně nasazeni v
Afghánistánu. Tato zakázka bude zadány firmě
Recon Robotics Company. Důvodem je 92%
nárůst případů zranění nebo zabití nástražnými
zařízeními v tomto roce, při nichž zemřelo již 683
příslušníků mírových jednotek a na 6 700 jich bylo
zraněno. USA využívá v Afghánistánu okolo 3 tisíc
různých podpůrných robotických zařízení, aby co
nejvíce předcházelo ztrátám na životech.

Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
na návštěvě Libye slíbila rebelům další
podporu
Během své neohlášené návštěvy v Libyi se
madam Clinton setkala s nejvyššími zástupci
libyjské Přechodné národní rady a přislíbila jim i do
budoucna podporu od USA. V dalším plánovaném
podpůrném balíčku bude zahrnuto jak lékařské
vybavení, tak výzbroj pro armádu povstalců. Při
návštěvě americké ministryně Hillary Clinton se
zároveň projednávaly otázky budoucího
strategického partnerství obou zemí.

Do energetické infrastruktury v jihovýchodní
Evropě se plánují stamiliardové investice
Do roku 2020 by se mělo podle ředitele
Energetického institutu pro jihovýchodní Evropu
(EIJE) investovat do energetické infrastruktury v
tomto regionu 240 miliard eur. Celkové náklady na
vybudování plánovaných projektů by ovšem měly
vyšplhat až na 300 miliard eur. Investice do tohoto
odvětví v regionu jsou podle expertů z EIJE nutné,
stejně jako postupná liberalizace energetického
trhu.

Venezuelskému prezidentovi zbývají podle jeho
lékaře dva roky života
Prezident Venezuely Hugo Chavez je ve své funkci
od roku 1999 a ve svém projevu národu slíbil, že
se stihne plně zotavit, aby mohl obhájit svoji pozici
ve volbách v roce 2012. Podle jeho bývalého
doktora však byl stav prezidenta Chaveze delší
dobu horší, než se veřejně přiznávalo a nyní, když
odjel na klíčové vyšetření na Kubu je prý jasné, že
mu nezbývá doba delší, než dva roky.

Agentura Moody´s varuje Francii před snížením
jejího ratingu AAA
Jedna z nejvýznamnějších ratingových agentur
společnost Moody´s varovala francouzskou vládu
před možným negativním pohledem na její finanční
stabilitu. Na toto prohlášení ihned reagoval
francouzský ministr financí Francois Barion, který
řekl, že vláda udělá vše možné, aby si udržela
nejvyšší možný rating a tím i důvěru investorů.
Finanční rating byl nedávno snížen jak Španělsku,
tak Itálii a mnoha dalším zemím a institucím z
finančního sektoru.

HTC prohrálo spor s Apple na americké půdě
Taiwanská společnost HTC požadovala po
americké Mezinárodní obchodní komisi, aby
zakázala prodej několika výrobků společnosti
Apple na půdě USA. Podle HTC porušuje Apple
hned několik oficiálních patentů taiwanské firmy.
Rozhodnutí Mezinárodní obchodní komise
okamžitě oslabilo akcie HTC o 6%. Apple nedávno
uspěl i ve sporu se společností Samsung
Electronics.

Mezinárodní vyjednavači vyzývají organizaci
Eta k oficiálnímu ukončení činnosti
Teroristická organizace Eta bojující již 40 let za
nezávislost Baskicka vyhlásila na začátku tohoto
roku příměří. Španělská vláda ani okolní země
však nejsou spokojeni pouze s tímto krokem a nyní
naléhají na představitele Ety, aby organizaci úplně
rozpustili. Mezi vyjednavači je například i bývalý
generální tajemník OSN Kofi Annan. Eta byla v
minulých letech výrazně oslabena četným
zatýkáním, kvůli čemuž pravděpodobně opět
vyhlásila příměří. Podle španělské vlády, která
však není na konferenci oficiálně zastoupena by
měla organizace využít příležitosti a definitivně
ukončit dlouholetý konflikt.

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%.
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