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Chilští horníci zhrozí stávkou
Reagují tak na zavedení nových pravidel. Ty jsou
podle nich škodlivá a mohly by znebezpečnit práci
v dolech. Podle prezidenta korporace horníků mědi
Cristiana Cuevase Národní korporace pro měď
navíc dluží pracovníkům slíbné bonusy. Pokud se
situace nezlepší, jsou horníci připraveni stávkovat.
Těch není málo. V chilských dolech na měď pracují
tisíce chudých obyvatel země.

Nicaragua se připravuje na inauguraci
prezidenta Ortegy 
Ten byl totiž znovu zvolen prezidentem v
listopadových volbách. Nicaragua proto organizuje
národní oslavy a je připravena přijmout desítky
zahraničních delegací. Prezident Ortega bude
přísahat pokračování sociálního, ekonomického a
kulturního rozvoje země.

Plebiscit v Porto ricu o budoucnosti země
Po několikadenních hádkách ve vládní straně (
Nová progresivní strana) je jasné, že se v Porto
ricu bude konat plebiscit. Guvernér Luis Fortuňo
přesvědčil prezidenty obou legislativních komor,
aby dali obyvatelstvu šanci vyjádřit své postoje
vůči USA. Porto rico je totiž od roku
1952 přidruženým územím USA . Do té doby bylo
španělskou a později americkou kolonií.

MERCOSUR nepustí do přístavů lodě s
falklandskou vlajkou
Rozhodly se tak všechny 4 státy společenství na
summitu v Montevideu. Argentika, Paraguay a
Brazílie tak navážou na rozhodnutí Uruguaye,
která se tak rozhodla již před týdnem. Uruguayský
prezident znovu zdůraznil, že se toto omezení
netýká lodí s anglickou vlajkou. Pod vlajkou
Falkland se plaví cca 25 lodí. Většina z nich slouží
k přepravě ryb latinskoamerickým společnostem.
Spojené království se navíc odmítlo znovu zabývat
otázkou Falkland. Uruguayský prezident José
Munica tuto akci okomentoval slovy: „ Nemáme
nic, proti Spojenému království, ale jsme na straně
Argentiny.“

Člen předsednictví Bosny a Hercegoviny
odsoudil výroky prezidenta federativní
Republiky srbské
Člen předsednictva Bosny a
Hercegoviny Bakir Izetbegovič tvrdě odsoudil
prohlášení prezidenta federativní části Bosny a
Hercegoviny, Republiky srbské, Milorada Dodika,
který se naposledy dnes vyjádřil proti bosenským
muslimům a dále prohlásil, že arogance
bosenských muslimů je s ohledem na Srby a
Chorvaty tak nesnesitelná, že se Bosna a
Hercegovina musí zákonitě rozpadnout". Člen
předsednictva federace Izetbegovič řekl
turecké tiskové agentuře Anadolu Ajansi: "Bosna a
Hercegovina se nikdy nestane součástí tzv.
Velkého Srbska", jak by si mnozí přáli - ti, kteří to
budou chtít, budou čelit velkým
problémům." Dodal, že Bosňané se nevzdaly
nároku na svou zem před 20 lety a neudělají to ani
dnes.

Totální zlikvidování komplexu Fukushima
Daiichi potrvá 30-40 let
To dnes ve své oficiální zprávě zveřejnila japonská
vláda. Po nedávném studeném odstavení všech
reaktorů elektrárny je prý čas na zahájení časově i
finančně nejnáročnější části operace. Odstranění
vyhořelého paliva z tzv. bazénků by mělo začít
během následujících dvou let, přičemž
odstraňování roztavených palivových článků z
poškozených reaktorů by mělo začít v horizontu
příštích deseti let. Podle úřadů navíc bude nutné

zdokonalit určité technologie, aby mohl být celý
komplex úspěšně dekontaminován a sešrotován.
Někteří z obyvatel žijících v okolí elektrárny se prý
budou moci vrátit do svých domovů počátkem jara
příštího roku.

Rumunsko-bulharský projekt spojení přes
Dunaj schválen
Bulharské Rada ministrů schválila návrh dohody
mezi vládami Bulharska a Rumunska o
vytvoření společného podniku - jedná se o nový
kombinovaný (silniční i železniční) most
mezi oběma zeměmi přes řeku Dunaj ve
městech Vidin a Calafat, který mají spravovat obě
země společně. Dohoda předpokládá vytvoření
společnosti LTD, která bude most spravovat a ve
které budou mít oba státy stejný podíl.

Albánie čelí krizovému nedostatku energie v
důsledku nedostatku srážek - vláda schválila
zvláštní zákon
Albánský parlamentní Výbor pro
hospodářství schválil zákon albánské vlády, který
povoluje albánské státní energetické společnosti
čerpat úvěr ve výši 32,6 milionů eur, které mají být
využity na import energie. Albánie čelí složité
energetické situaci v důsledku nedostatku srážek,
které běžně zajišťují dostatečný průtok
hydroelektrárnám. Albánský premiér Sali
Berisha prohlásil, že nesmí dojít k výpadkům
elektřiny, a to za každou cenu.

Polsko: "Největším neúspěchem polského
předsednictví EU byla neschopnost zajistit
vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu"
Dle polského ministra zahraničí, jímž je Mikolaj
Dowgielewicz, tento neúspěch zastínil všechny jiné
kroky vpřed, které se podařily během polského
předsednictví Evropské unii. List European Voice
však píše, že právě díky Polákům se podařilo snížit
počet zemí bránících vstupu Rumunska a
Bulharska do schengenského prostoru ze 4 na 1 -
Nizozemsko. Polsko totiž přišlo s plánem zavést
zrušení pasových kontrol v těchto dvou zemích
zprvu pouze na letišti a až později na pozemních
hranicích. Tento návrh přesvědčil například
Německo, Francii a naposledy i Finsko aby s
navrhovaným krokem nakonec souhlasily.

U pobřeží Nigérie došlo k ropné havárii, Shell
kvůli tomu uzavřel své ropné pole
Anglo-holandská společnost Royal Shell vlastnící
ropné pole Bonga, které vyprodukuje 200 000
barelů ropy denně, byla nucena své vrty uzavřít.
Důvodem je únik asi 40 000 barelů ropy do moře
120 km od pobřeží Nigérie, k němuž došlo při
plnění tankeru. Podle Royal Shell se únik ropy již
podařilo zastavit a nyní se společnost bude plně
soustředit na co nejproduktivnější řešení situace.
Ropné pole Bonga tvoří přibližně 10 % měsíční
ropné produkce Nigérie, která je členem
organizace OPEC.

KLDR: "Kim Jong-un se bude dělit o moc se
svým strýcem a generály"
Nový vůdce Severní Korei (KLDR) Kim Jong-un se
podělí o moc se svým
strýcem Jang Song-thaekem, který byl povýšen
členstvím v Komisi národní obrany, jenž je fakticky
nejvýznamnějším orgánem země. O moc se dále
budou dělit s armádou, uvedla agentura Reuters s
odvoláním na zdroj s úzkými vazbami do
Pchjongjangu a Pekingu. Armáda údajně již
slíbila věrnost "neotestovanému" vůdci a situace v
KLDR se zdá být stabilní.

EU ruší sankce proti libyjské centrální bance a
Arabské zahraniční bance
EU se rozhodla zrušit sankce proti libyjské
centrální bance a uvolnit všechny zmrazené
prostředky libyjské centrální bance i největší
libyjské investiční bance, kterou je Arabská
zahraniční banka. EU podle svého prohlášení
následuje kroky OSN s cílem pomoci poválečné
libyjské ekonomice. Částečná omezení ale EU
ponechá pro společnosti Libyan Investment
Authority and Libya Africa Investment Portfolio. Po
celém světě bylo Libyi po rezolucích Rady
bezpečnosti OSN zmrazeno více než 150 miliard
dolarů aktiv.

Řecko- strana Nová demokracie je proti
prodlužování mandátu současného premiéra
To řekl předseda této koaliční strany Andonis
Samaras s tím, že strana premiéra Papademose
PASOK postavila vlastní politické zájmy nad zájmy
národa ve snaze získat co největší popularitu
voličů. Strana PASOK se podle Samarase pouze
snaží oddalovat termín následujících voleb.

Hong Kong zaznamenal další případy tzv. ptačí
chřipky
Vědcům se zde podařilo prokázat tři případy
uhynutí kuřat na virus ptačí chřipky H5N1. Kvůli
obavám z rozšíření nemoci muselo být preventivně
utraceno a zlikvidováno 17 tisíc kusů drůbeže z
postiženého chovu. Vláda také zakázala import
drůbeže do země a její prodej na trzích po
následující tři týdny. V zemi se vyskytly další dva
případy divokých ptáků uhynulých následkem této
nemoci přenositelné i na člověka. V celém městě
je tak nyní vyhlášen varovný stav.

Německo možná čeká recese, tvrdí analytici
Po dvou letech zápasu s krizí eurozóny, je možné,
že Německo čeká recese. Podniky totiž odkládají
své investice a hladina export slábne. Analytici
původně Německu předpovídali pouze zpomalení
růstů . Berlín již v minulém týdnu vzkřísil svůj fond
na záchranu bank. Ten by tak mohl obnovit
směrodatnost práce německých firem. Analytici se
však shodují, že důležité hodnoty vypadají
lépe než v jiných zemích. Německo má relativně
malou potřebu fiskální konsolidace a
solidní úroveň zadlužení domácností.

ECB poskytne komerčním bankám úvěry za
téměř 490 miliard eur
V rámci svého tříletého úvěrového programu tak
ECB poskytne komerčním bankám půjčky v
celkovém objemu 489 miliardy eur, což je výrazně
více, než se původně očekávalo. Jde tak o největší
finanční injekci, jako kdy ECB bankám poskytla.
Nová situace by tak mohla přispět ke zmírnění
evropského finančního napětí zmítaného krizí.
Předpokládá se, že největší zájem měly banky na
periferiích eurozóny.

Spor v čínské provincii Guangdong se údajně
blíží ke kompromisu
Ten by podle místních zdrojů měla přinést jednání
zástupců tamních obyvatel se samosprávní radou
vesnice Wukan. Několikatisícové násilné
demonstrace v regionu vypukly poté, co místní
samospráva údajně prodala pozemky rolníků
developerům bez jakékoliv zpětné kompenzace.
Při výslechu navíc zemřel v rukách místní policie
hlavní organizátor protestů. Policie vinu na jeho
úmrtí popírá. Demonstranti však požadují vyšetření
celé situace i okolností smrti jejich předáka. Jedná
se o ojedinělý případ takto medializovaných
nepokojů v Číně.
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Irácký premiér vyzývá kurdské autority k
vydání viceprezidenta Tariqa al-Hashemi
Ten byl nedávno obviněn z podílení se na
teroristických útocích na místní vládní a
bezpečnostní představitele. Irácký viceprezident se
v současnosti nachází ve městě Irbil, kde je pod
ochranou tamní kurdské regionální samosprávy.
Premiér Nouri al-Maliki dnes také připustil, že
irácké vládě potrvá ještě dlouhou dobu, než
dosáhne potřebné stability.

Evropský soud rozhodl, že EU může zavést
povolenky i pro aerolinky mimo unii
Evropská unie tak do systému emisních povolenek
platného od 1. ledna 2012 může zahrnout všechny
letecké společnosti využívající evropská letiště.
Zákon se tedy vztahuje i firmy sídlící mimo EU.
Toto rozhodnutí původně napadly USA, dle jejich
názoru plán porušuje mezinárodní právo. Soud
však tuto žalobu zamítnul.

Srbsko zatklo údajného původce násilí v
severním Kosovu
Údajný pašerák pohonných hmot Zvonko
Veselinovic údajně napojený na největší srbský
zločinecký klan Krushevc, kterého NATO obvinilo z
podněcování násilí v severním Kosovu, byl
zatčen v srbskými orgány. Oznámila to srbská
média. Pokud bude zatčení oficiálně potvrzeno,
bude podle analytiků vnímáno jako krok učiněný
pod tlakem EU k normalizování vztahů s
Kosovem. Zvonko Veselinovic byl již dříve označen
za hlavního pašeráka pohonných hmot, léků a
drog  EU, Justiční misí EU a misí OSN v Kosovu.

V Turecku byli pozatýkáni novináři kvůli
údajnému teroristickému spiknutí
Turecká policie zatkla více než 30 novinářů, které
podle svého vyjádření podezírá z vazeb na
kurdské rebely, kteří bojují s tureckou vládou o
nezávislost Kurdů. V posledních měsících bylo
zatčeno již několik stovek osob kvůli podobným
důvodům, byli mezi nimi starostové měst s
podezřením z vazeb na zakázanou kurdskou
Stranu práce (PKK), kterou Turecko obviňuje ze
separatismu a terorismu.

V Bosně a Hercegovině vzniká spor kvůli
islámu mezi Srby a muslimy
Islámská komunita Federace BiH, kterou vede
Mufti Mustafa Cerić, oznámila, že požádá islámské
země, aby označily prezidenta Republiky srbské za
"persona non grata" - tedy za osobu nežádoucí,
která nebude moci vstoupit na jejich území.
Důvodem je podle bosenských muslimů jeho
podněcování k "fóbii z islámu". Prezident
Republiky srbské Milorad Dodik nyní reagoval s
tím, že bosenští muslimové hodlají z Bosny a
Hercegoviny vytvořit islámský stát s právem Šaría,

což je podle něj nepřijatelné. "Nemám nic proti
náboženské svobodě, ale Bosňané chtějí zahájit
islamizační politické procesy, které se dotknou celé
federace," řekl prezident Dodik a dodal, že tento
krok ze strany bosenských muslimů považuje za
útok na Republiku srbskou i na svou osobu.

Čína vyzývá USA a další, aby pomohly udržet
KLDR stabilní po smrti Kim Jong-ila
Čína se obrátila na západní státy, zvláště na USA,
aby pomohly zachovat současnou stabilitu KLDR.
Jihokorejské noviny JoongAng Ilbo zatím prohlásily
s odvoláním na nejmenovaný zdroj, že čínský
velvyslanec se o smrti vůdce KLDR dozvěděl ihned
a že Čína byla informována již 17. prosince.
Nejpravděpodobnějším důvodem obav Číny o
stabilitu KLDR může být fakt, že v případě
zhroucení stávajícího systému by Čínu zaplavily
miliony hladovějících obyvatel KLDR.

Na severu Sýrie se rozhořely tvrdé boje před
chystaným příjezdem mise Ligy arabských
států
V syrské provincii Idlib u hranic s Tureckem se
rozhořely vůbec nejprudší boje místních povstalců
složených z dezertérů syrské armády, které podle
neoficiálních zpráv podporuje Turecko, proti syrské
armádě. Celkem bylo přes noc zabito nejméně 60
lidí a zničeno 17 bojových vozidel syrské armády,
jak vyplývá z různých zpráv místních, syrské vlády
i světových informačních agentur. Boje se spustili
těsně před příjezdem pozorovatelské mise Ligy
arabských států, které se podařilo dohodnout se
syrskou vládou. Důvodem může být snaha
povstalců zajistit si co nejlepší vyjednávací pozici
do budoucna.

Jihoafrický "buřič" Julius Malema získal
vedoucí pozici ve vládnoucí straně ANC
Julius Malema, který je postrachem zahraničních
investorů v Jihoafrické republice kvůli svým
výrokům o "ekonomické válce s bílými",
znárodňování a nepokojům, byl zvolen do čela
výkonné rady ANC (Africký národní kongres)
svého domovského regionu. Julius Malema je
zároveň šéfem mládežnické organizace ANC a
údajně výrazně pomohl současnému prezidentovi
JAR Jacobu Zumovi k moci. V posledních
měsících ale narůstá rivalita mezi oběma a podle
analytiků je Malemovo zvolení signálem pro
prezidenta Zumu, aby se připravil na tvrdý boj o
moc v ANC příští rok, kdy se bude volit nové
vedení. Julius Malema má v současnosti po
disciplinárním řízení v listopadu pozastavené
členství v ANC, hodlá se ale odvolat a i přes tento
fakt má stále větší oblibu.

Ratingová agentura Moody's: "Krize eurozóny
ohrožuje i britský rating." 
Toto sdělení poskytla agentura na základě
domnění, že v případě dalších
problémů eurozóny by se Velké Británii nemuselo
podařit zlepšit stav svých veřejných financí. Výhled
britského ratingu, který je dosud na nejvyšší
možné úrovni AAA by mohl být silně ovlivněn
dalším vývojem jednotné monetární unie. Britské
ministerstvo financí na oznámení reagovalo
prohlášením, že je v zájmu Británie, aby eurozóna
nadále pokračovala v řešení svých problémů.

Jižní Súdán oznámil zabití vůdce rebelů
Jihosúdánská armáda (SPLA) oznámila, že se jí
podařilo zabít bývalého důstojníka súdánské
armády a velitele milic, které destabilizují Jižní
Súdán od vyhlášení nezávislosti. George Athor byl
údajně zabit u hranic s Demokratickou republikou
Kongo. Povstalecké milice pod jeho vedením
dokonce v dubnu 2011 obléhali hlavní město Juba.
Stejně tak jsou zodpovědné za několik masových
vražd.

Prezident Evropské unie svolal mimořádný
summit na 30. ledna 2012
Prezident Evropské unie Herman Van Rompuy
podotkl, že vrcholná schůzka se bude zabývat
především dopadem nynější krize eurozóny na
hladinu nezaměstnanosti. Jednat se má také o
nové fiskální mezistátní smlouvě, na které se
většina EU dohodla na předešlém summitu 9.
prosince.  Tato dohoda by měla vejít v platnost
koncem března 2012.

Etiopský soud odsoudil dva švédské novináře
za napomáhání povstalcům na 18 let
Dva Švédové také byli obviněni z terorismu, ale
soud toto obvinění zamítl již v listopadu, neboť
nesouhlasil s tím, že by se podíleli na teroristických
útocích. Naopak své rozhodnutí o vinně ve věci
napomáhání rebelům z ONLF, která je etiopskou
vládou považována za teroristickou skupinu, soud
zdůvodnil tím, že novináře nelegálně vstoupili do
země a hájili se tvrzením, že za účelem zkoumání
dopadu potenciálních ropných objevů na místní
obyvatelstvo. Oba novináři pak byli zadrženi s
bojovníky ONLF. Trest byl vyměřen na 18 let a 6
měsíců, přičemž obhajoba váhá, zda se odvolat.

Ukrajina jedná s Ruskem o ceně plynu
V Moskvě probíhají jednání ukrajinského premiéra
Mykoly Azarova a ruského premiéra Vladimira
Putina o ceně zemního plynu pro Ukrajinu na příští
rok. Ukrajina požaduje slevu ze současné ceny cca
400 dolarů za tisíc metrů krychlových. Několik
hodin před tímto setkáním proběhlo jednání
Gazpromu s ukrajinskou stranou, jehož výsledky
prozatím nejsou známy.
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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.
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