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Barma vyhlásila vězeňskou amnestii u
příležitosti oslav nezávislosti
Barma u příležitosti oslav nezávislosti 4. ledna
 2012 sníží v rámci neúplné amnestie tresty odnětí
svobody - vězni kteří jsou odsouzeni na více než
30 let budou nyní muset ve vězení strávit pouze 30
let, to se netýká doživotních trestů. Vězňům
odsouzeným k trestu smrti se jejich trest mění na
doživotní odnětí svobody.

Ceny paliv v Barmě se zvýšily o třetinu
Tento předem neoznámený krok podle expertů
výrazně zvýší životní náklady tamních obyvatel,
které již předtím navýšil skokový nárůst cen
elektrické energie. Podobné zvýšení cen v roce
2007 odstartovalo masové protesty po celé zemi.
Galon benzinu se v zemi nyní prodává za cenu
zhruba 4,1 amerického dolaru.

Největší exportní položkou USA v roce 2011
byla paliva
Spojené státy jsou největším světovým
spotřebitelem ropy a v roce 2011 byla paliva jejich
největší exportní položkou. Zisk z prodeje benzínu,
nafty a paliv do letadel stoupl z 53,7 miliard USD
v roce 2010 na 73,4 miliard dolarů v roce 2011.
Hned po palivech následoval export letadel,
motorových vozidel, výbojek a telekomunikačních
zařízení.

Spojené státy zvažují propuštění jednoho
velitelů Talibanu
Jako součást mírového jednání s tímto hnutím
zvažují USA návrh na propuštění jednoho z jeho
předních velitelů, Mullaha Mohammeda Faziho,
vězněného od roku 2002 v Guantanamu. Fazi byl
obviněn ze sériových vražd šíitských muslimů,
které spáchal ještě před americkou invazí, která v
roce 2001 svrhla vládu Talibanu.

První čtvrtletí roku 2012 rozhodujícím pro
budoucnost Řecka
"Země bude muset buď snížit svou životní úroveň,
nebo čelit opuštění eura," tvrdí Vassilis Rapanos,
předseda Řecké národní banky (NBG)
a Řecké bankovní asociace (EET).
Pan Rapanos řekl, že první čtvrtletí roku
2012 bude pro zemi rozhodující. Návrat k drachmě
by znamenal posun v čase o 20-25 let zpět.
Šéf NBG vyzval vůdce politického světa, aby spojili
síly,vzhledem k zásadní povaze nového roku.

Ve státě Iowa (USA) začaly prezidentské
primárky Republikánské strany
Republikáni tak odstartovali maraton bojů o
nominaci za svoji stranu do nadcházejících
prezidentských voleb. V tuto chvíli nejvíce
republikánských voličů podporuje bývalého
guvernéra státu Massachusetts, Mitta Rommeyho
(24 %), texaského kongresmana, Rona Paula
(22%) a na třetím místě je s odstupem 7 % bývalý
pensylvánský senátor, Rick Santorum.

Bývalý řecký premiér by neměl opustit svůj
post ve straně Pasok, tvrdí jeho bratr
"Bývalý řecký premiér George Papandreou nemá
důvod odejít ze svého postu leadra
sociálně-demokratické strany Pasok." řekl jeho
bratr, Nick Papandreou. Reagoval tak na nařčení
na webu iefimerida.gr, která obvinily postup
bývalého premiéra ve straně za nedemokratický.
Poznamenal také, že bývalý premiér nechal své
ministry vládnout a neuděloval jim rozkazy, jako to
dle něj dělají jiní politici.

Centrální afghánské vězení se ocitne bez
proudu

Podle vedení afghánské národní energetické
společnosti Breshna Sherkat dluží tamní centrální
věznice na poplatcích za elektřinu přibližně 40
milionů amerických dolarů. Několika miliónový dluh
má u této společnosti i afghánské ministerstvo
spravedlnosti. Společnost Breshna Sherkat
zajišťuje výrobu a distribuci elektrické energie pro
celý Afghánistán. Její vedení tvrdí, že zastaví
centrální věznici denní dodávky elektřiny, avšak
pro noční provoz bude instituci energie dále
dodávána.

Prezidentské volby v Mexiku 2012
1. července letošního roku se budou konat volby v
Mexiku. Volit se bude prezident a téměř 2000
zákonodárců a vládních činitelů. Očekává se, že k
volebním urnám přijde až 80 milionů občanů. O
post prezidenta se utkají kandidáti Ústavní
revoluční strany ( PRI), Demokratické revoluční
strany ( PRD) a Strana Národní akce ( PAN). Za
PRD je kandidátem Andres Manuel Lopez
Obrador, PRI vyšle do voleb Enrique Pena Nieto.
PAN se ještě rozhoduje, koho ze 3 uchazečů pošle
do klání o prezidentské křeslo.

Výrobní sektor eurozóny přetrvává v poklesu
Aktivita výrobního sektoru v prosinci loňského roku
poklesla, ačkoliv ukázala mírné zlepšení oproti
předchozímu měsíci, vyplývá z průzkumu BBC.
PMI eurozóny, dle finančního informačního serveru
Markit, se zvedl na 46,9, z listopadového
28-měsíčního minima 46,4. Markit oznámil, že
úroveň produkce a nových objednávek klesla ve
všech 17 členských zemích. Nezaměstnanost se
snížila v Německu a Francii, v rámci celého bloku
však vzrostla. Růst výroby v posledních 3 měsících
loňského roku byl nejslabší od poloviny roku 2009.

Indie pravděpodobně přehodnotí svoji
měnovou politiku
Ředitel indické centrální banky Reserve Bank of
India (RBI), Duvvuri Subbarao, plánuje zvolnění
některých restrikcí v měnové politice státu, aby tím
pomohl podpořit růst tamní ekonomiky. Od března
roku 2010 zvedla RBI diskontní sazbu celkem
třináctkrát ve snaze zbrzdit rostoucí inflaci. Duvvuri
Subbarao však uvedl, že je těžké říci, kdy a k
jakým změnám přesně dojde.

Bývalý náměstek hlavního moskevského
prokurátora byl zadržen v Polsku
Aleksandr Ignatenko,
bývalý náměstek prokurátora pro hlavní město
Moskva, byl zatčen v Polsku, kde se nacházel se
svou rodinou v lyžařském středisku. Důvodem má
být jeho údajné zapojení do nelegálního provoz
kasin, dále je obviněn z přijímání úplatků, podvodů
a zneužití svých pravomocí. Rusko již potvrdilo
zatčení a uvedlo, že Polsko nyní zvažuje o jeho
vydání zpět do Ruska.

Venezuela zaplatí ropné společnosti Exxon 908
milionů dolarů
Ropná společnost Exxon vyhrála spor s
Venezuelou. Země zaplatí 908 milionů dolarů za
znárodnění venezuelského projektu Exxonu.
Společnost se snažila zlepšit technickou podporu
pro získávání ropy v oblasti řeky Orinoco. 908
milionů dolarů je desetinou původní částky, kterou
chtěl Exxon vyplatit. Výši vyplácených peněz
stanovila Mezinárodní obchodní komora.

NATO je v Afghánistánu stále odříznuto od
pozemního zásobování
NATO chce co nejdříve zlepšit vztahy s
Pákistánem, uvedl to mluvčí aliance pro agenturu
AFP. Důvodem jsou stále uzavřené zásobovací

cesty pro síly NATO v Afghánistánu, které musejí
být od listopadu 2011 zásobovány pouze
vzduchem. Důvodem je incident, při kterém
vrtulníky NATO napadly pákistánskou vojenskou
základnu. NATO již přiznalo pochybení, ovšem
tvrdí, že stejnou vinu nese i pákistánská armáda,
neboť selhala vzájemná komunikace - Pákistán
tvrzení odmítá a stejně tak se odmítá vyjádřit k
možnému otevření zásobovacích cest.

Jihokorejský prezident vyjádřil naději pro
pozitivní vývoj situace na Korejském
poloostrově
Prezident Lee Myung-bak ve svém novoročním
projevu uvedl, že i v tomto roce je Jižní Korea
otevřena jednání s KLDR. Zároveň však podotkl,
že Seoul odpoví tvrdě v případě, že bude svým
severním sousedem vyprovokován. Mírové
rozhovory prý mohou znovu pokračovat, zastaví-li
KLDR jaderné testy. Severní a Jižní Korea jsou
stále ve válečném stavu, ačkoliv faktické boje
neprobíhají. Jižní částí i jejími západními spojenci
nyní zmítají obavy o vývoj vztahů mezi oběma
státy po čerstvé změně ve vedení KLDR.

Spojené státy americké a Spojené arabské
emiráty podepsaly smlouvu o vojenské pomoci
USA poskytne Spojeným arabským emirátům
(SAE) zbraně v hodnotě 3,48 miliardy dolarů. Írán
a Arabské emiráty dělí Hormuzský průliv, který je
klíčovým místem pro přepravu ropy z Perského
zálivu. Prezident Spojených státu Barack Obama
zdůraznil, že kvůli hrozbám Íránu o uzavření
průlivu musí být SAE připraveny a vyzbrojeny.

Kiro Gligorov, první prezident nezávislé
Makedonie, zemřel
První prezident nezávislé Makedonie Kiro Gligorov
zemřel v hlavním městě Skopje. Bývalý
prezident Gligorov stál v čele země od roku 1991
až do roku 1999. V roce 1995 byl na jeho osobu
spáchán neúspěšný atentát, který nebyl dodnes
vyšetřen. Pohřeb bývalého
prezidenta Makedonie se bude konat v úterý ve
Skopje bez veřejnosti.

Argentinský guvernér zastřelen
Vražda guvernéra provincie Rio Negro Carlose
Sorii proběhla během jeho oslav nového roku,
kterých se účastnila i manželka. Vše se odehrálo v
jeho domě. Podle vice- guvernéra Alberto
Weretilneck to byla domácí nehoda. Vice- guvernér
Weretilneck nyní zaujme guvernérskou pozici.
Guvernér Soria byl v úřadu od začátku prosince.
Tento člen Perónistické strany byl zvolen s velkým
náskokem před svými soupeři.

Somálsko se obává, že i poslední americká
banka zastaví převody peněz
Americká Sunrise Community Bank, která jako
poslední nechala Somálce žijící ve Spojených
státech posílat peníze do své země, chce zastavit
tyto peněžní převody, a vyhovět tak americké
vládě, která se snaží potlačit teroristické skupiny.
Někteří Somálci byli již ve Státech obviněni, že
napomáhají financování vojenské somálské
skupiny al-Shabab, která je podřízena al-Kaidě.

Barack Obama podepsal další sankce proti
Íránu
Americký prezident Barack Obama podepsal
zákon na ochranu státu, jehož hlavním bodem jsou
obchodní sankce proti Íránu.  Zákon zakazuje
firmám, které kooperují s Íránskou centrální
bankou, přístup k finančnímu systému Spojených
států. Zatímco se západ obává, že se v Teheránu
vyvíjí jaderné zbraně, představitelé Íránu tvrdí, že
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pracují pouze na jaderné energii a léčebných
metodách.

Libye přijala nový zákon - lidé s vazbami na
Muammara Kaddafiho nesmí být voleni
Libyjci s vazbami na svrženého vůdce Muammara
Kaddafi nebudou moci kandidovat ve volbách,
vyplývá to z nově představeného zákona
prozatímní vlády, který se například týká
akademiků podílejících se na tvorbě Kaddafiho
Zelené knihy.

Syrští povstalci obsadili dvě vojenská
stanoviště a zajali desítky vojáků a policistů
Ozbrojení syrští rebelové zajali desítky příslušníků
bezpečnostních sil a obsadili dvě vojenská
kontrolní stanoviště, tvrdí to syrská opozice.
Generální tajemník Arabské ligy Nabil Elaraby
zatím informoval o tom, že se vojenské síly již
stáhly z obytných čtvrtí, přesto však uvedl s
odvoláním na pozorovatelskou misi v Sýrii armáda
nadále nasazuje odstřelovače.

Španělský deficit za rok 2011 podle odhadů
může přesáhnout 8%
Španělský ministr financí v pondělí varoval,
že deficit veřejných financí pro rok 2011 by mohl
překonat 8% HDP. Hodnota, oznámená minulý
týden je větší než původní 6% odhad, oznámila
agentura AFP. Mistr Luis de Guindos Cadena řekl,
že doufá, že možný procentuální odhad již příliš
neporoste. Nová španělská pravicová vláda minulý
týden oznámila plán dalších úsporných opatření.

Globální ekonomika je neustále sužovaná krizí 
"Víra, že euro je stabilní měnou s budoucností, je
již ztracená, ale předpoklad, že politika vyřeší krizi
dále bledne," hlásí Handelsblatt. Přední německý
ekonomický deník vrhá ponurý pohled
na finance a marketing v roce 2011 a hledí do
budoucnosti s nedůvěrou. Předpoklad, že
evropské vládní dluhopisy jsou bezpečné, byl
zamítnut. Svět v roce 2011 byl umístěn do části
"negativní výhled", podle vyjádření ratingových
agentur, a občané se uchylovali k
demonstracím. Rok 2012 by na tom mohl být
podobně,varuje list Financial Times.

Míra nezaměstnanosti v Makedonii dosahuje
32%
Míra nezaměstnanosti v Makedonii je 32,1%,
oznámilo rádio Svobodná Evropa. Podle
údajů statistického úřadu je počet práceschopné
populace v zemi asi 950 tisíc, zatímco asi jen 650
tisíc lidí je zaměstnaných.

První stávka roku 2012 začala v Řecku
Řečtí zdravotničtí pracovníci a farmakologové jdou
dnes do stávky na protest proti plánované
reformě systému veřejného zdravotnictví. Vláda
chce více propouštění v průmyslu,
snížení cen léků a dalších opatření zaměřených na
snížení rozpočtového deficitu Řecka. Jen
nejzávažnějším případům bude dnes poskytnuta
pomoc.

Dánsko se bude snažit, aby se Velká Británie
nevzdálila od zbytku EU
Dánsko, které dnes převzalo půlroční
předsednictví Evropské unie, si za své cíle klade
úsilí o zajištění toho, že Británie se příliš nevzdálí
od řešení krize eurozóny v tomto roce. Dánsko je
jednou z devíti zemí stojících mimo eurozónu,
které se v rámci EU dohodly na
podpoře členů eurozóny a na přípravě nové
dohody o rozpočtové odpovědnosti sloužící k
překonání krize, zatímco Británie odmítla. Dánská
premiérka Helle Thorning-Schmidt, sociální
demokratka, která vyhrála volby v září, se
zavázala pracovat na tom, aby všech 27 členských
zemí EU spolupracovalo a blok se tak vyhnul
rozkolu. "Procházíme největší krizí v nedávné
době a všechny naše kroky jsou důležité," řekl
ministr pro evropské záležitosti Nicolai Wammen
na tiskové konferenci těsně před Vánocemi. "Velká
Británie se musí rozhodnout, ale není žádným
tajemstvím, že chceme postavit most
přes rozbouřené vody."

Britský premiér Cameron: "Tento rok bude pro
Británii klíčový."
Britský premiér David Cameron řekl, že tento rok
využije Velká Británie Olympijských her a
diamantového jubilea královny Alžběty II. k tomu,
aby posílila svou pozici světového hráče. "Tento
rok Británie spatří svět a svět spatří Británii."
Přiznal, že ačkoliv bude rok 2012 pro Brity i zbytek
Evropy těžký, koaliční vláda, v jejíž vedení stojí
právě premiér, si nadcházející problémy
uvědomuje a je připravená jim čelit.

Češi obvinění v Zambii ze špionáže jsou za
podivných okolností zpět v České republice
Tři Češi, kteří byli v 12. října 2011 obviněni v
Zambii ze špionáže, když fotili nedaleko
vojenského prostoru vyřazené vojenské letadlo,
vojenský komplex a v hlavním městě Lusaka
prezidentský palác, se objevili zpět v České
republice. České ministerstvo zahraničních věcí
doposud tvrdící, že Češi pracovali pro holandskou
logistickou společnost a byli na návštěvě přítele v
Zambii po služební cestě v JAR, se k události
odmítlo vyjádřit, stejně jako odmítají o svém
návratu vypovědět obvinění. Zambie zatím událost
nijak nekomentuje, ovšem doposud se k žádostem

o vydání Čechů ze strany České republiky stavěla
výrazně odmítavě.

"Mírová jednání s Izraelem nejsou obnovena,"
uvedl palestinský vyjednavač
Hlavní palestinský vyjednavač Saeb Erekat pro
zpravodajství Ynet popřel stejně jako Izrael již
dříve, že by došlo k obnovení mírových rozhovorů
s Izraelem při jednání v Jordánsku. Saeb Erekat
uvedl, že by izraelský premiér Netanjahu musel
zmrazit výstavbu všech židovských osad na
okupovaném území a musel by přijmout řešení
dvou států navržené v roce 1967.

Írán úspěšně otestoval obávané rakety
dlouhého doletu
Írán oznámil prostřednictvím agentury IRNA
úspěšné otestování nových raket dlouhého doletu
Qader (schopný), které jsou schopné zasáhnout
Izrael i jakoukoliv vojenskou základnu USA v
regionu. Již dříve Írán úspěšně otestoval i své
nové rakety středního doletu.

Tuniský prezident nastínil základní novinky v
chystané tuniské ústavě
Tuniský prezident Moncef Marzouki pro
francouzský portál Mediapart řekl, že nová ústava
bude pravděpodobně obsahovat ustanovení o
právech žen a o osobních svobodách. Dále
prohlásil, že země bude potřebovat i "ústavní
radu", která bude dohlížet na dodržování ústavy.
Stejně tak se plánuje parlamentní model
demokracie, přičemž největší pravomoci v zemi
bude držet funkce premiéra, což mezi sekularisty
vzbuzuje obavy před premiérem Hamadi Jbelim,
který je hlavou islamistické strany Ennahda.

USA hrozí Egyptu přehodnocením své
vojenské finanční pomoci kvůli skupinám pro
lidská práva
Egyptská vláda popřela obvinění ze skupin
lidských práv, které tvrdí, že se armáda snaží
umlčet nejhlasitější odpůrce současné vojenské
vlády, když minulý týden provedla razii v
nevládních organizacích včetně National
Democratic Institute a International Republican
Institute, které jsou financovány USA. Americká
vláda již dříve vyjádřila své znepokojení a nyní
naznačila, že by mohla přehodnotit svou
každoroční finanční pomoc pro egyptskou armádu
ve výši 1,3 miliardy dolarů. Egyptský ministr
spravedlnosti Adel Abdelhamid Abdallah se ale
brání tím, že v Egyptě působí 35 000 nevládních
organizací a jediné, čemu se snaží zabránit, je aby
nebyly politicky aktivní, což je standard v celém
demokratickém světě.
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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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