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Rusko se vážně zajímá o kosovské Srby,
prohlásil ruský ministr zahraničí
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil,
že Rusko plně chápe požadavky Srbů z Kosova,
kteří chtějí žádat o ruské pasy, a potvrdil, že
Moskva bude o udělení občanství vážně uvažovat.
Ruský zástupce při NATO, Dimitrij Rogozin,
prohlásil,"Je třeba si uvědomit, že tito lidé jsou
připraveni dorazit do Ruska," neboť se jim podle
jeho slov nedostává dostatečné pomoci od jejich
země a Rusko je tak jejich poslední nadějí. Ruské
velvyslanectví v Srbsku již eviduje přes 20 000
žádostí o ruské občanství od kosovských Srbů.

Hnutí Occupy Wall Street slíbilo USA "ukázat
svou sílu"
Aktivisté z hnutí Occupy Wall Street prohlásili, že
se pomstí za své vystěhování ze Zuccotti Park.
Jen dnes se pokusili narušit chod New York Stock
Exchange (Newyorská burza) a poté provedli
několik demonstrací na hlavních mostech a v
metru. Na webových stránkách "occupywalls.org"
byl ohlášen "globální den akcí", který má
kombinovat protesty po celých USA a dalších
státech jako je Španělsko, Německo, Polsko či
Belgie.

Dluh USA dosáhl 15 bilionů dolarů
Národní dluh USA dosáhl 15. listopadu 15 bilionů
dolarů, ve své zprávě to uvedlo americké
ministerstvo financí. To znamená, že za 2 roky
prezidenta Baracka Obamy v úřadu prezidenta
USA vzrostl dluh USA o 5 bilionů dolarů. Pod svém
předchůdci, prezidentu Bushovi, zdědil prezident
Obama dluh 10 bilionů dolarů. V srpnu 2011 byla
americkou vládou ustanovena Komise pro boj s
růstem dluhu, která má příští týden předložit svůj
plán na škrty ve výdajích.

Rada bezpečnosti OSN prodloužila mandát
mise EUFOR pro Bosnu a Hercegovinu
Rada bezpečnosti OSN ve
středu oficiálně prodloužila mandát Evropské
unie (mise EUFOR) v Bosně a Hercegovině o další
rok. Rezoluce o prodloužení mandátu EU byla
jednomyslně přijata všemi 15 členy Rady
bezpečnosti, ačkoliv Rusko mělo dříve jisté
výhrady ke zprávě vysokého představitele OSN
pro Bosnu a Hercegovinu, Valentina Inzko.
Rezoluce jasně deklaruje, že primární
odpovědnost za úspěšnou implementaci mírových
dohod nesou orgány Bosny a Hercegoviny. Síly
EU převzaly mandát od sil NATO v roce 2004 s
úkolem zajištění dodržování Daytonských
mírových dohod.

V Istanbulu zasedá energetické fórum -
Turecko kritizuje svět za lhostejnost k Sýrii
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan dnes ostře
zkritizoval mezinárodní společenství za velmi
slabou kritiku situace v Sýrii. "Kritiky bychom se
dočkali, kdyby Sýrie měla bohaté zásoby ropy jako
Libye," prohlásil turecký premiér. Podle Turecka
svět Sýrii nevěnuje dostatečnou pozornost a péči,
protože se nejedná o bohatou zemi, turecký
premiér kritiku mezinárodního společenství pronesl
u příležitosti energetického fóra v Istanbulu.
Turecký premiér dále uvedl, že přehlížení masakrů
a lhostejnost zasazuje nenapravitelné rány do
svědomí lidstva, zvláště pak při srovnání s
libyjskou krizí. Turecko bylo dříve velmi blízkým
spojencem Sýrie, ovšem vzhledem k současnému
vývoji a tureckému ekonomickému růstu se Turci
snaží expandovat a stát se vůdčím státem regionu,
přičemž navazují co nejlepší vztahy s novými
revolučními vládami v Egyptě, Tunisku i Libyi.
Evropská unie zatím zakázala dovoz syrské ropy,

což tvořilo 95% syrského exportu a Turecko
pohrozilo zastavením společného průzkumu
syrských ropných ložisek a omezením vývozu
turecké elektřiny.

Rusko již potřetí slíbilo pomoc eurozóně
Rusko je připraveno pomoci Evropě boji
proti finančním potížím pomocí mechanismů
Mezinárodního měnového fondu (MMF). Prohlásil
to ruský premiér Vladimir Putin. Informaci přinesla
agentura ITAR-TASS. Rusko již takovou pomoc
přislíbilo potřetí - poprvé na summitu G20 a
podruhé spolu se zeměmi skupiny BRIC. Ruský
premiér dále prohlásil, že i když je Rusko finanční
krizí taktéž zasaženo, ekonomická situace je
stabilní.

Nový řecký vládní kabinet prošel úspěšně
hlasováním o důvěře
Hlasování v parlamentu byla zajištěno pohodlnou
většinou a podporou iniciativního premiéra
Papadema. Novou vládu čeká zahájení
dlouhodobých reforem k zajištění a podpoře řecké
bilance zahraničního obchodu stejně jako sanace
bank a záchrana věřitelů. Nového řeckého
premiéra nyní čeká jednání s Mezinárodním
finančním institutem - globální bankovní
organizace, která jedná o dobrovolném snižování
řeckého dluhu.

Írán pracuje na odpůrné reakci na zprávu
MAAE o výrobě jaderných zbraní
Írán oznámil, že připravuje podrobnou reakci
na nedávnou zprávu Mezinárodní agentury pro
atomovou energii (MAAE), ve které se hovoří o
podezření Íránu z výroby jaderné zbraně. Íránský
ministr zahraničí, Ali Akbar Salehi, řekl, že
podrobná technická řeakce bude jasně prokazovat,
že zpráva MAAE nebyla pravdivá. Dále Írán tvrdí,
že různá podezření a nedostatečné důkazy ve
zprávě MAAE vycházejí z informací amerických a
izraelských tajných služeb, nikoliv z nálezů
inspektorů MAAE.

Barma bude v roce 2014 předsedat organizaci
ASEAN
Podle indonéského ministra zahraničí učinila
Barma významný pokrok v cestě za demokracií, a
tudíž může předsedat celé organizaci. Právo na
předsednictví bylo Barmě odpíráno kvůli
porušování lidských práv v zemi. Nyní to však
vypadá, že by se mohla na barmskou politickou
scénu vrátit strana barmské pro-demokratické
aktivistky Suu Kyi.

Německo přiznalo, že EU stále nezná cestu z
krize
Německá kancléřka Angela Merkel ve středu po
jednání s irským premiérem Enda Kennym
připustila, že eurozóna stále nenašla cestu ke
zotavení se z dluhové krize. Zároveň na tiskové
konferenci Angela Merkel označila Irsko za "skvělý
příklad", jak se vymanit z dluhové krize díky
pomoci z EU. Německá kancléřka zároveň opět
prohlásila, že věří, že změna smluv EU, která by
posílila pravomoci EU, by pomohla obnovit důvěru.
Nová smlouva by podle Německa měla zajistit
"rozpočtovou kázeň" společnou kontrolou a
sankcemi, které by měl v pravomoci například
Evropský soudní dvůr. Naopak irský premiér
Kenny se vyjádřil spíše pro vyčerpání všech
možností současných smluv kvůli obavám z
procesu schvalování jakýchkoliv nových smluv, i
kvůli zkušenosti s irským referendem.

Tři dny na zastavení krveprolití v Sýrii
Liga arabských států (LAS) dala režimu prezidenta

Bašára Assada ultimátum. Do tří dnů má zastavit
boj proti odpůrcům a vpustit do země zahraniční
pozorovatele. Sankce plynoucí z neuposlechnutí
však zatím nebyly uvedeny. LAS v sobotu
pozastavila Sýrii členství v organizaci a plánuje na
vládu prezidenta Assada uvalit další politické a
ekonomické sankce. Všechny členské státy LAS
po sobotních jednáních stahují ze Sýrie své
diplomaty.

Další varování pro KLDR ze strany prezidenta
Obamy
Americký prezident ve varoval Severní Koreu před
prodejem jaderného materiálu jiným státům a
teroristickým organizacím. Zmínil se přitom, že toto
jednání bude vnímáno jako vážné ohrožování
bezpečnosti USA a jejich spojenců a upozornil na
závažné důsledky, pokud k takovéto situaci dojde.
KLDR již v minulosti vyhrožovala použitím
jaderných zbraní proti Jižní Korei.

Rumunsko by po dohodě s Holandskem mohlo
vstoupit do Shengenu již příští rok
Rumunsko by mohlo vstoupit do shengenského
prostoru EU v příštím roce ve dvou krocích, poté,
co vstup Rumunska schválí Holandsko. Oznámil to
rumunský prezident Traian Basescu ve
veřejnoprávní rozhlasové stanici. Námořní a
vzdušné hranice Rumunska by se měly otevřít v
březnu 2012 a pozemní hranice v červnu nebo
červenci 2012. Rumunská diplomacie se proto
bude snažit dohodnout s holanskými zástupci, kteří
se obávají vstupu Rumunska kvůli velké míře
korupce v zemi.

OSN: "Obyvatelé Číny platí za znečištění
ovzduší vlastním zdravím"
Podle Programu pro životní prostředí vedeného
Organizací spojených národů trpí tisíce lidí
špatnou kvalitou ovzduší v Číně. Špatné životní
podmínky způsobují u lidí nemoci dýchacího
systému a u nemalé části obyvatelstva i
předčasnou smrt. Čínská vláda v reakci na tuto
zprávu zveřejnila již dlouho plánovaná opatření v
podobě programu tzv. zeleného hospodářství,
které by mělo udržet ekonomický růst země a
zároveň být šetrnější k životnímu prostředí v Číně.

Nezaměstnanost ve Velké Británii dosáhla
úrovně 8,3%
Podle britského statistického úřadu je bez práce
2,62 milionu obyvatel země. Nezaměstnaných lidí
pod 24 let věku je podle statistik 1,02 milionu. Tato
zpráva může být podle expertů znepokojující ve
spojitosti s předpovídanou stagnací britské
ekonomiky v následující polovině roku. Ve Velké
Británii je nyní nejvíce nezaměstnaných obyvatel
od roku 1994.

Arthur Levinson jmenován do čela správní rady
společnosti Apple
Dlouholetý člen vedení technologické firmy s
největší tržní hodnotou, společnosti Apple, byl nyní
jmenován na post nedávno zemřelého
spoluzakladatele společnosti a technologického
vizionáře Steva Jobse. Tato zpráva ihned
způsobila nárůst akcií společnosti o 2,5%.

Inflace v eurozóně zůstává na 3%
Cílem ECB je dosažení míry inflace ve výši 2%. K
tomu by se měla podle analytiků současná situace
přiblížit v následujících měsících. Nejnižší inflace je
podle průzkumů v Irsku (1,1%) a Francii (2,5%),
nejvyšší naopak v Estonsku, Slovensku a
Portugalsku, kde se inflace pohybuje nad hranicí
4%.
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Nový řecký premiér Lucas Papademos získal
důvěru v parlamentu
Pro bylo v hlasování 255 poslanců, přičemž proti
se vyslovilo jen 38. Nová vláda nyní musí schválit
podmínky záchranného balíčku od EU a prosadit
rozsáhlé reformy, aby Řecko mohlo obdržet další
finanční injekci ve výši 130 miliard euro.

Nový italský premiér představil složení
úřednické vlády
Bývalý eurokomisař Mario Monti a nynější italský
premiér se sám chopí správy ekonomiky a
finančních otázek země. Do čela rezortu rozvoje,
dopravy a infrastruktury byl jmenován
bankéř Corrado Passera. Ministerstvo práce a
sociálních věcí dostala na starost Elsa Fornero a o
otázky obrany státu se bude starat
admirál Giampaolo Di Paola. Právě jmenovaný
kabinet by měl zůstat ve funkci až do zákonem
stanovených voleb v roce 2013. Výnos italských
dluhopisů se na pozadí těchto zpráv dostal pod
kritických 7%.

Bank of Japan varuje před zpomalením růstu
japonské ekonomiky
Příčinou může být podle vedení banky jak krize v
eurozóně, tak silný jen, ale i záplavy v Thajsku.
Dluhová krize v Evropě snižuje poptávku po zboží
japonských firem, které zároveň trpí výpadky
zásobování kvůli rozsáhlým a dlouhotrvajícím
povodním v Thajsku. Bank of Japan i nadále drží
diskontní sazbu na téměř nulové úrovni, aby tím
podpořila růst hospodářství v zemi. Varování
přichází jen den poté, co byl zveřejněn růst
japonské ekonomiky ve třetím čtvrtletí o 1,5%.

Evropské dluhopisy padají, drží se jen německé
Napětí na evropských trzích způsobilo, že došlo k
hromadnému výprodeji francouzských, ale i
holandských a finských dluhopisů, které byly vždy
považovány za poměrně "jisté". Výprodej dnes
zasáhl také trh s českými státními dluhopisy,
jejichž cena se také propadla.

Ředitel Moody´s: "Zpřísnění pravidel pro
ratingové agentury je snahou o jejich
zpochybnění"
Podle výkonného ředitele jedné ze tří
nejvýznamnějších ratingových agentur Michela
Madelaina se nedávným výrokem o zpřísnění
pravidel pro tyto instituce snaží představitelé EU
obvinit ratingové agentury ze současné situace.
Tento plán prý povede ke zhoršení kvality a
nezávislosti práce agentur. Přísnější pravidla prý
navíc nemohou zajistit obnovení důvěry investorů.

USA odmítají dělení či jakoukoliv územní
výměnu kosovského území
Náměstek americké ministryně zahraničí,

Philip Gordon, prohlásil směrem k Srbsku, že musí
po celém Kosovu existovat bezpodmínečná
svoboda pohybu a že americká vláda od Srbska
očekává plnou spolupráci s misemi KFOR a
EULEX při odstraňování barikád na severu Kosova
a stejně tak při odpovídající kontrole hranic. Dále
slovy náměstka Gordona USA odmítly jakékoliv
dělení Kosova či výměny území. Náměstek
Gordon to prohlásil ve Sněmovně reprezentantů
před výborem pro Evropu a Eurasii. Nejvíce se
diskutovala situace v srbsko-kosovském problému
a problematika Bosny a Hercegoviny. Rádio Hlas
Ameriky v Srbsku mezitím odvysílalo, že je těžké
představit si zemi, která má vstoupit do EU a
zároveň při tom financovat samostatné
nekontrolovatelné instituce v sousedním státě
(Kosovu).

Afghánský prezident vyzývá k zastavení
nájezdů NATO a USA
Afghánský prezident Hamid Karzai vyzývá USA a
NATO k zastavení nočních nájezdů na Afghánistán
jestliže má být podepsána jakákoliv strategická
smlouva o partnerství. Afghánský prezident
prohlásil, že podporuje vzájemnou spolupráci, ale
pouze pokud budou dodržována určitá pravidla -
tedy národní integrita bez nočních náletů a
nájezdů a bez domovních prohlídek. Noční
nájezdy jsou podle zahraničních vojáků
nejúčinnější zbraní, ovšem často při nich umírají
civilisté. Partnerství, které prezident Karzai zmiňuje
se týká plánovaných dohod mezi Kábulem a
Washingtonem po roce 2014, kdy zahraniční
jednotky odejdou ze země. Podobná jednání vede
Afghánistán i s Velkou Británií, Francií, Austrálií a
EU.

Španělská ekonomika se zastavila
Španělská ekonomika se ve třetím čtvrtletí zcela
zastavila, a to pouhé 4 dny před všeobecnými
volbami. Zatímco ve 2. čtvrtletí HDP rostlo o 0,2%,
toto čtbrtletí navykázalo HDP žádný růst a
španělská ekonomika se zdá velmi
"pošramocená". Ve srovnání s minulým rokem v
tuto dobu vzrostla ekonomika pouze o 0,8%. Uvedl
to španělský Národní statistický institut.

USA budou s Řeckem i v "těžkých časech"
Prezident USA Barack Obama prohlásil při
telefonátu s bývalým řeckým premiérem
Papandreou, že Spojené státy budou stát s
Řeckem i v těžkých časech. K telefonátu mezi ním
a americkým prezidentem došlo, aby prezident
Obama poděkoval bývalému řeckému premiérovi
za vedení Řecka v posledních dvou letech, uvedl
to Bílý dům.

Austrálie odsouhlasila přítomnost americké
armády na své půdě
USA a Austrálie oznámily dohodu o rozmístění
amerických vojenských sil na australské půdě.
Australská premiérka, Julia Gillard, oznámila dnes
podmínky dohody na tiskové konferenci spolu s
americkým prezidentem Barackem Obamou. V
severní Austrálii má vzniknout základna s 200 až
250 muži US Marines Force, kteří by se měli
střídat po 6 měsících. Postupem času by pak jejich
počet měl vzrůst až na celkových 2 500 mužů.
Podle dohody budou také americkým letounům k
dispozici všechna vojenská letiště v Austrálii.
Prezident Obama k dohodě řekl, že lépe umožní,
aby USA mohly reagovat na celou řadu
humanitárních katastrof a bezpečnostních hrozeb.

Rusko kritizuje zpráva o Bosně a Hercegovině
předložena Radě bezpečnosti OSN
Rusko zkritizovalo zprávu, kterou předložil Radě
bezpečnosti OSN vysoký představitel OSN pro
Bosnu a Hercegovinu, Valentin Inzko. Ve zprávě
se uvádí, že současná politická situace v Bosně a
Hercegovině je nestabilní.
RusRusko kritizuje zprávu vysokého
představitele pro Bosnu a
Hercegovinu Valentin Inzko předložena Radě
bezpečnosti OSN, která líčí regionu jako politicky
nestabilní. Ruský velvyslanec v Radě
bezpečnosti, Vitalij Churkin, prohlásil, že ve zprávě
se záměrně zdůrazňují negativní faktory, zatímco
se přecházejí úspěchy této země. "zdá se, že
zpráva vysokého představitele pro Bosnu záměrně
ignoruje zlepšení Bosny při hledání různých řešení
a společných východisek, které odůvodňují její
další existenci," řekl podle RIA Novosti velvyslanec
Churkin, přičemž zdůraznil, že hlavním úkolem
mezinárodního společenství je vyřešení konfliktu a
přenesení odpovědnosti na Bosnu a Hercegovinu -
v praxi tedy zrušení vysokého představitele OSN.

Rusko žádá Velkou Británii o podporu ve věci
protiraketových šítů
Rusko varuje, že příjme odvetná „vojenská
opatření“, pokud USA a organizace NATO budou
pokračovat v programu budování protraketové
obrany bez souhlasu Kremlu.  Dmitri Rogozin,
ruský velvyslanec v NATO, hovořil o znepokojení
Moskvy nad americkou ignorací postavení Ruska,
které bude mít důsledky nejen pro evropskou
obranu, ale i v rámci spolupráce v Iránu, Sýrii a
Afganistánu. Velvyslanec poukázal na fakt, že
USA, posléze NATO, odmítly několik návrhů
Moskvy k tomu, aby protiraketové štíty byly
postaveny ve spolupráci s Ruskem. Rusko je
přesvědčeno, že Velká Británie má schopnost
zabránit tomu, co sám nazval „návratem Studené
války“.

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.
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