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První incident mezi USA a Íránem v Perském
zálivu
Video uvolněné Ministerstvem obrany USA
ukazuje několik ozbrojených člunů íránských
Revolučních gard blížících se ve velké rychlosti k
USS New Orleans. Čluny nereagovaly na americké
varování a přiblížily se na několik set metrů.
Podobný incident se odehrál i u břehů Kuvajtu, kde
se jiná ozbrojená plavidla Revolučních gard
přiblížila k dobře viditelné lodi americké Pobřežní
stráže, která v tu chvíli byla tažena jiným
plavidlem. Ani při jednom incidentu nedošlo na
střelbu. Ačkoli se oba incidenty udály již 6. ledna,
zveřejnili je Američané až dnes. Tato zpráva
přichází v době, kdy Írán hrozí uzavřením
Hormuzského průlivu, pokud EU a USA uvalí
sankce na jeho export ropy. Zbraněmi proto chřestí
nejen Islámská republika, ale i Američané a
Britové, přičemž USA navýšily počet svých vojáků
v Kuvajtu na 15 tisíc a Britové poslali do
Arabského moře svou nejnovější bitevní loď.

Pákistánský premiér se snaží zmírnit napětí
mezi vládou a armádou
Premiér Yousuf Raza Gilani ve svém prohlášení
uvedl, že jeho vládní kabinet plně podporuje celou
armádu i navzdory rostoucímu napětí mezi oběma
stranami. Premiér Gilani dnes jednal se speciální
komisí pro obranu státu. Jeho kabinet bude v
pondělí čelit hlasování o důvěře. Napětí mezi
oběma stranami propuklo poté, co premiér obvinil
několik předních armádních představitelů z příprav
protivládního puče.

Zemřel Rauf Denktash, bývalý vůdce
kyperských Turků
Zastánce nezávislosti kyperských Turků a jedna z
klíčových postav v desítky let trvajícím etnickém
konfliktu na Kypru, zemřel v pátek, ve věku 88 let.
Brzy budou zahájeny další mírové rozhovory o
sjednocení Kypru, který je klíčovým zdrojem napětí
mezi spojenci NATO Řeckem a Tureckem. OSN
doufá, že obě strany dojdou ke shodě v době, kdy
Kypr bude přebírat předsednictví EU v červenci
roku 2012.

Apple zastavil prodej přístroje iPhone v Číně
Podle vedení společnosti jsou na vině nepokoje,
které doprovázely uvedení na trh nového modelu.
Čína je největším trhem s mobilními telefony na
světě a pro společnost Apple je i druhým největším
odbytištěm výrobků.

Současný taiwanský prezident obhájil svoji
pozici
Prezident Ma Ying-jeou zvítězil v sobotním
hlasování a získal tak druhé volební období ve
svém úřadu. V děkovném proslovu voličům navíc
uvedl, že hodlá i nadále věnovat velké úsilí
posilování vztahů s Čínou. Jeho hlavní
oponentka Tsai Ing-wen přijala odpovědnost za
svoji prohru a následně rezignovala na post
předsedkyně Demokratické pokrokové strany.

Riziko recese eurozóny je až 40% 
Pokud ekonomiky členských států bloku jednotné
měny opravdu postihne recese, meziroční propad
HDP se bude dle analytiků ratingové agentury S&P
pohybovat kolem 1,5%. Tento předpoklad byl
jedním z důvodů snížení ratingu 9 členských zemí
EU.

S&P snížila rating 9 členům eurozóny, Francie:
"Není to katastrofa."
Ratingová agentura v pátek snížila
rating Itálii, Španělsku, Portugalsku a Kypru o dva
stupně a Francii, Rakousku, Maltě, Slovensku a

Slovinsku o jeden stupeň. Německo bylo
obávaného snížení prozatím ušetřeno.
Francouzský ministr financí  Francois Baroin uvedl
po mimořádné schůzce s prezidentem Nicolasem
Sarkozym, že dopad tohoto snížení nebude mít
velký vliv na druhou největší evropskou
ekonomiku. Francouzský rating byl snížen na AA +
 poprvé od roku 1975. "Není to katastrofa. Je
to vynikající výsledek. Ale také to není dobrá
zpráva," řekl ministr televizi France 2 s tím,
že vláda nebude reagovat dalšími úspornými
opatřeními.

Střet policie a demonstrantů blízko hranic
Kosova a Srbska
Kosovská pořádkové síly byly nuceny použít
obušky a pepřový sprej, aby zahnaly několik
stovek protestujících kosovských Albánců. Ti se
snažili blokovat hranici se Srbskem. Policejní
kordony blokovaly cestu z města Podujeva, které
se nachází asi 6 km od hranic se Srbskem proto,
aby zabránily členům kosovsko- albánského
,,Sebeurčujícího" hnutí v blokádě 2 hraničních
přechodů. Hnutí, které vede lídr Albin Kurt,
oznámilo své plány o dočasné blokádě hranic se
Srbskem, aby zabránilo vývozu srbských výrobků
za hranice Srbska. Kosovský premiér Hashim
Thaci a prezident Atifete Jahjaga nabádají občany,
aby neblokovali silnice. Oba oznámili, že jsou proti
akcím, které brání volnému pohybu lidí a zboží.
Kosovská police zatkla 42 protestujících. 13
příslušníků policie bylo zraněno.

Na Taiwanu se rozběhly prezidentské volby
Výsledek těchto prezidentských voleb bude mít
velký dopad na celkové vztahy Taiwanu a Číny.
Současný prezident Ma Ying-jeou sice čelí silné
konkurenci, ale podle odhadů je jeho vítězství v
hlasování velmi pravděpodobné. Jeho soupeřem je
i první kandidátka na taiwanskou prezidentku Tsai
Ing-wen z Demokratické pokrokové
strany. Předpokládaná volební účast se odhaduje
na 80% obyvatel.

Přes 20 000 nikaragujských žen dostane vládní
půjčku
Během první poloviny letošního roku by mělo přes
20 000 nikaragujských žen dostat vládní půjčku
pro soukromé podnikání. To oznámila
předsedkyně Sandinistické strany a zároveň první
dáma Nikaraguy Rosario Murillo. Vláda tak bojuje
proti chudobě. Již v roce 2011 půjčku dostalo přes
100 000 žen. Ty dostaly domácí zvířectvo, krmivo
nebo stavební materiál, aby mohly zvýšit domácí
produkci.

Epidemie cholery na Haiti je jednou z
nejhorších za poslední desítky let
To oznámila Pan americká zdravotnická
organizace (PAHO). Poslední statistiky hovoří o 7
000 obětech. Podle některých expertů by se v
budoucnu cholera mohla stát stejně běžnou
nemocí, jakou je například rýma. Haiti potřebuje
přes 1 miliardu dolarů pro zlepšení a vyčištění
infrastruktury pro přepravu vody, protože pouze
2% Haiťanů má přístup k pitné vodě. Právě voda je
jednou z hlavních příčin vypuknutí epidemie,
dalším faktorem je neustálý nepořádek a odpadky
na ulicích. Vakcinační program bude teprve
zahájen. Až do ničivého zemětřesení před 2 lety
byla cholera v oblasti Karibiku vymýcena.

Prezident Chávez ubezpečil opozici, že přijme
výsledky prezidentských voleb
Někteří z prezidentových nejsilnějších kritiků se
obávají, že i přes svou prohru by se prezident mohl
odmítnout vzdát své moci. Kdyby prezident v

letošních říjnových prezidentských volbách prohrál,
je připraven vzdát se prezidentského křesla. To
oznámil Národnímu shromáždění v Caracasu. O
stejné přijetí volebních výsledků žádá i svého
budoucího oponenta. Férovým jednáním by, podle
prezidenta Cháveze, země ukázala, jak je
demokratická. Svého kandidáta na prezidenta
zatím opozice nevybrala. Příští měsíc opoziční
koalice uspořádá první kolo voleb, ze kterých by
kandidát mohl vyjít.

Slovinský politik Samuel Žbogar získal
významné pozice v EEAS
Končící slovinský ministr zahraničí Samuel Žbogar
byl jmenován jako zvláštní zástupce Evropské
unie v Prištině a před několika týdny i
velvyslancem EU v Kosovu. Samuel Žbogar byl
dále jmenován členem Politického a
bezpečnostního výboru Evropské rady (EC).
Jmenování Žbogara musí ještě schválit Evropská
rada (EC). Slovinsko tak získalo svého prvního
vysoce postaveného člena Evropské služby pro
vnější činnost (EEAS) vedené vysokou
představitelkou EU pro zahraniční záležitosti
Catherine Ashton.

V Bulharsku začaly protesty proti těžebnímu
průzkumu amerického giganta Chevron
Hlavní město Sofia, Shumen a přístav Varna se
staly centrem protestů Bulharů proti udělení
koncesí americkému těžařskému gigantovi
Chevron, kterému bulharská vláda na léto povolila
průzkumy zásob břidlicového zemního plynu na
severovýchodě Bulharska v hlavní zemědělské
oblasti Dobrudzha. Aktivisté za životní prostředí,
ale i běžní občané požadují, aby bulharský
parlament vyhlásil moratorium a později i právní
zákaz na průzkum i těžbu břidlicového plynu.
Podle protestujících je nová metoda těžby, tzv.
hydraulické štěpení, vysoce riziková a po celém
světě již došlo k několika případům otravy
podzemních vod.

Írán oznámil, že shromáždil dokumenty
dokazující přímé zapojení americké CIA do
atentátu na svého jaderného vědce
Íránská státní televize informovala o tom, že
íránské ministerstvo zahraničí předalo v Teheránu
švýcarskému velvyslanci, který je zde pověřen
zastupováním amerických zájmů, dopis, v němž
informuje o spolehlivých a nesporných důkazech
zapojení amerických tajných služeb a CIA do
atentátu spáchaného na íránského jaderného
vědce. Podle informací íránské televize Írán zaslal
i odsuzující dopis britské vládě, ve kterém
poukazuje na to, že útoky na íránské jaderné
vědce začaly poté, co v roce 2010 člen britských
tajných služeb John Sawers prohlásil: "Jedním z
našich nejdůležitějších úkolů je odhalovat úsilí
cizích států vybudovat jaderné zbraně v rozporu s
jejich mezinárodními právními závazky a
identifikovat veškeré způsoby, jak zpomalit jejich
přístup k životně důležitým materiálům a
technologiím."

Itálie bude pokračovat v realizaci
ekonomických reforem 
Oznámení ratingové agentury S&P o rozhodnutí
snížit rating Itálie o dva stupně napomohl italské
vládě k ještě většímu odhodlání k vyřešení krize
svých veřejných financí, uvedl vládní zdroj
agentury AFP. Ratingová agentura snížila italské
hodnocení na BBB+ z A. Rozhodnutí firma
argumentovala možnou nestálostí mandátu italské
vlády nebo možnou neschopností přijmout
plánovaná opatření.
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Vedoucí delegace EP pro jihovýchodní Evropu
- "S Kosovem zahájíme jednaní o bezvízovém
styku, Srbové by pak měli dostat statut
kandidátské země EU."
Vedoucí delegace Evropského parlamentu (EP)
pro jihovýchodní Evropu Eduard Kukan oznámil, že
v nejbližší době EU zahájí dialog o uvolnění
vízového styku s Kosovem, pravděpodobně již
tento měsíc. Europoslanec Eduard Kukan dále
řekl, že by v tomto roce rozhodně měl být udělen
statut kandidátské země EU Srbsku, které dle jeho
slov v minulém roce dosáhlo pokroku v
mnoha oblastech, ale je ještě třeba, aby Srbsko
prokázalo svůj závazek ke konstruktivnímu dialogu
s Kosovem.

Eurozóna bude pracovat na obnovení důvěry
na trzích 
Po snížení ratingu Francie a Rakouska agenturou
S&P oznámilo Německo, že společně se svými
evropskými partnery bude pracovat na obnovení
důvěry na finančních trzích, oznámila agentura
AFP. "Hlavní snahu projevíme o zakotvení
konkrétních fiskálních pravidel v závazné dohodě,
stabilizaci veřejných financí členů eurozóny a
udržení důvěry na finančních trzích," uvedlo
německé ministerstvo financí.

Srbové již nepotřebují na cestě do Makedonie
pasy
Od dnešního dne mohou Srbové cestující do
Makedonie přejít společné hranice pouze s
občanským průkazem, oznámil to srbský ministr
vnitra Ivica Dacić. Srbský ministr vnitra dále řekl,
že se tímto Srbsko zásadně přispělo k zlepšení
bilaterálních vztahů s Makedonií. Do budoucna
hodlá Srbsko stejný režim na hranicích zavést i s
Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou. Srbsko o
používání pouze občanských průkazů na hranicích
jednalo i s Chorvatskem, ale zatím neúspěšně.

Evropský komisař "lituje nestálých rozhodnutí
agentury Standart&Poor´s"
Evropský komisař pro ekonomické záležitosti Olli
Rehn kritizoval rozhodnutí této ratingové agentury
o snížení ratingu 9 zemí eurozóny oznámeném v
pátek. Dle komisaře je škoda, že toto rozhodnutí
přišlo v době, kdy eurozóna podniká rozhodné
kroky směrem k vyřešení krize. Tyto iniciativy
napomáhají fiskální konsolidaci a strukturálním
reformám v členských zemích, řeší nestabilitu
bankovního sektoru. Rozhodnutí ECB a EU
zmírňuje napětí na trzích s dluhopisy.

Prezident federativní Bosny a Hercegoviny
omilostnil bývalého šéfa muslimů v Srebrenici
Prezident bosensko-chorvatské Bosny a
Hercegoviny, federaticní části Bosny a
Hercegoviny, Živko Budimir omilostnil bývalého

velitele muslimských sil za války v Bosně Nasera
Oriće, který vedl muslimy v Srebrenici. Naser Orić,
který byl mimo jiné souzen a zproštěn viny před
haagským tribunálem pro válečné zločiny, byl
odsouzen v červnu 2009 u Městského soudu v
Sarajevu na dva roky ve vězení a v roce 2010 mu
byl trest přeměřen na 4 roky. Prezident Budimir
dále dle místního tisku omilostnil několik dalších
odsouzených, včetně vrahů, lupičů a pachatelů
sexuálních trestných činů, což jeho úřad vysvětluje
tím, že omilostnění jedinci jsou již "plně
rehabilitováni a nepředstavují žádné nebezpečí pro
společnost".

Prezident USA telefonicky řešil s tureckým
premiérem situaci v Sýrii a Íránu
Prezident USA Barack Obama v pátek telefonicky
hovořil s tureckým premiérem Tayyip Erdoganem o
situaci v Sýrii a íránském jaderném programu.
Podle prohlášení Bílého domu se oba státníci
shodli na tom, že budou pokračovat v podpoře
"oprávněných požadavků syrského lidu a oba
odsoudili brutální akce syrského režimu". O
názorech na íránský jaderný program již ale
prohlášení nemluví, pravděpodobně i proto, že
Turecko se nedávno jasně postavilo proti dalším
sankcím na Írán a odmítlo dodržovat jiné sankce,
než ty, které byly uvaleny OSN.

V Sýrii byl zahájen za pomoci tanků postup na
další opoziční město
Syrská armáda za podpory tanků zahájila útok na
město Zabadani u hranic s Libanonem. Opoziční
hlava města Zabadani Kamal al-Labwani, který
před dvěma týdny uprchl do Jordánska, prohlásila,
že se jedná o první velký vojenský útok od
příchodu pozorovatelské mise Ligy arabských
států. V jednom ze strategických syrský přístavů
Latakia zatím propukly další masové demonstrace,
které požadují pád vlády prezidenta Bashara
al-Assada.

Americká ministryně zahraničí provede
"bleskovou návštěvu" západní Afriky
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton dle
oznámení jejího ministerstva 16. - 17. ledna
navštíví Libérii, kde bude přítomna inauguraci
prezidentky Ellen Johnson-Sirleaf a jejímu
druhému uvedení do úřadu, poté Pobřeží
slonoviny, aby se setkala s drtivým vítězem voleb,
prezidentem Alassane Outtarou, a vyjádřila mu tak
podporu po povolebních bojích. Dále ministryně
zahraničí USA  navštíví Togo, které poprvé ve své
historii vyhrálo kandidaturu na obsazení křesla
Rady bezpečnosti OSN a jeho hlas bude důležitý
pro americké snahy o uvalení dalších sankcí na
Sýrii a Írán. Poslední zemí návštěvy budou
Kapverdské ostrovy, kde bude řešeno nově
nastolené strategické partnerství mezi oběma

státy.

Kalifornský zaměstnanecký fond firmy Boeing
daroval téměř 400 000 USD jedenácti
jihokalifornským neziskovým organizacím
Tento grant, známý jako Crystal Vision Award, se
udílí na inovativní projekty, které budou
podporovat péči o životní prostředí. Mezi jinými
byly peníze uděleny organizacím jako Aquarium of
the Pacific na zmapování velrybí migrace, či San
Bernardino National Forest Association na výuku
"Jak řešit a vnímat problémy přírody" pro děti.
Employees Community Fund (ECF) je nezisková
organizace vlastněná a řízená zaměstnanci firmy
Boeing. Od svého založení v roce 1979 rozdělila
více než 100 milionů USD na posílení zdraví a
dobrých životních podmínek místních komunit.
Jelikož firma Boeing platí za ECF všechny
administrativní poplatky, tak 100% peněz fondu
může jít do investic fondu.

Protesty v Nigérii polevily, demonstranti se
"připravují na příští týden"
Rozsáhlé protesty v Nigérii polevily poté, co odbory
vyzvaly demonstranty, aby přes víkend "načerpali
síly na nové akce příští týden". Byla zprovozněna i
některá letiště pro vnitřní lety, aby bylo umožněno
odborovým předákům odcestovat do hlavního
města Abuja, kde odbory vedou jednání s
prezidentem Goodluck Jonathenem a vládou.
Hrozba zastavení produkce ropy, která tvoří 80 %
všech státních příjmů, ale stále nebyla odvolána.

Další bombový útok namířený proti šíitům v
Iráku 
Útok v tzv. Arbain, jeden z nejvýznamnějších
svatých dnů pro šíitské muslimy, byl spáchán
sebevražedným atentátníkem na jihu Iráku ve
městě Basra. 35 lidí při útoku zemřelo, dalších 40
civilistů a 11 policistů je těžce zraněno. Útok má
pravděpodobně spojitost s politickou krizí v Iráku,
kde narůstají obavy ze sektářského násilí a
narůstajícího politického boje mezi sunnity a šíity.

Americký prezident Barack Obama představil
plán na zefektivnění a reorganizaci vládních
úřadů
Pro jeho uskutečnění však potřebuje povolení
Kongresu USA, o které již oficiálně požádal.
Dostane-li prezident tuto krátkodobou pravomoc,
má v plánu sloučit úřady, jejichž oblasti působnosti
se překrývají a ušetřit tak v horizontu 10 let přes 3
miliardy USD. Mezi jinými úřady prezident zmínil
případné sloučení agentur, které se pohybují v
oblasti obchodu a podnikání - Small Business
Administration, Úřad zástupce obchodu USA,
Export-Import Banky, Overseas Private Investment
Corp. a Agentury pro obchod a rozvoj. Po
dokončení reorganizace budou mít zákonodárci tři
měsíce na to, aby ji buď schválili nebo odmítli.
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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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