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Prezidentka Brazílie schválila státní rozpočet
na rok 2012
Státní rozpočet země činí 2,25 bilionu amerických
dolarů. Podle oficiálního textu je rozpočet o 104
miliard vyšší, než loňský rok. Asi 364 miliard bude
použito pro zplacení státního dluhu. Téměř 1,2
miliardy dolarů bude použita pro vyšší výdaje,
spojené se zvýšením minimální mzdy. Zároveň si
brazilská vláda dala předsevzetí, že za rok 2012
chce zintenzivnit své úsilí v boji proti chudobě.
Podle ministryně sociálního rozvoje Terezy
Campello je plánem vlády pomoct až 320 000
rodinám.

Chile bylo poprvé pozváno na summit G20
To oznámil chilský ministr zahraničí  Alfredo
Moreno. Summit se bude konat letos v červnu v
Mexiku. Na tiskové konferenci se ministr Moreno
vyjádřil se slovy, že pozvání Chile na summit G20
je důkazem toho, jak se svět mění. Formující se
země v něm mají důležitější roli. Chile tak dostane
možnost účastnit se ekonomických debat v přední
linii a čelit nejisté globální ekonomické situaci. G20
doteď spojovala země G7, Evropskou unii a tucet
formujících se ekonomik. V těch byly
latinskoamerické země zastoupeny Argentinou,
Brazílií a Mexikem. Poslední summit G20 se konal
minulý rok v listopadu.

Kosovští Srbové odloží referendum kvůli
zasedání ministrů EU
Referendum plánované severními kosovskými
Srbovy nemůže být uskutečněno před zasedáním
ministrů EU, kde bude rozhodnuto o tom, zda-li
bude Srbsku udělen status kandidáta na členství v
EU. Referendum by tak mohlo být přesunuto na
konec března.

Řešení sporů mezi Srbskem a Kosovem
spočívá v plánu "Ahtisaari"
Sdělil to americký expert na oblast Balkánu, jímž
je Daniel Server. Pokud bude tento plán přijat,
Srbsko může naplnit svůj plán - vládnout obci na
severu Kosova. Na setkání v Bělehradu, které se
věnovalo minulosti obou zemí, zdůraznil pan
Server, že je jasné, že Srbové budou mít na
severu Kosova samosprávu.

Francouzský prezident žádá dialog s Tureckem
ohledně zákona o arménské genocidě
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy vyzval
Turecko k "rozumnému dialogu" v
dopise tureckému premiérovi, jímž je
Recep Tayyip Erdogan, ohledně zákona o
arménské genocidě, který bude projednávat ve
francouzském Senátu již v pondělí. Kvůli zákonu v
minulosti odvolalo Turecko svého diplomata z
Francie a byly zrušeny bilaterální vojenské a
politické projekty. Turecko také pohrozilo bojkotem
francouzského zboží a upozornilo, že projde-li
zákon francouzským Senátem, může to ohrozit
celkovou spolupráci Turecka s EU.

Francouzský prezident: "Francie udělá vše
proto, aby zabránila vojenskému útoku na Írán"
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy ve své
novoroční řeči k francouzským diplomatům
shromážděným v Paříži varoval před vojenským
úderem proti Íránu kvůli jeho jadernému programu.
Francouzský prezident upozornil na to, že by
takový zásah rozpoutal chaos a války po celém
Blízkém východě a řekl francouzským diplomatům,
že cílem Francie musí být udělat vše proto, aby
útoku na Írán zabránila a podpořila co nejsilnější
sankce.

Společnost Vodafone vyhrála spor u indického
nejvyššího soudu
Tento mobilní operátor tak nebude muset platit
pokutu v hodnotě 4,4 miliardy dolarů, kterou po
něm požadovala indická vláda. Rozsudek by měl
ovlivnit i situaci ohledně dalších zahraničních
společností, které se v zemi soudí kvůli údajnému
krácení daní. Vodafone byl obviněn z krácení daní
při převzetí indického majetku čínské
společnosti Hutchison Telecommunications za 11
miliard USD v roce 2007. Operátor se hájil tím, že
daň indické vládě nemusel zaplatit, jelikož majetek,
o který šlo, byl vlastněn společností registrovanou
na Kajmanských ostrovech.

Evropská komise zdvojnásobila svou
humanitární pomoc v oblasti Sahelu
Oznámení přišlo ze strany EU komisařky, jíž je
Kristalina Georgieva během její
pokračující návštěvy Nigeru a Čadu. Evropská
komise vyčlenila 105 milionů eur na humanitární
pomoc Africe, z toho 35% je určeno přímo pro
Niger.

Jižní Korea pošle 180 tun humanitární pomoci
svému severnímu sousedovi
Stane se tak poprvé od roku 2008, kdy se ujal
vlády v zemi prezident Lee Myung-bak. Pomoc v
podobě 180 tun mouky však nebude poskytnuta
vládní stranou, ale nevládními soukromými
organizacemi, kterým bude tato činnost i nadále
povolena. Její doručení proběhne 27. ledna.

Polsko bude pokračovat v průzkumu
břidlicového plynu
Polsko bude stát za svými podnikatelskými
záměry pokračovat v průzkumu břidlicového plynu,
a to navzdory čerstvému rozhodnutí Bulharska o
zákazu svých průzkumu. Bulharský parlament
tento týden odhlasoval, že nebude pokračovat s
domácími zkoumání břidlicového plynu,
takže Polsko by se svým rozhodnutím mohlo být v
EU potenciálně izolováno. Francie zastavila vlastní
průzkum plynu břidlic v roce 2011. "Rozhodnutí
nezmění stávající pozici Polska v EU, v níž
každý členský stát má suverénní právo
definovat svůj vlastní postoj k energetickým
zdrojům," uvedlo polské ministerstvo zahraničí ve
svém prohlášení.

Indonésie zaznamenala druhý případ úmrtí na
ptačí chřipku v tomto roce
Virus H5N1 si tento týden vyžádal lidské oběti také
ve Vietnamu a Kambodži. Po celé Asii je v
posledních dvou měsících zaznamenán vyšší
počet případů výskytu tohoto onemocnění, což si
již vyžádalo i omezení v rámci obchodu s drůbeží v
tomto regionu. Podle Světové zdravotnické
organizace si virus ptačí chřipky od roku 2003
vyžádal již 350 lidských životů.

Výsledky americké General Electrics ze 4.
čtvrtletí 
Americká společnost oznámila čistý zisk 4,14
miliardy USD za čtvrtletí, čímž se toto čtvrtletí stalo
již 7. v řadě, kdy silně rostly zisky. Po započítání
čtvrtletních tržeb, které se propadly o 8% na 37,79
mld. dosáhly celoroční tržby 147 mld. USD.
"Portfolio GE demonstrovalo sílu a odolnost,
přináší růst zisků v sedmém čtvrtletí v řadě a
zároveň vytváří značné provozní finance na
podporu investic v našem podnikání a růst
dividend," řekl předseda představenstva a
generální ředitel GE, Jeff Immelt.

Barmský prezident Thein Sein: "Barma je na té
správné cestě k demokracii"
Ve svém prohlášení prezident dále uvedl, že bude
pokračovat ve snaze o posouvání vývoje v zemi
směrem k demokratickým cílům a zdůraznil, že
barmská vláda nemá žádné záměry pro návrat do
minulých poměrů. Armáda prý nyní stojí zcela
mimo výkonnou státní moc a barmský parlament je
dle prezidentových slov ochoten "vřele" přijmout
pro-demokratickou aktivistku Aung San Suu Kyi,
bude-li zvolena. Prezident Thein Sein zároveň
absolvoval první interview pro západní media,
konkrétně pro deník Washington Post.

Vztahy mezi Norskem a Pákistánem po
vystoupení šéfky norských zpravodajců v
Evropském parlamentu se nezmění
Vztahy mezi Norskem a Pákistánem nebudou
ovlivněny údajným únikem citlivých informací
způsobeným nyní již bývalou šéfkou norské
zpravodajské služby PST Janne Kristiansen, která
v Evropském parlamentu řekla, že v PST má své
špionážní skupiny v Pákistánu. Mluvčí
pákistánského ministerstva zahraničí Abdul Basit
prohlásil, že incident nijak nezmění vztah mezi
oběma zeměmi, a pákistánský velvyslanec v
Norsku Ishtiaq Andrabi již problém bagatelizoval s
tím, že mezi oběma zeměmi probíhá úzká
spolupráce.

Americké IT firmy zveřejnily své ekonomické
výsledky za rok 2011
Zatímco Google očekávání analytiků nesplnil, firmy
jako Intel a IBM měly lepší než předpokládané
výsledky. Ačkoli měl Google čistý zisk 2,71 mld.
USD, tržby 10,58 mld. USD a roční posílení akcií o
8,22 USD, tak nespnil vyšší očekávání, zvláště v
oblasti reklamy a jeho akcie se tak propadly o
10%. Microsoft měl čistý zisk 6,62 miliardy dolarů,
což je lehká ztráta oproti roku 2010, ale na akciích
se to spíše nepodepsalo. IBM zvýšila své zisky na
5,49 mld. USD a její akcie tak zpevnily o tři
procenta. Čtvrtým IT gigantem, který již zveřejnil
výsledky je Intel, který rovněž skončil s velkým
ziskem, a to ve výši 3,36 miliardy dolarů, což je
nárůst o 180 milionů oproti předešlému roku.

Chorvatský parlament označil členství v EU za
strategický národní zájem
Chorvatský parlament přijal rezoluci o tom, že
členství Chorvatska v Evropské unii je
strategickým národním zájmem. Rezoluce dále
vyzývá občany Chorvatska, aby 22. ledna v
referendu o přistoupení Chorvatska k EU tento
zájem podpořili.

FBI vyřadila z provozu Megaupload a
Anonymous odpověděli rozsáhlým útokem na
webové stránky řady institucí.
Služba pro sdílení dat Megaupload byla odpojena,
její vedení zatčeno a obviněno mj. z porušování
autorských práv a praní špinavých peněz. V
případě odsouzení jim hrozí až 30 let vězení.
Hackerská skupina Anonymous na to odpověděla
jedním z největších útoků v poslední době a a
prostřednictvím 6 tisíc účastníků útoku vyřadila z
provozu stránky FBI, Universal Music, BMI,
amerického ministerstva spravedlnosti, stránek
copyright.org a mnoha dalších. „FBI si nemyslela,
že jí to jen tak projde, že ne? S naší reakcí museli
počítat," píše se v prohlášení Anonymous.
Hackerská skupina Anonymous se tak znovu
ozvala po necelém měsíci, naposledy to bylo 25.
prosince s hrozbou vánočních útoků na řadu
institucí a mj. na firmu Stratfor i zaútočila.

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

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


sobota

21
leden

2012
Rychlé noviny cena 5 Kč

Izrael se chystá prohlubovat spolupráci s
Kyprem
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu 16. února
navštíví Kypr, který má mimo jiné ve druhé
polovině roku 2012 předsedat EU, oznámila to
agentura AFP s odvoláním na nejmenovaný
vojenský zdroj. Izraelské ministerstvo zahraničí
odmítá uvést podrobnosti návštěvy, ovšem má se
údajně jednat o prohloubení izraelsko-kyperské
spolupráce při těžbě zemního plynu v kyperských
vodách. Dalším tématem má být i bezpečnostní
spolupráce a otázka tureckého angažmá v oblasti.
Podle bezpečnostních expertů Izrael usiluje o
prohloubení spolupráce v důsledku zhroucení
vztahů s Tureckem a kvůli nejisté situaci v Sýrii.

Osm amerických zákonodárců stáhlo svoji
podporu protipirátskému zákonu
Šest republikánů a dva demokraté tak učinili v
reakci na protest Wikipedie a dalších internetových
gigantů jako například Google, Reddit či Yahoo.
Anglická verze Wikipedie se ve středu 18. ledna na
24 hodin vypnula, aby upozornila na zákon, který
by dle řady kritiků zavedl cenzuru internetu. Zákon
proti sobě postavil Silicon Valley, jakožto centrum
IT průmyslu a odpůrců zákona a Hollywood,
světově proslulé středisko filmového průmyslu a
zastánců tvrdého postupu.

Opozice vyzvala tureckého prezidenta, aby
rezignoval v případě prodloužení
prezidentského mandátu
Šéf nejsilnější opoziční turecké strany
Republikánská lidová strana (CHP)
Akif Hamzaçebi  vyzval tureckého prezidenta
Abdullaha Güla, aby 28. srpna 2012, kdy vyprší
jeho pětileté funkční období, rezignoval v souladu
s ústavou, podle které byl zvolen. Důvodem je totiž
vládní návrh zákona o prodloužení funkčního
období prezidenta na 7 let.

Americký letoun zabil člena vedení Al-kaidy
Aslám Aván, zodpovědný za přípravu externích
operací teroristické sitě byl zabit v Severním
Vazíristánu na území Pakistánu po náletu
amerického bezpilotního letounu. Tento nálet byl
první od 26. listopadu 2011, kdy při náletu NATO
zahynulo 24 pakistánských vojáků. Tato chyba
byla dle slov NATO způsobena špatnou
komunikací mezi velením ISAF a Pakistánem.

Americká bankovní společnost JP Morgan
Chase &amp; Co. půjčila v roce 2011 malým a
středním podnikům v USA 17 miliard USD
To je 52 procentní nárůst oproti roku 2010. Celkem
tak poskytla více než 400 tisíc menších úvěrů
například na komerční hypotéky, provozní kapitál
či úvěry pro rozšíření. Nejvíce úvěrů poskytla
bankovní společnost v Kalifornii, kde více než 75

tisíc společností dostalo úvěry v hodnotě 4,7
miliardy USD, což je 28 % všech úvěrů
poskytnutých společností za rok 2011. Společnost
JP Morgan Chase je přední světový poskytovatel
komerčního a spotřebitelského bankvnictví
spravující aktiva za 2,3 bilionu USD a působící v
60 zemích světa.

Thajsko uznalo stát Palestina
Thajsko oficiálně uznalo samostatnost a
nezávislost Palestiny a to v hranicích, které
existovaly před Šestidenní válkou v roce 1967. O
tomto kroku informovalo thajské stálé zastoupení
při OSN.

Hnutí Hamas vyzvalo prezidenta palestinské
samosprávy k ukončení jednání s Izraelem
Prezident Palestinské samosprávy Mahmoud
Abbas byl vyzván hnutím Hamas ovládajícím
pásmo Gazy, aby pozastavil předběžné mírové
rozhovory s Izraelem kvůli zatčení dvou poslanců
izraelského parlamentu, kteří jsou členové
Hamasu. Jedná se o mluvčího palestinského
parlamentu Azize Dweik a poslance za město
Betlém, Khaleda Tafish.

Vypršel mandát pozorovatelské mise Ligy
arabských států v Sýrii
Měsíční mandát udělený pozorovatelské misi
Arabské ligy vypršel a hlava mise nyní vypracuje
celkovou zprávu o vládním zákroku a obecné
situaci. Ačkoliv oficiální mandát končí, v dohodě
mezi Sýrií a Ligou arabských států existují
ustanovení o případném prodloužení mise, které
by dle stanoviska syrské vlády bylo vítáno. Naopak
syrská opozice misi Arabské ligy kritizuje jako
neefektivní a kontraproduktivní a vyzývá k činům
Radu bezpečnosti OSN. Organizace
Human Rights Watch uvedla, že po dobu
přítomnosti pozorovatelů bylo zabito přes 600 lidí
včetně asi 30 dětí. Rusko a Čína ovšem jasně
avizovaly, že jakýkoliv zásah proti Sýrii v Radě
bezpečnosti OSN zablokují.

Organizace na ochranu lidských práv vyzvaly
Maroko k právní úpravě mučení
14 hlavních marockých organizací na ochranu
lidských práv včetně pobočky Amnesty
International vyzvalo novou marockou vládu, aby
co nejdříve představila návrh zákona, který by
kriminalizoval mučení. V Maroku totiž existuje
pouze právní předpis, který mučení formálně
odsuzuje, ale ponechává ho beztrestným. Amnesty
International uvádí, že mučení je po celé zemi
rozšířeno a na policejních stanicích se běžně
aplikuje.

V baště libyjské revoluce Benghazi probíhají
studentské protesty proti nové vládě
Zástupce hlavy Libyjské národní rady (NTC), její
viceprezident Abdul Hafiz Ghoga, se na své cestě
do Benghazi, kde začala revoluce proti
Muammarovi Kaddafi, se setkal s agresivními
protesty vysokoškolských studentů, kteří požadují
transparentní finanční vztahy a jasné informace o
tom, jak je nyní nakládáno s libyjským státním
majetkem a s miliardami dolarů, které NTC po
převratu zůstaly v rukou. Viceprezident NTC
prohlásil, že se jedná o cílený a řízený útok na
NTC, odborníci ale varují, že událost naznačuje
rostoucí nespokojenost s novým vedením země.

Na severu Mali narůstají boje s Tuaregy a
bývalými libyjskými vojáky
V posledním týdnu na severu Mali, které již čelilo
několika povstáním kočovného kmene Tuaregů
bojujícího za vlastní stát, probíhají střety mezi
armádou a ozbrojenými silami Tuaregů MNLA,
kteří mají ve svých řadách i vojáky věrné bývalé
libyjské vládě Muammara Kaddafi. Tuaregové byli
věrnými spojenci vlády Muammara Kaddafi a po
jeho pádu rostou stále větší obavy v zemích
afrického Sahelu z nestability, kterou mohou
vyvolat.

Lotyšský ministr zahraničí proti volbě druhého
oficiálního jazyka země
V rozhovoru pro polský deník Rzeczpospolita uvedl
lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkevičs, že
pokud 18. února proběhne referendum o přijetí
dalšího oficiálního jazyka země, ruštiny, bude volit
proti. Dle jeho názoru je lotyšský jazyk jediným
oficiálním jazykem Lotyšska. Asi 28% lotyšské
populace tvoří ruská menšina, zastoupená v
parlamentu stranou Centrum Shody. Ministr také
uvedl, že Lotyšsko prozatím nepřispěje na pomoc
Řecku a dalším, krizí sužovaným zemím eurozóny.
Potvrdil však snahu přistoupit do bloku jednotné
měny v roce 2014.

Běloruský prezident chce modernizovat
politický systém země
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko sdělil, že
chce modernizovat politický systém země po vzoru
Číny. Prezident sdělil, že ho k tomuto kroku nutí
světové dění. "Hlavní myšlenkou je být o krok
napřed před událostmi, které se v zemi budou
odehrávat, jde také o udržení stability a zaručení
občanům jejich práv." Kroky jsou prý reakcí na
hospodářskou krizí v Bělorusku a politickou situaci
v Rusku. Pomoc Číny v slibovaných reformách by
mohla přitáhnout do země čínské investory.

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.

© 2011 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

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

