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Poslední předvolební průzkum potvrdil
naprosto vyrovnané preference prezidentských
kandidátů ve Spojených státech
Podle poslední průzkumu Reuters/Ipsos by nyní B.
Obamu i M. Romneyho volilo shodně 45%
oslovených registrovaných voličů. Letošní volby,
které proběhnou na konci roku budou
pravděpodobně nejdražšími volbami v historii
Spojených států. Odhaduje se, že celkové
investice do předvolebních kampaní by v tomto
roce po odstranění limitů pro finanční dary mohly
dosáhnout až k částce okolo 10 miliard amerických
dolarů.

Egyptský prezident navštíví Evropu
Mluvčí prezidenta Yasser Ali v úterý oznámil, že se
egyptský lídr Mohammed Mursi vydá  příští týden
na svou první oficiální cestu do Evropy se
zastávkami v Bruselu a Římě. Podle tiskové
agentury MENA Mursi 12. září navštíví centrum
Evropské unie (EU) Brusel, kde se setká s vysokou
představitelkou Evropské unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku Catherine Ashton. Poté
prezident zamíří do Říma na jednání s italským
premiérem Mario Monti.

Novozélandská vláda potvrdila datum, ke
kterému začne stahovat své jednotky z
Afganistánu
Vláda tak potvrdila nedávné prohlášení premiéra
Johna Keye a stanovila datum začátku stahování
jednotek na duben příštího roku. Na společné
tiskové konferenci to oznámili ministr zahraničí
Murray McCully a ministr obrany Jonathan
Coleman. Stahování jednotek, které se uskuteční
po předpokládaném dokončení předání
odpovědnosti za bezpečnost v provincii Bamyan
lokálním bezpečnostním složkám v říjnu letošního
roku, bylo podle ministrů schváleno velením ISAF
a oznámeno všem partnerům v dostatečném
předstihu. Dřívější datum stahování
novozélandských jednotek z Afganistánu má
širokou podporu vládních i opozičních stran.
V parlamentu se však také vyskytují názory, že
přesun jednotek by se neměl řídit určitým datem,
ale měl by nastat co nejdříve, a to z důvodů
vzrůstajícího počtu útoků v regionu.  

 

Čína: USA by se neměly stavět na žádnou
stranu sporů v Jihočínském moři
Prohlásil to mluvčí čínského ministerstva zahraničí
během dnešní návštěvy americké ministryně
zahraničí Hillary Clinton v Pekingu. Podle čínských
vládních představitelů se USA několikrát slovně
zavázaly k tomu, že nebudou do sporů o ostrovy a
rozsáhlá naleziště ropy na území Jihočínského
moře vstupovat na žádné straně, a tak by to mělo
zůstat i nadále. Návštěva americké ministryně v
Pekingu přichází v době dlouhodobě vzrůstajícího
napětí mezi Čínou a ostatními zeměmi v regionu.

Súdán a Jižní Súdán obnovily jednání
V úterý obnovily východoafrické země jednání
v Etiopii, které bylo odloženo kvůli smrti etiopského
premiéra Meles Zenawi. Hlavními tématy setkání
jsou sporné hranice a transfer ropy. V dubnu se
mezi oběma státy rozhořel boj o 1800 kilometrů
dlouhou hranici, u kterého hrozilo, že přeroste ve
válku. Napětí mezi Súdánem a Jižním Súdánem
uvolnily až ekonomické problémy, do nichž se obě
země dostaly kvůli přerušenému transferu ropy.
Ropa totiž tvoří více než polovinu příjmů státního
rozpočtu Súdánu a skoro 98 % příjmů sousedního
Jižního Súdánu. Rada bezpečnosti OSN stanovila
22. září jako poslední den pro vyřešení sporných

otázek mezi oběma státy, jinak budou země čelit
sankcím. Vyjednává se i o možnosti vytvoření 10
kilometrového demilitarizovaného pásma, které by
umožnilo cestování a obchod mezi Súdánem a
Jižním Súdánem. S pásmem souhlasí Africká unie
(AU) i OSN, Súdán je ale proti.

USA a Egypt jsou blízko k dohodě o odpuštění
dluhu
Spojené státy americké chtějí odpustit Egyptu dluh
ve výši 1 miliardy USD, aby pomohly nastartovat
egyptskou ekonomiku, kterou destabilizovaly
politické nepokoje. Diplomaté tvrdí, že dohoda
s novým egyptským prezidentem Mohamedem
Mursim by měla být dokončena v nejbližších
dnech. USA se rovněž snaží s Egyptem udržet
dlouhodobé partnerství, kdy USA byly spojencem
severoafrické země již během vlády exprezidenta
Husni Mubaraka.

Indie a Čína po 4 letech obnoví společná
vojenská cvičení 
Rozhodnutí bylo uveřejněno poté, co v hlavním
městě Indie Nové Dillí došlo ke schůzce ministrů
obrany obou zemí. K obnovení spolupráce by
podle závěrečného prohlášení mělo dojít v
nejzazším možném termínu. Čínský ministr obrany
generál Liang Guanglie se tak po 8 letech stal
prvním ministrem obrany, který navštívil Indii.
Společná vojenská cvičení obou zemí byla
zahájena v roce 2007, a poté po sérii
diplomatických sporů v roce 2008 přerušena.

Ekonomický růst Indie předčil odhady analytiků
Ve druhém čtvrtletí letošního roku indická
ekonomika zaznamenala růst 5,5%, a to i navzdory
původním odhadům, které se pohybovaly na
hranici 5,2%. Nadále však přetrvávají obavy
ohledně dalšího vývoje, a to zejména z důvodu
pomalého zavádění reformních opatření,
klesajícího objemu výroby a zahraničních investic,
které v červnu zaznamenaly meziroční pokles
78%.

Egyptská libra oslabila
Podle dat centrální banky, týkajících se egyptských
zahraničních rezerv, dosáhla v pondělí egyptská
libra svého sedmiletého minima. Pondělní kurz
libry ku dolaru je 6,10, což je nejnižší hodnota od
prosince 2004. Investiční banka EFG Hermes
poznamenala, že politika centrální banky umožnila
pokles hodnoty měny. EFG změnila svou
předpověď ohledně propadu měny na 6,25 liber za
dolar do konce roku 2012 z předchozího odhadu
6,10. Centrální banka poskytla na podporu
egyptské libry od loňského lidového povstání, které
mělo za následek odliv turistů a zahraničních
investorů, více než 20 miliard USD.

Alžírsko má nového premiéra
Alžírský prezident Abdelaziz Bouteflik jmenoval
nového premiéra, jímž se stal Abdelmalek Sellal.
Jmenováním premiéra skončila v zemi čtyři měsíce
trvající politická nejistota. Nová vláda měla být
jmenována již 10. května, okamžitě po
parlamentních volbách. Ovšem neshody ohledně
voleb zdržely jmenování. Současný premiér Sellal
není členem žádné politické strany a dříve působil
jako ministr pro vodní zdroje. V roce 2004 byl
vedoucím kampaně prezidenta Bouteflika před
prezidentskými volbami. Ostatní ministři by měli být
jmenováni v úterý.

Bývalá povstalecká skupina vyhlásila vládě v
Burundi válku
V roce 2009 povstalecká skupina Síly pro národní
osvobození (FNL) po téměř dvou desetiletí

občanské války složila zbraně. Nyní vůdce FNL
Agathon Rwasu vyzval prezidenta Pierra
Nkurunziza, aby odstoupil. Odborníci se obávají
opětovného probuzení konfliktu. „Členové FNL
jsou už unaveni vraždami, pronásledováním a
mučením ze strany vládnoucí strany CNDD-FDD,“
uvedla skupina v prohlášení. Vláda je podle FNL
zkorumpovaná a nedokáže zemi efektivně vést.
Armáda Burundi je podle mluvčího armády
Gasparda Baratuzy připravena čelit jakémukoliv
útoku. Podle zprávy Human Rights Watch bylo
tento rok několik desítek osob zabito z politických
důvodů.

Izrael obvinil Washington z tajného vyjednávání
s Íránem
V Izraelském nejčtenějším deníku Yedioth
Ahronoth vyšla zpráva, že Washington zahájil tajná
jednání s Teheránem o případné válce mezi
Íránem a Izraelem. Podle tohoto listu Washington
přislíbil Íránu, že pokud Izrael zahájí válku, tak
USA nevstoupí do konfliktu. Diplomacie USA na
tento článek zatím nijak nereagovala.
Administrativa prezidenta Obamy čelí kritice
republikánské strany, včetně jejího kandidáta Mitta
Romneyho, že nabízí Izraeli příliš vlažnou
podporu. Mluvčí Bílého domu Jay Carney již
několikrát ujistil své diplomatické partnery i
veřejnost, že USA udělají vše, aby zabránili Íránu
získat jadernou zbraň.

V Pákistánu došlo k útoku na příslušníky
americké ambasády
2 příslušníci americké ambasády v Pákistánu byli
zraněni, když v jejich autě vybuchla bomba. K
útoku došlo v pákistánském městě Peshawar.
Americká diplomacie to označila za jednoznačný
teroristický útok. Peshawar je městem, které leží
na cestě do Afghánistánu a k útokům zde dochází
poměrně často. Američané jsou v zemi velmi
nepopulární, kvůli útokům bezpilotních letounů,
které v rámci NATO v Pákistánu podnikají. 

Tunisko zvedá ceny paliv
Tuniská vláda se rozhodla snížit palivové dotace a
současně s tím zvýšit ceny paliv o 7,2 %. Vláda tak
činí kvůli dodržení výše rozpočtového schodku, jež
byl pro rok 2012 predikován na 6,6 % HDP. Ke
zdražení paliv v Tunisku nedošlo od prosince
2010. Tuniská centrální banka také přijímá
opatření proti zvyšující se inflaci, která postihuje
ekonomiku severoafrického státu, jež se
vzpamatovává z loňského povstání.

Kvůli únikům přerušil Shell dodávky ropy do
Nigérie
Ropná společnost Royal Dutch Shell oznámila, že
zastavila ropné dodávky do Nigérie, jež je hlavním
producentem ropy v Africe. K přerušení došlo poté,
co společnost odhalila únik paliva ke konci srpna
na ropovodu směřujícím k exportnímu terminálu
Bonny. Případ bude podroben vyšetřování. Shell
neposkytl informace, zda bude produkce
incidentem ovlivněna. Úniky paliv jsou v Nigérii
běžné. Podle společností stojí za většinou případů
zloději, kteří ropovody vyhodí do povětří či z nich
přímo čerpají.

Sinopec se stal nejvýdělečnější čínskou
společností za rok 2011
Největší čínská ropná společnost s obratem 2,55
bilionu yuanů (přibližně 402 miliard USD) se stala
nejvýdělečnějším čínským podnikem poosmé v
řadě. Na druhém místě ji následuje další čínská
ropná společnost China National Petroleum
Corporation, jejíž roční obrat rovněž přesáhl částku
2 bilionů yuanů. Mezi deset nejúspěšnějších
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čínských firem se dále zařadily např. Industrial
Commercial Bank of China, State Grid, China
Mobile, China State Construction či China National
Offshore Oil Corporation. Drtivá většina firem,
které se ocitly na seznamu nejvýdělečnějších
čínských společností, jsou státem vlastněné
podniky. Nicméně počet soukromých podniků,
jejichž roční obrat přesahuje 100 miliard yuanů,
neustále stoupá.

Růst spotřebitelských cen v Jižní Koreji
zpomalil na 12-ti leté minimum
Růst spotřebitelských cen v srpnu zpomalil oproti
růstu v srpnu minulého roku na 1,2%. Podle
finančních analytiků se tak stalo vlivem efektu
srovnávací základny, který vykompenzoval růst
cen zemědělských a ropných produktů. Růst
spotřebitelských cen v srpnu tak zaznamenal pád o
0,3% oproti červencovému růstu.

V Egyptě odešlo 70 armádních generálů do
výslužby
Vláda Egypta v čele s prezidentem Mohamedem
Mursim poslala na 70 armádních generálů do
důchodů. Tento krok přichází jen několik týdnů
poté, co prezident Mursi nahradil ministra obrany a
náčelníka štábu Mohameda Hussein Tantawi.
Ministrem obrany se v srpnu stal generál Abdul
Fattah al-Sisi. 6 generálů si ale svou pozici
v Nejvyšší radě ozbrojených sil (SCAF), která stála
v čele země po pádu prezidenta Husni Mubaraka,
ponechalo. Podle analytiků se snaží prezident
Mursi prosadit svou moc nad armádou.

 Dva ministři Guiney rezignovali po policejním
zásahu proti opozici 
Ministr pro plánování Souleymane Cisse a ministr
financí Aboubacar Sidiki Koulibaly na konci srpna
rezignovali na své posty ve vládě prezidenta Aplha
Condé. Důvodem se stal policejní zásah proti
opozičním demonstrantům. Guinea od roku 2010
přechází z vojenské vlády na civilní, ovšem
parlamentní volby, které mají být posledním
krokem přechodu, byly několikrát odloženy.
Odpůrci vlády prezidenta Condé tvrdí, že
prezidentovi chybí politická vůle k vyhlášení voleb.
Země je bohatá na minerály, má rezervy železné
rudy, zlata a diamantů a je největším světovým
vývozcem bauxitu.

Jižní Súdán jmenoval prvního velvyslance pro
OSN
Nejmladší stát světa Jižní Súdán jmenoval
velvyslance pro OSN, který má napomoct zemi ve
vyjednávání se Súdánem ohledně sporných hranic
a ropy. Další kolo jednání je naplánováno na tento
týden. Prvním velvyslancem se stal Francis Deng,
bývalý zvláštní poradce generálního tajemníka
OSN pro prevenci genocidy. Kromě jednání se

Súdánem má Francis Deng zlepšit obraz země
v zahraničí. Dohoda ohledně společných hranic by
mohla obnovit export ropy z Jižního Súdánu, pro
kterého ropa představuje 98 % státních příjmů.
Jižní Súdán se osamostatnil v červenci minulého
roku.

Malijští rebelové usmrtili alžírského diplomata
Malijští rebelové z Hnutí pro jednotu a džihád v
západní Africe (Mujao) uvedli, že popravili
alžírského diplomata Tahar Touati poté, co
Alžírsko nedodrželo ultimatum a nevydalo tři rebely
z hnutí Mujao. Touati byl jedním ze sedmi
diplomatů, jež byli v dubnu uneseni z alžírského
konzulátu v severomalijském městě Goa. Alžírští
představitelé se snaží ověřit pravdivost tvrzení
militantů. Islámská militantní skupina Mujao se
v Mali chopila moci v březnu.

Podle OSN byl tento týden v Sýrii
nejkrvavějším od počátku občanské války
Mluvčí UNICEF Patrick McCormick prohlásil, že
minulý týden zahynulo v Sýrii nejvíce lidí od
počátku občanské války. V bojích mezi povstalci a
vládou syrského prezidenta Bashara Al-Assada
zahynulo minulý týden 1600 lidí. Většina obětí
zahynula během přestřelek. Další zemřeli při
bombardování velkých měst, včetně hlavního
města Damašku. Podstatné množství obětí bylo
také z řad civilního obyvatelstva. Došlo k několika
masakrům civilních obyvatel v menších městech a
vesnicích, včetně obětí z vesnice  Al Fan, kde bylo
dnes zavražděno 35 lidí.

USA pozastavily trénink afghánských
ozbrojených sil
Spojené státy americké se rozhodly pozastavit
minimálně na měsíc trénink afghánských
ozbrojených sil. Důvodem jsou probíhající útoky
afghánských, tedy spřátelených, jednotek na
vojáky Severoatlantické aliance.  Afghánská vláda
zatím nedokázala přijít na recept, jak zabránit
infiltraci členů hnutí Talibanu do afghánských
ozbrojených sil. USA budou během pauzy ve
výcviku hledat recept, jak během tréninku
infiltrované nepřátele odhalit a zabránit tak útokům
na své vojáky. Mluvčí koaličních ozbrojených sil
plukovník Tom Collins prohlásil, že zatím není
jasné, kdy se trénink obnoví.

Společnost Shell získala kontrakt za 150
milionů USD v Tunisku
Britsko-nizozemská společnost Royal Dutch Shell
vyhrála zakázku v hodnotě 150 milionů USD na
průzkum ropy v Tunisku. Kontrakt je součástí
tuniských plánů, jak přilákat zahraniční investory
do energetiky. Ropný průzkum a ropné vrty má
podle ministra energetiky Lamine Chakariho
společnost Shell provádět v centru Tuniska,

v oblastech El Jem, Kairouan, Sousse a Sfax.
Bližší detaily dohody ministr Chakari neuvedl.

Alžírsko pozastaví dovozní cla na krmivo pro
zvířata
Alžírské ministerstvo zemědělství uvedlo, že na 11
měsíců pozastaví dovozní cla na krmivo pro
zvířata. Cílem je ochránit místní trhy před vysokými
cenami na světových trzích, které jsou způsobeny
letošními suchy a následnou menší úrodou
kukuřice a sóji hlavně ve Spojených státech
amerických. Pozastavení celních povinností bylo
zahájeno 1. září a potrvá do 1. srpna příštího roku.

Jihoafrická republika zrušila obvinění proti
horníkům
Jihoafričtí žalobci prozatímně zrušili obvinění proti
270 horníkům, jež měli být souzeni za smrt 34
horníků, kteří zemřeli po zásahu policie proti
stávkujícím ze společnosti Lonmin za vyšší mzdy
v jihoafrickém dole Marikana. Žalobci ale dodali, že
horníci mohou být znovu obviněni po skončení
vyšetřování. Nad obviněním vyjádřili hněv a
zděšení široká veřejnost i hlavní představitelé
vládnoucí strany Afrického národního kongresu
(ANC).

Podle předběžných výsledků vyhrává v
angolských volbách nynější vládnoucí strana
Předběžné výsledky pátečních parlamentních a
prezidentských voleb ukázaly, že se podle
očekávání vedení ujalo Lidové hnutí za
osvobození Angoly (MPLA) s více jak 70 % hlasů.
Hlavní opoziční strana Unita získala dle vyjádření
volební komise kolem 18 % hlasů. Hlavou státu se
v souladu s novou ústavou stane lídr vítězné
strany, kterým je již stávající prezident Jose
Eduardo dos Santos, jenž je u moci od roku 1979.
Prozatím se volební účast odhaduje na 57 %,
ačkoliv v hlavním městě Luanda a několika dalších
provinciích byla účast nižší.

Mexický soud prohlásil p. Enrique Pe
I přes četné protesty prezidentského kandidáta
Národní strany akce (PAN) Manuela Lopeze
Obradora prohlásil mexický Volební tribunál
federální soudní moci (TRIFE) vítěze
voleb  Enrique Pe

Palubní personál aerolinii Lufthansa vstoupil
do stávky
Poté, co se odborovému svazu UFO, jenž
zastupuje zaměstnance společnosti, nepodařilo
vyjednat zvýšení platů o 5%, dnes palubní
personál aerolinii Lufthansa vstoupil do stávky,
která trvala osm hodin počínaje pátou hodinou
ranní. Stávka tak zřejmě postihla 1/3 plánovaných
letů.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat, tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu řádně
zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč. 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, e-mailem, 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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