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Ruský ministr financí Alexej Kudrin po 11
letech rezignoval
Od doby, co je Vladimir Putin v čele Ruské
federace, je i Alexej Kudrin ministrem financí. Kvůli
dlouhodobým neshodám v hospodářské politice
Kudrin nechce být podřízeným pravděpodobného
budoucího premiéra a současného prezidenta
Medveděva, a tak v pondělí rezignoval. Jeho
odchod znejistí zahraniční investory.

Americké špionážní letadlo se zřítilo v
Somálsku
Bezpilotní špionážní letadlo americké armády se
zřitilo v přístavním městě Kismayu, které drží v
rukou somálská povstalecká skupina  al Shabaab.
Americké velvyslanectví v Keni se k incidentu
odmítlo ihned vyjádřit. Spojené státy dlouhodobě
monitorují Somálsko kvůli svému seznamu
hledaných osob, u kterých mají podezření, že by
se zde mohly nacházet. V minulosti také americká
armáda měla povolené tajné operace, v rámci
kterých mimo jiné také jednotka US Special Forces
zabila v září 2009 militantního lokálního vůdce
al-Kaidy  Ali Saleha Nabhana.

Írán chce stát za novou infrastrukturou Súdánu
Íránský prezident Mahmoud Ahmadinejad v rámci
své státní návštěvy v Súdánu prohlásil, že jeho
země chce pomoci s budováním nové
infrastruktury Súdánu. Súdán zatím opět podpořil
jaderný program Íránu a obě země se shodly na
svém strategickém spojenectví při obraně islámské
entity.

Policie v Angole zablokovala pochod mládeže
na hlavní město
Portugalská státní tisková agentura informovala o
tom, že policie v hlavním městě Luanda
zablokovala pochod mladých s cílem protestů proti
prezidentovi Angoly. Prezident José Eduardo dos
Santos čelí v posledních měsících velkému tlaku a
požaduje se po něm, aby odstoupil. V Angole,
druhém největším producentovi ropy Afriky, je
velmi napjatá politická atmosféra rok před volbami
a především mládežnické organizace inspirované
vývojem v severní Africe organizují demonstrace.

Čína tlačí na KLDR, aby se navrátila k
rozhovorům o jaderném programu
Čínský premiér Wen Jiabao razantně vyzval
Severní Koreu, aby se navrátila k jaderným
rozhovorům. Ve svém projevu uvedl, že Čína si
přeje, aby se KLDR držela šestistranných
rozhovorů o svém jaderném programu. Premiér
Jiabao je přesvědčený o tom, že je to nejlepším
řešením pro bezpečnost v regionu. V Číně se
minulý týden mimo jiné sešli velvyslanci Korejské
republiky a KLDR v rámci uklidňování velmi
napjatých vztahů.

Jemenská opozice slibuje zvýšení tlaku proti
prezidentu Salehovi
Demonstranti hodlají zvýšit svůj tlak na
jemenského prezidenta Ali Abdullah Saleha, který
stále nepřišel s žádným řešením předání moci
navzdory svým slibům. Situace v hlavním městě
Sanaa je stále velmi kritická a dle některých
skeptických komentátorů se v zemi již rodí
občanská válka.

Šéf libyjské prozatímní vlády chce, aby NATO
nadále operovalo v Libyi
Faktický prozatímní libyjský premiér Mahmoud
Jibril v Radě bezpečnosti OSN prohlásil, že
Muammar Kaddafi je stále nebezpečím pro celou
severní Afriku. Mahmoud Jibril tedy prý považuje
za nutné, aby jednotky NATO nadále pokračovaly

ve své kampani s cílem ochraňovat civilisty a
pomoci zajistit pořádek a obnovu země. V Libyi
prozatím rebelové bojují s loajálními silami
Muammara Kaddafiho ve městě Sirta. Povstalecké
síly nasadily i ukořistěné tanky a nad městem jsou
stále letadla NATO, která jsou připravena zahájit
další vlnu bombardování.

Zambie, největší producent ropy Afriky,
přitlačila na čínské investory
Čerstvě zvolený prezident Zambie Michael Sata
věnoval konkrétní řeč Číně, ve které oznámil, že
nemá nic proti čínským investicím, ovšem čínské
společnosti nyní musí respektovat zákony "nové
Zambie". Prezident Sata po Číňanech požaduje
bezpodmínečné dodržování zákonů a
zaměstnávání zambijských dělníků. Při svém
setkání s čínským velvyslancem prezident Sata dle
svých slov chce, aby čínské investice byly
přínosem pro Zambii, ne pro Čínu.

Vítězem tendru na prodej Sazky se stala
společná nabídka PPF a KKCG
Právník insolvenčního správce Josefa Cupky Jan
Hrazdíra dnes informoval o výsledcích výběrového
řízení na prodej Sazky. Vítězem tendru se stala
společná nabídka skupiny PPF a KKCG, která
nabídla nejvyšší částku, a to 3,81 miliardy korun.
Jejich nabídka byla vybrána i přes to, že skupina
Penta mimo tendr nabídla částku o 1,2 miliardy
vyšší.

Boeing dodá svůj první 787 Dreamliner
Letoun bude dodán japonské společnosti  All
Nippon Airways po téměř tři roky trvajících
odkladech výroby. Vedení společnosti tvrdí, že od
roku 2013 bude schopné vyrobit deset těchto
palivově úsporných letadel za měsíc. V
současnosti je firma schopna vyrobit pouze pět
letounů za dva měsíce. Problémy s uvedením
Dreamlineru na trh však značně poškodily pověst
Boeingu.

Ozbrojenci zaútočili na údajné sídlo CIA v
Kábulu
Za pobočku CIA v afghánské metropoli byla
považována budova hotelu Ariana, kde se podle
svědků odehrála přestřelka mezi ostrahou a
ozbrojenými útočníky. Bližší informace však nebyly
uveřejněny. Vedení CIA se k incidentu zatím
nevyjádřilo.

Atény slibují, že se vyhnou platební
neschopnosti
Řecký ministr financí Evangelos Venizelos to slíbil
na nedávném zasedání MMF a Světové banky.
Řecko se podle něho bude snažit bankrotu
vyhnout, jelikož si je vědomé, že by to mělo
ničivýdopad jak na eurozónu, tak na mnoho
dalších zemí. Řecká vláda vyvrací dříve
uveřejněné spekulace, že by jako východisko ze
situace zvolila vyhlášení platební neschopnosti a
potvrzuje, že se drží červencové dohody o druhém
záchranném balíčku s Evropskou unií.

RegioJet- nová konkurence Českých drah
Vstupem RegioJetu na českou scénu železniční
dopravy končí dosavadní monopol ČD v této
oblasti. Společnost vlastněná podnikatelem
Radimem Jančurou ode dneška provozuje denně
tři spoje na trase Praha- Havířov a zpět. Výhledově
by na této trati mělo jezdit šest souprav, které
budou zajišťovat osmnáct spojů každý den. Podle
ohlasů prvních cestujících vítězí RegioJet nad ČD
jak poskytovaným komfortem, tak přepravní cenou.
V prosinci tohoto roku by měly navíc na české
železnice vyrazit vlaky společnosti LeoExpress.

Britský premiér D. Cameron: "Spojené
království nebude měnit svůj postup ke
zvládnutí ekonomické krize"
Premiér Cameron toto uvedl i přesto, že MMF
nedávno razantně snížil odhady na růst britské
ekonomiky. Podle něho se navzdory prohlubující
se finanční krizi v Evropě nenachází Velká Británie
v žádných potížích. Stejného názoru ovšem není
britská opozice, která naopak tvrdí, že je třeba
změnit přístup k současné situaci. Britská inflace v
současnosti činí 4,5%.

Protesty v jihočínském městě Lufeng přiměly
vládu k přezkoumání postupu místní
samosprávy
Obyvatelé tohoto jihočínského města vyvolali
násilné nepokoje poté, co je místní vládní úředníci
před několika dny začali vyvlastňovat z jejich
zemědělské půdy. Tuto činnost nyní začnou
vyšetřovat samotné vládní autority. V Číně se
odehrává každodenně několik podobných protestů,
které vláda potlačí nebo úplně ignoruje. Experti se
však domnívají, že k řešení tohoto problému
pomohla jeho částečná medializace. Situace ve
městě Lufeng je nyní po několika dnech opět
klidnější.

Ženy v Saúdské Arábii dostaly právo se aktivně
i pasivně podílet na volbách
To znamená, že ženy mohou nyní volit, ale také
být zvolené, a to již v následujících komunálních
volbách. Povolení jim k tomu udělil saúdský král
Abdullah ve svém projevu na zahájení dalšího
funkčního období tzv. Poradního shromáždění, do
kterého mohou být ženy od nynějška také
jmenovány. Tento krok byl dlouho vyžadován
organizacemi za práva žen, kterým se ovšem stále
nelíbí omezení, jimž musí ženy v této striktní
islámské společnosti čelit.

Ve francouzském senátu získala po 50 letech
většinu levice 
Dle předběžných výsledků voleb do jedné poloviny
horní komory parlamentu získali socialisté 23
nových mandátů. Pravicové vládě tím bude
znesnadněno prosazování zákonů. Francouzský
senát, který je z většiny volen poslanci místních
zastupitelstev, považuje většina obyvatel za
nadbytečnou instituci, přestože senát ovlivňuje
finální přijetí jednotlivých zákonů a předseda
senátu v případě indispozice prezidenta zaujímá
jeho místo. 

Katalánsko se dnes rozloučilo s tradiční
koridou 
Zákaz býčích zápasů, který katalánská autonomní
vláda přijala minulý rok na podzim, vstoupí v
platnost příští rok v lednu. Poslední legální býčí
zápas se však odehrál již dnes v barcelonské
aréně La Monumental před zraky 20 000 diváků.
Zbytek Španělska s výjimkou Kanárských ostrovů
však koridu považuje za součást své historie a býčí
zápasy jsou zde zatím povoleny. 

Belgie je blíže sestavení nové vlády
Po 500 dnech bezvládí se králem jmenovanému
vyjednavači podařilo najít kompromis v otázce
reformy státních financí, na němž se shodly
všechny belgické strany. Federální regiony ve
výsledku získají větší finanční ale i správní
autonomii. Valonský socialista Elio Di Rupo, který
úspěchu dosáhl, má nyní šanci stát se prvním
frankofonním premiérem Belgie. 

V Egyptě protestovali učitelé proti ministrovi
školství
Tisíce egyptských učitelů v Káhiře před úřadem
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egyptské vlády protestují proti ministrovi školství,
kterého chtějí odvolat a požadují vyšší mzdy.
Učitelé v Egyptě patří k jedné z nejhůře placených
skupin ve veřejném sektoru.

Útok rebelů na město Sirta je opět přerušen,
byl nalezen masový hrob z roku 1996
Rebelové se opět stahují z tvrdých bojů v Sirtě,
aby upevnili obležení města. Nová strategie počítá
s opěrnými stanovišti v bezpečných zónách a
odstřelovači, kteří budou město držet v sevření.
Podle odborníků je pravděpodobné, že ve městě
Sirta dojde vůbec k nejtvrdší bitvě libyjské války,
neboť odpor místních jednotek, které podporují
Muammara Kaddafiho je příliš silný. Síly
prozatímní vlády také oznámily, že objevily masový
hrob a v něm 1270 těl. Jedná se pravděpodobně o
oběti vězňů z věznice Abu Salim v Tripolisu, které
měly Kaddafiho síly popravit v roce 1996.

Íránský prezident navštíví Súdán
Íránský prezident Mahmoud Ahmadinejad dorazil
do Súdánu, aby prohloubil ekonomické apolitické
vztahy obou zemí. Írán spolu s Čínou patří
dloudobě k zastáncům súdánského prezidenta,
kterým je Omar Hassan al-Bashir obviněný
Mezinárodním trestním tribunálem z válečných
zločinů v dlouhotrvajícím konfliktu v Dárfúru. Na
Súdán jsou uvaleny tvrdé obchodní sankce USA a
po odtžení Jižního Súdánu ztratil Súdán
významnou část svého ropného bohatství, proto se
nyní bude zaměřovat na spolupráci s Íránem, se
kterým má mimo jiné i úzké vojenské vztahy díky
dohodě o vzájemné spolupráci z roku 2008.

Šéf banky UBS končí
Kvůli podvodným transakcím odstoupil šéf banky
UBS - Oswald Grübel. Stalo se tak pouhých 9 dní
poté, co policie obvinila makléře téže banky Kweku
Abodolia za úniky ve výši 2,3 miliard dolarů.

Podle premiéra České republiky by měl nový
zákon o financování stran platit už před
sněmovními volbami
Podle předsedy vlády Petra Nečase (ODS) by měl
nový zákon financování politických stran platit již
pro volební kampaň, která se bude konat před
následujícími sněmovními volbami, nikoliv až v
roce 2015, jak navrhuje ministerstvo vnitra.

Síly libyjských rebelů bojují o město Sirta
Rebelům se podle posledních zpráv podařilo
vstoupit za rozsáhlé podpory letadel NATO do
rodného města Muammara Kaddafiho. Město
zachvacují těžké boje a síly povstalců nachází
rozhodný a tvrdý odpor vojáků a podporovatelů
Muammara Kaddafiho. Velitel sil povstalecké
prozatímní vlády (NTC) Fathi Bafhaaga informoval
o rozdělení města na tři zóny, přičemž v jedné se

již podařilo bojovníků NTC udržet přes noc, o
druhou nyní útočníci usilují a třetí zóna stále
zůstává v držení sil Kaddafiho. NATO již
informovalo o tom, že posledních 24 hodin vede
bombardování města a zasáhlo muniční sklad i
protiletadlovou obranu. Mezitím hlásí NTC útok na
jihu u hranic s Alžírskem, kde milice loajální
Muammarovi Kaddafimu napadly
město Ghadames, podle NTC se ale útok podařilo
odrazit.

Světová banka poskytne východní Africe 1,88
miliardy dolarů
Světová banka oznámila, že více než ztrojnásobí
původní slíbenou pomoc zemím tzv. afrického rohu
kvůli extrémnímu suchu, které nyní ovlivňuje již 13
milionů lidí. Z původních 500 milionů dolarů to
bude 1,88 miliardy. Ředitel Světové banky Robert
Zoellick řekl, že peníze mají pomoci řešit sucho a
potravinovou krizi v Somálsku, Keni, Etiopii,
Eritree, Džibuti a Ugandě. Generální tajemník
OSN Ban Ki-moon přesto ve svém projevu ve
východní Africe řekl, že již nyní chybí na řešení
krize 700 milionů dolarů a tato částka se dle něj
bude ještě zvyšovat.

V Tripolisu probíhá konference: USA, Turecko
a NTC
V Tripolisu spolu o budoucnosti Libye jednají
zástupci USA, Turecka a libyjské povstalecké
prozatímní vlády (NTC).

Šéf milice v Tripolisu: "V Libyi se
nekontrolovatelně šíří zbraně a je slabé
centrální vedení"
Abdelraouf al-Kurdi, šéf bojovníků z části
Tripolisu Souq al-Jum'a  potvrzuje obavy některých
zemí z toho, že v Libyi nyní dochází k
nekontrolovatelnému šíření zbraní. Podle
al-Kurdiho se nebezpečně šíří nejen zbraně z
vojenských skladů, které jsou nyní otevřeny, ale
také mezi samotnými povstalci a lidmi všeho
druhu. To se stává podle al-Kurdiho velkým
problémem pro prozatímní povstaleckou vládu,
neboť ta má dle jeho slov jen velmi chabý nebo
téměř nulový vliv na jednotlivé povstalecké
skupiny, které se organizují samostatně a to
především dle kmenové příslušnosti nebo města,
ze kterého pocházejí. Centrální vláda tak vůbec
nemusí být schopná garantovat kontrolu nad celým
územím a může se brzy potýkat s boji mezi
jednotlivými milicemi. Pravdou zůstává, že drobné
potyčky se již několikrát udály a podle některých
důkazů rozpory uvnitř povstalců také způsobily
vraždu vojenského šéfa rebelů. Vůdce tripoliské
milice al-Kurdi své obavy prezentoval na okraj
konference v Tripolisu, které se účastní zástupci
USA, Turecka a vládnoucí prozatímní národní rady
(NTC). Vůdce NTC Mustafa Abdel Jalil mimo jiné

oznámil, že jeho síly drží v rukou mezinárodně
zakázané zbraně, které nalezly v blízkosti města
Sabha a Wadan, ale odmítl udat další podrobnosti.

Ruský ministr financí nesouhlasí s "rošádou"
Putin - Medveděv a hodlá odstoupit
Ruský ministr financí Alexej Kudrin oznámil, že
začátkem příštího roku odstoupí ze své funkce,
pokud by se budoucím ruským premiérem měl stát
současný prezident Ruské federace Dmitrij
Medveděv. Ministr financí Kudrin prohlásil, že
problémem jsou jeho neshody se současným
prezidentem, které by mu neumožnily nadále vést
svůj resort v nové vládě pod vedením případného
premiéra Medveděva. Ministr financí Kudrin, který
dříve naznačil, že by chtěl být premiérem, získal
respekt u zahraničních investorů rozhodnutím o
ukládání výnosů z ropy do fondu pro neočekávané
prudké deště, které často ochromují ruskou
ekonomiku, a také tím, že Rusku výrazně pomohl
překonat globální ekonomickou krizi v roce 2008.
Zahraniční investoři již vyjádřili své znepokojení
nad tímto krokem, protože Alexeje Kudrina
považují za patrona ruské ekonomiky.

Chile zasáhl masivní výpadek energie - zastavili
se měděné doly i hlavní město
Jihoamerické Chile zasáhl masivní blackout, tedy
výpadek dodávky elektrické energie, který způsobil
vytvoření rozsáhlých pásů po celé zemi, kde
nefungovaly žádné elektrické spotřebiče. Výpadek
zasáhl i hlavní město Santiago a největší měděné
doly světa na několik hodin. Celkem bylo v
šestnáctimilionovém Chile 10 milionů lidí bez
elektrické energie, přičemž podle odborníků není
známá příčina výpadku, zatím se jen ví, že mimo
jiné selhaly počítače, které měly zajistit řízení
napájení energetické sítě. V současnosti je
produkce elektrické energie obnovena na 90%
ovšem chilský prezident Sebastian Pinera již čelí
velké kritice za nedostatečné investice do
energetické infrastruktury země, která stále nemá
vyřešené problémy v dodávkách elektřiny po
katastrofálním zemětřesení v roce 2010. Chilský
prezident Pinera také čelí velkému tlaku v oblasti
školských reforem.

Írán chce vytvořit přímou "horkou linku"
Teherán - Washington
Íránský prezident Mahmoud Ahmadinejad v OSN
na své tiskové konferenci oznámil, že by přivítal
zřízení "horké linky" se Spojenými státy, která by
mohla pomoci odvrátit případný konflikt v Perském
zálivu. Írán zároveň prostřednictvím svého
prezidenta oznámil státům NATO, že pokud vyklidí
Perský a Ománský záliv, zajistí Írán sám
bezpečnost dodávek energetických surovin v
blízkovýchodním regionu, čímž je k tomu nepřímo
vyzývá.

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 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.

© 2011 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

