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Čína vyslala na oběžnou dráhu druhou část
vesmírné stanice Tiangong
Část vesmírné stanice byla na oběžnou dráhu
vynesena raketou Dlouhý Pochod 2F v noci z
pondělí na úterý. Zároveň se jedná o první operaci,
při níž budou na oběžné dráze spojena dvě čínská
vesmírná plavidla. Celá stanice by měla být
vybudována okolo roku 2020.

Evropské akciové trhy oslabily po ohlášení
referenda v Řecku
Řekové by se v něm měli vyjádřit k plánovanému
škrtu 50% státního dluhu a rozšíření pravomocí a
kapitálu EFFS. Vzhledem k nejistému výsledku
hlasování a tudíž i k nejisté budoucnosti celé
dohody o řešení současné situace, kterou
představitelé eurozóny uzavřeli minulý týden,
zaznamenaly evropské indexy ztrátu v průměru
2,5%. Průzkumy veřejného mínění navíc ukazují,
že většina obyvatel Řecka s úspornými opatřeními
nesouhlasí.

Australská centrální banka snížila diskontní
sazbu na 4,5%
Snížení o čtvrtinu procenta je první od dubna roku
2009 a podle vedení centrální bankovní instituce v
zemi má sloužit jako obrana před zpomalováním
globální ekonomiky vlivem krize v USA a Evropské
unii.

V Srbsku bude největší úložiště jaderného
odpadu v Evropě
Představitel státní
společnosti Nuklearni Objekti Srbije, která spravuje
veškerá jaderná zařízení v zemi, Radojica Pesic,
oznámil, že ve Vinča nedaleko hlavního města
Bělehrad bude vystavěno zatím největší evropské
úložiště jaderného odpadu, které bude mít
kapacitu na veškerý jaderný odpad ze Srbska na
několik desetiletí. Zařízení bude mít kapacitu na 8
500 200 l a 100 přepravních
kontejnerů. Konstrukce stavby začala již v roce
2007 a byla provedena jaderným ústavem Vinča a
poté byla převzata veřejnou obchodní společností
v roce 2009. Podle Srbska odpovídá úložiště
všem mezinárodním standardům
stanovených Mezinárodní agenturou pro atomovou
energii a začne fungovat v roce 2012.

NATO vyloučilo možnost intervence v Sýrii
NATO oznámilo, že nemá v úmyslu zahájit
jakoukoliv akci proti Sýrii, oznámil to generální
tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen, který
dále odsoudil prezidenta Bashara al-Assada za
smrtící zákrok proti disentu a vyzval vládu Sýrie,
aby naplnila "legitimní očekávání" syrského lidu.
Prezident al-Assad zatím varoval Západ před
jakoukoliv akcí v Sýrii, která by podle jeho slov
vedla k vzplanutí blízkovýchodní krize. OSN
mezitím oznámila, že počet obětí zásahů syrské
armády se po sedmi měsících protivládních
protestů přehoupl přes 3000 lidí.

Předseda Evropské komise a předseda
Evropské rady vyjádřili svou důvěru v Řecko,
které chce referendum o pomoci
Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a
předseda Evropské komise očekávat společně
uvedli, že věří ve splnění řeckých slibů a závazků
vůči EU. Jejich prohlášení následovalo po
rozhodnutí řeckého premiéra George Papandreou
uspořádat referendum o sanační dohodě, která má
do Řecka přinést dalších 130 miliard Euro.

Libyjská prozatímní vláda zvolila nového
premiéra
Poměrně málo známý akademik, profesor

elektrotechniky, Abdul Raheem al-Keeb byl zvolen
libyjskou prozatímní vládou (NTC) za nového
prozatímního předsedu libyjské vlády. Nový
premiér Abdul Raheem al-Keeb, který studoval v
USA a poté vyučoval v Kataru a Spojených
arabských emirátech, by měl zemi vyvést z
občanské války a vytvořit novou libyjskou ústavu,
stejně jako uspořádat první volby. Největším
problémem Libye jsou ale podle odborníků
ozbrojené milice, které jsou skoro v každém
libyjském městě a které bude muset vláda udržet
pod kontrolou a odzbrojit. Stejně tak je v Libyi
velké množství lidí loajálních staré vládě
Muammara Kaddafiho, které bude muset libyjská
vláda přesvědčit ke spolupráci. Při svém projevu
nový libyjský premiér mimo jiné prohlásil, že
pomáhal s financováním povstání.

Chorvatsko bude v EU podporovat Makedonii
Chorvatsko bude podporovat
Makedonii v euroatlantickém integračním
úsilí. Jako budoucí člen EU hodlá Chorvatsko i
přes otevřený bilaterální problém Makedonie
s Řeckem podporovat a stát za makedonskými
zájmy, oznámil to chorvatský prezident
Ivo Josipovic po setkání s makedonským
protějškem Gjorge Ivanovem. Makedonský
prezident Ivanov Chorvaty požádal, aby spolu se
Slovinskem podpořili Makedonii při sporu Řeckem.

Rusko nedovolí intervenci v Sýrii
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil na
tiskové konferenci u příležitosti konference
mezi Radou pro spolupráci v Perském zálivu (GCC
) a Ruskem, která se konala v Abu Dhabi, že
Rusko nedovolí opakování libyjského scénáře v
Sýrii, a to za žádnou cenu.

Vedení Evropské centrální banky přebírá Mario
Draghi
Italský ekonom, bývalý guvernér Italské banky,
výkonný ředitel Světové banky, generální
ředitel italského ministerstva
financí a místopředseda představenstva a výkonný
ředitel společnosti Goldman Sachs, Mario Draghi,
nahrazuje ve funkci Jean-Claude Tricheta,
dosavadní a teprve druhé hlavy ECB. Od Draghiho
se očekává, že určí politiku ECB, jak se postavit ke
krokům zemí eurozóny, které zachraňují zadlužené
státy. Mario Draghi je považován za zastánce
"tvrdé ECB" a nepopulárního protiinflačního
postoje.

Estonsko a Lotyšsko chtějí stálou ochranu
svého vzdušného prostoru od NATO
Vlády Estonska i Lotyšska se rozhodly požádat o
umístění stálé mise NATO na svém území za
účelem obrany vzdušného prostoru. Estonský
ministr zahraničí Urmas Paet po jednání se svým
lotyšským protějškem Rinkevicsem
Edgarsem oznámil, že očekává podporu svých
spojenců z NATO pro tento záměr. Dosavadní
mise by měla skončit v roce 2018. Společný návrh
Estonska a Lotyšska bude projednáván na
summitu NATO v Chicagu v květnu 2012.

Japonský jen oslabil o 5% následkem státní
intervence do měnového trhu
Japonský ministr financí Jun Azumi hájí tento krok
tím, že dosavadní hodnota jenu neodrážela
skutečnou sílu ekonomiky země a vlivem spekulací
na trzích byla vyhnána do nereálných výšin. Státní
intervence byla avizována již mnohokrát dopředu,
jelikož se japonskému ministerstvu financí déle
nelíbil vývoj kurzu jenu na největším devizovém
trhu Forex. Kurz jenu vůči americkému dolaru dnes
dosáhl minima 75,58 jenu za dolar.

Prezident Evropské centrální banky obhajuje
zapojení Číny do financování EFFS
Podle prezidenta Evropské centrální banky (ECB),
kterým je Jean-Claude Trichet, se tímto krokem
země eurozóny neodevzdávají do rukou Číny, jak
tvrdí mnozí experti na finanční problematiku.
Hledání podpory u tak silné ekonomiky, jakou je ta
čínská je podle prezidenta ECB zcela přirozené.
Čína by měla podle očekávání vedení EFFS do
fondu zainvestovat 100 miliard euro, tento krok
však zatím nebyl čínskými představiteli
schválen. Jean-Claude Trichet v úterý předá svoji
funkci prezidenta ECB do rukou italského
bankéře Maria Draghiho.

Belgie plánuje ukončení provozu jaderných
elektráren
Na uzavření dvou belgických jaderných elektráren
se shodli představitelé tamních politických stran.
Přesný datum jejich odstavení však zatím nebyl
ustanoven. Otázka energetiky bude jedním z
hlavních bodů agendy nově sestavené koaliční
vlády. V případě, že alternativní zdroje energií
budou shledány jako schopné vyplnit mezeru
vzniklou odstavením některých reaktorů, budou v
roce 2015 pravděpodobně odstaveny tři nejstarší
reaktory z celkového počtu sedmi belgických
reaktorů. Odklon od jaderné energetiky již dříve
ohlásila i německá vláda.

Nově zvolený prezident Kyrgyzstánu hodlá
podniknout četné kroky ke stabilizaci země
V rozhovoru pro BBC prezident Almazbek
Atambayev uvedl, že jeho hlavním cílem je znovu
sjednotit zemi po etnických nepokojích, které
následovaly po svržení bývalé hlavy státu. Kromě
potrestání těch, kteří stáli za násilnostmi a eskalací
napětí mezi etnickými skupinami, chce nový
prezident zbavit zemi negativního zahraničního
vlivu. Americké jednotky podle jeho slov opustí
území Kyrgyzstánu po vypršení doby pronájmu
jejich základen a zrušena by měla být i letecká
základna Manas sloužící jako logistické zázemí pro
operace v Afghánistánu. Spojenecké základny na
kyrgyzském území prý vystavují tamní obyvatele
riziku v případě vypuknutí potenciálního konfliktu
mezi USA a jinou zemí. Prezident Atambayev
zároveň popřel, že by ho k tomuto kroku nějak
tlačila ruská vláda, kterou je výrazně podporován.

Palestina se stala členem organizace UNESCO i
přes nesouhlas USA
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO) dnes přijala Palestinu za další členský
stát. Proti přijetí se postavily USA, Kanada a
Německo, naopak pro se vyjádřily Brazílie, Rusko,
Čína i Indie, stejně jako JAR či Francie. Palestina
se tak po ratifikaci a podpisu smlouvy stane 195.
členem organizace UNESCO a to i přes předchozí
lobby USA či Izraele, kteří již dříve upozornily na
možné omezení své podpory této organizace.
Předsedkyně UNESCO, Irina Bokov, již přiznala,
že ztráta takto významných finančních
podporovatelů by nutila UNESCO významně
omezit své programy a změnit rozpočet.

Bulharským prezidentem bude Rosen
Plevneliev
Bulharská ústřední volební komise oznámila po
sečtení 98% hlasů, že prezidentské volby vyhrál
Rosen Plevneliev. Poražený socialista Ivajl Kalfin
svou prohru již uznal. Jedná se o první
prezidentské volby po přistoupení Bulharska do EU
v roce 2007 a jsou klíčové i pro bulharského
premiéra Bojko Borisova, který se svou
proevropskou stranou GERB vyhrál volby v roce
2009 a je považován za bojovníka proti korupci,
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čímž si trvale udržuje vysokou popularitu.

 

V roce 2011 utratí USA za operace svých
zpravodajských služeb 55 miliard dolarů
Kongres USA vyčlenil na tajné operace CIA a
dalších zpravodajských služeb 55 miliard dolarů,
oznámil to ředitel  National Intelligence Program
(NIP), James Clappers, jehož funkce byla zřízena
po útocích 11. září, aby dohlížela na 16
samostatných zpravodajských agentur. Dále také
uvedl, že nebudou uveřejněny žádné informace o
rozpočtu NIP a jakýchkoliv dalších záležitostech
týkajících se zejména zpravodajských programů a
služeb, neboť je to v zájmu národní bezpečnosti.
Náklady na vydržování civilních tajných služeb tak
neustále rostou, neboť v roce 2009 vydaly USA 50
miliard a v roce 2010 53 miliard na provoz
zpravodajských služeb. Administrativa prezidenta
Baracka Obamy žádá 55 miliard i pro rok 2012.
Celkem v roce 2010, kdy byly poprvé uveřejněny
tyto údaje, vydaly USA na provoz vojenských i
civilních tajných služeb 80 miliard dolarů.

Libye oficiálně potvrdila přítomnost
chemických zbraní na svém území
Prozatímní libyjský premiér,
Mahmoud Jibril, potvrdil přítomnost chemických
zbraní v Libyi a oznámil příjezd zahraničních
inspektorů, kteří by se touto otázkou měli zabývat,
ještě tento týden. Premiér Jibril také proglásil, že
Libye nemá žádný zájem na zachování těchto
zbraní. Krok prozatímní libyjské vlády (NTC)
přichází poté, co velvyslanec OSN v Libyi, Ian
Martin, oznámil Radě bezpečnosti OSN, že se v
Libyi dle jeho šetření nacházejí nehlášené
chemické zbraně. Tento týden by pak v souvislosti
s tím Rada bezpečnosti OSN měla hlasovat o
Ruskem navržené rezoluci, která vyzývá libyjské
úřady k zajištění všech vojenských zásob, které
Libye nahromadila během vlády Muammara
Kaddafiho.

OBSE: "volby v Kyrgyzstánu nebyly
transparentní, ale splnily kritéria"
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE) v rámci svého pozorování voleb v
Kyrgyzstánu přišla s tvrzením, že ačkoliv
kyrgyzské prezidentské volby nebyly dostatečně
transparentní, byla splněna kritéria pro svobodu
projevu a nedošlo k porušování pravidel během
hlasování. V tom se OBSE neztotožňuje s
kyrgyzskou opozicí, která již přišla s tvrzením, že
došlo k podvodům. Kandidát Kamchibek Tashiev
již oznámil, že neuznává výsledky voleb a
požaduje jejich zrušení.

V prezidentských volbách v Kyrgyzstánu vede
Almazbek Atambaev
Po spočítání 80% veškerých hlasů se ukazuje, že
Almazbek Atambaev prozatím získal 63% podporu.
Volební tým kandidáta se již nechal slyšet, že
neočekává žádnou změn ve výsledku. Na úřad
kyrgyzského prezidenta celkem kandidovalo 16
lidí, přičemž se pravděpodobně bude jednat o
první mírové předání moci v historii země od pádu
Sovětského svazu.

EU oficiálně oddělila území Kosova od Srbska
na své mapě Evropy, Srbové se rozčilují
Evropská unie (EU) na svých oficiálních
internetových stránkách europa.eu vytvořila mapu
samostatného území Kosova a přestala počítat
kosovskou populaci do srbské. Srbské ministerstvo
zahraničí již uvedlo, že bude žádat vysvětlení od
EU v Bruselu. Kosovo vyhlásilo nezávislost 17.
února 2008 a bylo uznáno 22 členskými státy EU.
Pouze Španělsko, Rumunsko, Slovensko, Kypr a
Řecko odmítly existenci kosovského státu uznat,
povětšinou kvůli vlastním nevyřešeným problémům
s národnostními menšinami.

Britské společenství Commonwealth řeší svou
reformu - problémy dělají lidská práva
V australském městě Perth zasedají vůdci 54
zemí, které jsou členy britského společenství
národů Commonwealth. Řeší se především otázka
lidských práv a návrh na zřízení společného úřadu
komisaře pro lidská práva, proti kterému se
výrazně postavila především Jihoafrická republika,
Indie a Srí Lanka. Ačkoliv australský premiér Julia
Gillard tvrdí, že u významných reforem se členové
společenství shodli, ve skutečnosti získala podporu
pouze necelá polovina doporučovaných reforem.
Žhavým tématem je i to, že příští summit
společenství Commonwealth v roce 2013 by se
měl konat na Srí Lance, která odmítá reformy v
oblasti lidských práv. Zástupce Amnesty
International, Claire Mallinson, to považuje za
"absolutní ostudu" a Kanada již pohrozila bojkotem
summitu.

Keňské letectvo bombardovalo jih Somálska
Dva bombardéry Keni napadly cíle v oblasti města
Jilib na jihu Somálska v rámci ofenzivy proti
islámským rebelům ze skupiny al Shabaab, která
dlouhodobě bojuje proti somálské vládě a napadá i
území Keni. Od poloviny října postupuje keňská
armáda na somálském území, a to i proti
nedávnému nesouhlasu somálské vlády, která
nepovažuje vojenské angažmá Keni za oprávněné
a vyzdvihuje důležitost somálské suverenity.
Keňská armáda se přesto setkává s kladným
postojem místních obyvatel.

V Izraeli opět panuje nejistota ohledně příměří
Izraelské letadlo napadlo území v pásmu Gazy
poté, co byly vypáleny tři rakety na území Izraele,
přičemž dvě byly zneškodněny izraleským
protiraketovým deštníkem Iron Dome. Bylo tak
opět porušeno příměří mezi oběma stranami.
V sobotu totiž izraelská armáda napadla základnu
Islámského džihádu v pásmu Gazy a porušila tak
nepsané příměří panující od srpna tohoto roku. V
brzkých ranních hodinách dnes pak bylo
dojednáno příměří v Egyptě, které bylo následně
opět porušeno.

 

Velká Británie chce ozbrojené stráže na
palubách svých obchodních lodí
Britský premiér David Cameron představil nový
plán, podle kterého by britské ministerstvo vnitra
poskytovalo svým obchodním lodím povolení
zaměstnat ozbrojené stráže, přestože je to
přítomnost zbraní na takových lodí zakázána.
Mezinárodní námořní organizace (IMO)
nasazování ozbrojenců na paluby nedoporučuje a
stejně tak se proti staví i některé státy. Jihoafrická
republika se např. obává nelegálního importu
zbraní. Velká Británie se však brání tím, že
opatření by se týkalo jen nejproblematičtějších
oblastí jako je třeba somálské pobřeží. Británie se
tak snaží řešit nedostatek vojenských kapacit,
který brání nasazení vojenských lodí v
nebezpečných zónách podobně, jako to udělala
Francie, Španělsko či Itálie. Podle odhadů
Mezinárodní komory lodních přepravců je ovšem
již dnes pětina lodí vyzbrojena, a to často navzdory
zákonům své země.

Zpravodaj Evropského parlamentu pro Kosovo
vidí úspěchy v cestě za integrací země do EU
Zpravodajka Evropského parlamentu,Ulrike
Lunacek, se pro EU vyjádřila velmi kladně o
odhodlání a prozatím dosažených výsledcích
kosovských institucí při cestě za evropskou
integrací. Stejně tak vyzývá Kosovo k dalšímu úsilí
ve stejné míře.

Italské dluhopisy se prodávají s rekordním
úrokem
U dluhopisů na deset let byl kvůli menší poptávce
zvýšen úrok na 6,06%, což je zatím rekordní výše
úrokové míry na podobný druh dluhopisu v italské
historii. Italskému ministerstvu financí se nedaří
dosáhnout cíle stanoveného dohodou o zvládnutí
krize v eurozóně, podle kterého by měla vláda na
prodeji těchto dluhopisů vybrat 8,5 miliardy eur. V
současné době se tato částka pohybuje na
necelých 8 miliardách eur. Vyšší úroková sazba
než 6% pro tento typ dluhopisu je však odborníky
považována za nesplnitelnou.
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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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