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CELAC žádá USA o otevření trhu pro Kubu
Členské státy nově vzniklé organizace CELAC (
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe

Kolumbie- hnutí FARC propustí po četných
protestech rukojmí
Po protestech proti FARC, největší kolumbijské
guerrilové organizaci, které se odehrály po celé
Kolumbii, je FARC ochotná propustit svá rukojmí.
Mluvčí organizace ovšem neuvedli, kolik vězňů
osvobodí ani kdy tak učiní. Protesty se uskutečnily
10 dní po zabití 4 příslušníků bezpečnostních sil v
kolumbijské džungli. Farc stále drží 10 členů
bezpečnostních sil a tucty civilistů. V Kolumbii
nepanoval mír již od 60. let minulého století. Nyní
se ke kolumbijcům připojil i prezident Santos, který
již několikrát prohlásil, že začne s rebely
vyjednávat, pokud přestanou útočit a složí zbraně.
Santosova vláda nedávno podnikla řadu výpadů
proti FARC, mezi nejzdařilejší patří zabití velitele
skupiny Alfonse Cany minulý měsíc.

Jemenský viceprezident vydal dekret o vládě
národní jednoty
Jemenský viceprezident Abd-Rabbu Mansour
Hadi, který nyní drží prezidentské pravomoci, vydal
dekret, kterým vytváří vládu národní jednoty
sestavenou za účelem přípravy voleb. Tento krok
je součástí plánu  o předání moci odstupujícího
prezidenta Ali Abdullah Saleha. V hlavním městě
Sanaa přesto pokračují boje.

Turecko oznámilo nové sankce proti Sýri
Turecko oznámilo nový soubor sankcí vůči Sýrii,
které zahrnují novou 30% daň na veškeré zboží ze
Sýrie. Informaci o dani přinesla televize NTV, která
citovala ministra obchodu, Hayati Yaziciho.

Mexiko zadrželo syna Muammara Kaddafiho
Mexické úřady oznámily, že se jim podařilo zastavit
propašování syna Muammara Kaddafiho a
některých příbuzných na území Mexika. Jedná se
o Saadiho Kaddafi, který uprchl z domácího vězení
v Nigeru, kam uprchl z Libye. Podle Mexičanů šlo o
spiknutí, které bylo sledováno od počátku září
mexickými tajnými službami. Mexický ministr
vnitra Alejandro Poire naznačil, že plán a podvody
včetně padělaných dokladů zahrnují prstenec
mezinárodního rozměru.

Americká FBI a rumunská SRI navazují úzkou
spolupráci v oblasti kyber-zločinu
Rumunské tajné služby (SRI) a americká FBI se
zavázaly k prohloubení  spolupráce při společném
boji proti terorismu a počítačové trestné činnosti.
Do Rumunska dorazil kvůli společným jednáním
ředitel FBI, Robert Mueller, který se přímo sešel s
Georgem Maiorem, ředitelem SRI. Rumunsko je
považováno za centrum počítačové kriminality a
podle náznaků šéfů obou tajných služeb se jedná
o nadnárodní problematiku. Američané v poslední
době velmi investovali a pomáhali při vytváření
rumunských center pro kyber-zločiny a doteď
pomohlo s výcvikem 600 důstojníků SRI.

Ruský prezident v České republice - řeší se
světová témata i vzájemný obchod
Během dvou dní má ruský prezident Dmitrij
Medveděv s českými představiteli jednat o
ekonomické spolupráci a o dostavbě jaderné
elektrárny Temelín, o kterou projevili zájem i
Rusové. Ruský velvyslanec v Praze, Sergej
Kiseljov, řekl, že se očekává podpis "významného
množství" obchodních smluv - příkladem může být
dohoda o výstavbě železnice v Rusku či opravách
ruských vojenských vrtulníků české armády. Řešit
se budou i plány NATO a USA na vznik systému

protiraketové obrany v Evropě, finanční krize,
vztahy mezi Ruskem a EU a dále i arabské
nepokoje.

Polsko podporuje Srbsko pro budoucí summit
EU, ale nezapomíná na Kosovo
Státní tajemník polského ministerstva zahraničí,
Mikolaj Dowgielewicz, oznámil, že Polsko se ke
konci svého předsednictví EU bude snažit, aby
bylo dosaženo společného konsenzu ohledně
kandidatury Srbska na nadcházejícím summitu.
Polsko zdůraznilo, že jednou z priorit jeho
předsednictví je rozšíření EU a proto podporuje
Srbsko, ovšem odmítl možnost, že by Srbsko
nemuselo uznat Kosovo, neboť Polsko samo
Kosovo uznává. Pro deník BLIC pak Mikolaj
Dowgielewicz řekl, že doporučení Evropské
komise (EK) týkající se Srbska představují solidní
základ pro diskusi mezi 27 členskými státy EU i pro
případné rozhodnutí Rady EU.

Španělsko podporuje změnu Smlouvy o EU
navrhovanou Francií a Německem
Španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero 
a jeho nástupce Mariano Rajoy oznámili, že
Španělsko plně podpoří změny Smlouvy o EU,
které navrhuje francouzsko-německá
iniciativa. Balíček opatření dohodnutých v
pondělí německou kancléřkou Angelou Merkel a
francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozy,
který zahrnuje sankce za porušení předpisů
 ohledně veřejného dluhu a deficitu bude
představen na summitu EU 9. prosince v
Bruselu. Rodríguez Zapatero řekl,
že reformy navržené Francií a Německem jsou
"důležitým krokem", který by mohl pomoci uklidnit
trhy.

Odborníci navrhují dva samostatné záchranné
fondy v EU
Zástupci zemí EU vypracovávají návrh na zřízení
nového mechanismu protikrizové finanční podpory.
Projekt by měl být představen na nadcházejícím
summitu EU ve čtvrtek. Mělo by jít o vytvoření
dvou oddělených záchranných fondů na místo
jednoho, kterým je nyní Fond finanční stability
(EFSF) zřízený na počátku roku 2011 kvůli řešení
krize.

Egyptský premiér tvrdí, že armáda má v plánu
vzdát se některých svých pravomocí
Staronový egyptský premiér Kamal al-Ganzouri
oznámil, že egyptské vojenské vedení hodlá v
příštích dnech vydat vyhlášky upravující jeho a
prezidentské pravomoci s výjimkou těch, které se
týkají soudnictví a ozbrojených sil. Dále egyptský
premiér v rámci sestavování svého nového
kabinetu jmenoval nového ministra financí, kterým
je Mumtaz al-Saíd. Brzy má také být oznámeno
jméno nového ministra vnitra.

USA jednají se syrskou opozicí o budoucí Sýrii
- hovoří se otevřeně o svržení syrského
prezidenta
Ve švýcarské Ženevě se sešla americká ministryně
zahraničí Hillary Clinton s představiteli syrské
opozice, syrskou Národní radou, zatímco z
Turecka se podle neoficiálních zdrojů infiltruje stále
více opozičních bojovníků, kteří navyšují počty
opoziční armády bojující proti syrské
vládě. Americká ministryně zahraničí prohlásila, že
je třeba svrhnout syrského prezidenta al-Assada a
vybudovat předpoklady pro budoucí syrský právní
stát. USA, EU, Turecko a Jordánsko již oficiálně
vyzvaly prezidenta Bashara al-Assada k
odstoupení. Situace v Sýrii se pak podle Reuters
stále více blíží otevřené občanské válce.

Předseda Evropské rady: "Změny smluv možná
nejsou nutné"
Po pondělním ohlášení návrhu německé kancléřky
Angely Merkelové a francouzského prezidenta
Nicolase Sarkozyho na změnu smlouvy o
Evropské unii, která by pomohla hlídat státní
rozpočty zadlužených zemí, předseda Evropské
rady Herman Van Rompuy naznačil, že to nebude
nutné. Místo toho nabízí jakousi rychlou "fiskální
dohodu", která by nepotřebovala zdlouhavé
ratifikování ve všech 27 zemích EU.

Řecký parlament většinou hlasů přijal návrh
nového rozpočtu
Pokud bude úsporný rozpočet úspěšně realizován,
měl by zvýšit důvěryhodnost země u investorů.
Hlavním důvodem, proč návrh podpořila opozice,
je prý nutnost zachránit zemi před okamžitým
bankrotem. Řecko si do budoucna klade
ambiciozní cíle snížit zadlužení země k roku 2020
na 120% HDP. Hlasování bylo doprovázeno
demonstracemi v aténských ulicích.

Britský premiér David Cameron hrozí
nepodepsáním změn smlouvy o EU
Britský premiér se vyjádřil k chystaným změnám,
ke kterým směřují rozhovory mezi Francii a
Německem, negativně. Pokud nebudou v nových
smlouvách o Evropské unii zajištěny zájmy jeho
země, změnu zablokuje. Nejdůležitější je, dle něj,
přesto najít východisko z krize eurozóny.

Írán přislíbil propříště lepší ochranu diplomatů
Írán do budoucna slíbil lepší ochranu pro diplomaty
a oznámil, že již nedovolí žádné opakování útoku,
k jakému došlo minulý týden na britském
velvyslanectví. Podle svého prohlášení si je Írán
vědom, že to poškozuje jeho již tak napjaté vztahy
s Evropou a odmítá účast na útoku, který označuje
za zcela spontánní. Kvůli útoku, o kterém Velká
Británie tvrdí, že musel být veden s podporou
íránské vlády, čelí Írán kritice, a kromě Velké
Británie své velvyslance z Íránu odvolalo i
Německo a Norsko. Britové dále vyhostili íránskou
diplomatickou misi z Londýna. Pravdou ovšem
zůstává, že 2 dny před útokem íránský
parlament odhlasoval zrušení diplomatických
vztahů s Velkou Británií.

Brazilské úřady hlásí dlouhodobě nejnižší míru
kácení deštných pralesů
Dle úřadů bylo v období mezi srpnem 2010 a
červencem 2011 vykáceno 6 238 kilometrů
čtverečních deštného pralesa, což je o 11% méně
než ve stejném období o rok dříve. Podle vyjádření
vlády na tomto faktu nese zásluhy především
tvrdší postoj vůči nelegální těžbě vzácných dřevin
na území pralesa. Rychlost odlesňování
amazonské oblasti je tak nejnižší za posledních 23
let.

Indická vláda hodlá zakročit proti hanlivému
obsahu na internetu
Indická vláda obvinila internetové společnosti z
nedostatečné spolupráce při potírání hanlivého a
útočného obsahu na webových stránkách. Indický
ministr komunikací Kapil Sibal se následně setkal s
představiteli společností Google, Facebook a
dalších. Firmy se na jednání hájili tím, že proti
"nežádoucímu" obsahu nemůžou bojovat
efektivněji než doposud. Tamní vládu naposled
pobouřily upravené fotky nynějšího premiéra a
Sonii Gandhi. Představitelé internetových
společností prý opakovaně ignorují požadavky
indické vlády na odstraňování nevhodného
obsahu.
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Rusko se ostře ohradilo proti americkým
výrokům o ruských volbách
Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo americké
výhrady ke svým volbám a označilo slova americké
ministryně zahraničí Hillary Clinton za nepřijatelná.
Ministryně Hillary Clinton totiž prohlásila, že volby
do dolní komory ruského parlamentu nedokázaly
být nezávislé a spravedlivé. Moskva ve své zprávě
oznámila, že USA  užívají "až příliš dlouho
zastaralé stereotypy, aniž by se snažily pochopit
změny v ruském volebním systému."

Rusko zahájilo dodávky humanitární pomoci
kosovským Srbům
Ruské ministerstvo pro mimořádné situace bude
na povel ruského prezidenta Dmitrije Medveděva
od zítřka posílat humanitární pomoc kosovským
Srbům. První kontingent 25 nákladních
automobilů s 284 tunami potravin, přikrývek a
nábytku by měl do kosovské Mitrovice dorazit 12.
prosince. Oznámil to ruský velvyslanec v
Bělehradě, Aleksandar Konuzin, agentuře Itar
Tasi.

Kojenecká výživa v Japonsku byla
kontaminována radioaktivním cesiem
Výrobce kojenecké výživy Meiji stáhl z oběhu svoje
produkty poté, co bylo při testech detekováno
radioaktivní cesium v sušeném mléce. Radioaktivní
prvek se do výrobku pravděpodobně dostal díky
únikům z poškozené JE Fukušima Daiichi, která je
od továrny vzdálena 320 kilometrů. Experti však
vylučují širší dopady tohoto zjištění, jelikož
společnost Meiji prodává své produkty pouze v
prefektuře Saitama v Japonsku.

Kosovský premiér: "Srbsko de iure uznalo
kosovské hranice"
Kosovský premiér Hashim Thaçi prohlásil,
že dohoda mezi Kosovem a Srbskem
o integrované správě hranic může být uzavřena
pouze mezi dvěma nezávislými suverénními státy.
Kosovský premiér dále řekl, že dohoda je
důležitým krokem k vytvoření právního státu i na
severu země a že se tak "de iure" jedná o uznání
hranic s Kosovem - "Integrovaná správa hranic dle
evropského modelu zajišťuje rychlé a
snadné procházení občanů a zboží, stejně jako
umožní, aby příslušné orgány Kosova bojovaly
proti organizovanému zločinu a zabraňovaly
pašování a obchodu s lidmi, který v posledních 12
letech vzhledem k neutišenému stavu hranic
vzkvétal," řekl premiér.

V Moskvě stále probíhají demonstrace
navzdory zákazu nepovoleného
shromažďování se
Demonstranti, kteří jsou nespokojeni s průběhem
nedávných parlamentních voleb, se střetli s

příznivci dosavadního ruského premiéra Vladimira
Putina. Při potyčkách bylo zatčeno 250
protestujících, mezi nimiž byl i politický
veterán Boris Nemtsov. Demonstrace, které v
Moskvě započaly po zveřejnění zprávy o údajném
manipulování s výsledky voleb, jsou největší za
posledních několik let.

Turecko uvítalo rozhodnutí ICJ ve prospěch
Makedonie
Turecko uvítalo rozhodnutí Mezinárodního
soudního dvora (ICJ) o pochybení Řecka při
zablokování vstupu Makedonie do NATO v roce
2008 v Rumunsku. ICJ rozhodl, že Řecko porušilo
dohodu s Makedonií z roku 1995. Turecké
ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo,
že plně podporuje makedonskou integraci do
Evropy a mezinárodních organizací včetně NATO.

Irský rozpočet se zvýší o 1,6 miliardy eur
Irský ministr financí Michael Noonan oznámil, že
vláda seškrtá své výdaje o celou miliardu eur.
Zvýšení příjmu státního rozpočtu by mělo fungovat
díky změně horní sazby DPH z 21% na
23%. Sazba daně z příjmu zůstane beze změny.
Řešení krize eurozóny je teď pro irskou vládu
zásadní - pokud se nepodaří zamezit růstu deficitů
státních rozpočtů, Irsko nemá šanci na zlepšení
své ekonomické situace.

Standard &amp; Poor's možná sníží rating
Evropského fondu finanční stability
Ratingová agentura informovala, že pokud
sníží nejvyšší známku AAA 15 zemím eurozóny,
jak oznámila v pondělí, situace bude mít negativní
dopad také na EFFS. Zemím jako Německo,
Rakousko či Nizozemsko hrozí degradace o
jeden stupeň, Francii dokonce o dva. Výsledné
změny by měly být oznámené do tří měsíců.

Ochota Norů vstoupit do EU klesla na
historické minimum
Neochota stát se 28. státem Evropské unie se v
Norsku prolíná 80% společnosti, bez rozdílu mezi
městem a vesnicí, či napříč generacemi. Političtí
představitelé státu nyní nepovažují vstup do bloku
evropských států za důležitý krok, naopak se díky
krizi eurozóny otázce spíše vyhýbají. Norsko se
však stalo členem tzv. schengenského prostoru a s
EU ekonomicky úzce spolupracuje.

Do středeční stávky českých pedagogů se
zapojí 1600 škol
Co se počtu zapojených kantorů týče, číslo stouplo
na 20 tisíc. Nejméně spokojených zaměstnanců je
přitom v Moravskoslezském a Jihomoravském
kraji. Hlavním důvodem je změna platebních tarifů,
kdy o platu kantora má nově rozhodovat ředitel
školy a ne dosavadní délka praxe. Největší obavy

mají starší kantoři, kterým by plat mohl klesnout až
na nástupních 20 tisíc. Minimální účast by měla být
zaznamenaná v hlavním městě Praze.

Americký senátor Mccain varoval ruského
premiéra Putina
Po včerejších masových demonstracích v ruských
ulicích, které byly způsobené nespokojeností s
výsledky nedělních voleb a výhrou strany Jednotné
Rusko, interpetoval americký senátor a bývalý
kandidát na prezidenta McCain situaci v Rusku
slovy, že by mohlo dojít k tzv. arabskému jaru i v
tomto regionu. Senátor také komentoval možné
zhoršení vztahu mezi Ruskem a Západem díky
několikatisícovým stížnostem na volební podvody.
Premiér Putin ve svém oficiálním proslovu uvedl,
že stranu čekají po prezidentských volbách v
březnu velké personální změny. Moskvu prozatím
před demonstranty střeží vojsko ministerstva
vnitra, jež si klade za cíl udržet v ruské metropoli
pořádek.

Rada bezpečnosti zcela otočila - byly
schváleny další sankce proti Eritreji
Rada bezpečnosti OSN rozšířila sankce proti
Eritreji kvůli údajnému pokračování v poskytování
podpory islamistickým milicím v Somálsku. Byl tak
prakticky zcela otočen původní návrh na zmírnění
dosavadních sankcí na podporu investic a rozvoje
těžebního průmyslu, o kterém měla Rada
bezpečnosti hlasovat. Eritrea se k sankcím již
vyjádřila s tím, že zcela odmítá, že by jakkoliv
podporovala povstalce v Somálsku. 

V Demokratické republice Kongo propukly
naplno nepokoje - rozhlas a televize jsou mimo
provoz
Propukly mohutné srážky mezi demonstranty a
bezpečnostními silami kvůli předběžným
výsledkům voleb, které již zpochybnila opozice.
Současný prezident Joseph Kabila podle výsledků
získal 46%, zatímco nejsilnější opoziční kandidát
Etienne Thisekedi 36%. Nepokoje probíhají
především v hlavním městě Kinhasa a provincii
Západní Kasai, baště opozice. Policie zatím
používá slzný plyn, ovšem došlo již i na střelbu.
Vláda mezitím vypnula televizní i rozhlasové
vysílání. Velké obavy mezinárodních organizací se
tak přes počáteční nadšení naplňují.

Z areálu JE Fukušima Daiichi unikla další
kontaminovaná voda
Technici detekovali únik radioaktivní vody ze
záchytných nádrží v nedělních ranních hodinách.
Část uniklé kapaliny se přitom velmi
pravděpodobně dostala i do oceánu. Společnost
TEPCO hovoří o úniku 45 tisíc litrů kapaliny, které
se z nádrží dostaly před zastavením úniku pomocí
pytlů s pískem.

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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