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Kongres USA definitivně schválil prodloužení
daňových úlev
Poté, co Senát Kongresu USA schválil návrh na
zachování daňových úlev pro více než 160 milionů
Američanů, tak učinila i Sněmovna reprezentantů,
kde má většinu Republikánská strana. Novela je
výsledkem kompromisu republikánů s demokraty.
Demokraté chtěli úlevy prodloužit, republikánská
většina ve sněmovně však nikoli. Nakonec se obě
strany dohodly na prodloužení do února, kdy by
mělo být nalezeno dlouhodobější řešení. Tato
událost je vnímána jako velké politické vítězství
Baracka Obamy nad konzervativním hnutím
v rámci republikánské strany, Tea Party.

Hackerská skupina Anonymous hrozí útoky v
průběhu svátků
Tato hackerská skupina v médiích uveřejnila
seznam institucí, které hodlá během svátků
napadnout. Jsou mezi nimi i americká ministerstva
(vnitřní bezpečnosti, obrany), významné bankovní
skupiny (Goldman Sachs, JP Morgan Stanley) či
bezpečnostní agentury (Stratfor). Právě poslední
jmenovaná firma se prý již terčem útoku stala.
Skupina Anonymous tvrdí, že se jim podařilo získat
přes 200 GB souborů, jako například údaje o
platbách kreditní kartou, či jména klientů a jejich
emailových adres. Hackerská skupina následně
údaje zveřejnila prostřednictvím odkazu na sociální
síti Twitter. Internetové stránky této agentury
v současné chvíli nejsou v provozu údajně kvůli
jejich rekonstrukci.

Bolívie: horští indiáni požadují vystavění
silnice
Indiáni z národního parku Isiboro sécure
zorganizovali pochod za vystavění silnice, která by
spojovala jejich teritorium se sociálními centry
země. Reagují tak na nemožnost rychlé dopravy
do nemocnic nebo škol. V této oblasti je totiž
zákonem zakázána jakákoli výstavba. Indiáni chtějí
změnu zákona, která by umožnila stavu silnice. Na
té závisí rozvoj celé oblasti.

Vice-prezident Kuby je na návštěvě v Číně
Kubánský vice- prezident Ricardo Cabrisas přiletěl
do Pekingu proto, aby se zúčastnil 24. zasedání
Kubánsko- čínské mezivládní komise pro obchod a
ekonomické vztahy. Kromě účasti na zasedání
bude vice- prezident vést rozhovory s čínskými
autoritami, které zastupují zájmové sektory této
dvoustranné spolupráce. Obě země také podepíší
několik dohod o utužení a rozvoji jejich vztahu.

Brazílie zvýší minimální mzdu
Po podpisu prezidentky Dilmy Rousseff se
minimální mzda v Brazílii zvedne o 14% původní
částky. Minimální mzda pro rok 2012 bude činit
622 realů ( cca 340 dolarů). Brazilská legislativa
minulý týden odsouhlasila i státní rozpočet pro rok
2012. Téměř miliarda dolarů z rozpočtu je určena
právě nárůstu minimální mzdy.

Uruguay přizpůsobí zemědělství změně klimatu

Projekty týkající se změn v zemědělství se začnou
realizovat již příští rok. Akce by se měly týkat
rozvoje venkova a podpory rodinných farem, které
se tak efektivněji zapojí do ekonomického řetězce.
Dalším bodem v programu bude častější využití
moderní techniky. V poslední době zemi sužuje
nedostatek vody. Ten by se podle klimatologů v
roce 2012 neměl zhoršovat.

Libyjský ministr hospodářství odstoupil ze své
funkce
Libyjský ministr pro hospodářství

Tahar Sharkass, který byl v čele rezortu i za vlády
Muammara Kaddafi, rezignoval na svou funkci.
Ministr Sharkass uvedl, že důvodem jsou stále
častější protesty a nespokojenost mladých, kterým
čelí libyjský premiér Abdurrahim El-Keib. Premiér
Al-Keib odstoupení ministra Sharkasse potvrdil.

Byl jmenován nový šéf venezuelské vojenské
rozvědky
Venezuelský prezident Hugo Chávez odvolal z
vedení vojenské zpravodajské služby generála
Hugo Carvajala, který je považován za jednoho z
jeho nejbližších spojenců. Novým šéfem vojenské
rozvědky venezuelské armády se stal generál
Wilfredo Figueroa Chacin. Prezident Hugo Chávez
výměnu žádným způsobem neodůvodnil.

V Libyi se šíří demonstrace proti vládě lidí
bývalého režimu
Již několik dní probíhají stále se stupňující
demonstrace v Tripolisu a Benghazi, při nichž lidé
požadují, aby byli z politického života vyloučeni
všichni, kteří sloužili ve státní správě za vlády
Muammara Kaddafi. Protestující také požadují, aby
bylo zaručeno právo na svobodu projevu, aby
státní orgány jednaly transparentně a aby mladí
lidé byli lépe chráněni státem.

Spekulace o původcích bombového útoku v
Damašku - francouzská agentura označila za
viníka Muslimské bratrstvo
Agence France Press oznámila, že se k
bombovým útokům v Damašku z 23. prosince
přihlásilo syrské Muslimské bratrstvo, které ale
později na svém profilu na sociální síti Twitter tuto
zprávu popřelo. Syrská vláda považuje těžký
bombový útok za teroristický útok ze strany
Al-Kaidy a prohlásila, že byla varována před
infiltrací Al-Kaidy Libanonem. Muslimské bratrstvo
je internacionální islamistická síť, jejíž egyptská
část právě vítězí v parlamentních volbách v
Egyptě.

Světový kongres Bosňanů žádá o své stálé
zastoupení při OSN
Podle slov muftí Muamera Zukorliće, hlavy
organizace bosenských muslimů v Srbsku, by měl
světový kongres Bosňnů mít stejné zastoupení při
OSN jako má Světový židovský kongres. Světový
kongres bosenských muslimů je zastřešující
organizací pro celou světovou diasporu Bosňanů,
kteří podle Muamera Zukorliće čelili genocidě
srovnatelné s židovským holocaustem. Muftí
Zukorlić je jedním z hlavních aktérů současného
sporu Srbského politického vedení s bosenskými
muslimy. Sám Zukorlić mimo jiné prohlásil, že "je
třeba skoncovat s anti-islámskou  činností
prezidenta Republiky srbské (federativní stát
Bosny a Hercegoviny) a jeho rádců v Bělehradě
(Srbsko), kteří neskrývají své nepřátelství
vůči muslimům, Bosňanům a islámu obecně."

Opozice v Rusku je nejednotná a nemá vůdčí
představitele
Účastníci masové manifestace, která proběhla v
sobotu v centru Moskvy, nevystupují podle
představitelů vládnoucí strany Jednotné Rusko
jednotně a chybí jim vůdčí osobnosti. Společný je
jejich postoj k posledním volbám. Během
demonstrace vystoupilo se svým projevem několik
řečníků, včetně bývalého sovětského prezidenta
Michaila Gorbačova, známého bloggera Alexeje
Navalného nebo spisovatele Borise Akunina, kteří
mimo jiné vyzývali k postoupení konkrétních kroků
k demokracii místo vyslovování mlhavých slibů, či
k odstoupení současné vlády premiéra Putina.

Ve 2. kole egyptských voleb získaly dvě
nejsilnější islamistické strany dvě třetiny všech
hlasů
V Egyptě skončilo druhé kolo parlamentních voleb,
ve kterém se potvrdilo drtivé vítězství
islamistických stran z 1. kola. Odnož Muslimského
bratrstva FJP (Strana svobody a
spravedlnosti) získala 36,3% hlasů, konzervativní
salafisté ze strany Al-Nur 28,8% a na třetím místě
se umístila liberální strana Wafd. Islamisté ovšem
celkem získali dvě třetiny všech hlasů.

V Nigérii rostou obavy z náboženské občanské
války - na severu pokračují boje s islamisty a
došlo k pumovým útokům na kostely
V hlavním městě Nigérie  dnes došlo k výbuchu
pěti bomb u křesťanských kostelů - 27 lidí zemřelo.
K útokům se přihlásili islamisté z Boko Haram,
kteří již druhý den vedou povstání na severu
Nigérie. Při přestřelkách mezi bezpečnostními
silami a Boko Haram ve městě Damaturu zahynulo
již 68 osob včetně civilistů. Náčelník nigerijského
generálního štábu generálporučík Azubuike
Ihejirika již varoval před nebezpečným rozdělením
160 milionové země.

Papež Benedikt XVI. naléhá na ukončení
syrského krveprolití 
Nejvyšší představitel římskokatolické církve dnes
ve svém každoročním vánočním Urbi et Orbi
vyzval k zastavení násilí v Sýrii. Papež dále
požádal mezinárodní společenství o pomoc
obětem hladomoru v zemích Afrického rohu a
ničivých povodní na Filipínách a v Thajsku.
Současně připomněl potřebu většího dialogu v
Barmě.

Ruský exministr financí Alexej Kudrin vyzval
vládu k předčasným volbám

Bývalý ruský ministr financí Alexej Kudrin, který
dříve rezignoval na svou funkci kvůli sporům s
ruským premiérem Putinem, se v sobotu
poprvé připojil k protestům opozice v Moskvě
a volal po nových volbách, které by měly nahradit
sporné parlamentní volby z počátku tohoto
měsíce. "Musíme mít předčasné volby, přijmout
nové zákony o volbách, aby se mohly zaregistrovat
ty strany, kterým to doposud bylo zakázáno." řekl
politik. Podle něj by předseda Ústřední volební
komise Vladimir Churov měl odstoupit ze své
funkce. Varoval také, že Rusko riskuje novou
revoluci, pokud nedojde k dialogu mezi
demonstranty a Kremlem. Informovala o tom
agentura AFP.

"Potřebujeme změnu politiky zabývající se
otázkou Kosova" říká šéf srbské politické
strany
Šéf srbské liberální demokratické strany Čedomir
Jovanović požaduje naléhavou změnu
politiky zabývající se otázkou Kosova. "V první fázi
potřebujeme myšlenku, v druhé pak koncept, jenž
by přilákal lidi na změnu orientace země. To je
jediný způsob, jak zastavit volný pád, který
pronásleduje naší zemi posledních 22 let. "
zdůraznil politik ve svém projevu jako odpověď na
otázku, zda-li věří v to, že Srbsku bude udělen
status kandidátské země EU v březnu roku 2012.
"Naše společnost je velmi vzdálená tomu, jak se
problémy řeší v Evropě. Prozatím se naši vrcholní
političtí představitelé snaží zakrýt svá selhání
ohledně evropské integraci a místo evropského
postoje začínají zastávat ten protievropský. Dokud
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svůj postoj nezměníme, nemůžeme čekat
požadovanou evropskou reakci."

Jemenský prezident pravděpodobně navštíví
Spojené státy
Jemenský prezident Ali Abdullah Saleh plánuje
cestu do Spojených států, i přes závažné protesty
jemenských občanů toužících po demokracii.
Prezident Saleh přislíbil, že po měsících nepokojů
z funkce odstoupí. Cestou do USA chce hlavně
utéci před pozorností občanů a médií, a dát tak
vládě prostor pro řádnou přípravu na nové volby.
Jemenský prezident zde zároveň vyhledá i
lékařskou pomoc, kvůli zranění z červnového
bombového útoku na jeho osobu. Přesné datum
cesty nebylo zatím určeno.

USA nabízejí 10 milionů dolarů za dopadení
sponzora Al-Kaidy
USA nabízejí odměnu až 10 milionů dolarů za
informace vedoucí k dopadení teroristy Yasin
al-Suri. Al-Suri je zodpovědný za převod peněz pro
Al-Kaidu a za hledání rekrutů z Íránu, Pákistánu a
Afghánistánu. Je to poprvé, kdy se bezpečnostní
složky takto zaměřily na sponzora teroristické
organizace.

"Ostatní kandidátské státy neměly Kosovo"
říká ministr obrany Srbska
"Srbsko splnilo všechna technická kritéria potřebná
pro jeho vstup do Evropské unie. Každé zemi,
která splnila to, co Srbsko, byl udělen status
kandidátské země. Bohužel, máme velký problém,
který pro nás představuje Kosovo.", řekl ministr
obrany Srbska Dragan Shutanovac srbské národní
veřejnoprávní televizi RTS. Podle něj vyšle EU
Srbsku špatný signál, pokud mu neudělí status
kandidátské země.

Albánský vůdce socialistické strany Edi Rama
kandiduje na premiéra
"Své místo na kandidátní listině nechci prozrazovat
vzhledem k respektu k ostatním, ale budu navržen
na opozičního premiéra za socialistickou stranu.
Společně s ostatními věříme, že v těchto volbách
jsme kandidáty na vítězství." řekl politik.
Parlamentní volby v Albánii by se měly uskutečnit v
červenci roku 2012.

Dle mluvčího ruského premiéra má Putin stále
největší podporu veřejnosti
Ačkoliv včerejší demonstrace v centru Moskvy
protestovala vůči zfalšovaným volbám i dosavadní
vládě premiéra Putina, dle jeho tiskového mluvčího
má v zemi stále největší podporu a lidé by to měli
respektovat. Premiérovi, o kterém se předpokládá,
že zvítězí v prezidentském tažení, údajně nikdo
jiný na ruské politické scéně nekonkuruje. Proti
premiérovi se již vyslovili i jiní ruští politici. 

Bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov
vyzval ruského premiéra Putina k reziganci
Po další vlně ruských demonstrací proti
zfalšovaným volbám, vyzval bývalý státník šéfa
vedoucí strany Jednotné Rusko k demonstraci.
Vladimír Putin je přitom očekávaným favoritem na
vítěze březnových prezidentských voleb. Dle pana
Gorbačova by premiér měl vyslyšet požadavky
demonstrantů a opustit politickou scénu. Dle
agentury AFP se sobotních demonstrací zúčastnilo
40 tisíc protestujících.

Evropa čelí dalšímu roku nejistého
hospodářského výkonu
Tento hospodářský výkon dle analytiku agentury
Reuters zatíží globální růst. Mírnění tohoto jevu by
měla pomoci ekonomika Spojených států
amerických a rozvíjejících se trhů. Mnoho z
největších světových ekonomik míří k recesi,
světové akciové trhy budou jen pomalu získávat
zpět zlomek jejich těžkých ztrát z roku 2011, ceny
ropy budou padat a správci aktiv si nejsou jistí,
kam nejlépe investovat. Tyto předpoklady však
vycházejí z domnění, že se
krize eurozóny nevyvine v novou celosvětovou
krizi. Podle analytiků v první polovině roku bude
světovou ekonomiku negativně ovlivňovat Evropa,
v druhé polovině zase pozitivně Čína a jiné
rozvíjející se trhy.

Paraguayská politika se zaměří na lidská práva
Zprávu o chtěných změnách sepsala Human
Rights network ve spolupráci s ministrem
spravedlnosti Humbertem Blascem. Nikdy předtím
Paraguay podobný krok ke změně politiky
nepodnikla. Tento návrh vyhodnotil situaci ohledně
lidských práv v zemi, aby se díky jeho výsledkům
mohly vytvořit odpovídající programy, které by
situaci zlepšily.

Kuba propustí na 2900 vězňů
Mezi nimi bude i 86 vězňů jiné národnosti.
Prezident Raúl Castro tak reaguje na desítky
požadavků od veřejnosti a náboženských institucí.
Dalším důvodem je i plánovaná návštěva papeže
na Kubě. Kdo se na listu propuštěných neobjeví
bude američan Alan Gross. Ten byl odsouzen na
15 let odnětí svobody za zločiny proti státu. V roce
2009 totiž na ostrov přivezl příslušenství k
internetu.

Demonstrace v Moskvě skončily výzvou k
uspořádání nových voleb
Sobotní demonstrace na Sacharovově náměstí
v Moskvě skončily. Účastníci, jejichž počet dosáhl
podle neoficiálních odhadů 120 tisíc, schválili
rezoluci s požadavkem konání nových
parlamentních voleb a demise předsedy Ústřední
volební komise Vladimira Čurova. Vznesli rovněž

požadavek na registraci opozičních stran
nejpozději do února 2012 a na přijetí demokratické
legislativy o stranách a volbách. Další
demonstrace "Za čestné volby" je opozicí
naplánována na únor 2012.

Ukrajina stále doufá ve vytvoření plynového
konsorcia s EU a Ruskem
Ukrajina je i nadále pro založení třístranného
konsorcia společně s Evropskou unií a Ruskem za
účelem řízení ukrajinského plynovodního systému.
Oznámil o tom ve středu ukrajinský prezident
Viktor Janukovych. Dle současné smlouvy musí
Ukrajina dovážet z Ruska ne méně než 33 miliard
metrů krychlových zemního plynu ročně. Kyjev trvá
na snížení jak ceny, tak i objemu dovozu plynu. V
srpnu letošního roku ruský prezident
Dmitrij Medveděv uvedl, že by Ukrajina
mohla získat slevy z ceny zemního plynu, pokud
by předložila atraktivní nabídku týkající se přepravy
plynu. Kyjev nabídl Moskvě právě vytvoření
třístranného konsorcia společně s EU, o nějž však
Moskva v té době neprojevila zájem. Minulý týden
ruský deník Kommersant uvedl, že by ruská
plynárenská společnost Gazprom mohla
snížit cenu plynu pro Ukrajinu na 210 -
220 USD za tisíc metrů krychlových v případě, že
by Kyjev prodal Rusku část svého plynovodního
systému.

V Maďarsku vypukla protivládní demonstrace
kvůli nově přijatým zákonům
Asi 5,000 demonstrantů se
zúčastnilo protivládní demonstrace, kterou
pořádala opozice LMP u maďarského
parlamentu v Budapešti v pátek. Protestům
následovaly dramatické scény, kdy policie zatkla
několik demonstrantů, včetně bývalého premiéra
Ference Gyurcsányho a Mesterhazy Attila, vůdce
největší opoziční strany- socialistů. Oba však byli
později propuštěni. Demonstranti protestovali proti
spoustě kontroverzních zákonů, včetně toho o
volebním systému a ekonomické stabilitě. Tyto
zákony byly v pátek schváleny maďarským
parlamentem , jemuž dominuje konzervativní
strana Fidesz. Opozice označila nově přijaté
zákony za nedemokratické.

Mezinárodní měnový fond udržuje 0%
úrokovou sazbu pro nejchudší země světa
Situace tak zůstane beze změny i během příštího
roku. Proti obnovení nulové úvěrové sazby, která
byla poprvé zavedená v roce 2009, nepadly žádné
námitky. Přibližně 80 z 187 členských
zemí Mezinárodního měnového fondu by v
budoucnu mohlo těžit z této nízké sazby. V
současné době byly poskytnuty úroky s touto
sazbou již 25 zemím světa,  většina z nich se
nachází v Africe.
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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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