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Šéf námořnictva Guiney Bissau byl zatčen pro
pokus o převrat
Šéf námořnictva Americo Bubo Na Tchuta, který
vydal na konci prosince 2011 příkaz k zatčení
náčelníka generálního štábu Antonio Indjai, byl
zatčen pro pokus o převrat. Oznámil to generál
Indjai spolu s premiérem Carlosem Gomesem,
který byl při vypuknutí nepokojů v armádě nucen
uprchnout na zahraniční ambasádu. Podle jejich
vyjádření došlo ještě k několika drobným střetům s
příznivci hlavy námořnictva, ale nyní je situace
uklidněná. Prezident Guiney Bissau Malam Bacai
Sanha je stále ve Francii na léčení.

Britský ministr zahraničí na návštěvě Barmy
vyzývá k dalším demokratickým reformám
Ministr zahraničí Velké Británie William Hague na
setkání s Barmským prezidentem Theinem Sein
uvedl, že Británie vítá veškeré dosavadní
pro-demokratické změny v zemi, avšak očekává
podniknutí dalších nezbytných kroků ze strany
barmské vlády. Mezi ně se řadí například
propuštění všech politických vězňů, důvěryhodný
průběh dubnových voleb, zlepšení přístupu
humanitární pomoci do země a zefektivnění
mírových rozhovorů na problémových kmenových
územích. Poté je prý britská vláda připravena na
pozitivní reakce spojené s rušením sankcí a
dalších restrikcí vůči Barmě. Na své dvoudenní
návštěvě se britský ministr setkal i s hlavní
představitelkou opozice Aung San Suu Kyi.

Michelle Bachmann odstoupila z boje o post
prezidentky
Stalo se tak po primárkách ve státě Iowa, kde
představitelka konzervativního křídla
Republikánské strany získala pouhých 5% hlasů.
Podle analytiků pomůže její odchod Ricku
Santorumovi, který se tímto stal
nejkonzervativnějším kandidátem na post
prezidenta. Poltičce pravděpodobně nejvíce
uškodily kontroverzní sdělení v rámci televizních
rozhovorů, kdy například konstatovala, že
obyvatelé USA jsou znepokojení rostoucí
vojenskou silou (20 let rozpadlého) Sovětského
svazu.

Americká armáda v rámci úsporných opatření
zeštíhlí
V rámci úsporných opatření, která se dotknou
všech vládních výdajů, musí počítat se škrty i
americké ozbrojené složky. V tuto chvíli je
americká vojenská strategie založená na myšlence
vyhrát dvě souběžně trvající války. S tím již ale
nepočítá ministr obrany Leon Panetta, který se
podílel na tvorbě nové americké strategie v této
oblasti na další dva roky. Spojené státy by podle ní
měly být schopny vyhrát jednu válku a zároveň
odrazit případný útok na svém území. Jedním
z opatření, které by měly v následujících 12 letech
ušetřit značné finanční prostředky, by měl být
odchod jedné ze tří brigád, které má americká
armáda v Evropě.

Bílý dům a Republikánská strana znovu ve
sporu
Tentokrát kvůli jmenování ředitele nového Úřadu
pro finanční ochranu spotřebitelů, Richarda
Cordraye, čímž Bílý dům obešel nedávné veto
Senátu. Tento úřad by měl v budoucnu chránit
americké občany před zneužíváním finančními
institucemi. Republikáni ostře nesouhlasí se
samotnou institucí i podle nich neústavního
jmenování. Podle nich úřad zpomaluje ekonomiku
a brání tvorbě nových pracovních míst. Prezident
Spojených států má podle americké ústavy
povinnost konzultovat jmenování vedoucích

vládních úřadů se Senátem. Republikánský
předseda Sněmovny reprezentantů John Boehner
řekl, že "prezident raději pošlape náš systém
oddělení mocí, než aby spolupracoval s
republikány. Tento krok jde za rámec
prezidentových pravomocí a čekám, že soudy
shledají, že jmenování je nelegitimní".

Řecko bude v březnu čelit bankrotu
Řecký premiér Lucas Papademos upozornil na
nekontrolovatelné chyby jeho země v době, kdy
banky eurozóny ukázaly rekordní zadlužení svých
regionálních bank. Premiér řekl, že jeho země
bude čelit bankrotu již v březnu. Tato situace se
dle něj dá odvrátit za předpokladu, že odbory a
pracovníci budou souhlasit se snížením mezd,
čímž se zvýší konkurence. Tato opatření musejí
být zavedená, pokud Řecko chce získat 2.
záchranný balíček od Mezinárodního měnového
fondu. Bez získaní tohoto záchranného balíčku
země riskuje odchod z eurozóny.

Kosovo povolilo srbskému prezidentovi
návštěvu země
Vláda Kosova udělí povolení prezidentovi Srbska
Borsi Tadić k návštěvě Kosova. Plánovaný příjezd
se uskuteční v pátek. Srbský
prezident, velvyslanec Ruska Aleksandr Konuzin a
velvyslanec Běloruska Vladimir Cusin  se společně
 zúčastní oslavy pravoslavných Vánoc v klášteře
Decan, respektive obřadu Buzin.

Maďarsku hrozí sankce ze strany EU

Maďarsku hrozí, že bude potrestáno
za porušení základních principů a hodnot EU, řekl
mluvčí EU Olivier Bailly ve středu pro deník
Hlas Ruska. Bailly dodal, že Evropská komise (EK)
uskuteční setkání, kde se brzy rozhodne, zda
kontroverzní zákon schválený maďarským
parlamentem minulý týden omezuje
svobodu tisku, ohrožuje nezávislost centrální
banky a soudní systém. Zákon byl předložen
stranou Fidesz v čele s premiérem Viktor
Orbánem, která má dvoutřetinovou většinu v
parlamentu.

Strana evropských socialistů podpořila
demonstrace v Maďarsku
Strana evropských socialistů (PES) podpořila
masivní protesty proti nové ústavě
a pravicové vládě premiéra Viktor Orbana v
Maďarsku tento týden, píše strana ve svém
prohlášení na internetových stránkách strany,
uvedla agentura AFP. "Naším úkolem je pomoci
vybudovat globální vědomí,
že maďarská vláda Viktora Orbána se vymkla
kontrole," řekl dosavadní předseda strany Sergey
Stanishev. "Snížení nezávislosti soudní moci,
médii a centrální banky vážně poškodilo
demokratickou infrastrukturu Maďarska," řekl.
Pondělních demonstrací v Budapešti se zúčastnilo
asi 70 tisíc protestujících.

Rekordní nezaměstnanost mladistvých v Itálii,
s recesí na obzoru
Italská nezaměstnanosti mladých lidí vystřelila
na rekordních 30,1 procenta v listopadu a míra
nezaměstnanosti v rámci aktivní populace vzrostla
na 8,6 procenta z 8,5 v říjnu, zatímco se země
přiblížila k recesi. Míra nezaměstnanosti osob mezi

15-24 lety podle ISTAT překročila hranici 30%
vůbec poprvé. Celková míra nezaměstnanosti
činící 8,6 procenta v listopadu, je nejvyšší
od května roku 2010.

Americká televize Fox News ukázala špatné
mapy Evropy
Mapy Evropy, které v úterý zveřejnila televize Fox
News například neobsahují Makedonii,
zatímco Bulharsko leží na území bývalé
Jugoslávie. Srbsko bylo naopak umístěno na
území České Republiky, Maďarska a Rakouska.
Další státy, jako Chorvatsko, Bosna a
Hercegovina, Slovinsko či Černá Hora nebyly na
mapě vůbec vyobrazeny. Mapa byla zveřejněná
během reportáže o výsledcích primárek v
americkém státě Iowa.

Odtajnění spisů bývalé srbské Státní
bezpečnostní služby stále nebylo docíleno
Jedenáct let po srbském přechodu k demokracii,
stále nebyly odtajněny spisy bývalé Státní
bezpečnostní služby, píše srbský deník Blic.
Odtajnění spisů bylo přitom jedním z cílů kampaně
strany Hnutí obnovy politika Vuk Draskovice.
Stejně tak je zastaveno řešení problematiky
slibovaného přijetí právních předpisů na
základě zrychleného řízení, o kterém se
diskutovalo v letech 2010 a 2011. Demokratická
strana Borise Tadiče a Socialistická strana jsou
proti tomuto návrhu zákona. Dle politika
Draskovice: "Lidé, kteří  obsazují vysoké státní
pozice se bojí otevírání těchto souborů, a to platí
pro všechny předchozí vlády."

Růst venezuelského exportu
Oproti roku 2010 se z Venezuely vyvezlo o téměř
40% více produktů. Tato statistika byla uveřejněna
Centrální bankou Venezuely. Jen z ropných
produktů země získala téměř 90 miliard dolarů. Na
této částce má svůj podíl i celosvětové zvyšování
cen ropy. Dalšími vývozními surovinami se stal
hliník, uhlí a chemikálie.

Haiti posílí národní policii
Toho chce docílit zvýšením počtu jejích členů na
12 000 z původních 10 000. Posílení národní
policie je považováno za krok, který bude
předcházet znovuzavedení armády. Ředitel
národní police navíc uvedl, že novým cílem policie
bude boj proti zločinům ve městech a snaha o
nezaujaté šetření případů. Momentálně většinu
policejní práce zastává mise OSN pro stabilizaci
Haiti.

Povodně a sesuvy půdy v Brazílii
Jihovýchod Brazílie postihly přívalové deště, které
způsobily povodně a sesuvy půdy. Přes 10 000 lidí
bylo evakuováno. Povodně také hrozí ve státě Rio
de Janeiro. Tato oblast se ještě nevzpamatovala z
povodní loňského roku, které byly pro region
devastující. Přívalové deště a jejich následky jsou
v Brazílii běžnou věcí. V loňském roce byly
postiženy asi 2 miliony obyvatel.

Švýcarská národní banka objasňuje finanční
transakce svého guvernéra
Šéf  švýcarské národní banky Philipp Hildebrand s
rodinou podle týdeníku Weltwoche loni uskutečnil
devizové obchody, na nichž vydělal asi 1,6 milionu
korun, především díky zářijovým krokům banky
proti silnému franku. Banka teď tvrdí, že rodina
guvernéra neporušila žádná pravidla. Vyšetřování
nařízené ŠNB bylo provedeno
auditory PricewaterhouseCoopers.

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

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


pátek

06
leden

2012
Rychlé noviny cena 5 Kč

Členové EU se dohodli na zákazu dovozu
íránské ropy
Oficiálně by měli rozhodnutí potvrdit na setkání
ministrů zahraničí na konci ledna. EU se tak
podobně jako USA snaží vyvinout tlak na
zastavení íránského jaderného programu. Írán
odmítl hrozby nových sankcí, stejně jako nařčení
Západu z toho, že se země snaží vyvinout jaderné
zbraně. Země také odmítla spojitost mezi rekordně
nízkou úrovni své měny tento týden a represivními
opatřeními USA.

Čína ignoruje daň z emisních povolenek EU
Čínské největší letecké společnosti nebudou
platit novou daň Evropské unie zaměřenou na
snižování emisí oxidu uhličitého. Mluvčí Čínského
sdružení leteckých dopravců, které zastupuje
aerolinky jako China Southern Airlines, China
Eastern Airlines a Hainan Airlines řekl, že Čína se
nezapojí do evropského obchodu s emisními
povolenkami, které již v minulosti
kritizovala. Letecké společnosti, které nebudou
platit novou evropskou daň EU můžou být
pokutovány a může jím být
dokonce zakázáno létat do regionu. Čína
oznámila, že může zavést odvetná opatření.

Německý prezident nehodlá podat demisi 
Německý prezident Christian Wulff v rozhovoru
pro německé veřejnoprávní televize ARD a ZDF
objasňoval svou kontroverzní půjčku na bydlení a
vazby na některé podnikatele a  omluvil se
novinářům za jeho snahu, aby získané informace
nezveřejnili. Odmítl také jakékoliv výzvy k demisi.
"Vím, že jsem neudělal nic nelegálního, přesto
jsem se v některých ohledech zachoval špatně,"
řekl státník v rozhovoru.

Společnost Chevron má zaplatit další pokutu za
ekologické znečišťování, tentokrát
Amazonského pralesa
Ekvádorský odvolací soud potvrdil své rozhodnutí,
že americký Chevron má zaplatit pokutu ve výši
18,2 miliard USD za znečištění Amazonského
pralesa v Ekvádoru. V roce 2001 se Chevron spojil
s firmou Texaco, která byla obviněna za znečištění
Amazonu toxickými látkami. Původní pokuta měla
výši 8,6 miliard USD, ale částka byla více než
zdvojnásobena poté, co se firma odmítla veřejně
omluvit za vzniklé škody.

Jihokorejský prezident na návštěvě Číny
Prezident Lee Myung-bak se na návštěvě Pekingu
setká se svým čínským protějškem, aby spolu
prodiskutovali otázky vývoje situace na Korejském
poloostrově a vzájemného strategického
partnerství obou zemí. Jedná se o první setkání
jihokorejského a čínského prezidenta od smrti
severokorejského vůdce Kim Jong-ila.

Novým ředitelem Yahoo bude dosavadní
prezident společnosti Paypal
Nový ředitel společnosti Yahoo Scott Thompson
má za úkol především vymazat ztrátu, kterou tato
firma nabrala na internetový gigant Google. Scott
Thompson vedl Paypal, divizi společnosti eBay, od
roku 2008 a za doby jeho fungování v jejím čele se
uživatelská základna Paypalu více než
zdvojnásobila. Společnost Yahoo čeká v dohledné
době výrazná změna firemní strategie, aby byla
schopna i nadále konkurovat na poli internetových
komunikačních služeb.

Zemřel první makedonský prezident
První prezident samostatného státu Makedonie
Kiro Gligorov zemřel 2. 1. 2012 ve svých 94 letech.
Kiro Gligorov měl ve své politické kariéře celkem
dva prezidentské mandáty. Ten první mu byl
nabídnut makedonským parlamentem v roce 1991
a druhý mu byl udělen v prezidentských volbách v
roce 1994. Během jeho vlády vstoupila Makedonie
do OSN, což je považováno za jeden z
nejdůležitějších momentů v novodobé historii státu.

Pracovní trhy některých členských států EU
zůstanou pro Bulhary a Rumuny uzavřené i
nadále
Evropská komise do pátku oznámí, které členské
státy EU budou chtít zachovat omezení pracovního
trhu pro bulharské a rumunské dělníky, jak
informovala bulharská agentura Bulgarian
Telegraph. Velká Británie,
Irsko, Francie, Malta, Nizozemsko, Lucembursko a
Belgie již potvrdily, že budou mít své pracovní
trhy zavřené pro Bulhary a Rumuny do 1.
ledna 2014. Německo své restrikce částečně
uvolnilo, zatímco Itálie se stala první zemí,
která zrušila omezení na konci roku
2011. Neznámý prozatím zůstává postoj rakouské
vlády.

Haiti přemýšlí o znovuzavedení armády
Debaty se účastní jak politické kruhy, tak i
veřejnost. Stalo se tak po té, co s tímto nápadem
přišel prezident Michel Martelly. Ten také prohlásil,
že by se armáda nezabývala jen obranou státu.
Další náplní její práce by byla pomoc při přírodních
katastrofách. Navíc by mohla urychlit rozvoj státu.
Momentálně všechny povinnosti armády zastoupila
mise OSN pro stabilizaci Haiti. Její vojáci ale byli
obviněni ze znásilňování a roznášení cholery. Tou
se v loňském roce údajně infikovalo až půl milionu
lidí.

Kuba a KLDR si vyjádřily podporu
Stalo se tak v kubánské Havaně. Severokorejský
ambasador Kwon Sung Chol a kubánský ministr
zahraničí Marcos Rodriguez se shodli na tom, že
obě země mají velice podobnou zahraniční politiku,

ve které si vyjádřili podporu. Severokorejský
ambasador navíc odsoudil americké embargo.
Ministr Rodriguez zase vyjádřil podporu myšlence
sjednocení Koreí, která by vedla k většímu blahu
lidí a spokojenějšímu životu. Nezapomněl
kondolovat k úmrtí vůdce Kim Jong- Ila. V rámci
shledání byla ambasadoru Sung Cholovi udělena
Medaile přátelství.

Brazílie bojuje proti novodobému otroctví
V loňském roce bylo zaznamenáno až 2 270
pracujících, jejichž pracovní podmínky hraničily s
otroctvím. Na černé listině "otrokářů" stojí až 290
jmen společností i soukromých osob. To je
nejvyšší počet od roku 2004, kdy se tato listina
začala psát. Ti, kteří jsou na listině zapsáni nemají
nárok na půjčky od banky a prodej jejich výrobků je
omezen. Nejvíce pracovních otroků bylo
zaregistrováno na venkově. Rozmáhá se ale
otroctví i v průmyslových oblastech.

Francie a Německo očekávají brzký konec
nejvyššího ratingového hodnocení
Vlády Francie a Německa se dle agentury Reuters
vypořádaly s faktem, že v brzké době
pravděpodobně ztratí nejvyšší možné ratingové
hodnocení AAA. Dle analytiků agentury by ztráta
top hodnocení Francie mohla mít negativní dopad
na vnitřní německou politiku. Němci by tak mohli
začít vnímat sebe sama jako jedinou zemi, která
vede eurozónu z krize. Ratingová agentura Fitch v
prosinci oznámila, že Francie by mohla přijít o více
jak jeden stupeň.  Změna hodnocení může
negativně ovlivnit pozici dosavadního
francouzského prezidenta Sarkozy v
nadcházejících prezidentských volbách.

Italská banka Unicredit prudce klesla na
milánské burze
Stalo se tak poté, co banka oznámila detaily
prodeje nových akcií v hodnotě 7,5 miliard eur.
Obchodování bylo zastaveno poté, co se pouze
24% akcionářů začalo zajímat o nabídku, která
byla o 69% nižší než uzavírací cena v úterý.
Během odpoledne tak akcie banky klesly o 11,5%.
Banka chce ztrojnásobit počet svých akcií, aby tak
splnila evropské požadavky pro posílení své
finanční odolnosti.

Řecký deficit státního rozpočtu za rok 2011 by
mohl překročit 10% HDP
Mohl by se stát tedy prakticky stejným jako deficit
za rok 2010 - 10,6% HDP, píše řecký deník
Naftemporiki. Řecká míra schodku státního deficitu
se měnila celkem pětkrát, naposledy oznámené
údaje hovořily o 9%. Snížení státního deficitu je
jednou z podmínek řeckých věřitelů - EU a MMF.
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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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