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Mexický stát Veracruz se umístil mezi 10
nejnebezpečnějšími místy pro novináře
Žebříček zveřejnila organizace Reporteros sin
fronteras (Reportéři bez hranic). Spolu s tímto
mexickým státem se na předních pozicích umístil
Egypt, Libye, Sýrie nebo Pobřeží slonoviny.
Hlavním důvodem je fakt, že Veracruz se v
posledních letech stal epicentrem mexického boje
proti drogovým kartelům. Během roku 2011 zde
byli zabiti 3 novináři. Po celém světě pak kvůli sve
práci zemřelo na 66 osob a více jak 1000 jich bylo
uvězněno.

Brazílie a Peru jednají o vzájemné vojenské
pomoci
Jednání mezi ministry obrany Brazílie a Peru
navazují na podepsání dohody o vzájemné
vojenské pomoci při obraně států. Podle deklarace,
která byla podepsána ve čtvrtek, se oba státy
zavazují k oboustranné vojenské pomoci ve stavu
nouze. Pomoc se má týkat hlavně vzdušných a
mořských operací. Brazílie navíc slíbila Peru
pomoc při vojenském tréninku a technologickém
rozvoji. Podle peruánského ministra obrany Luise
Alberta Otaroly je tato dohoda základnou dalším
smlouvám, které umožní rychlejší rozvoj
peruánských vojenských technologií.

Experti potvrdili narušení nikaragujské řeky
San Juan
Stalo se tak poté, co obyvatelé nikaragujského
pohraničí poukázali na škody způsobené na řece
San Juan. Podle nich je viníkem sousední
Kostarika, která v blízkosti této hraniční řeky
buduje dálnici. Kvůli přehrazení řeky a silným
dešťům je zde vysoké riziko vylití vody z koryta.
Nejvážnější situace je v deltě řeky. Situaci sleduje i
sekretář organizace UNESCO, který má sepsat
zprávu o způsobených škodách.

Argentina: stát přebírá kontrolu nad novinovým
tiskem
Prezidentka Cristina Fernández tak vyhrála nad
jednou z největších mediálních skupin v Argentině.
Podle vlády je totiž distribuce tisku národním
zájmem. Kritici ale tvrdí, že jde o omezování
svobody médií. Nový zákon povoluje jediného
distributora tiskoviny Papel Prensa. A tím je stát.
Do dnešního dne se o distribuci staraly 3 orgány.
Firmy La Nacion, Clarin a argentinský stát.
Největší podíly měly firmy La Nacion a Clarin
(48%). A to už od 70. let 20. století, kdy Argentině
vládla armáda. Prezidentka nařkla obě firmy z
nelegálního získání deníku Papel Prensa. Její
výrok obě firmy označují za nepravdivý.

V Rumunsku vstoupil v platnost zákon, jenž na
rumunském území umožňuje umístění prvků
protiraketové obrany NATO
Toto dnes oznámilo rumunské oddělení zahraniční
politiky. Zpráva uvádí, že dohoda
mezi Rumunskem a Spojenými státy umístit
prvky protiraketové obrany vstoupila v platnost 23.
prosince 2011. Mezivládní dohodu podepsali v
říjnu ministři zahraničí - za USA Hillary Clinton a za
Rumunsko Teodor Baconschi.

Slovinsko prodloužilo zákon o zmrazení
navyšování mezd ve veřejném sektoru

Nově zvolený slovinský parlament v pátek
prodloužil dobu zmrazení navyšování mezd ve
veřejném sektoru a penzí, jako první opatření ke
stabilizaci veřejných financí. Stalo se tak několik
hodin poté, co přední ratingová agentura Moody´s
snížila rating Slovinska o jeden stupeň na
A1. Zákon by měl platit až do června roku 2012 a

byl schválen většinou poslanců. Tímto způsobem
bude zajištěno období šesti měsíců potřebné k
projednání všech nutných reforem. Slovinský
kandidát na nového premiéra, středo-levicový
politik Zoran Jankovic, řekl, že zákon byl
prodloužen po dosažení dohody
s hlavními odboráři veřejného sektoru. Návrh
zákona byl schválen, aby se zabránilo růstu mezd
ve veřejném sektoru a penzí na začátku ledna, kdy
platnost aktuálního zákonu, přijatého v roce 2010,
vyprší.

Sýrie oznámila, že byla varována před dvěma
dny Libanonem před Al-Kaidou
Mluvčí syrského ministerstva zahraničí Jihad
Makdesi prohlásil, že Damašek obdržel před
dvěma dny varování z Libanonu o přechodu
bojovníků teroristické sítě Al-Kaida přes hranice do
Sýrie z libanonského města Ersal. Sýrie spojuje
tuto informaci s bombovým útokem, ke kterému
došlo v Damašku.

Chorvatská ekonomika bude čelit těžkým
časům, říká nový premiér
Nově zvolený chorvatský premiér Zoran Milanovic
v pátek varoval, že jeho země bude čelit
"nebezpečné situaci". Zároveň v rámci
představování svého nového kabinetu
chorvatskému parlamentu slíbil bojovat
proti hospodářské krizi. "Chorvatsko není zmítáno
chaosem, je však v nebezpečné situaci, v tzv.
bodě zlomu," řekl premiér Milanovic, čímž
poukázal na vážný hospodářský neklid v zemi,
která se připravuje na svůj vstup do Evropské unie
v roce 2013. Dále uvedl, že návrh úsporného
balíčku bude první velkou výzvou nového kabinetu.
Chorvatsko musí limitovat své státní výdaje a
konsolidovat rozpočet.

Čína – vláda zvýšila minimální mzdu v provincii
Sichuan o 23%
Důvodem pro tento razantní krok je snaha
přitáhnout do regionu dělníky, kteří momentálně
trpí vysokými životními náklady způsobenými
vysokými cenami paliv a potravin. V celostátním
měřítku by se měla minimální mzda čínského
obyvatele meziročně zvýšit v průměru o 13%.
Provincie Sichuan je momentálně největším
zdrojem migrujících dělníků v celé Číně.

Dle francouzského ministra zahraničí začala
Velká Británie "slovní válku" kvůli ratingům
Alain Juppé, francouzský ministr zahraničí, tvrdí,
že za francouzskou domněnkou, že Velké Británii
by měl být rating snížen před Francií nebyla žádná
politická strategie. Dle Francie byl tento krok
srozumitelný, poté co George Osborne začal
zpochybňovat francouzskou ekonomiku.
Následkem toho, že britský premiér David
Cameron neodsouhlasil vstup Velké Británie do
francouzsko-německého návrhu nové fiskální unie,
následovala řada mediálních útoků proti britské
ekonomice vyvolána francouzskými vysokými
úředníky. Včera však bylo rozhodnutí premiéra
Camerona podpořeno britskými obchodními lídry.
Průzkum odhalil, že 77% podpořilo britské veto a
63 % si žádá volnější vztah s Evropskou unií.

Turecko obvinilo Francii z genocidy v Alžírsku
Turecký
premiér Recep Tayyip Erdogan obvinil Francii z
provádění masakrů v Alžírsku v době osmileté
občanské války, kdy podle odlišných zdrojů bylo
zabito 300 000-1 milion lidí (tedy 15% alžírské
populace). Turecký premiér prohlásil, že "těla
Alžířanů byla hromadně spalována v pecích" a

turecký ministr zahraničí Ahmet Davutoglu srovnal
francouzskou politiku v souvislosti s přijetím
zákona o arménské genocidě s politikou
"arabských diktátorů jako byl Kaddáfí či je
al-Assad".

Makedonci hromadně žádají o bulharské
občanství 
Stále více a více Makedonců se zoufale snaží
získat bulharské občanství, uvedl to makedonský
deník Utrinski Vesnik s tím, že již 42
372 Makedonců bylo úspěšných. Důvodem jsou
podle Makedonie výhody, které vyplývají z
bulharského členství v EU. Makedonie má 2
miliony občanů a pro většinu z nich je získání
bulharského občanství poměrně snadnou
záležitostí, ovšem většina Makedonců také
přiznává, že jde převážně o ekonomické důvody.

USA očekávají otevření zásobovacích cest do
Afghánistánu
Zástupce amerického ministerstva zahraničí Mark
Toner oznámil, že američtí představitelé očekávají
od Pákistánu brzké otevření zásobovacích koridorů
pro Afghánistán, které jsou životně důležité pro
jednotky NATO. Podle Tonera je situace vážná a
americké vedení jedná s pákistánskými úřady,
přesto jsou ale podle něj USA schopny nalézt
několik alternativních řešení. Islámábád uzavřel
zásobovací cesty do Afghánistánu po leteckém
útoku NATO na pákistánskou základnu 26.
listopadu, při které zahynulo 24 pákistánských
vojáků a 25 jich bylo zraněno.

Vrchní velení pákistánské armády ostře odmítá
obvinění z příprav protivládního puče
V reakci na předchozí vyjádření pákistánského
premiéra, ve kterém předseda vlády obvinil z
příprav spiknutí i armádní činitele, dnes generál
Ashfaq Pervez Kayani řekl, že tyto spekulace mají
za cíl pouze odvrátit pozornost od skutečných
problémů. Armáda prý nemá žádný zájem na
rozpoutání vojenského převratu v zemi a i nadále
bude podporovat tamní demokracii. Veškeré obavy
dnes vyvrátil i pákistánský nejvyšší soud.

V USA byl schválen nový typ jaderného
reaktoru, který budou mít jaderné elektrárny v
USA a Gruzii
USA schválily nový typ jaderného reaktoru pro
jaderné elektrárny v Gruzii a Jižní Karolíně
(USA). Jaderná regulační komise (NRC) schválila
tlakový reaktor Westinghouse APR1000, který má
mít výkon 1100 megawatt. Obě elektrárny, ve
kterých bude reaktor použit, jsou již ve
výstavbě. NRC uvedla, že "návrh obsahuje prvky
pasivní bezpečnosti, které zajistí vychladnutí
reaktoru po nehodě i bez lidského zásahu." Dále je
reaktor firmy Westinghouse konstruován podle
nových pravidel kvůli teroristickým útokům z roku
2001 tak, aby odolal pádu dopravního letadla a při
výpadku energie (jako k tomu došlo v jaderné
elektrárně Fukushima) by měl sám ukončit
probíhající reakci. To uvedl předseda NRC
Gregory Jaczko.

Další selhání ruské vesmírné rakety Soyuz
Raketa Soyuz-2 selhala při transportu
komunikačních satelitů na oběžnou dráhu Země a
znovu vstoupila do atmosféry. Po jiném srpnovém
selhání rakety třídy Soyuz byly lety prozatím
jediného dopravního prostředku sloužícího ke
spojení s vesmírnou stanicí ISS zastaveny na šest
měsíců. Raketa Soyuz-2.1b je nejmodernější
ruskou raketou této třídy, jejíž různé modifikace
slouží již od šedesátých let minulého století.
Otazník nyní visí nad nejbližší plánovanou misí
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této rakety, která je naplánována na 26. prosince a
má za cíl vynést na oběžnou dráhu šest satelitů
telekomunikační společnosti Goldstar provozující
satelitní telefony.

V Maďarsku byla schválena další sporná
legislativa, podle opozice je ohrožena
demokracie
Maďarský parlament s dvoutřetinovou většinou
vládnoucí strany Fidesz schválil klíčové zákony o
finanční stabilitě i přes námitky EU, což by mohlo
pro Maďary znamenat ohrožení jednání o nové
finanční dohodě s mezinárodními věřiteli
- Maďarsko se snaží zajistit dohodu s
Mezinárodním měnovým fondem a EU, aby bylo
zachováno financování jeho trhu v roce 2012,
ovšem neoficiální rozhovory již selhaly, což mimo
jiné vedlo ke snížení ratingu Maďarska u agentury
S&P. Parlament také schválil volební zákon, který
podle kritiků změní volební systém ve prospěch
vládnoucí strany Fidesz, neboť zvýhodňuje ve
volbách velké strany. Dále také změnil zákon o
centrální bance, která již nebude moci samostatně
vyhlašovat úrokové sazby. Nová legislativa má
vstoupit v platnost 1. ledna 2012. Ostře proti je
maďarská opozice, neboť se údajně jedná o
narušení demokracie. Maďarská policie v
souvislosti s tím krátce zadržela bývalého
socialistického premiéra Ference Gyurcsány a
dalších 11 poslanců, kteří protestovali u
parlamentu.

Novozélandským městem Christchurch otřásla
další zemětřesení
I deset měsíců po ničivých otřesech v této oblasti
vyvolala poslední dvě zachvění země o síle 5,8
stupně magnitudy u tamních obyvatel značné
obavy. Majetkové škody, ani počty raněných však
nejsou velké. Několik tisíc obyvatel ale zůstalo
vlivem výpadků proudu bez energie a na krátko
muselo být uzavřeno i tamní letiště. Hlavní otřesy
měly epicentrum ve stejném místě jako ničivá
zemětřesení na začátku tohoto roku.

V hlavním městě Sýrie došlo k velkému
bombovému útoku
Při bombovém útoku v Damašku zahynulo na
místě 40 lidí a dalších 150 lidí je těžce raněno.
Útok dále těžce poškodil hned dvě státní budovy.
Státní syrská média obvinila z útoku teroristickou
síť Al-Kaida. Útok přišel necelý den po příjezdu
prvních mezinárodních pozorovatelů z Ligy
arabských států a podle expertů se jedná o jasný
signál, že situace v Sýrii namísto uklidnění začíná
eskalovat.

Světová banka vyčlenila 5,5 miliardy dolarů na
podporu rozvoje Pákistánu
Tato rozvojová pomoc bude mít za cíl snížit míru

chudoby v zemi a podpořit její ekonomický růst.
Většina z výše zmíněné částky bude směřovat do
sektoru zdravotnictví a školství, ale nemalý podíl
padne i na vývoj infrastruktury a pracovních míst.
Pákistánskou ekonomiku výrazně zasáhly nedávné
povodně, které připravily o domov a živobytí okolo
200 tisíc obyvatel, čímž výrazně zpomalily její růst.

Ve východní Africe hrozí smrt hladem 13
milionům lidí, USA již slíbily mimořádnou
pomoc
Americký prezident Barack Obama se vyjádřil ke
krizi, která se začíná probouzet ve východní Africe
kvůli roku extrémního sucha. Zatímco v první
polovině roku 2011 docházelo ke zvyšování cen
potravin a masovým nepokojům, nyní je situace
natolik vážná, že v Somálsku, Etiopii, Keni a
Džibuti hrozí 13 milionům lidí smrt z hladu.
Prezident USA označil krizi za "naléhavý problém"
a přislíbil okamžitou pomoc ve výši 113 milionů
dolarů, celkem by se pak podle jeho slov pomoc z
USA měla vyšplhat až na 870 milionů dolarů.

V severní Nigérii propukly boje mezi muslimy a
bezpečnostními silami
Trvalé přestřelky vypukly mezi nigerijskými
bezpečnostními silami a islámskými bojovníky na
severu Nigérie ve městě Damaturu. Došlo zde i k
několika výbuchům bomb. Jedná se o bojovníky
islámské sekty Boko Haram, která podle nigerijské
policie v posledních dnech nebezpečně zvýšila
svou aktivitu. Povstání je ale podle policejního šéfa
federativního státu Yobe Lawana Tanko spíše
sporadické, nízkého rozsahu.

V Demokratické republice Kongo byl zahájen
zásah proti opozici a samozvanému
prezidentovi
Bezpečnostní síly dnes potlačily pokus opozice,
aby opoziční kandidát Etienne Tshisekedi, který se
prohlásil prezidentem, složil přísahu za podpory
svých věrných na stadionu v Kinshase. Ihned ráno
do ulic hlavního města Kinshasa, stejně jako v
jiných městech po celé zemi, vjela armáda a těžce
ozbrojené prezidentské gardy spolu s policií. Byly
nasazeny obrněné transportéry včetně tanků a
policie v nákladních vozech odvážela stovky
pozatýkaných podporovatelů samozvaného
prezidenta. S příznivci opozice pak byly po celý
den za pomoci slzného plynu, vodních děl a
speciální munice sváděny boje, k žádným vážným
zraněním ale nedošlo.

V Egyptě opět vyšly do ulic tisíce lidí
Tisíce Egypťanů se shromáždilo v Káhiře a dalších
městech, aby opět požadovaly konec vlády
vojenské rady. Při protestech bylo zabito 17 osob,
kdy proti demonstrantům zasahovala egyptská
armáda.

Čína zkritizovala rozhodnutí Nejvyššího
evropského soudu ohledně emisních
povolenek
Peking zkritizoval rozhodnutí Nejvyššího
evropského soudu o platnosti zákona, který
přikazuje evropským i neevropským společnostem
platit daň z emisí oxidu uhličitého vytvořeného lety
do a ze 27 zemí EU. Čína tvrdí, že toto rozhodnutí
by mohlo vyvolat obchodní spor, a čínské
ministerstvo zahraničí vyzývá k jednání. "Čína již
vyjádřila svůj postoj k EU mnohokrát - jsme proti
evropskému jednostrannému nastolování režimu,"
řekl mluvčí čínského ministerstva
zahraničí Liu Weimin. Včera se k situaci vyjádřily
nesouhlasně i Spojené státy americké. 

Moody's snížila rating Slovinska na A1 s
negativním výhledem
Mezinárodní ratingová agentura v noci na dnešek
srazila hlavní devizový rating Slovinska o jeden
stupeň. Agentura uvedla, že pokud bude třeba,
aby hlavní město Lublaň poskytlo další podporu
svému bankovnímu systému, automaticky tak
vyvolá větší tlak na státní finance. Agentura
zároveň přisoudila Slovinsku negativní výhled,
proto se dá očekávat, že své hodnocení v blízké
době ještě sníží. Konkurenční agentura Fitch
rozhodne o novém hodnocení Slovinska až v
lednu. Do té doby jej však bude pozorovat. 

Moody's potvrdila hodnocení Rakouska -
zůstává AAA
Rakousku tak zůstal nejvyšší rating se stabilním
výhledem, ratingová agentura však upozornila, že
dluhová krize představuje úvěrové riziko pro
Rakousko jako i pro jiné státy eurozóny, čímž byl
vyvinut tlak na místní politiky, aby začali jednat.
Moody's, která tento měsíc řekla, že bude zkoumat
hodnocení ze všech 27 členských států EU v
prvním čtvrtletí příštího roku, zopakovala obavy
jiných konkurenčních ratingových
agentur. Ratingová agentura dále upozornila na
riziko, které představuje poměrně velký rakouský
bankovní sektor a jeho působení ve střední a
východní Evropy.

Bulharské ministerstvo spravedlnosti
zaznamenalo obměnu složení
Novou ministryní se stala Diana Kovacheva, která
ve funkci nahradila budoucí bulharskou
viceprezidentku Margaritu Popovou. Margarita
Popova je členkou středopravé strany GERB a
před svým působením na bulharském ministerstvu
spravedlnosti stála v čele tamní
větve Transparency International. Nové složení
nastane i v řadách náměstků nové ministryně.
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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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