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Americký prezident poprvé přiznal ztrátu
bezpilotního letounu nad Íránem
Americký prezident Barack Obama poprvé přiznal
ztrátu amerického bezpilotního letadla v Íránu a
vyzval íránskou vládu, aby sofistikované špionážní
letadlo navrátila. Jde tak o první oficiální přiznání
ztráty nejutajovanějších technologií v této oblasti.
Írán zachycení letadla oznámil již dříve a jeho
zprávy USA popíraly, nyní ovšem odmítá návrat
letadla a zároveň oznámil, že již rozpoznal téměř
všechny americké systémy v letounu s tím, že je
využije pro své účely aniž by je poskytl zahraničí.
Americký prezident odmítl komentovat, jak se
letoun USA dostal do íránského vzdušného
prostoru, zatímco Írán hovoří o jasné intervenci,
kterou hodlá řešit dle mezinárodního práva.
Vojenští experti pak přiznávají, že jde o
významnou ztrátu z hlediska vojenských
technologií a že v Pentagonu existují obavy z
okopírování těchto technologií íránskou armádou.

Irský premiér tvrdí, že změny Smlouvy o EU se
obyvatel budou týkat nejdříve v březnu 2012
Irský premiér Enda Kenny prohlásil, že do března
2012 se nebude rozhodovat o tom, zda se Irsko
skutečně připojí ke změnám ve Smlouvě o EU.
Podle irského premiéra bylo zatím dosaženo
pouze politické rozhodnutí, jehož cílem je záchrana
eura, skutečné změny vedoucí k referendu o
změně ústavy se mohou očekávat nejdříve za tři
měsíce, neboť se musí vytvořit text změn i jejich
skutečná podstata.

Britský premiér David Cameron: "Členství v EU
je pro nás zásadní."
Britský premiér David Cameron při svém projevu
v parlamentu prohlásil, že členství Velké Británie v
EU je zásadní a strategické. Velká Británie dle slov
svého premiéra v EU hodlá zůstat, nicméně
podepsání nové dohody o smlouvě o EU není v
zájmu zemí mimo eurozónu.

Maďarsko překvapivě otáčí - premiér Viktor
Orban chce do fiskální unie a varuje před
dopadem krize v roce 2012
Maďarský premiér Viktor Orban se velmi silně
vyjádřil k probíhající dluhové krizi eurozóny. Podle
maďarského premiéra bude rok 2012 velmi
bouřlivý a dopad krize tvrdý, premiér to prohlásil při
vystoupení v parlamentu, kde mimo jiné informoval
i o snížení předpokládaného ekonomického růstu.
Premiér Orban pak poslance vyzval k urychlené
debatě, aby se Maďarsko co nejdříve mohlo
připojit k bloku tvořící se fiskální unie.

Evropská komise se s politováním vyjádřila k
vetu Velké Británie na summitu EU
Evropský komisař pro hospodářské záležitosti Olli
Rehn vyjádřil "politování" nad
rozhodnutím britského premiéra Davida
Camerona vetovat nové smlouvy o EU, které mají
urychlit fiskální a hospodářskou integraci EU.
Podle eurokomisaře Rehna jsou smlouvy v zájmu
EU i britských občanů.

Rada Evropy řeší makedonské národnostní
menšiny, problémem jsou Romové
Poradní výbor Rady Evropy pro Rámcovou úmluvu
o ochraně národnostních menšin po své třetí
návštěvě Makedonie v tiskové zprávě oznámil, že
v Makedonii by mělo být vynaloženo větší úsilí na
podporu práv národnostních menšin, vzájemného
dialogu a tolerance. Výbor ale přivítal přijetí nových
právních předpisů k provádění rámcové dohody z
Ochridu z roku 2001 o mezi etnické
spolupráci. Stejně tak je oceňován i
dobře rozvinutý systém vzdělávání v menšinových

jazycích u dvojjazyčných a trojjazyčných škol – to
se týká albánštiny, srbštiny a turečtiny. Nutná je
ale podpora zaměstnanosti mezi Romy a
poskytnutí více prostředků
na bydlení, zdravotnictví a vzdělávání u této
skupiny.

Turecká ekonomika razantně roste, prohlubuje
se ale i deficit
Turecká ekonomika ve třetím čtvrtletí vykázala růst
8,2%. V současnosti je Turecko 17. největší
ekonomikou světa a dlouhodobě jeho ekonomika
roste jedním z nejrychlejších temp. Turecký
statistický úřad (TUIK) dále uvedl, že turecké HDP
vzrostlo za posledních 9 měsíců o 9,6%. Turecko
ale také trápí velký deficit ve výši 31,5 miliard
dolarů (23,7 miliardy euro), přičemž deficit tak
podle turecké centrální banky od začátku roku
narostl o 94%.

Černohorský parlament projednává rozpočet
na rok 2012
Ten by měl být ve výši 1,25 miliardy eur, což je o
několik milionů eur méně než v uplynulém roce.
Tamní ministr financí Milorad Katnic dodal, že
rozpočet byl sestavován za předpokladu 2% růstu
ekonomiky země.

Řecko by mělo navrhnout další dočasné
dohody o vztahu s Makedonií
To řekl bývalý řecký velvyslanec v
Makedoni Aleksandros Maljas, podle kterého by
mělo Řecko jako odpověď na verdikt soudního
tribunálu v Haagu iniciovat nové dočasné dohody.
Haagský tribunál zamítl řecká obvinění Makedonie
z její "mstivé propagandy" s ohledem na kulturní
uzurpaci ze strany Řecka. Bývalý řecký ambasador
vidí chybu především na straně právnického
zastoupení Řecka při procesu a dodává, že Řecko
již dávno mělo podat stížnost na Makedonii pro
neplnění současných dohod, které by situaci
umožnily jiný vývoj.

Čínský prezident slíbil zvýšení poměru dovozu
v celkové obchodní bilanci země
Prezident Hu Jintao tento krok odůvodňuje snahou
o podporu globálního obchodování. Čínský
prezident zároveň ve svém projevu ku příležitosti
desátého výročí vstupu Číny do WTO zmínil, že by
se hodnota dovozu v příštích pěti letech mohla
vyšplhat až na 8 trilionů dolarů oproti stávajícímu
1,39 trilionu dolarů. Podle statistických úřadů
vzrostl čínský vývoz za měsíc listopad o 14%,
přičemž dovoz do země zaznamenal navýšení o
22%.

Indická průmyslová výroba klesla o 5,1%
Tento pokles zaznamenaný za měsíc říjen byl pro
indické továrny a doly prvním za více než dva roky.
Je to zároveň další známkou zpomalení růstu
indické ekonomiky. Tento týden zároveň snížila
indická vláda odhady pro ekonomický růst země za
tento fiskální rok na 7,25% - 7,75% z původně
předpovídaných 9%.

Největší starosti působí lidem po celém světě
korupce, chudoba a nezaměstnanost
Podle průzkumů společnosti GlobeScan, kterého
se zúčastnilo 11 tisíc lidí ve 23 zemích celého
světa, jsou tato tři témata pro obyvatele stále těmi
nejpalčivějšími. Otázka nezaměstnanosti však v
porovnání s posledními průzkumy působí lidem
čím dál tím větší starosti. Jako svoji největší obavu
ji uvedlo přes 18% dotázaných, což je šestkrát více
než ve stejném průzkumu v roce 2009.

Pákistán bude pokračovat v blokování přístupu
konvojům NATO do Afghánistánu
Blokáda by mohla trvat až několik týdnů, jak uvedl
pákistánský premiér Yousuf Raza Gilani. Pákistán
zablokoval průchod konvojů NATO do sousedního
Afghánistánu po útoku na jeho dvě pohraniční
základny helikoptérami Severoatlantické aliance
minulý měsíc. Při tomto incidentu zahynulo 24
pákistánských vojáků. Premiér Gilani zároveň
nevylučuje možné uzavření pákistánského
vzdušného prostoru pro letouny USA.

Moskva očekává další rozsáhlou demonstraci
Dva dny po konání jedné z největších demonstrací
v novodobé historii Ruska oznámili aktivisté plán
uspořádat další rozsáhlé protesty proti údajně
zfalšovaným výsledkům voleb do Státní dumy.
Akce je naplánována na 24. prosince, organizátoři
tentokrát očekávají účast nejméně 50 tisíc lidí.

V Lotyšsku vypukla panika důsledkem
nepříznivých informací o stavu banky
Swedbank
Více jak 10 tisíc obyvatel již vybralo své úspory po
nařčeních, že se banka dostala do finančních
nesnází a právních problémům v Estonsku a
Švédsku. Generální ředitel banky označil zvěsti za
"absurdní". Klientům 10. největší lotyšské
banky Latvijas Krajbanka byl na několik dnů
odepřen přístup k jejich účtům, poté co banka
vstoupila do likvidačního procesu. Kontroloři
objevili několik velkých podvodů a společnost tak
byla převzata do státní kontroly. Policie teď
oznámila zahájení vyšetřování ohledně zdroje
pomluvy Swedbanky. Šíření nepravdivých
informací, které destabilizují bankovní systém, je v
Lotyšsku trestným činem.

Francouzský prezident Sarkozy komentoval
"rozdělení Evropy"
Státník komentoval důsledky pátečního summitu,
kdy Velká Británie nepodpořila
francouzsko-německý návrh na přísnější kontrolu
nad unijními rozpočty. Dle jeho názoru jde o
potvrzení  předpokladu o dvourychlostní Evropě.
Jedna část, tzv. unie v unii, bude do budoucna
více ekonomicky integrovaná, zatímco Velká
Británie se bude řídit vlastními pravidly. Politik
zmínil, že v rámci jednání udělal vše proto, aby se
názor britského premiéra podařilo změnit. Ztráta
podpory ostrovního státu je pro unii škodlivá, britští
občané však víceméně stojí za rozhodnutím jejich
představitele.

Američtí pozorovatelé tvrdí, že volby v D. R.
Kongo postrádají důvěryhodnost, prezident
Kabila to odmítl
Americká pozorovatelská mise organizace Carter
Center oznámila svůj definitivní závěr k volbám
v Demokratické republice Kongo - volby podle
Carter Center postrádají důvěryhodnost. Carter
Center již ihned po volbách na rozdíl od zbytku
světa zpochybňovalo jejich bezproblémovost.
Konžský prezident Joseph Kabila, který byl v
těchto volbách znovu zvolen, se pak poprvé
vyjádřil tak, že ve volbách došlo k chybám, ovšem
odmítl tvrzení Carter Center, že volby postrádají
důvěryhodnost, jak tvrdí opozice a její vůdce
Etienne Tshisekedi, který se již také prohlásil
prezidentem.

Bývalý generální tajemník OSN: "Nová politická
elita Egypta zapomíná na nejpalčivější téma -
zahraničí."
Šéf egyptské Národní rady pro lidská
práva Boutros Boutros-Ghali, bývalý generální
tajemník OSN v letech 1992 - 1996, řekl, že by se
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současné egyptské politické strany měly soustředit
i na zajišťování podpory v zahraničí. Podle jeho
slov nová politická elita Egypta, zvláště pak
islamisté, soustřeďují veškerou pozornost na
současné volby a na vnitřní témata Egypta,
zatímco skutečně nejproblémovějšími tématy jsou
budoucí zahraniční vztahy a profilace nového
Egypta na "novém Blízkém východě".
 Boutros-Ghali se obává, že nový fundamentální
režim zavede Egypt do mezinárodní izolace a
nových a horších problémů.

Francouzští socialisté již počítají se svým
nástupem k moci - chtějí země EU přesvědčit k
eurobondům
Francouzský socialistický kandidát na prezidenta
Francois Hollande, který je považován za favorita
na sesazení prezidenta Nicolase Sarkozyho,
oznámil, že socialisté budou chtít znovu
projednávat fiskální pakt EU. Hollande dále řekl, že
pokud bude zvolen prezidentem, bude se snažit
přesvědčit své evropské partnery k vydání
společných evropských dluhopisů a ke spojení
státních dluhů tak, aby byl umožněn větší zásah
Evropské centrální banky (ECB) na dluhových
trzích. Socialisté pak obviňují současného
francouzského prezidenta, že podlehl německému
tlaku a ohrozil francouzskou politiku svým plánem
na snižování schodku.

Bývalý francouzský premiér Dominique de
Villepin bude kandidovat na prezidenta
Bývalý francouzský
premiér Dominique de Villepin oznámil svou
kandidaturu na post francouzského prezidenta jako
nezávislý kandidát. Toto rozhodnutí může
negativně ovlivnit kandidaturu současného
prezidenta Nicolase Sarkozyho, neboť oba
kandidáti jsou ze stejné strany politického spektra.
Dominique de Villepin v únoru opustil
středo-pravou stranu Nicolase Sarkozyho UMP  a
byl soudem shledán vinným za účast na
pomlouvačné kampani proti současnému
prezidentovi. Socialistický senátor Andre Vallini se
k tomuto oznámení vyjádřil: "Nemyslím si, že je
to pro nás dobrá zpráva, ale je to špatná zpráva
pro pana Sarkozyho, pravice se opět o trochu více
rozděluje." Podle odborníků
ale Dominique de Villepin nemá na zvolení reálnou
šanci.

Izrael volá po zničujících sankcích na Írán, pád
syrské vlády pak prý bude "požehnáním"
Izraelský ministr obrany Ehud Barak prohlásil
na konferenci Světová politika ve Vídni, že je
"čas pro urgentní, koherentní a paralyzující" kroky
zaměřené na íránský ropný průmysl. Přičemž
zdůraznil potřebu "přímého útoku" na íránskou
centrální banku s cílem izolovat Írán od zbytku

světa. Dále izraelský ministr předpověděl pád
syrské vlády v několika týdnech, což označil za
"požehnání pro region".

Došlo k dalšímu střetu libyjských milic přímo u
tripolského letiště
Konvoj s jedním z nejvyšších vojenských velitelů
nového libyjského vedení, kterým je Khalifa Haftar,
byl napaden, když podle plukovníka Mukhtara
Fernana, velitele útočící milice, odmítl zastavit na
kontrolním stanovišti asi 3 km od mezinárodního
letiště hlavního města Tripolis. Velitele Khalifa
Haftara, jehož konvoj poté unikl do vojenského
tábora Hamza, se podle Reuters nepodařilo
dostihnout k podání vysvětlení. Jedná se tak o
další z řady bojů mezi znepřátelenými milicemi,
které drží v Libyi vzhledem k nefunkční centrální
vládě reálnou moc.

Bývalý socialistický premiér bude kandidovat
na post prezidenta Albánie
Bývalý socialistický premiér Albánie Fatos Nano v
rozhovoru pro Top Channel potvrdil svou vůli
kandidovat na prezidenta Albánie. Podle jeho slov
se již pracuje na jeho podpoře u opozice i vlády.

Český ministr zahraničí dává fiskálnímu paktu
EU ve své zemi šanci
Zatímco se český premiér Petr Nečas spolu se
svými kolegy ze Švédska, Maďarska a Velké
Británie postavil na evropském summitu k plánu
na novou fiskální unii velmi zdráhavě, český ministr
zahraničí Karel Schwarzenberg v televizním
vysílání ČT24 prohlásil, že premiér České
republiky svůj postoj změní, neboť si je vědom rizik
izolace, do které by se Česká republika mohla
dostat. Šéf nejsilnější opoziční strany, předseda
českých socialistů Bohuslav Sobotka, pak přislíbil
podporu půjčce MMF pro eurozónu.

Výsledek summitu EU Moody´s nepřesvědčil
Ratingová agentura Moody´s se stejně jako
americký tisk dívá na závěr pátečního summitu
dost skepticky. Americká media popsala stávající
situaci unie jako neustálou "jistotu o nejistotě".
Podobných summitů, kdy se měly dohodnout
klíčové kroky, bylo již mnoho. K dojmu přispěl
zmařený pokus o jednotnou fiskální unii platící pro
všechny členské státy, kterou vetovala Velká
Británie. Většina ekonomů, v čele s představitelem
Mezinárodního měnového fondu, hodnotí summit
jako jistý posun, ne však jako očekáváné řešení
krizové situace. Agentura má tak v úmyslu v první
čtvrtině roku 2012 znovu posoudit ratingy celé EU.

Dnešní ruský tisk předvídá pomalý pád
dosavadního režimu
Dle deníku Vedomosti Kreml sice registroval
největší ruskou demonstraci za posledních 20 let,

přesto se neočekává, že by dokázala cokoliv
změnit. Je pravděpodobné, že bude odvoláno
několik nepopulárních politiků, vyjít vstříc
demonstrantům se však vláda nejspíše nepokusí.
Ačkoliv klesla popularita strany Jednotné Rusko i
samotného premiéra Putina, tak se i nadále
předpokládá, že ve volebním klání o post
prezidenta politik zvítězí. Systém by se tak mohl
začít hroutit až během jeho třetího volebního
období.

Britský premiér bude čelit nařčením ze
špatného rozhodnutí
Zatímco podle průzkumu většina britských obyvatel
podporuje veto britského premiéra Davida
Camerona ohledně změn Lisabonské smlouvy či
nové fiskální unie, část členů parlamentu je proti.
Někteří členové Labouristické strany a Liberálních
demokratů s rozhodnutím nesouhlasí a obávají se
izolace v rámci Evropské unie. Tvrdí, že tak dojde
k situaci, kdy Velká Británie nebude mít možnost
rozhodování v řadě budoucích otázek. Premiér je
však rozhodnut opozici své stanovisko objasnit a
obhájit jej.

Více než 100 podzemních tunelů objeveno na
mexicko-amerických hranicích
Kvůli zpřísněným policejním kontrolám na
mexicko-amerických hranicích byly drogové kartely
nuceny najít nový způsob přepravy drog na
americký trh. Jedná se o podzemní tunely, kterých
bylo nalezeno více jak 100, a to jen za pětileté
období vlády prezidenta Calderóna, který se
soustředí na boj s narkomafií. Podle všeho většina
tunelů patří proslulému kartelu Sinaloa.

Chilští studenti chystají další protesty
Chilští studenti hodlají příští rok pokračovat s
protesty proti školskému systému. Bojují hlavně
proti vysokým poplatkům za studium na vysoké
škole. Rozhodnutí padlo v sobotu, kdy se zástupci
38 vysokých škol dohodli pokračovat v boji, který
vedou již 8 měsíců.

Egypt chce používat kubánskou učební metodu
v boji proti negramotnosti
Asociace hispanistů v Egyptě prosazuje používání
kubánské metody učení známé jako „Ano,
můžeme“. Reaguje tak na vysokou negramotnost v
zemi. Metoda „Ano, můžeme“ byla vytvořena prof.
Leonelem Relysem a roku 2006 byla zaštítěna
organizací UNESCO. Metoda byla aplikována již v
15 zemích Latinské Ameriky a podle kubánského
vyslance v Káhiře by mohla brzy eliminovat
egyptskou negramotnost, která se nyní pohybuje
okolo 40%.

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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