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První kolo voleb v Jižní Osetii nepřineslo vítěze
Nedělní první kolo prezidentských voleb v Jižní
Osetii nepřineslo vítěze: dva kandidáti získali
prakticky stejný počet hlasů, něco málo přes 25%.
Druhé kolo voleb proběhne 27. listopadu, zúčastní
se ho Moskvou podporovaný jihoosetský ministr
pro mimořádné situace Anatolij Bibilov a bývalá
ministryně školství  Alla Dzhioeva. Gruzie a
mezinárodní společenství, jimiž je Jižní Osetie
nadále považována za součást mezinárodně
uznávaného území Gruzie, popřely legitimnost
voleb republiky, jejíž nezávislost uznává pouze
Rusko, Nikaragua, Venezuela a Nauru. I přesto
byla účast voličů poměrně vysoká, dosáhla 67%.

Německá kancléřka Angela Merkel: "Evropa
čelí své nejtěžší hodině od druhé světové
války"
Německá kancléřka Angela Merkel na sjezdu své
strany ve východoněmckém Lipsku prohlásila, že
Evropa nyní prožívá svou nejtěžší chvíli od druhé
světové války. V projevu k německým křesťanským
demokratům Angela Merkel nepředstavila žádné
zásadní nové nápady pro řešení krize, která již
přiměla Řecko, Irsko a Portugalsko k sanaci a
vyvolala obavu o přežití 17-ti členné eurozóny.
Euro podle jejích slov nesmí selhat již jen z toho
důvodu, o jak historicky významný projekt se
jedná.

Běloruský státní zástupce žádá trest smrti pro
atentátníky z minského metra
Běloruský státní zástupce Alexej Stuk vznesl v
pondělí minskému soudu požadavek na vynesení
rozsudku trestu smrti pro Dmitrije Konovalova a
Vladislava Kovaljova, kteří jsou obviněni
z uskutečnění bombového útoku v minském metru
v dubnu letošního roku a z dalších trestních činů.
Podle prokurátora byla vina obou obviněných v
průběhu procesu v plné míře prokázána. Trest
smrti má v Bělorusku formu zastřelení. V loňském
roce zde byly vyneseny dva rozsudky smrti,
přičemž oba byly provedeny.

Jordánsko vyzvalo syrského prezidenta k
odstoupení
Jordánský král Abdullah jako první arabská hlava
státu vyzval syrského prezidenta Bashara
al-Assada k odstoupení ze své funkce. Král
Abdullah mimo jiné řekl: "Věřím, že kdybych byl na
jeho místě, odstoupil bych."

MMF: "Kosovo se vyhnulo krizi a je na dobré
cestě"
Mezinárodní měnový fond (MMF) oznámil, že se
Kosovu podařilo díky své izolaci od zahraničních a
mezinárodních trhů vyhnout závažné krizi. V
oznámení zveřejněném na webových stránkách
MMF je řečeno, že kosovskou ekonomiku čeká v
tomto roce průměrný růst 5 %. Bankovní systém je
pak podle MMF stabilní s pohledu likvidity i
kapitálových rezerv. Šéf mise MMF v Kosovu,
Johannes Wiegand pak oznámil po jednání s
kosovskými představiteli, že kosovská vláda učinila
rozhodné kroky k posílení fiskální stability, což by
mohlo Kosovu otevřít možnost finanční pomoci od
MMF.

Sýrie se omlouvá za útoky na ambasády 
Syrský ministr zahraničí, Walid Muallem, se
oficiálně omluvil za útoky na velvyslanectví
Turecka, Saúdské Arábie a dalších z 12. - 13.
listopadu po vyhlášení prozatímního vyloučení
Sýrie z Arabské ligy. Dav tehdy zaútočil na turecké
a saúdskoarabské velvyslanectví v Damašku,
stejně jako na honorární konzulát Francie ve městě
Latakia a Allepo.

EU ani NATO neuznávají prezidentské volby v
Jižní Osetii
EU i NATO oznámily, že považují prezidentské
volby v Jižní Osetii za nelegitimní, neboť podle
nich nemají žádný smysl pro dlouhodobé řešení
problému. Jižní Osetie totiž jednostranně vyhlásila
nezávislost na Gruzii, která ji neuznává. Generální
tajemník NATO potvrdil, že aliance plně podporuje
svrchovanost gruzínského území a jeho celistvost
stejně jako EU.

Indická inflace zůstává stále vysoko
Míra inflace v Indii se v říjnu držela na 9,73%.
Nepatrné zvýšení této hodnoty přišlo i poté, co
došlo k poklesu cen paliv vlivem uklidnění situace
v Libyi. Indická centrální banka zvýšila diskontní
sazbu už třináctkrát od března roku 2010 ve snaze
zakročit proti stále rostoucím cenám základních
komodit. Rostoucí náklady na život již v zemi
zvedají vlny nepokojů.

Rusko obnovilo vesmírné lety s posádkou
K jejich přerušení došlo po havárii způsobené
závadou na jedné z raket Soyuz nesoucí náklad na
oběžnou dráhu ke konci srpna tohoto roku. Tři
astronauti tak dnes mohli znovu vyrazit směrem k
vesmírné stanici ISS. Raketa již tradičně
odstartovala z kazašské základny pro vesmírné
lety Bajkonur. Posádka nyní bezpečně dorazila na
oběžnou dráhu. Rakety Soyuz jsou v současnosti
jediným prostředkem schopným transportu lidí do
vesmíru, poté co NASA ukončila mise raketoplánů.

Prostředky EFFS nejspíše nedosáhnou
požadované výše 1 bilionu eur
Důvodem jsou podle mluvčího fondu otřesy na
řecké a italské politické scéně. Členským zemím
eurozóny se vlivem toho prý již nechce zvyšovat
příspěvky a garance za EFFS. Vedení Evropského
fondu finanční stability tak bude nejspíše muset
docílit požadované kapacity prostřednictvím
pákového efektu.

Japonská ekonomika ve třetím čtvrtletí nabrala
opětovný růst
Ve třetím kvartálu vzrostla  japonská ekonomika o
1,5%, což je první kladný výsledek za poslední
čtyři čtvrtletí. Ke spokojenosti japonské vlády byly
revidovány i údaje o poklesu za druhé čtvrtletí,
které se snížily o téměř 1%. I přes příznivější
výsledky však podle analytiků nečeká japonskou
ekonomiku světlá budoucnost, a to především díky
stále silnému jenu, který vzdoruje i četným vládním
intervencím.

Islamisté v Maroku hodlají zvítězit ve volbách
po tuniském vzoru
Maročtí umírnění islamisté by rádi následovali dění
v Tunisku a vyhráli parlamentní volby, které
Maroko čekají 25. listopadu. Důvodem je
především rostoucí vliv islamistů a jejich aktivizace
v souvislosti s "arabským jarem". Přesto jsou
přesvědčeni, že královští zastánci se budou snažit
díky podvodům udržet u moci. Král Mohammed V.
rozhodl o uspořádání voleb a prvních reforem ze
strachu před stejným scénářem, jaký byl v Egyptě
a jinde, ovšem dříve opozice prohlásila, že
parlamentní volby bude bojkotovat. Uvedla to
agentura Reuters.

 

Rada ministrů zahraničí EU se bude zabývat
Íránem
27 ministrů zahraničních věcí EU bude dnes
debatovat o dalších možných sankcích proti Íránu
kvůli zprávě Mezinárodní agentury pro atomovou

energii (MAAE), ve které se mimo jiné píše, že
Teherán neučinil dostatek pokroku ve spolupráci s
MAAE či světovými mocnostmi. Budoucí silná
restriktivní opatření, která má EU v plánu, by se
pak měla schvalovat na budoucím zasedání za
několik týdnů.

Británie nevylučuje budoucí vojenské řešení
proti Íránu
Britský ministr zahraničí William Hague před
jednáním ministrů zahraničních věcí EU prohlásil,
že Velká Británie nemůže vyloučit vojenský zásah
proti Íránu vzhledem k dlouhodobě váznoucímu
pokroku v řešení jeho kontroverzního jaderného
programu. Ministr dále řekl, že Británie nyní
nepodporuje a ani neobhajuje vojenskou akci, ale
zároveň zastává názor, že všechny možnosti
řešení včetně té vojenské by měly zůstat ve
výběru. Stejně tak ministr ujistil, že Velká Británie
se nyní bude soustředit na vyvýjení  klidného a
legitimního tlaku na Írán.

Český ministr obchodu a průmyslu končí ve
své funkci
Ministr obchodu a průmyslu České republiky,
Martin Kocourek, končí ve své funkci kvůli 16
milionům českých korun, které byly objeveny na
účtech jeho matky. Ministr Kocourek nebyl
schopen vysvětlit původ peněz a proto dnes český
premiér Petr Nečas předává jeho demisi na
Pražském hradě. Jméno nového ministra zatím
premiér Nečas nesdělil.

Ministři zahraničí EU budou na začátku
prosince jednat o situaci v severním Kosovu
Vysoká představitelka EU pro zahraniční politiku,
Catherine Ashton, nebude zatím předkládat
žádnou zprávu o napětí v severním Kosovu a o
dialogu mezi Bělehradem a Prištinou, informují o
tom srbská média s odvoláním na své zdroje v EU.
Jednání o situaci v severním Kosovu by se mělo
konat na zasedání Rady ministrů zahraničních věcí
začátkem prosince. Přesto se očekává, že ministři
zahraničních věcí EU, kteří se dnes sejdou v
Bruselu, budou danou otázku řešit v podobě
neoficiálních jednání - to odkazuje na rostoucí
důležitost problémů v Kosovu, kandidatury Srbska
do EU a určení data, kdy bude moci o vstupu do
EU začít jednat Černá Hora.

Nová řecká zahraniční politika nebude měnit
postoj k Makedonii - není čas
Nová řecká vláda prý odmítla měnit postoj Řecka v
otázce sporu s Makedonií o její název, informuje o
tom makedonský denní tisk Utrinski Vesnik. Podle
odborníků je ale jedním z hlavních důvodů to, že
nová vláda nebude mít prostor k řešení jiných
otázek než těch ekonomických, na které bude
zaměřeno veškeré úsilí. Nový řecký ministr
zahraničí, kterým se stal Stavros Dimas, tak
nebude jednat s Makedonci.

Americký kongresman Engel: Srbsko nesmí do
EU vstoupit dříve, než Kosovo
Americký kongresman, Eliot Engel, vyzval k
nutnému obnovení práva a pořádku v severním
Kosovu, kde Srbové tvoří barikády, a vyjádřil svůj
nesouhlas s jejich jednáním. Zároveň demokratický
kongresman Engel prohlásil, že pokud Priština
nebude schopna kontrolovat situaci na severu,
nikdy nedojde k uklidnění situace, přičemž
zdůraznil, že kosovská "nezávislost pod dohledem"
musí skončit. V neposlední řadě se také americký
politik vyjádřil k problematice EU a uvedl, že
Srbsko by nikdy nemělo vstoupit do EU dříve, než
Kosovo, neboť by pak v budoucnu blokovalo
kosovský vstup. Podle jeho názoru by obě země
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měly vstupovat společně.

Turecko vyzývá k jednotné a rychlé reakci
mezinárodního společenství proti Sýrii
Turecko vyzvalo mezinárodní společenství k
jednotné reakci a zastavení krveprolití v Sýrii.
Turecké ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení
uvádí: "Postoj syrské vlády poukazuje na nutnost,
aby mezinárodní společenství začalo jednat."
Turecko se obecně staví do čela zemí, které
podporují povstalce a po odhlasování pozastavení
členství Sýrie v Arabské lize byly jeho ambasády v
Sýrii napadány vládními přívrženci.

Jednání o deficitu rozpočtu USA dospěla do
složitého bodu, času už však není mnoho
Dohody o opatřeních, která by měla v horizontu
příštích 10 let ušetřit 1,5 trilionu dolarů, musí
američtí politici dosáhnout do 23. listopadu. Nyní
však jednání dospěla do problematického bodu.
Republikáni jsou totiž ochotni připustit zvýšení daní
pouze v případě, že se demokraté dohodnou na
snížení základních sociálních nároků. Představitelé
obou táborů ale věří, že ke komplikované dohodě
nakonec dojde.

Libyjská ropná produkce by se měla v příštím
roce vrátit na předválečnou úroveň
Libye, jakožto dvanáctý největší vývozce ropy na
světě, produkovala denně okolo 1,6 milionu barelů
surové ropy. Těchto hodnot by měla libyjská těžba
opětovně dosáhnout na konci roku 2012.
Současná produkce se pohybuje okolo 600 tisíc
barelů ropy za den a do konce tohoto roku by se
měla zvýšit ještě o dalších 200 tisíc barelů. Opravy
ropné infrastruktury v zemi, která je nyní největší
překážkou pro obnovení těžby, přijdou libyjskou
vládu na stovky milionů dolarů.

Spojené arabské emiráty zadaly Boeingu
rekordní zakázku
Dubajské aerolinky Emirate Airlines si objednaly od
amerického výrobce letadel společnosti Boeing 50
letounů typu 777 za 18 miliard dolarů. Ve vzduchu
visí i přiobjednání dalších letadel tohoto typu za
zhruba 8 miliard dolarů.

Tony Blair: "Kolaps eura by měl katastrofální
následky"
Podle bývalého premiéra Velké Británie bude
eurozóna potřebovat dlouhou dobu pro opětovné
získání důvěry investorů. Zároveň je prý nezbytné
posílit spolupráci na poli finanční politiky. Podle
Tonyho Blaira nebylo chybou vedení Velké
Británie, že na počátku odmítlo vstup do eurozóny,
avšak i přes její současný stav by prý měla mít
Británie do budoucna dveře otevřené.

Srbská vláda nemá připravený ekonomický
krizový plán 
Srbsko si podle odborníků hodlá nadále půjčovat,
aby udrželo dosavadní životní úroveň, pracovní
místa a spotřebu obecně. Ovšem vzhledem k
prohlubující se krizi v Evropě byla fiskální rada
Srbska nucena snížit předpokládaný ekonomický
růst srbské ekonomiky pro v roce 2012 ze 3 % na
1,5%. V Srbsku dodnes není zcela obnoven sektor
zpracovatelského průmyslu a podle pesimistických
předpovědí by se to mohlo projevit na srbské
výrobě i exportu, což by způsobilo i zvýšení
veřejného srbského dluhu. Srbská média proto
nyní kritizují srbskou vládu za nepřipravenost a za
to, že doposud nezačala práce na krizovém plánu
v případě, že by se nevalné vyhlídky začaly plnit.

Etnické násilí mezi studenty v Makedonii
K masivnímu střetu mezi albánskými a
makedonskými studenty došlo v pátek večer ve
městě Struga. Makedonská média informovala o
střetu albánských studentů ze školy Ibrahim Temo
ve městě Struga a Makedonci ze školy Naum
Ochridski v Ohridu při kterých došlo k několika
lehkým zraněním. Policie prozatím zadržela
většinu studentů, kteří se na incidentu podíleli,
někdy i za asistence rodičů, ovšem makedonské
úřady zatím nezveřejnily důvod. Existuje ale
podezření z etnicky orientovaných bojůvek. V
posledních letech totiž narůstá počet podobných
incidentů především v okolí města Struga, kde jsou
spolu konfrontováni Albánci s Makedonci.

Iráčtí Kurdové informují o dalším
bombardování severního Iráku
Mluvčí Kurdské strany pracujících
(PKK), Dozdar Hammo, prohlásil, že turecké
vojenské letouny dnes po dobu jedné hodiny
bombardovala autonomní území severního Iráku,
Kurdistán, kde má PKK své základny.

 

Turecko evakuuje rodiny a turecké
zaměstnance svých diplomatů ze Sýrie
Turecko zahájilo evakuaci svého nediplomatického
personálu ze Sýrie poté, co dnes došlo k
demonstracím před tureckou ambasádou v
Damašku a u řady tureckých konzulátů po celé
zemi. Informuje o tom agentura Anatolia. Turecký
velvyslanec v Sýrii, Omer Onhon a diplomatický
sbor zatím zůstanou v
Damašku. Tisíce demonstrantů zaútočilo přes noc
na turecké zastupitelské úřady kvůli významné
podpoře, kterou Ankara vyjádřila rozhodnutí
Arabské ligy o dočasném vyloučení Sýrie. V
městech Latakia a Aleppo demonstranti dokonce
pronikli do budov.

Předseda Evropské komise opět vyzval k
jednotě a varoval před "odpadlíky"
Předseda Evropské komise (EK)
José Manuel Barroso ostře "pokáral" euroskeptiky
a některé členy britské vlády, kteří chtějí využít
současné krize EU k rozvolnění vzájemný vztahů.
Na unikátní výstup jindy silně neutrálního předsedy
Evropské komise směrem k "reptající" Velké
Británii" upozornil Observer, Barroso prohlásil, že
se všichni musí spojit a jít spolu. Předseda EK pak
opět vyzval ke spojení za účelem prosperity a
vyvarování se politické roztříštěnosti kontinentu,
která povede Evropu k bezvýznamnosti. Podle
pozorovatelů ale poslední výstupy předsedy EK
jasně ukazují na úzkost Bruselu a obavy o
budoucnost společné měny i samotné EU.

V Libyi došlo k dalším bojům milicionářů,
tentokrát u Tripolisu
V oblasti mezi Tripolisem a městem Zawiah
pokračovaly boje mezi dvěma povstaleckými
skupinami a narostl počet mrtvých. Nepokoje se
opět týkají střetů bojovníků Zawiyah a
Wershifanna. Situace v Libyi zatím stále více
vzbuzuje obavy z kmenové rivality a přetrvávající
podpory Muammara Kaddafiho, které by mohl opět
přerůst ve válečný stav.

 

Súdánské rebelující státy podepsaly alianci
proti súdánské vládě
Federativní státy Súdánu, kde probíhají rebelie
proti centrální vládě utvořily spolu s povstalci v
Dárfúru alianci za účelem svrhnutí vlády
prezidenta Omara Hassan al-Bashira. Súdán v
reakci obvinil Jižní Súdán z podpory a koordinace
dohody a označil to za akt agrese. Analytici zatím
uvádí, že aliance ukazuje na lepší koordinaci mezi
různými povstaleckými skupinami, což jistě povede
k dalšímu násilí.

V Jižní Osetii se konají prezidentské volby,
Gruzie je odmítá
V Jižní Osetii byly zahájeny prezidentské volby,
první od uznání své nezávislosti Ruskem po
rusko-gruzínské válce před 3 lety. Zhruba 30 000
obyvatel bude volit mezi 11 kandidáty nástupce,
který nahradí dosavadního osetinského prezidenta
Eduarda Kokoity. Gruzie hlasování považuje za
nelegitimní a obviňuje Moskvu z obsazení svého
území, neboť v Jižní Osetii stále zůstává od války
přes 1000 ruských vojáků.
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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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