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Rusko a Japonsko podepsali memorandum o
ekonomické spolupráci
Rusko a Japonsko podepsaly v sobotu během
summitu APEC v americkém Honolulu společné
memorandum o modernizaci ekonomik obou států.
Jak je uvedeno v dokumentu, země budou usilovat
o rozvoj bilaterální spolupráce, o zlepšení
obchodně-investičního klimatu a posílení dialogu v
rámci podnikatelské sféry i mezi výkonnými orgány
obou zemí.

Organizace Human Rights Watch obvinila Sýrii
ze zločinů proti lidskosti
Human Rights Watch tvrdí, žen syrské vládní
síly se dopustili zločinů proti lidskosti při potlačení
opozice v neklidné provincii Homs. Ve zprávě
zveřejněné v pátek Human Rights vyzvaly OSN k
uvalení sankcí na odpovědné osoby a Mezinárodní
trestní tribunál vyzvaly k vyšetření "systematického
zneužívání syrských vládních sil proti civilistům v
Homsu, mučení a svévolného zabíjení", což jsou
zločiny proti lidskosti. OSN zatím říká, že v Sýrii již
bylo zabito 3500 lidí.

Banky údajně odmítají poskytnout Řecku úvěry
na nákup ropy z Ruska
Důvodem jsou prý obavy týkající se řeckého
státního bankrotu, který by banky připravil o
peníze. Řecko tím pádem nebude moci nakupovat
ropu ze zemí jako Rusko, Ázerbájdžán a
Kazachstán. Bude se tak muset spolehnout na
dodávky této suroviny z Íránu, který je vzhledem k
současnému diplomatickému dění ve světě pro
řeckou vládu poslední instancí. Z Ruska pochází
téměř polovina Řeckých ropných zásob. Řecko má
čtyři zpracovatelské rafinerie, avšak veškerou ropu
musí do země dovážet.

Mexický ministr vnitra zahynul při pádu
helikoptéry
Ministr Francisco Blake Mora byl do své funkce
jmenován minulý rok a podle expertů byl klíčovou
osobou v boji proti drogovým kartelům v zemi.
Mexický prezident ve svém televizním projevu
uvedl, že na vině jsou pravděpodobně nepříznivé
letecké podmínky. Při havárii zahynulo ještě pět
dalších činitelů mexické vlády. Od roku 2006, kdy
mexický prezident povolal armádu na pomoc v boji
proti drogovým kartelům, zemřelo při útocích a
přestřelkách již 40 000 lidí.

MAAE naměřila nad Českou republikou vyšší
hranici radioaktivity, než je obvyklé
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
(MAAE) upozornila na neobvyklou vyšší úroveň
radiace v České republice a i na jiných místech
Evropy. Přesto ale MAAE zdůrazňuje, že radiace
nepředstavuje žádné nebezpečí pro veřejnost,
neboť je stále na velmi nízké úrovni. Podle
informací MAAE byly naměřena velmi nízká
hladina jodu-131 nad územím České republiky, ale
zhruba do 8 dnů by měl jód ztratit většinu ze své
radioaktivity. Zdroj záření prý zatím není znám, ale
probíhá vyšetřování.

V Indii se rozběhl proces týkající se největšího
korupčního skandálu v zemi
Nejvyšší soud v indickém Dillí dnes začal vyslýchat
svědky v kauze největšího korupčního skandálu v
dějinách Indie, který zemi připravil o 40 miliard
dolarů. Dnes již bývalí indičtí vládní činitelé údajně
prodávaly licence na provoz telekomunikačních
služeb v zemi hluboko pod cenou. Z korupce bylo
prozatím obviněno 14 lidí, včetně bývalého
ministra telekomunikací Raji. Tato aféra otřásla
celým politickým děním v Indii a výrazně snížila
důvěru veřejnosti vládě.

Al-Džazíra spouští televizní kanál pro Balkán
Vedení nové televize bude umístěno v Sarajevu, v
Bosně a Hercegovině, zatímco dojde k vytvoření i
regionálních sídel v chorvatském Záhřebu,
srbském Bělehradě a makedonské Skopji. Vysílání
pokryje území Slovinska, Bosny a Hercegoviny,
Chorvatska, Srbska, Kosova a Černé Hory.
Dosavadní investice pro vybavení nové televize
stály Al-Džazíru 10 milionů dolarů a vysílání má
prozatím být v arabštině a angličtině.

Bývalý libyjský premiér zažádal o politický azyl
Bývalý premiér Libye, Baghdadi al-Mahmoudi,
který je ve vazbě v Tunisku a má být vydán
libyjským úřadům, požádal, aby byl uznán za
politického uprchlíka. Jeho právní zástupce,
Mabrouk Korchid, tak chce dosáhnout toho, aby
nemohl být al-Mahmoudi do Libye vydán, neboť
získá-li od OSN statut uprchlíka, mezinárodní
právo to Tunisku neumožní.

Při manipulaci se zbraněmi došlo k výbuchu
muničního skladu v Teheránu
Podle vládních zdrojů došlo k výbuchu značné
části munice umístěné ve vojenském skladu
íránských revolučních gard v hlavním městě.
Incident způsobil značné škody v okolí skladu a
zároveň ochromil dopravu v centru metropole.
Přesná příčina exploze však zatím ještě nebyla
zveřejněna.

Německý ministr financí vyzývá k většímu vlivu
evropských institucí
Německý ministr financí Wolfgang Schäuble
prohlásil, že státy eurozóny musí i přes Pakt
stability a růstu začít pracovat více na úrovni EU a
musí předat některé ze svých pravomocí a
povinností ve stanovování fiskálních rozpočtů
evropským institucím, pokud chtějí najít cestu z
dluhové krize. V týdeníku Focus pak německý
ministr financí vyjádřil důvěru v Itálii a v její
schopnost znovu získat důvěru na finančních
trzích. Podle slov ministra Schäubleho aktuální
ekonomická data nejsou "tak špatná", je jen třeba
začít problémy řešit.

Ruský premiér Putin hájí svoji další
kandidaturu na prezidenta
Podle vlastních slov dosavadního premiéra
Vladimira Putina je důvodem k jeho opětovné
kandidatuře to, že potřebuje více času pro zvýšení
životní úrovně obyvatel země. Ačkoliv je premiér
Putin považován za favorita nadcházejících voleb,
důsledně odmítá, že by se mělo jednat o pouhý
pokus o udržení si osobní moci. Vladimir Putin se
poprvé chopil úřadu ruského prezidenta před
dvanácti lety.

Kosovo a Srbsko dosáhly první shody - budou
prozatím společně s EULEX hlídat hranice
Priština a Bělehrad se dohodly
na společné, integrované správě hraniční linie,
informuje ot tom Pristina daily Koha, podle které se
mají nyní na hlídání hranice podílet policisté z
Kosova, mise EULEX i Srbska. Dohoda je údajně
výsledkem mezinárodního jednání, které probíhá
paralelně s pokusy o dialog mezi Kosove a
Srbskem.

Areál JE Fukušima Daiichi byl poprvé otevřen
médiím
Reportéři světových médií mají do celého areálu
elektrárny přístup poprvé od březnové nehody.
Novinářům byla vymezena speciální prohlídková
trasa, po které se mohli pohybovat ve speciálních
ochranných oblecích. Podle prvních zpráv byly na
místě k vidění poničené budovy a téměř nedotčené

trosky. Účelem vládního rozhodnutí o zpřístupnění
areálu JE Fukušima Daiichi novinářům je ukázat
veřejnosti, že je situace na místě stabilní a pod
kontrolou.

Srbové v severním Kosovu žádají o pomoc
ruského premiéra
Srbové v severním Kosovu vyjádřili zájem o účast
na zasedání srbského parlamentu při projednávání
otázky Kosova. Stejně tak požádali o podporu
ruského premiéra Vladimira Putina a vyzvali ho,
aby se zapojil do řešení problému Kosova.

OSN: "Súdán bombardoval uprchlické tábory v
Jižním Súdánu", Jižní Súdán se k obvinění
přidává
Jižní Súdán obvinil Súdán z organizování nových
přeshraničních útoků na své vojáky, a to ve stejný
den, kdy OSN prohlásila, že súdánská letadla
bombardovala uprchlické tábory na území Jižního
Súdánu, kde mezitím počet uprchlíků neustále
roste. Súdán obvinění popírá s tvrzením, že na jih
od vlastních hranic neproběhla jediná vojenská
operace. Rada bezpečnosti OSN zatím již dříve
obdržela už druhou stížnost ze strany Súdánu, že
Jižní Súdán podporuje povstalce na jihu Súdánu a
vměšuje se do vnitřních záležitostí státu.

 

V Libyi došlo ke střetu znepřátelených milic,
analytici bijí na poplach
Tři týdny poté, co libyjská prozatímní vláda (NTC)
prohlásila Libyi za osvobozenou, došlo k prvnímu
velkému střetu mezi dvěma milicemi u města
Zawiah. Milice tvrořená bojovníky ze Zawiyah se
střetla s milicí Wershifanna, kterou obviňuje z
podpory Muammara Kaddafiho. Boje trvaly přes
celou noc a bojovníci ze Zawiah se již nechali
slyšet, že se pokusí osvobodit své zajaté kolegy.
Do oblasti se také přesouvají milicionáři z Bani
Walid, města, které bylo poslední baštou
Kaddafiho. Šéf vojenské rady NTC, Abdel Hakim
Belhadj, tvrdí, že šlo pouze o "izolovaný incident",
který byl vyvrcholením dávného sporu mezi
místními kmeny. Dále slíbil zřízení Výboru pro
budování míru mezi oběma stranami. Ovšem ve
skutečnosti se nejedná o první incident neshod a
je důkazem dlouhodobého varování zahraničních
expertů, kteří upozorňují na kmenovou a
názorovou rozdrobenost Libye a na nejí
nejednotnost bez Muammara Kaddafiho. Analytici
pak varují před možným propuknutím otevřené
války jednotlivých frakcí o moc.

 

Řecká prozatímní vláda by mohla vládnout
déle, než se předpokládalo
Vysocí státní úředníci agentuře Reuters sdělili, že
prozatímní vláda Řecka by mohla vládnout o 2 až
3 měsíce déle, než se předpokládalo. Dále bylo ze
strany vládních úředníků jasně řečeno, že Řeky
rozhodně nečeká žádná úleva od těžkých
úsporných opatření, které EU požaduje výměnou
za svou pomoc.

Řecký vládní kabinet by se mohl razantně
změnit
Nový řecký premiér
Lucas Papademos plánuje velké přeskupení jeho
kabinetu. V plánu je nahrazení ministra vnitra,
spravedlnosti, zemědělství a pravděpodobně i
obrany. Přičemž ministr financí Evangelos se zatím
nevyjádřil, zda by ve své funkci měl zůstat.
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UNESCO představilo plán, jak řešit finanční
ztráty kvůli přijetí Palestiny
UNESCO hodlá vytvořit stabilizační fond, kterým
chce čelit rozpočtovým ztrátám způsobeným
odmítnutím financování organizace UNESCO ze
stran USA , Izraele  a Kanady kvůli přijetí
Palestiny. Podle vedení UNESCO má být tento
fond zřízen pro aktivní financování, a to i pro
individuální dárce. Hlavními donory, kteří ale mají
pomoci kompenzovat finanční výpadek, jsou
Saúdská Arábie, Indie, Madagaskar a Gabon. Tyto
státy již dříve přislíbili poskytnutí pomoci.

Arabská liga pozastaví členství Sýrie
Liga arabských států rozhodla o pozastavení
členství Sýrie v této organizaci, neboť neustále
pokračují zákroky syrské vlády proti opozici a
dochází k násilí. Zároveň bylo rozhodnuto o
uvalení ekonomických i politických sankcí. Členství
by mělo přestat platit 16. listopadu. Zároveň
Arabská liga vyzvala ostatní členy, aby stáhly své
velvyslance z Damašku, oznámil to katarský
premiér Hamad Bin Jassim. Tento krok je mimo
jiné i reakcí na nedávnou neúspěšnou dohodu o
řešení politické krize v Sýrii, kterou Liga arabských
států iniciovala a Sýrie odsouhlasila.

Chorvatsko podepíše smlouvu o vstupu do EU
9. prosince
Chorvatsko podepíše svou smlouvu o přistoupení
k Evropské unii 9. prosince v Bruselu, oznámil to
chorvatská premiérka Jadranka Kosor po zasedání
vlády v Záhřebu. Chorvatsko, podle slov premiérky
Kosor, výrazně pokročilo a úspěšně se mu podařilo
splnit požadavky na větší boj proti organizovanému
zločinu a korupci, stejně jako muselo odblokovat
veto Slovinska vyřešením hraničního sporu. Poté,
co bude 9. prosince 2011 podepsána smlouva o
vstupu do EU, musí být schválena referendem v
Chorvatsku a následně ratifikována parlamenty
všech 27 stávajících členů EU. Celý tento proces
by měl být ukončen 1. července 2013, kdy by se
Chorvatsko mělo oficiálně stát 28. zemí EU a
zároveň druhou republikou bývalé Jugoslávie.

USA vyjádřily podporu Itálii
Americký prezident Barack Obama ve svém
rozhovoru s italským prezidentem Giorgio
Napolitanem vyjádřil důvěru v řešení italské krize a
podpořil svého italského protějška v plánu
jmenovat italskou prozatímní vládu, která má
realizovat agresivní reformní program s cílem
obnovit důvěru trhu, po slíbené rezignaci premiéra
Silvia Berlusconi. Mezinárodní měnový fond (MMF)
zatím vyzval k "politické jasnosti" poté, co
Evropská komise (EK) přiznala, že se v
ekonomických prognózách pro Itálii mýlila. Italské
náklady na půjčky jsou v současnosti příliš vysoké
a beznadějně stahují ekonomiku, přiznala EK. USA

pak podle slov prezidenta Obamy připraveny
pokračovat v konzultacích o evropské finanční
krizi.

Rumunsko by v roce 2013 nemělo mít schodek
státního rozpočtu
Rumunský prezident Traian Basescu po jednání s
německými podnikateli prohlásil, že Rumunsko si
nyní klade za svůj cíl dosáhnout nulového schodku
ve státním rozpočtu již v roce 2013. Odvolává se
přitom na to, že deficit z roku 2010, 6,5%, je v
současné době konsolidován na 4,4% a v roce
2012 by měl dle odhadů být jen 1,9%. Rumunský
zahraniční dluh v současnosti tvoří 33% HDP, což
podle rumunského prezidenta není tolik.

OSN vyzývá k diplomatickému řešení sporu s
Íránem
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon vyzval
k diplomatickému řešení jaderného sporu s Íránem
a vyzývá  k vyhnutí se jakémukoliv vojenskému
tažení, oznámil to mluvčí OSN, Martin Nesirky.
Podle názoru generálního tajemníka OSN je nyní
povinností Íránu prokázat mírový charakter svého
jaderného programu.

V Honolulu proběhne summit APEC na nejvyšší
úrovni
12. - 13. listopadu se v americkém Honolulu
uskuteční summit nejvyšších představitelů 21
členských států Asijsko-tichomořského
hospodářského společenství (APEC). Tématem
jednání budou zejména opatření proti šíření
dluhové krize z Evropy do dalších částí světa a
rozšíření  tzv. Trans-pacifického partnerství (TPP).
Rámcové dohody o připojení k této integrační
iniciativě by měly být během summitu uzavřeny s
USA, Austrálií, Vietnamem, Malajsií, Singapurem a
Peru, záměr přistoupit vyjádřilo včera také
Japonsko.

Kosovo vyzývá EU k většímu tlaku na Srbsko
Místopředsedkyně kosovské vlády, Edita Tahiri,
prohlásila, že Kosovo již splnilo všechny
požadavky a povinnosti, které vyplývají z
problematiky, ovšem domnívá se, že problém stojí
v dialogu se Srbskem, které odmítá udělat totéž.
Podle názoru místopředsedkyně vlády Edity Tahiri
by proto měla EU zvýšit tlak na Srbsko, aby bylo
ve společném dialogu dosaženo konkrétních
výsledků.

Šéf EK Manuel Barroso vyzval Německo k
vedoucí pozici v partnerství zemí EU
Předseda Evropské komise (EK), José Manuel
Barroso v Berlíně u příležitosti výzev k posílení
spolupráce mezi členskými zeměmi a zvýšení
významu evropských institucí upozornil na to, že v
EU dominuje "nezdravá rovnováha sil bez

jakéhokoliv direktoria." V souvislosti s tím také
předseda EK vyzval Německo, jako nejsilnější
ekonomiku EU, aby se ujalo vedoucí pozice v
rámci evropského partnerství. Německá kancléřka,
Angela Merkel, mimo jiné prohlásila, že EU
potřebuje nové smlouvy, a to necelé dva roky poté,
co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Podle
německé kancléřky přišla krize, při které Evropa
musí světu ukázat, že se umí přizpůsobit, chce-li
přežít.

Bývalý izraelská prezident bude uvězněn na 7
let, soud zamítl odvolání
Izraelský Nejvyšší soud potvrdil odsouzení
bývalého izraelského prezidenta, Moshe
Katsava, za dvoje znásilnění a odmítl tak jeho
odvolání. Bývalá hlava Izraele tak musí 7. prosince
nastoupit k výkonu sedmiletého trestu.

Egypt opět přerušil dodávky plynu do Izraele a
Jordánska kvůli dalšímu výbuchu plynovodu
Ve čtvrtek ráno došlo k dalšímu, již šestému,
výbuchu plynovodu na severu Sinaje, čímž došlo k
opětovnému přerušení dodávek plynu do
Jordánska a Izraele. Dodávky byly přitom
obnoveny teprve 24. října 2011 po opravách škod
způsobených posledními útoky místních Berberů v
době svržení prezidenta Husni Mubaraka. Kvůli
předchozímu přerušení dodávek plynu dokonce
Egypt žaluje společnost EMG, která požaduje jako
náhradu škody 8 miliard dolarů.,
protože arabskéjaro povstání svrhla režim Husního
Mubaraka v Egyptě.

Kampaň Francie a Německa na přepracování
eurozóny sílí
Německo spolu s Francií posiluje společnou
kampaň na radikální přepracování eurozóny. The
Irish times píší, že obnoveného úsilí
o prohloubení hospodářské integrace v
rámci eurozóny přichází v době drastické eskalace
dluhové krize zatímco italské dluhopisy rostou do
neuvěřitelných výšin. Podle Irish Times náklady, za
které si Itálie půjčuje již dosáhly neudržitelné
úrovně. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy již
dříve vyzval k tzv. dvourychlostní Evropě, zatímco
německá kancléřka Angela Merkel vytváří tlak na
změnu smluv eurozóny tak, aby EU získala
možnost dohlížet na jednotlivé národní rozpočty.

Jefferson County ve státě Alabama (USA)
bankrotuje
Největšímu z "okresů" v americkém státě Alabama,
Jefferson County, schází v rozpočtu 4,1 miliardy
dolarů. Tím pádem se jedná o největší "okresní"
bankrot v historii USA. Jefferson County se
potýkalo s problémy již od roku 2008. V tomto
okrese leží například známé město Birmingham-
největší město státu Alabama.
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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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