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Japonská vláda uskutečnila koupi sporných
ostrovů Senkaku/Diaoyu 
Japonská vláda tak nevyslyšela nedělní varování
čínského prezidenta na summitu zemí organizace
Asijsko-pacifického hospodářského společenství
(APEC) ve Vladivostoku, ve kterém Hu Jintao
varoval japonskou vládu před uskutečněním
jakýchkoliv „špatných rozhodnutí“ ve věci sporných
ostrovů, a potvrdila tak nedávné spekulace
japonských deníků. Čína v reakci na proběhlou
kupní transakci poslala do oblasti souostroví dvě
hlídkové lodě. Čínské ministerstvo obrany obvinilo
Japonsko z vytváření napětí v regionu a
předeslalo, že může podniknout zatím
nespecifikované kroky k ochraně čínských
teritoriálních zájmů.

OSN obdržela nové informace o íránském
jaderném programu
MAAE zpravila orgány OSN o tom, že obdržela
zpravodajské informace o íránském jaderném
programu. Informace zaslaly tajné služby Izraele,
Spojených států amerických a dvou dalších
západních zemí. Írán podle těchto informací
pokračuje ve svém jaderném programu a směřuje
k výrobě jaderných zbraní. OSN i MAAE nyní
rozhodnou o věrohodnosti těchto informací.

V Afghánistánu došlo k útoku na základnu
Severoatlantické aliance
Na základnu Bagram, kterou sdílí jednotky mise
ISAF a afghánské ozbrojené síly, dopadlo několik
střel. 3 příslušníci afghánských ozbrojených sil byli
zabiti a 2 příslušníci mise ISAF byli zraněni.
Severoatlantická aliance vyšetřuje kdo je za útok
zodpovědný a jakým způsobem byl útok proveden.
Zatím ještě není ani jasné, zdali se jednalo o
rakety nebo o střelbu minometem. Velitelství
NATO považuje ohrožení základy za alarmující.

V Egyptě došlo k protestům před americkou
ambasádou v Káhiře
Asi 2000 lidí v Káhiře demonstrovalo před
americkou ambasádou. Strhli a zapálili americké
vlajky a vyvěsili místo nich na zeď ambasády
černou vlajku s heslem: "Není žádný bůh, jen Alláh
a Mohamed je jeho prorokem." Protestující se
shromáždili za účelem projevení nespokojenosti
nad urážlivým zobrazováním proroka Mohameda v
americké populární kultuře. Ambasáda o protestu
věděla a většina jejích zaměstnanců byla
propuštěna domů několik hodin před protestem.
Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Victoria
Nuland prohlásila, že USA spolupracují s
egyptskou vládou na obnovení pořádku.

Pobřeží slonoviny plánuje investovat do
zemědělství
Představitel ministerstva zemědělství Pobřeží
slonoviny oznámil, že země plánuje investovat více
než 5 miliard USD do zemědělství do roku
2015. Cílem je zvýšit výnosy kakaové produkce a
započít vývoz rýže během čtyř let. Vláda pro
zemědělství vyčlenila 750 miliónů USD z programu
poválečného rozvoje na podpoření ekonomického
růstu, jehož výše činí 20 miliard USD. Zbývající
část peněz pokryjí dárci a soukromí investoři.
Peníze budou použity ke zvýšení výnosů a
zlepšení kvality zemědělských produktů,
uskladňovacích podmínek či zavlažovacích
systémů. Vývoz kakaa za sezónu 2010/11 dosáhl
rekordních 1,5 miliónu tun, přesto analytici
predikují pokles za předpokladu, že by k investicím
do zemědělského sektoru nedošlo.

Somálsko má nového prezidenta
Poslanci Somálska zvolili v hlavním městě

Mogadishu prezidentem východoafrické země
Hassana Sheikh Mohamuda. Volba prezidenta má
být posledním krokem k ukončení dekády trvající
politické nestability. Pro zvolení Mohamuda bylo
190 poslanců. Jde o první volbu prezidenta od
roku 1991, která byla provedena na somálské
půdě a má signalizovat zlepšení bezpečnostní
situace v zemi. Přesto islamistická militantní
skupina Al-Shabaab, která je dávána do souvislosti
s teroristickou skupinou Al-Kaida, dosud ovládá
značné oblasti na jihu a středu Somálska. Do
prvního kola prezidentské volby, v němž žádný
z kandidátů nezískal potřebnou nadpoloviční
většinu, se přihlásilo 18 kandidátů. Do druhého
kola postoupil nově zvolený prezident Hassan
Sheikh Mohamud a odstupující prezident Shaikh
Sharif Sheikh Ahmed. Nový prezident Mohamud
složil bezprostředně po vyhlášení výsledků svůj
prezidentský slib. Prezident Mohamued vystudoval
somálskou Národní univerzitu, následně studoval
v Indii, pracoval pro UNICEF a je
spoluzakladatelem somálského Institutu
managementu a administrativního vývoje.

Horníci společnosti Impala Platinum žádají
další zvýšení mezd
Pracovníci dolů druhého největšího světového
producenta platiny Impala Platinum žádají již druhé
zvýšení platů v letošním roce. Společnost navýšila
ve strategicky důležitých dolech výši mezd v lednu
a únoru. Snaha zvýšení platů je ovlivněna vlnou
hornických stávek v Jihoafrické republice. Při střetu
stávkujících horníků s policií v platinovém dole
Marikana zemřelo na 34 lidí v polovině srpna.
Stávky a protesty se přelily i do dolů těžících zlato.
Na 15 000 pracovníků společnosti Gold Fields
stoupilo do stávky za navýšení platů.

Human Right Watch: Rebelové na východě
Demokratické republiky Kongo se dopouštějí
válečných zločinů
Mezinárodní nevládní organizace Human Right
Watch (HRW) vydala zprávu, podle níž se rebelové
na východě Demokratické republiky Kongo, kteří
jsou sjednoceni do hnutí M23 a kteří na 220 000
lidí důsledkem bojů s armádou vyhnali ze svých
domovů, se dopouštějí válečných zločinů. OSN a
Demokratická republika Kongo obvinila sousední
Rwandu z logistické podpory rebelům, země to ale
odmítá. Podle HRW bylo během bojů od jara
letošního roku znásilněno nejméně 46 žen a dívek
a na 600 mužů a chlapců bylo na území Rwandy
násilím rekrutováno. Vůdce M23 plukovník Sultani
Makenga obvinění z válečných zločinů odmítá.
HRW vyzvalo Radu bezpečností OSN k udělení
sankcí vůči vůdcům M23.

Egypt bude hostit setkání regionálních politiků
k syrské otázce
Ministři zahraničních věcí z Egypta, Saudské
Arábie, Turecka a Íránu se sejdou v egyptském
městě Cairo, aby projednali současnou politickou
situaci v Sýrii. Analytici ale nepředpokládají, že by
se regionální politici dohodli na konkrétních
krocích. Írán patří mezi spojence syrského
prezidenta Bashara al-Assada, zatímco ostatní
země žádají jeho odchod. Egyptský ministr
zahraničních věcí Mohamed Kamel Amr řekl, že
setkání se bude konat v „nejbližších dnech“, ale
přesné datum neuvedl.

OSN žádá o potravinovou pomoc pro Malawi
Světový potravinový program (WFP) pod OSN se
snaží získat 30 milionů USD pro Malawi, kde na 1
milion lidí trpí potravinovou krizí. „Pomoc musí přijít
ještě před obdobím dešťů, později by se do
odlehlých oblastí nemusela dostat,“ řekl

koordinátor pomoci pro Malawi Abdoulaye Diop.
Delší období sucha, vysoké ceny potravin a
hospodářské problémy dovedly zemi do
potravinové nouze. Počet lidí, kteří čelí nedostatku
potravin, se oproti minulému roku zvýšil o 11 %.
Mezinárodní společenství obnovila část finanční
pomoci zemi poté, co zemřel prezident Bingu wa
Mutharika a do čela Malawi se postavila
prezidentka Joyce Banda.

KLDR přijala nabídku humanitární pomoci od
Jižní Korey
Severní Korea přijala nabídku humanitární pomoci
od svého hlavního rivala vůbec poprvé od nástupu
nového vůdce Kim Jong-Una. Jižní Korea nabídla
pomoc v reakci na nedávné rozsáhlé povodně,
které podle jihokorejských analytiků zničily více
než 10% celkové severokorejské úrody obilí.
Jihokorejská nabídka přichází nedlouho poté, co
zástupci Světového potravinového programu OSN
(WFP) minulý měsíc oznámili záměr poslat do této
izolované země první várku mimořádné
potravinové pomoci. Od smrti severokorejského
vládce Kim Jong-ila v prosinci minulého roku země
pod vedením jeho syna zostřila rétoriku a verbální
útoky vůči svému jižnímu sousedovi, akceptace
potravinové pomoci od Jižní Korey tak může
naznačovat, že situace je vážnější, než se
očekávalo.

V Hong Kongu proběhly volby do městské
Zákonodárné rady
Podle výsledků nedělních voleb získaly
prodemokratické strany pouhých 27 křesel ze 70.
Výsledek je překvapivý zvláště ve vztahu
k nedávným mohutným protestům proti plánům
Pekingu zavést v hongkongských školách
povinnou výuku vlastenectví. Prodemokratické
strany sice udržely počet křesel potřebných
k vetování ústavních zákonů, avšak jejich výsledky
výrazně zaostaly za očekáváním. Lídr
Demokratické strany Albert Ho v reakci na slabý
volební výsledek strany na svůj post rezignoval. V
hongkongských volbách je 40 míst v legislativní
radě města voleno přímo, dalších 30 míst je voleno
malou skupinou volitelů z řad obchodních a
odborných profesí, převážně loajálních Pekingu.

Prezident Barack Obama získal v srpnu na
darech na svoji kampaň 114 milionů
amerických dolarů
Jeho republikánský soupeř Mitt Romney získal
celkem 111 milonů amerických dolarů.
Demokratům se tak podařilo přerušit několik
měsíců, ve kterých republikáni se svým
kandidátem M. Romneym získali větší finanční
podporu. Celkem získala Demokratická strana a
prezident Obama příspěvek od 1,1 milionu dárců,
přičemž u 317 tisíc dárců šlo o jejich vůbec první
příspěvěk.

Během srpna bylo ve Spojených státech
vytvořeno výrazně méně pracovních míst, než
se očekávalo
Zatímco analytici počítali s vytvořením okolo 130
tisíc pracovních míst, reálně došlo k vytvoření
zhruba 96 tisíc pracovních míst. Při současném
populačním přírustku ve Spojených státech je
přitom pro udržení stávající míry nezaměstnanosti
nutné vytvoření okolo 150 tisíc pracovních míst.
Míra nezaměstnanosti klesla z 8,3% na 8,1%, stalo
se tak však pouze kvůli většímu počtu Američanů,
kteří vzdali hledání práce a nejsou tak do statistiky
započítáváni. Současný stav na americkém
pracovním trhu podle analytiků pravděpodobně
povede k dalším zásahům ze strany Federálního
rezervního systému (FED) do ekonomiky.
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Íránský politik prohlásil, že manévry v Perském
zálivu jsou jen součást americké prezidentské
kampaně
Íránský poslanec Baqer Hosseini prohlásil, že
americké vojenské manévry nedaleko
Hormuzského průlivu jsou součástí americké
prezidentské kampaně. Administrativa amerického
prezidenta Baracka Obamy se vojenským
angažmá v Perském zálivu podle některých
íránských kruhů snaží získat pouze kredit, který
chce využít v prezidentské kampani. Írán také
zdůraznil, že vojenské angažmá USA a jejich
spojenců v Perském zálivu nikterak nezmění jeho
politiku.

Desmond Tutu obvinil George W. Bushe a
Tonyho Blaira z válečných zločinů
jihoafrický arcibiskup, nositel Nobelovy ceny,
Desmond Tutu prohlásil, že bývalý prezident
Spojených států amerických George W. Bush a
bývalý premiér Velké Británie Tony Blair si důvod
pro vojenskou intervenci v Iráku vytvořili bez
důkazů. Obvinil je také z válečných zločinů v Iráku.
Podle jeho názoru by se měli zpovídat před
mezinárodním soudem v Haagu. Britský premiér
Tony Blair to odmítl s odůvodněním, že všechny
studie poukazují na oprávněnost vojenského
zásahu.

Opoziční poslanec Demokratické republiky
Kongo žádá o azyl v Jihoafrické republice
Vláda Demokratické republiky Kongo obvinila
opozičního politika Roger Lumbalu z napomáhání
sousední Rwandě ve vycvičování a podpoře rebelů
na východě země. Lumbala následně požádal na
burundském velvyslanectví o azyl v Jihoafrické
republice. Burundi a Jihoafrická republika žádost
prozatím nepotvrdila. Obvinění opozičního politika
zhoršuje politickou nestabilitu v zemi, kterou
negativně ovlivňuje konflikt na východě země.
Opozice obvinila prezidenta Josepha Kabilu ze
stejného údajného zločinu, jaký měl spáchat
Lumbala, avšak všeobecně se předpokládá, že se
obvinění prezidentu neprokážou.

Silnice mezi Egyptem a Súdánem bude
otevřena 20. září
Komunikace, která spojí Egypt a Súdán, má být
podle agentury MENA slavnostně otevřena 20.
září. Dostavění a otevření silnice má snížit silniční
poplatky mezi oběma zeměmi, řekl egyptský
dopravní úředník Ibrahim Amer. Vybudování
komunikace přišlo na 7,4 milionů USD a propojí
město Qastal na jihu Egypta s městem Halfa na
severu Súdánu.

Indie a Pákistán podepsaly dohodu o uvolnění
vzájemné vízové povinnosti
Dohoda byla podepsána na včerejším jednání

ministrů zahraničí obou zemí v Islamabádu.
Umožňuje snadnější získání víz zejména pro
podnikatele, ale i starší osoby, novináře či děti.
Zvláštní kategorie víz byla zřízena pro poutníky a
návštěvníky přeshraničních náboženských
slavností. Úplnou novinkou je pak zavedení
turistických víz pro skupiny. Cestování mezi Indií a
Pákistánem bylo do současnosti podle analytiků
velice obtížné právě kvůli přísným vízovým
omezením, zavedení benevolentnější vízové
procedury tak může být jedním z dalších kroků
k uvolnění napjatých vztahů mezi oběma zeměmi
od obnovení mírových rozhovorů v minulém roce.

Niger: Mezinárodní potravinová pomoc byla
ukradena
Podle nigerského ministr vnitra a veřejné
bezpečnosti  Abdou Labo byla mezinárodní
potravinová pomoc určená obětem záplav na
západě země ukradena lidmi, jež byli pověřeni
jejím spravováním a rozdělováním mezi postižené.
Dále dodal, že proběhne vyšetřování podezřelých,
ale neprozradil, jaké množství potravin chybí. 
Pomoc zorganizovaná OSN čítala 6300 tun
potravin určených obětem srpnových povodní, při
nichž zemřelo na 68 lidí a půl milionu zůstalo bez
domova.

Angola míří ke splnění plánované výše inflace
pro rok 2012
Guvernér angolské centrální banky Jose de Lima
Massano v pátek oznámil, že má Angola
nakročeno ke splnění plánované výše inflace 10 %
pro rok 2012, čímž by došlo ke snížení oproti
loňské hodnotě 11,38 %. Poklesu napomáhá
měnová politika zaměřená na stabilitu cen.
V červenci dosáhla meziroční inflace výše 10,02
%, což je v souladu s plánem.  Přesto je podle šéfa
banky na předpovědi brzy. Massano, který zastává
funkci guvernéra banky od října 2010, se setkal
s uznáním Mezinárodního měnového fondu (MMF)
i ratingových agentur v důsledku své politiky, díky
níž se podařilo snížit inflaci, udržet stabilitu
angolské měny kwanza a posílit zahraniční
rezervy.

V Afghánistánu došlo k výbuchu nedaleko
velitelství NATO
Nedaleko velitelství Severoatlantické aliance v
hlavním městě Afghánistánu Kábulu došlo k
výbuchu, při kterém zahynulo 6 civilistů. Útočníci
byli ve věku 13 - 20 let. Útok byl specifický tím, že
k výbuchu došlo v diplomatické čtvrti, která bývá
pokládána za bezpečnou. K útoku se přihlásilo
hnutí Taliban. Svoje znepokojení vyjádřila
ambasáda Spojených států amerických.

USA oznámily zrušení zákona, který blokuje
obchodní vztahy s Ruskem
Americká ministryně zahraničí na své návštěvě v
Rusku hovořila s prezidentem Ruské federace
Vladimirem Putinem. Tématy hovoru byla Sýrie,
Írán a vzájemné obchodní vztahy. Americká
ministryně zahraničí hovořila o tom, že Kongres
Spojených států amerických plánuje zrušit dodatek
zákon, tzv. Jackson-Vanik amendment - obchodní
blokace, které v roce 1974 uvalily USA na státy
východního bloku, především SSSR. Tento
dodatek je stále v platnosti a poškozuje obchodní
vztahy USA a Ruské federace. Americký ministr
zahraničí Sergej Lavrov řekl, že se domnívá, že je
načase, aby byl dodatek zákona zrušen.

Současný prezident Spojených států Barack
Obama přijal oficiálně nominaci na další
volební období za Demokratickou stranu
Stalo se tak při projevu na závěr sjezdu
Demokratické strany, při kterém zároveň popsal
priority pro následující 4 roky. Těmi by měly být
především podpora zaměstnanosti, vytváření
nových pracovních míst, rozvoj exportu Spojených
států, investice do vzdělání a také do
obnovitelných zdrojů a produkování čisté energie.
Volby, které proběhnou na závěru letošního roku,
budou podle odhadu zatím nejdražšími volbami v
historii USA. Preference obou kandidátů, tedy B.
Obamy za Demokratickou stranu a jeho
republikánského soupeře M. Romneyho jsou podle
posledních průzkumů zcela vyrovnané.

Americký plán na odpuštění egyptského dluhu
brzy předstoupí před Kongres
Představitel Ministerstva zahraničí Spojených států
amerických v pátek oznámil, že plán ohledně
odpuštění egyptského dluhu ve výši 1 miliardy
USD bude brzy postoupen americkému Kongresu.
Cílem plánu je stabilizace egyptské ekonomiky,
která utrpěla loňskými nepokoji a rozšíření
soukromého sektoru. Ministerstvo dále pomáhá
Americké obchodní komoře s vysláním delegace
více než 45 zástupců amerických firem do Káhiry,
kde prozkoumají obchodní potenciál země.
Spojené státy americké také blízce spolupracují na
ekonomickém stabilizačním balíčku
s Mezinárodním měnovým fondem (MMF).

Produktivita práce ve Spojených státech v
sektorech mimo zemědělství v posledním
čtvrtletí předčila odhady analytiků
Ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k růstu
o 2,2%, přičemž analytici očekávali růst okolo
1,9%. V prvních 3 měsících roku 2012 naopak
produktivita poklesla o 0,5%. Podle komentátorů
stojí za tímto vývojem především úsporná opatření
firem a zlepšování efektivity v oblasti lidských
zdrojů.
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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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