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Argentinská prezidentka nemá rakovinu
Operace ukázala, že prezidentka Cristina
Fernandez rakovinu neměla. Ta ve středu
podstoupila operaci štítné žlázy, díky níž měl být
prezidentce odstraněn rakovinový nádor. Podle
lékařů byla tato operace dostatečným řešením
nové diagnózy. Další ozařování by proto byla
zbytečná.

Jamajka se chce stát republikou
Oficiální hlavou státu je britská královna Alžběta II.
Předsedkyně jamajské vlády Portia Simpson Miller
oznámila, že se hodlá zasadit o ustanovení
republiky. Podle ní je nyní pravý čas pro to, aby se
tento ostrovní stát plně osamostatnil. Dodala ale,
že si královny Alžběty II.  velice cení. Odpověď
Buckinghamského paláce zní tak, že ,, záležitost
ohledně hlavy státu je jen a pouze záležitostí
jamajské vlády a lidu.".

Kazašské nepokoje- obyvatelé města
Zhanaozen byli vyřazeni z následujících
parlamentních voleb
Obyvatelé města Zhanaozen byli vyřazeni z
parlamentních voleb, které v zemi proběhnou 15.
ledna. Kazašský ústavní soud jako důvod uvedl, že
by vzhledem k vyhlášenému výjimečnému stavu a
násilným nepokojům ve městě a jeho okolí nebylo
možné zajistit bezpečný a regulární průběh voleb.
Výjimečný stav byl nedávno prodloužen až do
konce ledna tohoto roku.  Nepokoje, které vypukly
ve městě Zhanaozen na začátku prosince
minulého roku si již vyžádaly dvě desítky mrtvých a
více než sto zraněných. Násilnosti byly zažehnuty
po plném propuknutí stávky zaměstnanců místního
petrochemického průmyslu, kteří demonstrovali
za zvýšení mezd.

Airbus přijal od Hong Kong Airlines zakázku v
hodnotě 3,8 miliardy USD
Evropský výrobce letadel dodá za tuto částku 10
letounů typu Airbus A380. Kontrakt byl delší dobu
oddalován kvůli sporu Pekingu s EU ohledně
omezení emisí oxidu uhličitého. Proti návrhu na
tato omezení podala stížnost většina
mezinárodních leteckých dopravců. Vzhledem
k rozšiřování leteckých flotil asijských aerolinek a
současné ekonomicko-politické situaci v obou
regionech se dá očekávat významný nárůst letecké
přepravy mezi Evropou a Asií.

Írán oznámil nové vojenské cvičení v úžině
Hormuz - napětí roste a Západ připravuje
zásoby ropy
Írán oznámil v pátek nové vojenské cvičení v úžině
Hormuz, která je nejdůležitějším ropným uzlem na
světě. Agentura Reuters přinesla informace od
nejmenovaného diplomata o tom, že Mezinárodní
agentura pro energii (IEA) již diskutuje o krizovém
plánu na využití strategických zásob ropy v USA,
EU a Japonsku a úplném nahrazení dovozu ropy z
Perského zálivu, který by v případě, že by Írán
zablokoval Hormuz, zcela zkolaboval. Celkem by
tak po dobu jednoho měsíce byly strategické
zásoby schopny uvolnit 14 milionů barelů denně
po dobu jednoho měsíce. Jen Hormuzským
průlivem ale v současnosti denně projde 16 milionů
barelů ropy denně.

Libyjští vojáci protestují proti milicionářům a
požadují své platy
Stovky vojáků bývalé libyjské armády, kteří se
přidali na stranu povstání proti Muammarovi
Kaddáfímu, se shromáždily před pobočkou libyjské
centrální banky v Benghazi, kde požadovaly
vyplacení svých mezd a stěžovaly si na
milicionáře, kteří nyní drží v rukou bývalé libyjské

vojenské základny a nemají zájem o vstup do nové
libyjské armády.

Bývalý šéf turecké armády byl vzat do vazby -
je obviněn z plánování převratu
Turecký státní zástupce požádal o vzetí do vazby
bývalé hlavy turecké armády Ilkera Basbuga, který
opustil tureckou armádu v roce 2010 kvůli údajné
přípravě ultra-nacionalistického spiknutí proti
tureckému premiérovi Tayyip Erdoganovi. Jedná
se tak o pokračování vlny zatýkání v březnu 2011,
kdy byl mimo jiné zatčen i šéf bezpečnostních
složek.

Hassan al-Turabi: "Súdán je na prahu revoluce"
Opoziční islamistický vůdce Hassan al-Turabi
prohlásil, že Súdán bude brzy čelit povstání, neboť
súdánský prezident Hassan al-Bashir podle jeho
slov nebyl schopen překonat hospodářskou krizi a
ani povstání v Dárfúru a příhraničních oblastech.
Hassan al-Turabi řekl, že očekává v nejbližší době
revoluci, která do země přinese skutečně pluralitní
parlamentní systém.

Agentura Fitch snížila rating Maďarska do
spekulativního pásma
Agentura Fitch Ratings dnes jako poslední ze tří
hlavních světových ratingových agentur snížila
hodnocení dlouhodobých devizových závazků
Maďarska o jeden stupeň na známku BB+ s
výhledem "negativní". Rating Maďarska, které se v
současné době potýká s vážnými ekonomickými
problémy, se tak dostal do spekulativního pásma.
Kurz forintu poklesl vůči euru na historické
minimum, což má vliv i na českou korunu.

EU odsuzuje útoky proti šíitům v Iráku
Nejvyšší diplomatka Evropské unie Catherine
Ashton ve středu odsoudila násilí mířené proti
šíitským muslimům v Iráku, během kterých padlo
asi 68 mrtvých. "Ashton důrazně
odsuzuje poslední vlnu bezohledného násilí v
Iráku," oznámil její kancelář v tiskové
zprávě. "Diplomatka vyjadřuje politování
nad smrtí a škodami způsobenými teroristickými
činy, které jen přispívají ke zhoršení již tak
nestabilní politické situace." Ashton, která
je vysokou představitelkou EU pro zahraniční
věci, vyzvala všechny irácké skupiny, aby se
angažovaly ve skutečném dialogu s cílem řešit své
spory.

Bývalý místopředseda albánské vlády
odsouzen k 2 letům vězení
Bývalý místopředseda albánské vlády Ilir Meta byl
odsouzen na 2 roky ve vězení a zároveň dostal
pokutu 1 milion Leke za korupční jednání.
 Obžaloba dnes oznámila, že rozsudek byl vydán
na základě video důkazů. Ty ukazují, jak se bývalý
vícepremiér snaží zkorumpovat bývalého ministra
hospodářství, jímž byl Dritan Prifti.

Albánie opět dluží bankám za náklady na mzdy
Albánská vláda získala půjčku v hodnotě 11
milionů eur od soukromých bank s délkou
splatnosti po dobu 3 let a 9,06% úrokovou sazbou.
Je to již podruhé, co albánská
vláda požádala banky o úvěr s cílem dosáhnout
nákladů na mzdy.

Rekordní počet Makedonců s bulharským
občanstvím

Údaje z roku 2010 ukazují, že Makedonci obdrželi
1,500 bulharských občanství, zatímco v roce
2011 dosáhly žádosti množství 6,500, čímž padl
nový rekord. V průběhu loňského

roku přes 20.000 zahraničních občanů požádalo
o bulharské občanství.

Řecku bude vyplacená další tranše v hodnotě 5
miliard eur až v březnu
Celý řecký časový plán nouzových úvěrů od
Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu
je odsunut o tří měsíce s ohledem na
zpoždění při vyplacení tranše v roce 2011, uvedla
Evropská komise ve čtvrtek. Další tranše, tedy
čerpání dohodnuté půjčky, ve výši 5 miliard eur pro
Řecko měla být původně vyplacena v prosinci
2011, nyní došlo k posunu na březen 2012, řekl
mluvčí EK Olivier Bailly. Situace by mohla přispět k
bankrotu země, který řecký premiér předvídá již v
březnu 2012.

Asi 70% Rumunů věří, že se v roce 2011 v
Rumunsku zvýšila míra korupce
Přibližně dvě třetiny (67%) Rumunů předpokládají,
že korupce v zemi se v roce 2011 zvýšila, 6% věří,
že se snížila a 26% tvrdí, že míra korupce se
nezměnila, říká průzkum, který provedlo
sdružení Zavedení demokracie. Více než polovina
respondentů uvedla, že v posledních měsících byly
jim nebo někomu z jejich rodiny nabízena určitá
zvýhodnění.

Americký prezident Barack Obama chce
vyrovnat vojenské síly Číny
Americký prezident Barack Obama kromě změn
v americké armádě zmínil, že chce své působení
zaměřit na vyrovnání vojenské moci Číny a na
zastavení hrozby Íránu. Spojené státy si tak
musely stanovit priority v obranné politice.
V průběhu následujících deseti let by tak úspory
měly čítat až 500 miliard USD.

Mítink prezidentů Venezuely a Peru
Peruánský prezident Ollanta Humala a
venezuelský prezident Hugo Chávez podepíší
dohody, které se týkají obchodních a
energetických strategií. Ty by měly ještě prohloubit
přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. Podpis
dohod je výsledkem summitu, který se konal v
neděli v Caracasu. Dalším bodem programu byl
dialog na téma peruánských imigrantů. Ti s vidinou
lepší budoucnosti hromadně utíkají do Venezuely.

Diplomatická konzultace mezi Kubou a
Pákistánem
Havanu navštívil pákistánský ministr
zahraničí Alamgir Bashar Khan Babor, který se zde
setkal se svým kubánským protějškem Marcosem
Rodriguezem. Hovořili hlavně o mezinárodní
politice. Pákistánský ministr zdůraznil důležitost
podobných setkání, díky kterým jsou vztahy mezi
oběma zeměmi velice přátelské. Při setkání padla
zmínka i o americkém embargu, které Pákistán
odsuzuje. Země si pomáhají i vojensky. V roce
2005 poslala Kuba více jak 2000 vojáků do
Pákistánu. Ten na oplátku poslal pomoc, když
ostrov zasáhla série hurikánů v roce 2008.

Argentina: zákon o vlastnictví půdy cizinci
Argentinský senát schválil zákon, který omezuje
cizince v koupi argentinské půdy. Cizinec
(zahraniční firma, stát..) si od nynějška bude moci
koupit max. 1000 ha nejúrodnější půdy, která se
nachází v oblasti pamp. Pokud si bude kupovat
půdu v jiné oblasti, její cena nesmí přesáhnout
cenu 1000 ha půdy z pampy. Navíc půda
vlastněná cizinci nesmí přesáhnout 15% půdy
celého státu. Argentinu teď čeká celostátní
inventura půdy. Nikdo totiž neví, kolik % vlastní
cizinci. Odhady hovoří o 10%.
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Paraguay: výskyt slintavky a kulhavky
Nemoc byla nalezena v malém stádě dobytka v
provincii San Pedro, severovýchodně od hlavního
města Asunción. Vláda proto okamžitě vyhlásila
pohotovost ohledně zvířecí hygieny a hlavně
karanténu ranče, na kterém se nemoc vyskytla.
Nemoc by ale údajně neměla ohrozit export
hovězího masa, ani zvířata z okolních států.
Paraguay patří mezi hlavní exportéry hovězího
masa na světě.

Írán je největší hrozbou světového míru, tvrdí
kanadský premiér
Kanadský premiér dnes Stephen Harper řekl, že
režim, který vládne v Teheránu je největší hrozbou
pro světovou bezpečnost a může mít zájem na
použití jaderné zbraně. Íránské výhružky o
uzavření Hormuzského průplavu jen dokazují, jak
je Írán pro zbytek planety nebezpečný.

Kanadská vláda uzavřela byt Saadi Kaddáfího v
Torontu
Kanadská federální vláda neumožní Saadi
Kaddáfímu, synovi bývalého libyjského diktátora
Muammara Kaddáfího, přístup do jeho vlastního
bytu v Torontu. Byt za 1,6 milionu kanadských
dolarů, který Saadi Kaddáfí vlastní už 5 let, však
není na prodej. Jmění Saadi Kaddáfího bylo
zmraženo Radou bezpečnosti OSN.

 

CIA a Ministerstvo obrany USA zveřejní
informace o atentátu na bin Ládina
Americké Ministerstvo obrany a CIA se dohodly na
odhalení plánu na zabití vůdce al-Kaidy, Usámy
bin Ládina. Hlavním důvodem je natáčení
hollywoodského filmu o zmíněném teroristovi. CIA i
ministerstvo se tak dohodly poté, co republikán
Peter King, předseda bezpečnostního výboru (v
House of Homeland), podal návrh na propuštění
informací o Ládinově smrti pro filmovou
režisérku Kathryn Bigelow.

Manžel bývalé ukrajinské premiérky
Tymošenko požádal o azyl v České republice
Zprávu potvrdil ministr zahraniční Karel
Schwarzenberg. Ministerstvo vnitra se prý rozhodlo
požadovaný azyl udělit. Ministr však nechtěl
spekulovat o možnosti změny dosavadních
česko-ukrajinských vztahů. Oleksandr Tymošenko
nebyl nikdy politicky činný. Loni získal azyl v České
republice také Bohdan Danylyszyn, bývalý ministr
hospodářství v kabinetu Julie Tymošenko v letech
2007-2010. Tento krok způsobil napětí ve vztazích
mezi Kyjevem a Prahou. Dva čeští diplomaté byli z
Ukrajiny vyhoštění na základě obvinění
z údajné špionáže v květnu 2011.

Maďarsko: Premiér Orbán začal vyjednávat
Dle zpráv agentury MTI dnes ráno proběhla
schůze maďarského premiéra Viktora Orbana,
šéfa vedoucí strany Fidesz, s guvernérem centrální
banky Andrásem Simorem. Důvod schůze není
zatím znám, očekává se ale, že po skončení
proběhne konference. Strana premiéra Orbána
byla tento týden silně kritizována za přijetí
kontroverzních změn ústavy, které dle odpůrců
mají snižovat nezávislost zejména centrální banky.
Demonstraci proti dosavadnímu vedení se v
pondělí zúčastnilo asi 70 tisíc lidí. Kurz forintu se
vůči hlavním světovým měnám v posledních dnech
vytrvale propadá a země tak čelí vážným
hospodářským problémům.

Japonsko nakoupilo dluhopisy EFSF v hodnotě
300 milionů eur
Ve čtvrteční aukci nakoupilo Japonsko tříleté
dluhopisy ochranného valu eurozóny EFSF v
hodnotě 300 milionů eur, oznámila agentura
Reuters. Evropský fond finanční stability tak získá
plánované peníze pro podporu zadlužených
států eurozóny - Portugalska a Irska.
Záchrannému fondu pomohl především top AAA
rating, který je však podmíněn ratingy ostatních
zemí eurozóny. Japonsko projevilo o dluhopisy
značný zájem a hodlá v jejich nákupu pokračovat.

Euro kleslo na nejnižší kurz vůči dolaru a libře
za posledních 16 měsíců
Euro kleslo až na 1,2780 vůči dolaru a spadlo tak
na 11-leté minimum vůči jenu, v rámci
pokračujících obav o slabý zájem o evropské
dluhopisy. V celém loňském roce euro oslabilo o tři
procenta. Investoři nyní čekají na na aukce
španělských a italských dluhopisů v příštím týdnu.
Finanční trhy sužují obavy ohledně schopnosti
Itálie zajistit si potřebné finanční prostředky.
Francie uskutečnila aukci svých desetiletých
dluhopisů ve čtvrtek, s úrokovou sazbou
3,29%, kdy prodala 8 miliard eur. Zájem investorů
byl poměrné nízký. Obavy pramení z možného
brzkého snížení francouzského top ratingu.

Švýcarské banky zmrazily úvěr frmě Petroplus
Švýcarská petrochemická společnost Petroplus
Holdings, největší nestátní rafinerská společnost v
Evropě, před několika dny uvedla, že jí banky
zmrazily revolvingový úvěr za 1 miliardu dolarů.
Krize se prohloubila ve čtvrtek, kdy se věřitelé
rozhodli rozšířit zmrazení tohoto úvěru. Firma
neuvedla důvody, které by vedly k tomuto kroku ze
strany bank, o návratu k původní situaci se však
vyjednává. Pokud budou jednání neúspěšná,
dojde k ukončení činnosti ve všech rafineriích
společnosti- v německém Ingolstadtu, britském
Corytonu, v belgických Antverpách, ve
francouzském Petit-Couronne a ve švýcarském

Cressieru.

Kosovo těží ze zjednodušení trhu s EU
Údajně je to důležité rozhodnutí pro kosovské
produkty, které se exportují do EU. Díky tomu bude
vstup na evropský trh o mnoho jednodušší.
Očekává se i růst kosovského exportu.
Zjednodušená možnost vstupu na evropský trh
bude umožněna všem zemím západního Balkánu.
Preferencí jejich trhu jim Evropa pomůže v rozvoji
a růstu ekonomiky.

Čína a Japonsko hodlají omezit dovoz íránské
ropy po rozhodnutí EU
Po rozhodnutí členů EU o zastavení dovozu
íránské ropy, začaly o omzení nákupu ropy z Íránu
uvažovat i Japonsko a Čína, největší íránský
obchodní partner, která již dříve omezila svůj
dovoz z Íránu téměř o polovinu. Japonsko bude
zvažovat škrty v nákupech taktéž po konzultaci s
USA. EU, Čína a Japonsko byly doposud
odběrateli zhruba poloviny veškerého íránského
ropného exportu, který činí 2,6 milionu barelů
denně. Podle odborníků to pro Írán bude znamenat
kritické snížení příjmu tzv. tvrdé měny, tedy
amerických dolarů, což významně ztíží dovoz
potravin a základních potřeb pro 74 milionů
íránských obyvatel. Politologové se přesto shodují,
že se Írán k situaci postavil velmi "statečně", když
íránský ministr zahraničí Ali Akbar Salehi
prohlásil,že jeho země nyní "přečká bouři". Írán za
dva měsíce čekají parlamentní volby poprvé od
problematických prezidentských voleb v roce 2009,
které vedly k masovým demonstracím.

 

V Nigérii pokračuje násilí - útoky na křesťanské
kostely, bomby a přestřelky islamistů s policií

Včera večer došlo v severovýchodní Nigérii ke
dvěma bombovým útokům ve městě Maiduguri,
kde pokračuje povstání muslimské sekty Boko
Haram, při němž již zahynulo i několik policistů. V
severní Nigérii od soboty platí výjimečný stav a
jsou uzavřeny hranice s okolními státy. Dnes pak
došlo k střeleckému útoku na kostel v Nasarawa,
také v severní Nigérii, při kterém útočníci ostřelující
prostor u kostela zabili několik lidí.

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.
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