
pondělí

20
únor

2012
Rychlé noviny cena 7 Kč

Francie a Velká Británie zůstaly bez íránské
ropy
Írán oznámil ukončení prodeje ropy britským a
francouzským podnikům. Podle médií je toto
opatření reakcí na rozhodnutí EU uvalit embargo
na dodávky íránské ropy, přijaté v lednu. Íránská
státní televize dnes také ukázala záběry z
vojenského cvičení, které v zemi údajně nedávno
proběhlo - dle pozorovatelů se jedná o signál
Teheránu pro západní země, vyslaný dva dny před
plánovanou návštěvou inspektorů z MAAE.

Masové demonstrace proti reformám trhu
práce ve Španělsku
V celém Španělsku v neděli proběhly masové
demonstrace na protest proti změnám
pracovněprávních předpisů přijatých vládou. Na
výzvu odborů vyšlo do ulic Madridu na půl
milionu lidí, demonstrace se konaly celkem v 57
městech. Reformy přijaté vládou zjednodušují
proces propouštění zaměstnanců, prodlužují
zkušební dobu a výrazně snižují státní příspěvky v
nezaměstnanosti. Podle slov španělského
premiéra jsou však tato opatření nezbytná
pro ukončení ekonomické krize.

Vladimir Putin zveřejnil předvolební článek na
téma národní bezpečnosti Ruska
Ruský premiér a kandidát na post prezidenta
Vladimir Putin zveřejnil další, v pořadí šestý
novinový článek, tentokrát na téma národní
bezpečnosti země. Premiér zde mimo jiné uvádí,
že se Rusko za žádných okolností nevzdá cíle
upevnit svůj strategický odstrašovací potenciál, a
zároveň varuje Spojené státy před "účinnou a
asymetrickou" odpovědí Ruska na rozvětvování
globální protiraketové obrany. Předchozí
premiérovy agitační novinové články se týkaly
zejména sociálních, ekonomických, a také
nacionálních otázek.

Ruské ministerstvo zahraniční obvinilo
Lotyšsko z ignorace mezinárodních závazků
Ruské ministerstvo zahraničí dnes prohlásilo,
že Riga ignorovala své mezinárodní závazky, když
odmítla přidělit vládní delegaci Ruské federace
postavení pozorovatele při včerejším referendu
řešícím otázku udělení statusu druhého úředního
jazyka ruštině. Podle oficiálního zástupce
ministerstva Alexandra Lukashevice jsou výsledky
referenda zkreslené skutečností, že práva vyjádřit
svůj názor bylo zbaveno na 319 tisíc obyvatel
Lotyšska majících v zemi status tzv. "neobčanů".
A. Lukashevic zároveň vyjádřil naději, že lotyšská
vláda a mezinárodní organizace vezmou v potaz
zájmy rusky mluvícího obyvatelstva Lotyšska a
zajistí dodržování jejich menšinových práv.

V Řecku probíhají další demonstrace proti
úsporným opatřením
Asi 1,5 tisíce nespokojených obyvatel dnes
demonstrovalo v Aténách, den před setkáním
ministrů financí eurozóny, kteří by se měli
dohodnout na finanční pomoci zemi. Odbory
považují požadavky veřejných věřitelů za
"naprosto nepřijatelné".

Česká republika bude ratifikovat vstup
Chorvatska do EU
Zprávu potvrdil český prezident Václav Klaus po
setkání s jeho protějšky ze Srbska, Slovenska a
Chorvatska v České republice. Slovensko již
přístup Chorvatska do Unie ratifikovalo.

Lotyšsko v referendu odmítlo ruštinu jako 2.
oficiální jazyk země
Komise oznámila, že téměř 78%

hlasů odevzdaných v sobotním referendu bylo
proti návrhu. Volební účast byla asi 69%, což je
výrazně víc, než se očekávalo.

Bývalý brazilský prezident Lula dokončil
chemoterapie
Bývalý prezident Luiz Inacio Lula da Silva dokončil
sérii chemoterapií, které podstupoval od loňského
října, kdy mu byla diagnostikována rakovina
hrtanu. Bývalý prezident opustil Sýrijsko-
libanonskou nemocnici v Sao Paulu a nyní jej čeká
domácí léčení. Po propuštění pan Lula da Silva
oznámil, že se cítí skvěle. Začátkem tohoto měsíce
byl bývalý prezident již jednou hospitalizován. To
kvůli potížím, které chemoterapie doprovází. Pan
Lula da Silva byl v čele státu mezi lety 2003- 2010
a stal se jedním z nejoblíbenějších prezidentů
země. V roce 2011 jej nahradila momentální
prezidentka Dilma Rousseff.

Opoziční prezidentský kandidát Capriles:
urážky mě nepřekvapují
Opoziční prezidentský kandidát Henrique Capriles
tak reaguje nejen na antisemitské výroky, které
přináší veřejnosti hlavně státní média, ale i na
výroky momentální hlavy státu. Prezident Chávez
svého rivala, se kterým se střetne 7. října u
prezidentských voleb, nazval ,, prasetem". Podle
prezidenta Cháveze se opoziční kandidát kloní k
imperialismus, kapitalismus a je na straně USA.
Během svého projevu v televizi svého rivala
nejmenoval.

Papež Benedikt XVI. se chce setkat s
kubánským revolucionářem Fidelem Castrem
Setkání by se mělo odehrát během papežovy
návštěvy Latinské Ameriky, která je naplánována
na konec března. Sám papež Benedikt XVI.
vyslovil přání se s bývalou hlavou státu setkat. Vše
ale záleží na zdravotním stavu pana Castra. V
papežově oficiálním programu se tedy vyskytuje
pouze soukromé setkání s gen. Raúlem Castrem.
Papež během svého pobytu na Kubě navštíví
města Santiago de Cuba a hlavní město La
Habana. Jeho pobyt na Kubě bude 3 dny dlouhý.

Prezidentský kandidát Capriles se stal terčem
antisemitských útoků
Opoziční kandidát na venezuelského prezidenta
Henrique Capriles se stal terčem antisemitských
útoků kvůli původu svých předků. Ti jako polští
židé přežili ve varšavském ghettu
holokaust. Centrum Simona Wiesenthala ( SWC) v
dopisu vyzvalo prezidenta Cháveze, aby zabránil
těmto antisemitským útokům, které jsou často
šířeny státními médii. Příkladem je profil kandidáta
Caprilese, který odvysílal státní rozhlas Radio
Nacional de Venezuela, ve kterém byl kritizován
jeho židovský původ a sám kandidát byl vykreslen
jako stoupenec sionismu. Obavy z antisemitských
útoků vyjádřila i americká Liga proti hanobení (
ADL). Její prezident Abraham Foxman konstatoval,
že ,,to, co nyní probíhá ve Venezuele je pokus, o
označení opozičního prezidentského kandidáta za
'zrádného žida', který se pro prezidentský úřad
nehodí".

Guvernér státu New Jersey (USA) vetoval
zákon o sňatcích homosexuálů
Guvernér Chris Christie se tak dostal do
konfrontace se zákonodárci z řad demokratů, kteří
slibovali, že zákon vstoupí do platnosti co nejdříve.
Stejný zákon byl nyní schválen i ve státě Maryland
za bouřlivých ovací. Na guvernéra Christieho se
tak snáší velký tlak, jelikož podle průzkumů je
většina tamních voličů spíše pro tento zákon.
Stejná legislativa již prošla i ve státě Washington.

"Jižní Súdán se může obejít bez ropy", uvedl
tamní viceprezident
Přestože 98% příjmů do státního rozpočtu Jižního
Súdánu pochází právě z ropy, podle
viceprezidenta Rieka Machara může země
výpadek ustát. „Na třicet měsíců bychom museli
omezit rozvoj, ale dokázali bychom zajistit základní
služby: zdravotnictví, vzdělání a některého projekty
do infrastruktury by pokračovaly,“ uvedl. Jižní
Súdán vlastní ropná naleziště, ale většina přepravy
a zpracovávání ropy se odehrává v sousedním
Súdánu. Výnosy z ropy se staly jablkem sváru
mezi oběma státy. „Chartúm s námi
nespolupracuje, proto musíme najít alternativu
k vývozu ropy.“

Jihoafrickou republikou otřásají protesty za
práva žen
Stovky žen vyšly do ulic v minisukních, aby
upozornily na nedávné napadení dvou žen.
Příčinou útoku podle protestujících byly krátké
sukně napadených. Podle organizátorů je nutné,
aby „v Jihoafrické republice přestaly platit
patriarchální názory, které jsou v její společnosti
hluboce zakořeněné“. Jihoafrická republika se
nelichotivě pyšní nejvyšším procentem znásilnění
žen na světě.

EU kritizuje Demokratickou republiku Kongo za
zrušení pochodu katolické církve
Vláda Demokratické republiky Kongo zakázala
plánovaný páteční protest organizovaný katolickou
církví. Ke kritice se připojilo i Carter Center,
lidsko-právní organizace, která dohlížela na volby
konané v listopadu. Podle organizace byli kněží a
jeptišky zatčeni a média o události nemohly
nezaujatě informovat. Tamní vláda kritiku odmítá.
Organizace Carter Center prohlásila volby, v níž
byl znovu zvolen prezident Joseph Kabila, za
chaotické a výsledky považuje za nedůvěryhodné.

OSN: "Počet uprchlíků z Mali se zvyšuje"
Boje mezi vládou a etnikem Tuaregů na severu
Mali již přinutily k odchodu na 44 000 tisíc
obyvatel. Většina uprchlíků míří do sousední
Mauretánie, Nigérie a Burkina Faso. Podle
Amnesty International se jedná o nejhorší krizi na
severu Mali za posledních dvacet let. OSN
navýšila pomoc pro uprchlíky na hranicích státu.
„Humanitární pomoc je nezbytná. Oblast Sahelu
čelí vážné potravinové krizi, kterou způsobují
extrémní sucha,“ uvedla mluvčí Úřadu nejvyššího
komisaře OSN pro uprchlíky Melissa Fleming.

Japonská vláda se dohodla na navýšení daní
Kabinet se tak dohodl na zdvojnásobení daní v
horizontu následujících tří let. V dubnu 2014 by se
měla stávající 5% daň zvýšit na 8% a v říjnu 2015
na konečných 10%. Návrh však ještě potřebuje
projít japonským parlamentem, kam poputuje v
letošním březnu. Zvýšení státního příjmu z daní je
klíčové pro nastolení nových sociálních opatření.
Ročně by se měly výdaje na sociální zabezpečení
obyvatelstva navýšit o 12,6 miliard USD.

Společnost Anglo American předpovídá
masivní nárůst poptávky
Tu by měla hnát dopředu především železná ruda
a měď. Zisk tohoto těžebního gigantu se za rok
2011 dostal na rekordní hranici 11,1 miliardy USD,
což je o 14% více než v roce předešlém.
Společnost své zisky podpořila také rozsáhlými
prodeji majetku. Anglo American má v současné
době kontrolu i nad společností De Beers
zabývající se těžbou diamantů.
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Polský a rumunský europoslanec vyzvali k
bojkotu nizozemských firem kvůli
"anti-imigračnímu" portálu strany PVV
Dva poslanci Evropského parlamentu (EP) z
Rumunska a Polska v pátek v otevřeném dopise
pro obyvatelé střední a východní Evropy vyzvali
občany, aby začali bojkotovat produkty vyrobené v
Nizozemsku. Důvodem je kontroverzní
"anti-imigrační" portál nizozemské politické Strany
za svobodu (PVV). Tito poslanci tak vyzvali k
bojkotu výrobků firem Hell, Heineken, Dove, TNT,
Amstel, Lipton, Rexona, Knorr, Axe, Wolters
Kluwer, a Tom Tom, dokud strana PVV nebude
politicky izolována. Na adresu internetového
portálu se již vyjádřilo několik představitelů
Evropské unie (EU) a bude se jí zabývat EP.

Japonský císař Akihito se podrobil operaci
srdce
Zákrok provedený v Tokyjské univerzitní nemocnici
trval pět hodin. Císař Akihito (78) si na svůj špatný
zdravotní stav v posledních měsících velmi
stěžoval. Pro mnoho Japonců má   císař stále
velký význam, ačkoliv je jeho funkce dnes již
převážně symbolická. Císař Akihito nahradil v roce
1989 ve funkci svého otce Hirohita.

Francouzská policie předvolala bývalého šéfa
MMF Strause-Kahna kvůli nařčení z kuplířství
Bývalý představitel Mezinárodního měnového
fondu (MMF) Dominique Strauss-Kahn byl již v
minulosti vyšetřován ohledně nařčení ze
sexuálního napadení. Nynější kauza se zabývá
přesunem francouzských prostitutek v rámci sítě
Lilliois do New Yorku (USA). Dle francouzské
policie by mohl mít dotyčný z této akce "určitý
prospěch". Vyšetřovatelé se budou nařčením
zabývat již v úterý.

Do ulic vyšly desetitisíce Rusů na podporu
premiéra Putina
Dva týdny před prezidentskými volbami (4.
března), kde se premiér Putin bude ucházet o
celkem 3. prezidentský mandát, vyšly do ulic
desetitisíce jeho přívrženců. Dle agentury AFP se
shromáždění zúčastnilo okolo 50 tisíc obyvatel.
Shromáždění proběhlo jen pár dní před
hlavním meetingem
organizovaným premiérovým volebním
týmem, které je naplánováno na
23. února v Moskvě. Jeho organizátoři doufají až v
200-tisícovou účast. Po této akci by měla
zorganizovat demonstraci i Putinova opozice, ta je
plánována na 26. února.

Stávka zaměstnanců letiště Frankfurt nad
Mohanem bude pokračovat
Dvoudenní stávka, která nejvíce poškodila
leteckou společnost Lufthansa, která musela

odvolat až do 250 letů, stála podle odhadů firmy
Franport, která udržuje chod letiště, okolo 4 milionů
eur. Tato suma nezahrnuje ztráty, které vznikly
dopravcům. Mezi oběma stranami sporu nedošlo k
dohodě. Dle společnosti Franport by vyhovění
požadavkům odborů reálně znamenalo zvýšení
platů o 60-70%. Další stávka by se měla odehrát
příští týden. Letiště tak bude pravděpodobně
znovu ochromeno.

Španělsko prodlouží využití jaderné elektrárny
v Santa Maria de Garona o 5 let
Tato elektrárna je přitom délkou provozu (od roku
1971) přirovnávána k japonské elektrárně
Fukushima. Nyní by její provoz měl být prodloužen
do roku 2018. Krok potvrdil ministr
průmyslu Jose Manuel Soria, jenž uvedl, že
rozhodnutí v pátek vydala Rada jaderné
bezpečnosti Španělska. Ministr dále uvedl, že
"země není v situaci, kdyby si mohla dovolit
nevyužívat všech svých energetických zdrojů."
Rostou obavy, že se španělská ekonomika
propadne do recese. Proti prodlužování provozu
elektrárny v minulosti vystoupilo mnoho
ekologických aktivistů, v čele s organizací
Greenpeace. Ve Španělsku se nyní nachází 6
jaderných elektráren s 8 reaktory.

Španělská vláda se rozhodla snížit roční platy
zaměstnanců vrcholových managementů
státních podniků
Vláda premiéra Mariana Rajoye, která zavádí další
úsporná opatření, se rozhodla snížit roční platy
zaměstnanců vrcholových managementů státních
podniků na 105 tisíc eur, což je snížení o asi
25-30% oproti dosavadnímu stavu. Vedoucí
středních podniků budou nyní dostávat roční plat
do výše 80 tisíc eur, vedoucí malých podniků do
výše 55 tísíc eur ročně. Vláda nyní čelí také
plánované demonstraci proti reformě práce, která
by měla proběhnout v neděli 19. února.

Tisíce Kurdů protestují ve Štrasburku proti
uvěznění bývalého vůdce Strany kurdských
pracujících
Dle policie se demonstrace proti uvěznění
bývalého vůdce Strany kurdských pracujících
(PKK) Abdullah Ocalana zúčastnilo asi 15 tisíc
osob. Okolo 40 tisíc Kurdů ze zemí severní Evropy
vyzvalo k lékařské prohlídce zmíněného, jenž si
odpykává doživotní trest na ostrově 

Izraelský ministr obrany varuje před závody ve
zbrojení a vyzývá svět k "ochromujícím
sankcím" na Írán
Izraelský ministr obrany Ehud Barak v japonském
Tokiu prohlásil, že Írán vyzbrojený jadernými
zbraněmi, ačkoliv Írán doposud jaderné zbraně
nevlastní a popírá, že by na jejich výrobě pracoval,

by mohl vyvolat nové závody ve zbrojení na
Blízkém východě. "Jaderný Írán je hrozbou pro
celý svět a ostatní země regionu jako Egypt,
Saúdská Arábie či Turecko se pak pokusí o získání
vlastního jaderného potenciálu," řekl izraelský
ministr obrany a vyzval svět k "ochromujícím
sankcím" proti Íránu, které by ho přinutily vzdát se
svého jaderného programu.

Koalice německé kancléřky Merkel hledá
nástupce německého prezidenta
Představitelé koalice vlády kancléřky Angely
Merkel (strany CDU/CSU a FDP) se setkali v
sobotu za účelem nalezení kandidáta na
budoucího německého prezidenta, poté, co
Christian Wulff rezignoval a byl dosazen dočasný
představitel funkce. Kancléřka v pátek uvedla, že si
přeje kandidáta, jenž by získal i podporu opozice.
Z jednání prozatím nevzešlo žádné konkrétní
jméno. Již během propuknutí skandálu, jenž vedl k
rezignaci dosavadního státníka, se však
diskutovalo o ministrovi obrany, jenž by pana
Wulffa mohl zastoupit.

Západoafrické společenství ECOWAS
odsoudilo rebely v Mali a vyzvalo k zastavení
bojů
Hospodářské společenství západoafrických států
(ECOWAS) vyzvalo Tuaregy vedoucí úspěšné
povstání na severu Mali, aby okamžitě zastavili
veškeré bojové operace a nepřátelské akce proti
maliskému státnímu aparátu. ECOWAS dále
vyzval, aby doposud obsazené území rebelové z
MNLA opustili. Tisíce civilistů již bylo kvůli bojům
nuceno opustit své domovy. ECOWAS dále ve
svém komuniké vyjádřil plnou podporu Mali v
bránění své územní celistvosti.

Íránské vojenské lodě vpluly do Středozemního
moře - míří k Sýrii
Suezským průplavem po obdržení povolení od
egyptské Nejvyšší vojenské rady do
Středozemního moře vpluly dvě íránské vojenské
lodě,  torpédoborec se zásobovací lodí, které míří
k břehům Sýrie kvůli dohodě z minulého roku na
vzdělávání syrských námořníků. Írán nemá s
žádnou jinou zemí v regionu jakoukoliv námořní
dohodu.

Policie v Senegalu rozhání demonstrace proti
prezidentovi
Senegalská policie uzavřela hlavní náměstí v
hlavním městě Dakar a za pomoci slzného plynu
rozhání demonstrace proti prezidentovi Abdoulaye
Wade, který se chce ucházet  potřetí o post
prezidenta. Policie vedla v noci z pátku na sobotu
několik "bitev s edmonstranty, kteří v centru města
zapalují odpadky, házejí kameny a stavějí
barikády.

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, e-mailem, 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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