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Rakouská armáda chystá nácvik intervence do
severního Kosova
Rakouská média informovala o vojenských
manévrech, které se uskuteční v polovině prosince
v regionu Kärntni. Cvičení se zúčastní 2500 vojáků
s novými bojovými vrtulníky určenými k provádění
vzdušných i vojenských operací. Velitel VII. brigády
rakouské armády, Starlinger Thomas, oznámil, že
cvičení je zaměřeno na přípravu intervence v
severním Kosovu v případě potřeby, kvůli tomu
byla dle jeho slov i vybrána oblast Kärntni, která se
terénem podobá severnímu Kosovu.

Na severu Sýrie bojuje povstalecká armáda s
armádou věrnou vládě
Propukly boje mezi vojenskými odpadlíky
formujícími se na severu Sýrie, kteří zahájili sérii
útoků u města Idlib na syrskou armádu věrnou
prezidentovi al-Assadovi. Podle místních
pozorovatelů od půlnoci zahynulo 15 bojovníků.
Syrská armáda zatím nadále pokračuje v
potlačování povstání.

V Jemenu se stále bojuje, ačkoliv prezident
Saleh odstupuje
Ačkoliv jemenský prezident Ali Abdullah Saleh
předal svou moc do rukou
viceprezidenta Abd-Rabbu Mansoura
Hadi, především ve městě Taiz, které leží 200 km
od hlavního města, se již třetí den bojuje mezi
rebelujícími opozičními silami a vojáky věrnými
prezidentu Salehovi. Z necelé 3 dny již zahynulo
16 lidí. Ani jedna ze stran nerespektuje výzvu
současné hlavy země, viceprezidenta Hadiho.
Podle obyvatel Taizu vládní město ostřelují tanky a
dělostřelectvem a povstalci se brání odpalováním
raket. Střely dopadají i na obytné čtvrti. Na 3000
rodin již uprchlo do místního obchodního centra.

Prezident Venezuely pořádá summit zemí
Latinské Ameriky a Karibiku
Cílem setkání celkem 33 států, vyjma USA a
Kanady, je posílení regionální spolupráce. Celý
tento blok by podle slov prezidenta Huga Cháveze
měl následně působit jako protiváha vlivu USA v
regionu. Výsledkem dvoudenního summitu by pak
mělo být vytvoření nového společenství zvaného
Komunita latinskoamerických a karibských států
(CELAC).

Srbsko a Kosovo se dohodly na vzájemné
hraniční integritě
Dohody, kterou zprostředkovala EU, bylo
dosaženo v 8. kole jednání zástupců Prištiny a
Bělehradu. Samotná dohoda o společné kontrole
hranic byla dosažena již dříve v listopadu, ovšem
nyní byla uzavřena konečná dohoda o integrované
správě hranic a především o právní působnosti -
Kosovo i Srbsko se budou na šesti společných
hraničních přechodech řídit vlastní jurisdikcí a obě
země budou spravovat vlastní celnice. V praxi tedy
hranice mezi Srbskem a Kosovem získají podobu
evropského hraničního modelu založeného na bázi
vzájemné spolupráce. Stejně tak Srbsko prakticky
dle kritérií evropských právních předpisů uznalo
kosovské hranice. Podle slov představitelů EU tak
padl další blok, který bránil Srbsku v eventuálním
členství v EU. Problematika na hranicích mezi
oběma zeměmi si vyžádala i desítky zraněných
vojáků mírové mise, kteří se snažili odstranit z
hraničních přechodů betonové zátarasy.

Eritreu čeká zmírnění sankcí Rady bezpečnosti
OSN
Příští týden plánuje Rada bezpečnosti OSN
hlasovat o uvolnění sankcí proti Eritrei, která čelí
od roku 2009 sankcím, které dle návrhu Gabonu

zakázaly zahraničním firmám investování do
těžebního průmyslu, dovoz minerálů a zablokovaly
placení daní, které Eritrea uvalila na převodu
finanční převody svých občanů v zahraničí. Eritrea
od války s Etiopií má velké množství svých
obyvatel rozptýlené po Blízkém východě a
mezinárodní společenství obviňuje vládu
prezidenta Isaiase Afewerkinta, že získané peníze
zneužívá. Nový návrh klade zodpovědnost na
investory, kteří nyní musí hlídat, zda jejich peníze
nejsou používány k destabilizaci regionu, zatímco
státy s eritrejskou diasporou musí dohlédnout na
to, že Eritrea své občany v zahraničí nevydírá. Pro
Eritreu s velkým nerostným bohatstvím by to
znamenalo obrovské oživení ekonomiky díky
zahájení těžby, v čemž kritici spatřují nové
nebezpečí destabilizace východní Afriky.

Obavy z odchodu USA z Iráku rostou - došlo k
atentátu v "zelené zóně"
Irácké úřady oznámily, že v tomto týdnu došlo k
bombovému útoku přímo v "zelené zóně" v
Bagdádu. Zelená zóna je nejostřeji hlídaný prostor,
kde sídlí např. americké velvyslanectví nebo irácký
parlament a ministerstva. Od dobytí Bagdádu
americkými silami v roce 2003 je zóna strážená
americkými silami. K útoky prý došlo den před
návštěvou amerického viceprezidenta Joe
Bidena. Vrchní šéf irácké rozvědky, generál
Qassim al-Moussawi, uvedl, že cílem útoku byl
pravděpodobně irácký premiér Nuri al-Maliki. V
reakci na událost se ale nyní ozývají kritické hlasy,
které se obávají o bezpečnost v Iráku po odchodu
americké armády, když již nyní může atentátník
proniknout na nejlépe chráněné místo.

Americký ministr obrany: "Izrael si už musí
sednout k tomu zatracenému jednacímu stolu"
Americký ministr obrany Leon Panetta vyzval Izrael
k zahájení mírových jednání s Palestinci. Ministr
Panetta Izrael varoval již před 2 měsíci před
mezinárodní izolací a nyní to učinil zase u
příležitosti fóra ve Washingtonu, kde se řešil i
vojenský útok na Írán, který Leon Panetta odmítá s
tím, že by to měla být až poslední možnost. Podle
slov amerického ministra obrany se nyní, vojensky
silný, Izrael snaží bojovat proti arabské bouři, která
víří diplomatické vztahy a ustálenou situaci po
celém Blízkém východě, ovšem podle USA by
Izrael neměl všechna povstání vnímat jako své
ohrožení, ačkoliv přiznal, že například to egyptské
skutečně vedlo k velké změně situace. "Chápu, že
teď není čas usilovat o mír a že arabské probuzení
dále ohrožuje sen o bezpečném a klidném
židovském demokratickém Izraeli, ale Izrael teď
musí riskovat, řekl ministr."

Americký ministr financí Geither zvyšuje tlak
na evropské leadry 
Ministr oznámil, že je odhodlán naléhat na klíčové
evropské představitelé, aby přijali rozhodná
opatření, která by zabránila stavu, kdy se z
dluhové krize stane mezinárodní nákaza. Geither
dále uvedl, že příští týden podnikne cestu do
Evropy, kde se setká s hlavními představiteli
Francie, Itálie a Španělska. V Evropských zemích
se tento týden jednalo s Mezinárodním měnovým
fondem (MMF) o bilaterálních půjčkách, které by
byly použity k posílení zdejších ekonomik. Kongres
Spojených států amerických však nemá v úmyslu
nijak rozšířit zdroje MMF.

Německá kancléřka Merkelová: Potřebujeme
fiskální unii
Na dnešním proslovu k Bundestagu, německému
spolkovému sněmu, kancléřka zdůraznila potřebu
sjednotit země eurozóny s ostatními státy

Evropské unie v jednotnou, silnou fiskální unii.
Merkelová dále popsala stávající situaci jako krizi
důvěry, v níž selhali především politici. Změnou
smlouvy o Evropské unii chce zabránit unáhleným
opatřením, jakými je například návrh unijních
dluhopisů, tzv. "eurobondů". Proti změně smlouvy
se ostře vymezil britský premiér David Cameron.

V České republice se stávkuje - stávkují české
aerolinie a chystají se i školy
Piloti Českých aerolinií (ČSA) od čtvrtka stávkují
kvůli nesouhlasu se špatným hospodářským
vedením společnosti, podle odborové organizace
pilotů (CZALPA) totiž dochází k vyvádění peněz z
ČSA. Vedení aerolinií se naopak brání, že piloti
hájí pouze své finanční pozice bez ohledu na
klienty. Několik stovek klientů bylo již stávkou
ovlivněno, ovšem ČSA zajistilo náhradní letadla a
získalo pomoc i od cizích leteckých společností v
podobě letů s větší kapacitou. Do stávky pak
hodlají vstoupit i čeští učitelé, kteří nesouhlasí s
platovou reformou rušící ohodnocení dle délky
výkonu povolání. Český ministr školství, Josef
Dobeš, ale prohlašuje, že reforma je v zájmu
učitelů.

Vedení MMF bude příští týden diskutovat o
vyplacení 2,2 miliardy eur pro Řecko
Tato částka má být uvolněna v rámci
osmimiliardové části záchranného balíčku v
celkové hodnotě 110 miliard euro. Oněch 8 miliard
by mělo Řecko mělo dostat za rozsáhlé strukturální
reformy. Tiskový mluvčí MMF dále uvedl, že
Mezinárodní měnový fond zatím neuvažuje o
vydání druhého záchranného balíčku, a že se
vedení fondu bude nyní primárně soustředit na
výše zmíněných 110 miliard, které byly na pomoc
Řecku vyčleněny minulý rok.

Britský premiér David Cameron hrozí
blokováním francouzsko-německých snah
Francie a Německo se přitom budou příští týden
snažit o změnu smlouvy o Evropské unii, která dle
britského premiéra není nutná. Cameron naopak
předpokládá, že k posílení společné měny a
stability eurozóny je nutné, aby se za něj zaručila
Evropská centrální banka. Tím by narostla
konkurenceschopnost unijních států. Pokud bude
smlouva změněná, Velká Británie ujišťuje své
občany, že bude i nadále chránit britské zájmy.

Royal Dutch Shell kvůli sankcím v Sýrii
prozatím končí
Holandská společnost Royal Dutch Shell oznámila
ukončení své činnosti v Sýrii, kde se podílí na
ropných vrtech, v souladu se sankcemi EU.

JAR ostře kritizuje eurozónu: "potápějící se
rozvinutý svět táhne zbytek světa ke dnu"
Jihoafrický ministr financí Pravin Gordhan
prohlásil, že světová ekonomika se nepříjemně
rozhoupala v důsledku problémů eurozóny. Podle
slov ministra Gorghana selhání evropských vůdců
dělat správná rozhodnutí při řešení krize bude mít
obrovské důsledky pro výhled globální ekonomiky.
Dále jihoafrický ministr prohlásil: "To, co se dnes
děje, je, že potápějící se rozvinutý svět táhne
zbytek světa dolů, spíše než by zvládal situaci. A v
důsledku toho hrozí problémy i našim ekonomikám
bez viny - JAR, Číny, Brazílie či Indie. Ministr
financí JAR pak vyzval Evropu k ustoupení od
vzájemných zájmů a zahájení zodpovědných kroků
pro celosvětovou ekonomiku.

Pákistán změnil pravidla pro svou armádu -
nyní může střílet na NATO bez čekání
Pákistánští vojenští velitelé v příhraniční oblasti s
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Afghánistánem od nynějška mohou opětovat
palbu, pokud na ně bude veden útok, aniž by
museli čekat na svolení z vyšších míst. Oznámil to
vrchní velitel pákistánských ozbrojených sil,
generál Ashfaq Kayani. Generál Kayani uvedl, že
nechce, aby nadále existovali pochybnosti mezi
pákistánskými důstojníky o rovnosti pákistánského
zapojení v misích NATO.

 

Mezinárodní trestní tribunál vydal zatykač na
súdánského ministra obrany
Generální prokurátor Mezinárodního trestního
tribunálu (ICC), Luis Moreno Ocampo, požádal o
zatykač na súdánského ministra obrany
Mohameda Husseina Abdelrahima za zločiny proti
lidskosti a válečné zločiny spáchané v Dárfúru od
srpna 2003 do března 2004. Hussein byl ministr
vnitra a zvláštní představitel prezidenta Súdánu v
Dárfúru v době zločinů, uvádí žalobce. Zatykač
přichází necelý den poté, co došlo k vyhrocení
vztahů mezi Keňou a Súdánem kvůli
mezinárodnímu zatykači na súdánského
prezidenta Omara al-Bashira, který je obviněn z
genocidy.

Do Ugandy se vrací nepokoje s rostoucím
nedostatkem energie
V Ugandě v posledním týdnu došlo k několika
vzpourám, poslední propukla dnes kvůli dalšímu
celodennímu výpadku elektřiny ve městě Ndeeba.
Lidé postavili na hlavních ulicích barikády a
zapalovali pneumatiky. Policie zahájila nasadila
slzný plyn a gumové projektily, aby dav rozehnala,
ale analytici varují, že nepokoje by mohly
znervózňovat investory, kteří se již vystrašili na
přelomu roku 2010 a 2011, kdy docházelo k
masivním nepokojům v hlavním městě Kampala.
Stejně tak Ugandě nepomáhá ani nejvyšší infalce
za posledních 20 let. Uganda je třetí největší
ekonomikou východní Afriky a nedávno objevila
velké zásoby ropy, ovšem potýká se dlouhodobě s
nedostatkem energie kvůli mnoha letům
nedostatečných investic do energetického sektoru.
V nedávné době dokonce byly dvě soukromé
tepelné elektrárny nuceny ukončit provoz kvůli
neschopnosti vlády poskytnou dotace. Africká
rozvojová banka pak snížila předpokládaný růst
Ugandy v roce 2011 z 6,3% na 6,1%. V roce 2010
vykazovala ugandská ekonomika růst 6,4%.

Ruská Renaissance Asset Managers:
"zapomeňte na Asii, investujte v Africe"
Jeden z šéfů ruské Renaissance Capital, Plamen
Monovski, v rozhovoru pro Reuters uvedl, že Afrika
dnes připomíná Čínu v roce 1999. "Je to poslední
místo na světě, které čekají rychlé změny a
pokrok," řekl Monovski. Podle jeho názoru by se

měli investoři obrátit do Afriky, kde se akcie
obchodují za "mimořádně levné" ceny a ekonomiky
místních zemí začínají těžit z obrovské čínské
poptávky po přírodních zdrojích a z masivních
asijských investic. Jako příklad uvedla hlava
 Renaissance Asset Managers (jedné z dceřiných
společností Renaissance Capital), která spravuje
2,5 miliardy dolarů poslední singapurskou
komoditní společnost Olam International Ltd, která
oznámila investici 100 milionů dolarů do Nigérie či
soukromou banku Standard Chartered, která
plánuje vstoupit na trh Keni.
Samotná Renaissance Capital dnes vlastní části
jihoafrické Telecom MTN Group Ltd a
nigerijské Zenith Bank plc. Plamen Monovski se
domnívá, že největší zisky se budou týkat africké
infrastruktury spojené se spotřebiteli a finančním
sektorem, který se nyní začne rozvíjet spolu s
rostoucí prosperitou.

Přes noc došlo k diplomatické krizi mezi Keňou
a Súdánem
Poté, co keňská justice rozhodla, v souladu se
smluvním členstvím Keni v Římském statutu, o
povinnosti keňských orgánu zatknout súdánského
prezidenta Omara al-Bashira, na kterého vydal
zatykač Mezinárodní trestní tribunál (ICC), Súdán v
noci zahájil kroky k vyhoštění velvyslance Keni a
zároveň povolal svého velvyslance z Nairobi.
Súdán také hrozil zavedením sankcí proti Keni.
Ještě v noci proto do Súdánu dorazil keňský
ministr zahraničí Moses Wetangula a setkal se se
Súdánským prezidentem al-Bashirem obviněným z
genocidy, aby diplomatickou krizi zažehnal. Keňa
poté oznámila, že situace se uklidnila a velvyslanci
nebudou odvoláni. Podle ministra Wetanguli by
súdánské sankce byly pro keňskou ekonomiku
fatální.

USA volají po odblokování integrace
Makedonie
Americký velvyslanec v Makedonii, Paul Vlores, se
setkal s vůdcem Demokratické strany Albánců v
Makedonii, Menduhem Thacim, a vůdcem Národní
demokratické renesance, Rufim Osmani. Hlavním
tématem jednání byla integrace Makedonie a
Makedonců, přičemž na konci jednání došlo ke
společné výzvě k odblokování integračního
procesu Makedonie, které způsobuje Řecko.

Rakousko řeší Kosovo a varuje Srby
Rakousko požádalo  Srbsko, aby převzalo
odpovědnost za kosovské Srby, kteří se střetli s
jednotkami KFOR na severu Kosova. Rakouská
vláda významně odsoudila poslední incident a
zdůraznila, že potenciální budoucnost Srbska v EU
závisí na jeho současných krocích v této ožehavé
kauze a dialogu s Kosovem. Rakouský ministr
zahraničí Michael Spindelegger pak prohlásil, že

Rakušané se při včerejším jednání hlav evropské
diplomacie soustředili na otázku Kosova, která se
významně řešila.

Bulharsko se připravilo na pád Eura - chce, aby
se s ním počítalo i ve fiskální unii Němců
Bulharský ministr financí Simeon Dyankov oznámil,
že Bulharsko připravilo alternativní plán pro případ,
kdyby zanikla společná měna EU - Euro. Bulharský
ministr dále citoval eurokomisaře Olli Rehna, který
prohlásil, že příštích deset dní bude mít klíčový
význam pro budoucnost Eura. Bulharsko by pak
bylo jednou z mála zemí, která by ihned mohla
vstoupit do "fiskální unie", kterou v případě pádu
Eura plánují Německo, Rakousko, Lucembursko,
Nizozemí, Finsko, Estonsko a Švédsko.

USA a EU vidí budoucnost Balkánu stejně
Náměstek amerického ministerstva
zahraničí, Philip Reeker, který dříve působil jako
velvyslanec USA v Makedonii, zdůraznil, že USA
a EU sdílejí společnou vizi, pokud jde o země
západního Balkánu a jejich budoucnost v EU.
Podle jeho slov je i zájmem spojených států, aby
země jako Srbsko, Kosovo, Bosna a Hercegovina
a další byly co nejdříve členy EU. Dále se USA
jeho slovy vyjádřily k poslednímu incidentu na
severu Kosova, které označily za násilí spáchané
na jednotkách KFOR a odsoudily ho, stejně tak ale
ocenily prohlášení srbského prezidenta Borise
Tadice, který vyzval k kosovské Srby k opuštění
barikád a odsouhlasil společnou kontrolu hranic
mezi Kosovem a Srbskem.

Představitelé Makedonie a Bulharska oznámili
vybudování železničního propojení obou zemí
Plánovaná výstavba by na obou koncích železniční
tratě měla začít na počátku roku 2013, jak uvedl
makedonský ministr dopravy Mile Janakieski.
Projekt je podporován Evropskou investiční
bankou a Evropskou bankou pro rekonstrukci a
vývoj. To, že obě země zatím nejsou železnicí
propojeny, je podle ministra dopravy Janakieskiho
vina hlavně problematických vztahů Bulharska a
Srbska ve dvacátém století. Makedonie byla
dlouhou doby považována za "jablko sváru" mezi
oběma těmito státy.

Austrálie odmítá navrhování bezpečnostního
paktu s USA a Indií
Mluvčí australské vlády uvedl, že ministr
zahraničí Kevin Rudd byl v deníku Australian
Financial Review špatně interpretován. Australský
ministr se prý vyjádřil ke změně "uranové" politiky
země a nijak nenavrhoval jakýkoliv bezpečnostní
pakt. Touto zprávou byl prý zaskočen i samotný
indický ministr obrany. Existence podobného
návrhu by podle expertů pobouřila hlavně Čínu.

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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