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Írán zahájil proces s mužem obviněným ze
špionáže pro CIA
Americký občan íránského původu Amir Mirzai
Hekmati podle íránských médií přiznal, že je
špiónem CIA, učinil tak v rozhovoru pro íránskou
televizi. Tvrdil, že kooperoval se CIA, ale neměl
v úmyslu nijak poškodit tuto zemi. Americká vláda
vypověděla, že došlo k falešnému obvinění a žádá
tak Hekmatiho propuštění. Jeho rodina, žijící
v Arizoně, říká, že Hekmati jel do Íránu pouze
navštívit svou babičku.

Kanada může ztratit miliony dolarů kvůli
sankcím proti Íránu
Kanadské čtvrti Quebec hrozí ztráta milionů dolarů,
kvůli sankcím proti íránským investorům. Právě
v této francouzsky mluvící čtvrti jsou Íránci druhými
největšími investory, po Číňanech. Kanadské
banky vlivem sankcí již nebudou poskytovat půjčky
a zakládat účty íránským imigrantům. To se dotkne
i rodin, jejichž členové pracují nebo studují
v Kanadě a nemají žádné spojení s Teheránem.

Kanada a USA se v roce 2012 vyhnou krizi,
jejich ekonomika na rozdíl od Evropy poroste
Kanadští ekonomové předpokládají ekonomický
růst Kanady a Spojených států. Podle ekonoma
Douglas Porter poroste ekonomika v Severní
Americe v příštím roce o 2%, v Evropě naopak o
1%. V roce 2011 měla Kanada větší ekonomický
růst než USA, Evropa i Brazílie. Tento růst by měl
zpomalit asi o 2,3% v roce následujícím.
Kanadskou ekonomiku samozřejmě také ovlivní
státní dluhy Řecka, Portugalska a Itálie a jejich
úsporná opatření.

Rusko oficiálně ukončilo testy
mezikontinentálních raket Bulava
Testování mezikontinentální rakety Bulava bylo
dnes úspěšně ukončeno, vojenské námořnictvo je
nyní začne zařazovat do výzbroje. Oznámil to v
úterý ruský prezident Dmitrij Medvěděv. Rakety
Bulava se mají od roku 2012 stát základem nové
generace ruského jaderného arzenálu. Na konci
listopadu zmínil prezident Medveděv ve svém
oficiálním prohlášení o tom, jak
bude Rusko reagovat na nedostatečný pokrok v
jednáních o protiraketové obraně s USA, kromě
jiných opatření také modernizaci strategických
jaderných sil.

Úspěšný rok 2012 pro brazilskou ekonomiku
Zatímcose  většina rozvinutých států potýká s
nízkým počtem volných pracovních míst, Brazílie
dokázala vytvořit přes 3 miliony pracovních
možností. Nezaměstnanost země klesla na 5,2%,
což je nejméně od roku 2002. Díky exportu a
zahraničním investicím získala země přes 350
miliard dolarů. I díky tomu čeká Brazílii v příštím
roce zvýšení minimální mzdy, snížení daní a
podpora chudých.  Prezidentka Rousseff uvedla,
že Brazílie je připravena čelit ekonomické krizi,
která sužuje svět.

Čína a Kuba budou společně rozvíjet
ekonomiky obou zemí
To potvrdila jednání mezi vice- prezidety Kuby a
Číny. Plán rozvoje byl odsouhlasen na dobu mezi
lety 2012- 2016. Základem je oboustranná
spolupráce a doplňování. Kubánský vice- prezident
Ricardo Cabrisas zdůraznil i snahu o zlepšení a
posílení obchodu v sektorech, které jsou pro
následující pětiletku důležité. Dodal, že tato
spolupráce je velice důležitá v dnešní době, kdy
ekonomická situace není nejlepší.

Na Kubě protestují vězni, kteří nebudou
propuštěni
Ve věznicích po celé Kubě protestují ti, kteří se
nedostali na seznam propouštěných. Hlavním
impulsem pro propouštění je nejspíše návštěva
papeže na Kubě a v Mexiku, která je plánována na
jaro příštího roku. Propouštění se bude týkat
zhruba 3000 vězňů. Ti se dopustili pouze lehčích
zločinů. Není mezi nimi žádný politický vězeň.
Demonstrovalo se např. ve věznici Boniato, kde asi
desítka vězňů začala držet protestní hladovku.
Demonstrace probíhaly i ve věznici hlavního
města.

Jednodenní vklady komerčních bank do
Evropské centrální banky se vyšplhaly na 412
miliard eur
Dosáhly tak nového rekordu. Nárůst těchto vkladu
poukazuje ne stálou nedůvěru na mezibankovních
trzích. Minulý týden si více jak 500 bank půjčilo od
Evropské centrální banky asi 490 miliard eur, což
byla největší úvěrová operace v historii eurozóny.

Švýcarsko bude kontrolovat návrhy zákonů
před pořádáním referend
Tímto způsobem chce Bern zabránit podobným
případům jako byl zákaz výstavby minaretů, který
prošel referendem před dvěma lety, ačkoliv byl
neslučitelný s mezinárodním právem. V této věci
nedávno rozhodl švýcarský parlament, který má
zavést přesné normy pro kontrolu nových návrhu
zákonu.

Portugalsko bude nadále podporovat Kosovo
Prohlásil to portugalský ministr obrany Pedro
Aguiar Branco, který přislíbil i nadále plnou
podporu Portugalska Kosovu v otázce členství v
mezinárodních organizacích a posílání svých
vojáků prostřednictvím NATO do mise KFOR v
Kosovu. Ministr dále u příležitosti setkání s
prezidentkou Kosova Atifete Jahjagou prohlásil, že
Portugalsko má nejvyšší zájem na míru a stabilitě
současného Balkánu.

Přílet pozorovatelů Ligy arabských států do
Sýrie vede pouze k dalšímu násilí
Zatímco do Damašku dle dohody Ligy arabských
států a Sýrie dorazilo 50 zahraničních
pozorovatelů, násilí ve městech po celé Sýrii
pokračuje. Soukromá televizní stanice Dunya
zároveň tvrdí, že vláda pokračuje v zásahu proti
demonstrantům. Podle expertů může být
vystupňování nepokojů záměrem syrské opozice,
aby demonstrovala nutnost větší zahraniční
podpory proti syrské vládě.

Írán podepsal dohodu s Afghánistánem o
exportu ropných produktů
Generální ředitel Národní íránské ropné exportní
společnosti Alireza Zeyghami podepsal s
afghánským ministrem obchodu a průmyslu
Anwarem Ul Haq Ahadi dohodu o exportu 1
milionu tun ropných produktů do Afghánistánu
ročně. Podle dohody bude Írán dovážet plynového
oleje, benzín a letecké palivo, uvedla to íránská
Press TV. Cena ropy nemá být neměnná, měla by
se totiž odvíjet od situace na mezinárodním trhu.

Šíítský klerik Moqtada al-Sadr vyzval k
rozpuštění iráckého parlamentu
Politická krize v Iráku se začíná stále více
prohlubovat a riziko náboženského kongliktu se
stupňuje. Irácký šíítský premiér Nuri al-Maliki
obviňuje iráckého sunnitské viceprezidenta Tareqa
al-Hashemi ze spolupráce z teroristy a organizace
atentátů a žádá jeho odsouzení, stejně jako vyzval
parlament k odvolání sunnitského vicepremiéra

Saleha al-Mutlaq. Nyní hlavní irácký šíítský klerik,
hlava islamistického šíítského politického bloku
Baha'a al-Araji, Moqtada al-Sadr, který se do Iráku
již dříve vrátil z exilu v Íránu, vyzval aby byl
rozpuštěn irácký parlament a uspořádány
předčasné volby. Moqtada al-Sadr díky jehož
podpoře nyní vládne premiér al-Maliki, má vedoucí
vliv na celou šíítskou populaci Iráku a je vrchním
velitelem Mehdiho armády známé díky vedení
nejtvrdších bitev proti armádě USA v době invaze
do Iráku a při americké okupaci.

Arabský člen izraelského parlamentu obviněn
ze spolupráce s nepřítelem
Izraelská prokuratura obvinila izraelského
arbaského poslance ze setkání se zahraničními
agenty v znempřátelené zemi v roce 2007.
Arabsko-izraelský poslanec Said Nafaa se podle
obvinění setkal s militantními palestinci v Sýrii v
roce 2007. Poslanec Nafaa je členem strany
arabsko-izraelské strany Balad, jejiž bývalý vůdce
Azmi Bishara v roce 2007 uprchl z Izraele poté, co
byl obviněn z poskytnutí tajných informací
libanonskému hnutí Hizballah, které v roce 2006
vedlo s Izraelem měsíční válku.

Pokles španělské ekonomiky
Španělský ministr financí Luis de Guindos oznámil,
že v posledním čtvrtletí tohoto roku španělská
ekonomika zažije další pád. Ministr také upozornil,
že další dva měsíce nebudou lehké. Během nich
se totiž nepředpokládá nárůst ekonomiky. To
ovlivní i počet volných pracovních míst.
Ekonomové mluví o negativním nárůstem
ekonomiky v příštích třech měsících. Někteří
dokonce varují před recesí. Z té se Španělsko
dostalo na začátku roku 2010. Tato recese trvala
dlouhých 18 měsíců. Vláda Mariana Rajoye již
připravuje reformy. Ty by mohly snížit státní deficit
a nezaměstnanost.

Rusko poskytlo úvěr Kypru ve výši 2,5 miliardy
euro
Rusko a Kypr podepsaly dohodu o poskytnutí
úvěru ve výši 2,5 miliardy euro, která má pomoci
Kypru udržet svou fiskální stabilitu. První splátka
ve výši 590 milionů euro má být rusku splacena již
31. prosince 2011. Kyperský ministr financí Kikise
Kazamias a ruský náměstek ministra financí Sergej
Storchak dohodu podepsali v Moskvě, informovala
o tom ministerstva financí obou států.

Izrael se odmítl zúčastnit jakýchkoliv jednání s
Palestinou, dokud budou mít oficiální funkce
členové Hamas
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že
Izrael odmítá jednat s Palestinskou samosprávou,
dokud budou mít jakékoliv funkce ve správě
členové organiozace Hamas, kterou Izrael
považuje za teroristickou.

Rusko bude sledovat vývoj světové
ekonomické situace, oznámil prezident
Medvěděv
Ruské orgány budou zohledňovat vývoj situace
světové ekonomiky předtím, než přijmou jakákoliv
rozhodnutí, oznámil ruský prezident na zasedání
Státní rady v Kremlu v pondělí. Řekl, že odborníci
se domnívají, že svět je na pokraji krize z let
2008-2009. Orgány by dle něj o této možnosti měly
informovat veřejnost.

Srbsko-kosovská dohoda o volném pohybu
vstoupila v platnost
Dnes bylo zahájeno provádění Dohody o volném
pohybu, oznámil to koísovský ministr vnitra Bajram
Rexhepi, který dále prohlásil, že situace je v

www.pressexpress.cz strana 1 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/


středa

28
prosinec

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

severním Kosovu velmi složitá - jako příklad uvedl i
obrovský vzestup cen pojištění v této oblasti.
Naopak srbský ministr vnitra Ivica
Dacic prý "neočekává žádné problémy při
provádění této dohody". Lidé budou díky
implementaci dohody moci překračovat
srbsko-kosovské hranice pouze s průkazem
totožnosti nebo speciálním časově omezeným
"dokumentem pro vstup a výstup ze srbského
území. U vozidel s kosovskou státní poznávací
značkou bude třeba projít zvláštní kontrolou
registrace vozidla, neboť Srbsko nadále neuznává
Republiku Kosovo. Kosovo k tomuto zaujímá
neutrální postoj, neboť se jedná o problém srbské
administrativy.

Bělorusko se bojí možnosti politického pádu
ruského premiéra Putina
Běloruská media prvních několik demonstraci
proti stávajícímu ruskému premiérovi a výsledku
parlamentárních voleb ignorovala. Sobotní
demonstraci však označila za nevyvedenou. "Místo
několika očekávaných tisíc účastníků jich přišly
pouze stovky. Část skupiny byla opilá, druhá část
se mezi sebou hádala." - hlásila běloruská televize
ONT ve svém zpravodajství. Polský list Gazeta
Wyborcza informoval o tom, že za mediální útokem
stojí pravděpodobné obavy z pádu ruského
dosavadního režimu, který by mohl ohrozit
postavení běloruského prezidenta, jímž je Alexandr
Lukašenko. Bělorusko zároveň teď bedlivě sleduje
reakci Moskvy na tyto protesty. Obává se totiž
možného "dominového efektu", který nastal během
arabského jara.

K bombovým útoků v Iráku se přihlásila
Al-Kaida, irácký premiér mezitím požádal o
odvolání vicepremiéra
K bombovým útokům z 22. prosince v hlavním
městě Iráku, Bagdádu, jen čtyři dny po stažení
americké armády se přihlásila síť Al-Kaida.
Jednalo se o útoky v převážně šiítských oblastech
města. Útoky se zároveň odehrály na pozadí
prohlubující se politické krize, při které šíítský
premiér Nuri al-Maliki požaduje soud se
sunnitským viceprezidentem Tareqem al-Hashemi
a požádal irácký parlament o odvolání iráckého
vicepremiéra Saleha al-Mutlaq.

Ruský premiér Putin: "Opozice nemá konkrétní
cíle."
"Opozice není jednotná, nemá nikoho, kdo by byl
schopen dosáhnout něčeho konkrétního. Neví ani,
čeho chtějí vlastně dosáhnout." řekl ruský premiér
Vladimír Putin, když poprvé komentoval největší
ruské demonstrace posledních dvaceti let. Mluvil
tak k aktivistům Všeruské národní fronty, která
proti premiérovi protestuje. Uvedl také, že změna
jeho názoru na výsledek prosincových

parlamentních voleb je nemožná.

Situace v Guinea Bissau je nadále napjatá, boje
se ale zastavily
Na tiskové konferenci řekl náčelník generálního
štábu Antonio Indjai, který měl být uvězněn na
pokyn šéfa námořnictva, Admirála Buby Na
Tchuty, spolu s ministrem obrany Baciro
Diem aministrem vnitra Fernando Gomesem, že
premiér země Carlos Gomes Jr.
(zastupující nepřítomného prezidenta) má situaci
pevně pod kontrolou, a to ačkoliv byl nucen
uniknout na zahraniční velvyslanectví. Podle
oficiálního vedení země se několik vojáků pokusilo
obsadit vrchní velitelství armády, ovšem svědci pro
agenturu Reuters informovali o střelbě po celém
hlavním městě. Nyní jsou po celém hlavním městě
vojáci se zátarasy, aniž by bylo jasné na čí straně
stojí.

Česká republika: Nový zákon o zaměstnanosti
ovlivní příliv cizinců
Pro cizince mimo Evropskou unii bude od ledna
mnohem těžší najít si v České republice práci.
Pracovní agentury nebudou moci nadále posílat
své klienty do firem. Ty tak budou muset cizince
zaměstnat buď přímo, nebo najmout na práci
zaměstnance z Evropské unie. Nový zákon se
dotkne převážně Ukrajinců, Rusů a Vietnamců.
Agentury dále nesmějí nově  zprostředkovávat
práci pro zdravotně postižené. Dle majitelů
personálních agentur jde o diskriminaci jejich firem.

Irácký viceprezident je ochoten podstoupit
soudní proces v kurdské části země
Viceprezident prý nebude obžalobě čelit v hlavním
iráckém městě Bagdádu kvůli obavám o svoji
osobní bezpečnost. Viceprezident Tariq
al-Hashemi byl nedávno obviněn ze spolupráce s
teroristy, avšak i nadále odmítá veškerá obvinění s
tím, že jsou vykonstruovaná a zpolitizovaná.

Rusko žádá Bulharsko o vyplacení 6,2 miliardy
eur za porušení smlouvy o výstavbě ropovodu
Bulharská vláda odstoupila od smlouvy na
výstavbu ropovodu Burgas-Alexandropolis letos v
prosinci. Bulharsko by podle ruského ministra
energetiky mělo nahradit svůj podíl na celé
výstavbě, který byl stanoven na 6,2 miliardy eur.
Ropovod měl vést z bulharského přístavu Burgas
do řecké Alexandropole přes průliv Bospor.

Rok 2012 má být rozhodující pro euro i celou
EU
To tvrdí hlavní ekonom Deutsche Bank Thomas
Mayer. Klíčový prý bude vývoj italské ekonomiky,
kterou ovšem na začátku roku postihne recese.
Italský státní dluh je nyní druhý největší po tom
řeckém a v případě, že by se tamnímu premiérovi

nepovedlo zavést potřebné reformy a úsporná
opatření, prý zcela určitě dojde ke kolapsu celého
eura, jak dále uvedl Thomas Mayer.

Brazilská vláda slibuje odstranění chudoby
Oznámila to sama prezidentka země Dilma
Rousseff. Do roku 2014 by chtěla pomoci 16
milionům Brazilců z extrémní chudoby. Vláda
prezidentky Rousseff chce do roku 2013 najít
všechny, kteří žijí v chudobě a zahrnout je do
programu Bolsa Familia program. Ten dává peníze
výměnou za splnění určitých
podmínek. Prezidentka zdůraznila, že tato silná
země není jen pro pár bohatých lidí, ale pro
každého ze 160 milionů občanů.

V Bulharsku je ke konci roku 2011 registrováno
přes 400 rumunských firem
Vysoký počet rumunských podnikatelů podle
místních úřadů využívá četných daňových úlev,
které jim umožňuje bulharský zákoník. Jejich
přínos pro tamní ekonomiku je ale minimální,
jelikož většina z nich na bulharském území
nepůsobí. Bulharsko stále zůstává členskou zemí
EU s nejnižší daňovou zátěží.

Chilský prezident bude debatovat se svými
předchůdci
Prezident Sebastian Pi

Brazílie je 6. největší ekonomikou světa
Brazílie tak předběhla ekonomiku Spojeného
království a umístila se na 6. místě. To z ní činí
největší ekonomiku Latinské Ameriky. Brazilská
ekonomika zaznamenala nárůst o 7,5% v roce
2010. Letos vzrostla o 3%. Hlavní složkou příjmů
země je zemědělská výroba a těžba
železa.  Žebříček sestavilo Centrum pro výzkum
ekonomiky a businessu ( CEBR). Podle aktuálních
čísel asijské ekonomiky rostou. Naopak je tomu u
těch evropských. Předpovědi tvrdí, že do roku
2012 by ekonomika Spojeného království měla být
větší, než ekonomika Francie.

Kanadští demokraté slibují velké změny
Brian Topp, kandidát na předsedu New democratic
party (NDP), slibuje velké změny, pokud strana
vyhraje volby roku 2015. Hlavním bodem programu
je omezení pravomocí předsedy vlády, který má
nyní velký vliv hlavně při jmenování dalších
státních úředníků. Dalším důležitým bodem je
zrušení senátu. NDP zastává názor, že odstoupení
od Kjótského protokolu byla jen zástěrka
konkurenční Conservative Party of Canada, která
tak chce odvrátit pozornost veřejnosti od jejich
nečinnosti. Brian Topp vrdí, že od zvolení
konzervativců v roce 2006 se Kanada nikam
nevyvinula.
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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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