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Generální tajemník NATO varoval Rusko před
zbytečným plýtváním penězi za rakety
Generální tajemník
NATO Anders Fogh Rasmussen označil dle citace
agentury AFP rozmísťování ruských raketových
komplexů v Kaliningradské oblasti za "plýtvání
finančními prostředky a navyšování vojenské moci
vůči nepříteli, který neexistuje". Generální tajemník
vyzval Rusko k tomu, aby přestalo rozšiřovat svou
vojenskou přítomnost na západě země v
blízkosti hranic s členskými státy NATO, a zároveň
zdůraznil nutnost partnerství a oboustranné mírové
spolupráce. V reakci na to ruský vyslanec při
NATO Dmitrij Rogozin připomněl, že se Ruská
federace nespokojí s pouhými slovními
prohlášeními představitelů Spojených států, a že
již samotné parametry protiraketového obranného
systému a rozmístění základen svědčí o jeho
"protiruském" zaměření.

Jeden z údajných premiérů Papui Nové Guiney
slibuje bezplatnou zdravotní péči
Tento krok ze strany nedávno zvoleného
premiérského kandidáta Petera
O'Neilla následoval poté, co byl předchozí premiér
sir Michael Somare, který se i nadále odmítá vzdát
 svého postavení ve vládě, vykázán z
parlamentního zasedání. Vzhledem k tomu, že
nejvyšší soud nařídil navrácení sira Michaela
Somareho do své funkce a prohlásil, že vykonání
předčasných voleb bylo protizákonné, se však
stále neví, kdo je vlastně předsedou papuánského
kabinetu. Většina obyvatel a státních představitelů
je však loajální právě Peterovi O'Neillu.

Ředitel Ústřední zpravodajské služby CIA na
návštěvě v Mexiku
David Petraeus, ředitel Ústřední zpravodajské
služby, se dnes setkal s prezidentem Mexika
Felipe Calderónem. Stalo se tak v rámci oficiální
návštěvy p. Petraeuse v Mexiku. Na programu byla
hlavně debata o spolupráci obou zemí ohledně
bezpečnosti, během níž si vyměňovali své názory
ohledně bezpečnostní agendy. To oznámil úřad
prezidenta Calderóna. Ředitel Petraeus, který byl
doprovázen americkým ambasadorem v Mexiku,
se při své návštěvě setkal i s domácím
Bezpečnostním kabinetem.

Pákistánský premiér poprvé stanul před
tamním nejvyšším soudem
Premiér Yousuf Raza Gilani byl obviněn a
následně předvolán, kvůli údajnému zanedbání
svých povinností, když řádně neprošetřil obvinění
proti pákistánskému prezidentovi Asifu Ali
Zardarimu, odvolávajíc se na jeho imunitu. Bude-li
Yousuf Raza Gilani shledán vinným, bude zbaven
funkce pákistánského předsedy vlády.

Barmská vláda začala vyjednávat s rebely
kmene Kachin
Vedení země tak chce ukončit dlouhotrvající
konflikty poblíž hranic s Čínou. Vláda již dříve
nařídila zastavení všech vojenských akcí proti
tomuto ozbrojenému hnutí. Podle následujících
prohlášení však jednání žádný zlom v současné
situaci nepřineslo. Kachinská nezávislá armáda je
jednou z nejmocnějších a nejlépe vyzbrojených
povstaleckých skupin v zemi.

Vrchní velení bangladéšské armády tvrdí, že
zmařilo pokus o protivládní převrat
Vojenský mluvčí Masud Razzaq ve svém
prohlášení uvedl, že důstojníci plánující převrat
proti vládě premiérky Sheikhy Hasina byly v aktivní
vojenské službě a zastávali extrémně vyhraněné
náboženské názory. Premiérka Sheikha Hasina

převzala vládu v roce 2009 po armádou významně
podporovaném vládním kabinetu a podle úřadů již
v předchozí době několikrát čelila hrozbě ze strany
radikálních skupin.

Argentina je pobouřena výrokem britského
premiéra
Britský premiér totiž včera okomentoval snahu
Argentiny získat zpět území Falklandských ostrovů
tím, že zavání kolonialismem.  Argentinský ministr
vnitra Florencio Randazzo na to reagoval slovy, že
je to ,,velmi ofenzívní především proto, že se jedná
o výrok zástupce Spojeného království".
Argentinský ministr zahraničí Hector
Timerman řekl, že Spojené království je ,,země,
která je synonymem kolonialismu". Argentinu v
jejím úsilí podporuje většina států Latinské Ameriky
stejně tak, jako latinskoamerické organizace.

Ratingová agentura Fitch nejspíš sníží
hodnocení 6 státům eurozóny
Agentura již v prosinci minulého roku upozornila,
že přehodnotila výhled Belgie, Španělska,
Slovinska, Itálie, Irska a Kypru na negativní a státy
bude nadále sledovat. Informovala také, že dle její
názoru komplexní řešení krize eurozóny je mimo
dosah. Ředitel agentury Ed Parker dnes
informoval, že těmto státům bude pravděpodobně
hodnocení sníženo do konce ledna o jeden až dva
stupně.

Prognóza ekonomického růstu Irska byla
snížená 
Prognózu snížilo trio Evropská unie
(EU), Mezinárodní měnový fond (MMF) a Evropská
centrální banka (ECB). Ještě v listopadu
předpovídala irská vláda růst ekonomiky o 1,3%.
Trio nyní snížilo předpověď z 1% na 0,5%.
Snížení prognózy růstu irské ekonomiky přichází
poté, co zemi navštívili zástupci jmenovaných
institucí. Zástupci také sdělili, že Irsko dosáhlo
všech úsporných cílů potřebných k tomu,aby
mohlo přijímat mezinárodní půjčky.

EU zavede ropné embargo vůči Íránu
pravděpodobně již v pondělí
Oznámil to dnes šéf francouzské diplomacie Alain
Juppé. Evropská unie původně chtěla ropné
embargo oddálit o jeden až dvanáct měsíců z
důvodu potřeby ochrany evropských ekonomik, z
nichž některé na dovozu íránské ropy závisí. Pan
Juppé po setkání se svým australským protějškem,
jímž je Kevin Rudd, vzkázal, že mezinárodní
společenství bude dále zvyšovat tlak na Írán
ohledně jeho jaderného programu.

Společnost General Motors se v roce 2011
vrátila do čela světového trhu
Stalo se tak díky zvýšení produkce o 7,6 % v roce
2011 a prodej tak dosáhl více než 9 milionů vozů.
Americká automobilka tak těží z problému
největšího konkurenta, japonské Toyota motor,
kterou loni tvrdě zasáhlo zemětřesení a vlna
tsunami v Japonsku a prodala 7,9 milionů vozů.
Toyotu předstihl i německý koncern Volkswagen,
kterému se povedlo prodat 8, 16 milionů
automobilů díky čtrnáctiprocentnímu růstu prodejů
v roce 2011.

Eastman Kodak požádal v USA o ochranu před
věřiteli
Firma má již delší dobu problém s propadem zisků
a nedostatkem financí na provoz. Propad je
způsoben zaostáním za konkurencí v přechodu na
digitální technologie. V rámci ochrany před věřiteli
chce americká firma dokončit restrukturalizaci a
pokračovat v provozu. Na ten si zajistila úvěr od

bankovní společnosti Citigroup ve výši 950 milionů
USD. Ochrana před věřiteli se netýká zahraničních
dceřinných firem Kodaku.

FBI zatkl programátora za okopírování softwaru
americké centrální banky
Americký úřad pro vyšetřování proti bývalému
pracovníku banky jménem Bo Zhang vznesla
obvinění z krádeže vládního majetku. Program je
určen pro sledování vládních finančních převodů a
na jeho základě dostávaly vládní agentury denně
výpisy ze svých kont. Program má hodnotu 10
milionů USD. Majitelem programu je americké
ministerstvo financí.

Warren Buffet navýšil svůj podíl ve společnosti
Tesco na 5,1 %
Americký miliardář tak učinil po oznámení
špatných hospodářských výsledcích britské firmy a
následném pádu cen jejích akcií. Firma Berkshire
Hathaway, skrze kterou Buffet obchoduje, a kterou
má pod kontrolou do nákupu vlastnila zruba 3,2%
akcií Tesca.

Republikánské primárky: v Iowě nerozhodně,
Rick Perry končí
Republikánské primárky přinesly překvapení.
Podle posledního přepočtu hlasů nezvítězil ve
státě Iowa Mitt Romney, ale Rick Santorum.
Vzhledem k tomu, že chybí hlasu z osmi okrsků,
však republikáni souboj mezi bývalým guvernérem
státu Massachusetts a bývalým pennsylvánským
senátorem označem za nerozhodný. Další
novinkou na toto téma je odstoupení Ricka
Perryho z volebního klání a jeho podpora Newtu
Gingichovi.

V Egyptě byl ukraden radioaktivní materiál pro
jadernou elektrárnu
Radioaktivní materiál byl ukraden z jaderné
elektrárny Dabaa na pobřeží Středozemního moře,
kde minulý týden probíhaly násilné protesty
požadující přemístění elektrárny, která je stále
ještě ve výstavbě. Noviny al-Ahram informují o
tom, že kromě ukradeného materiálu byl zachycen
ještě jeden rozbitý kontejner, ze kterého zmizela
pouze část radioaktivního materiálu. Egyptská
vláda již upozornila bezpečnostní úřady a vyzvala
k vytvoření speciálních policejních týmů k pátrání.

Etiopie je stále více nebezpečnější - hlad a bída
na severu 
V provincii Afar na severu Etiopie bylo zabito 5
evropských turistů a další 2 Evropané a 2 Etiopané
byli uneseni, oznámila to etiopská vláda. Většina
ministerstev zahraničí EU varuje své občany, aby
se severní Etiopii vyhnuli, neboť zde kvůli
problémům mezi Súdánem a Jižním Súdánem je
mnoho uprchlíků a kvůli nedostatku potravin a
vody zde působí organizované lupičské skupiny a
separatisté.

Írán oznámil, že je v kontaktu se světovými
mocnostmi ohledně svého jaderného programu
Írán oznámil, že je v kontaktu se světovými
mocnostmi z důvodu brzkého nového jednání o
svém jaderném programu. USA i EU toto tvrzení
ale popřely a prohlásily, že k jednání nepřistoupí
do té doby, dokud Írán neprokáže vůli k serióznímu
vyjednávání.

Dle Interpolu je Evropa neúspěšná v pasových
kontrolách
Ředitel Interpolu se setkal v Londýně s úředníky
zabývajícími se bezpečnosti ohledně obav z
nedostatečných pasových kontrol, které provádí
Evropa. Ron Noble, generální tajemník této
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mezinárodní policejní organizace, kritizoval Evropu
za nedostatek kontrol dokladů v mezinárodní
databázi ztracených a odcizených cestovních
dokladů. Řekl, že zhruba 500 milionů letů nebylo
loni promítnuto v databázi Interpolu. Kritika
přichází před Olympijskými hrami v Londýně. Pan
Noble také řekl, že jeho agentura zdokumentovala
nezákonné obchodování s jadernými materiály ve
více než 2500 případech. Vyzval evropské země
ke spolupráci ve sdílení dat, aby materiály nepadly
do rukou teroristů.

Syrská armáda se stahuje z města Zabadani
Syrská armáda se stáhla z města Zabadani u
libanonských hranic, které 14. ledna začala
obsazovat. Podle informací od opozice bylo
dohodnuto příměří mezi povstalci a syrskou
vládou, aby do města mohly být dopraveny
základní potřeby pro obyvatele. Opoziční předák
města Zabadani Kamal al-Labwani, který uprchl do
Jordánska ale tvrdí, že útok může být brzy
obnoven a že armáda chce pouze nahradit
váhající vojáky za více loajální jednotky.

Německý velvyslanec při OSN kritizuje Rusko
za nečinnost vůči situaci v Sýrii
Německo ve středu obvinilo Rusko z bránění Radě
bezpečnosti OSN, aby přijala rozhodná opatření
proti násilným protirežimním protestům v Sýrii,
informovala agentura AFP. Německý velvyslanec
při OSN Peter Wittig řekl, že patnáctičlenná Rada
"nesplnila své povinnosti" tváří v tvář ruské opozice
vůči evropskému návrhu rezoluce, která by mohla
ohrozit Damašek "cílenými opatřeními."
Velvyslanec dále také kritizoval ruské propojení
diskuse o Sýrii se zákrokem NATO v Libyi. Dle
velvyslance je to záminka, proč se nezabývat
konstruktivním řešením syrské situace. Uvedl, že si
nemyslí, že by se daly případy srovnávat.

Šéfka norské zpravodajské služby končí pro
"porušení mlčenlivosti" v Evropském
parlamentu
Šéfka norské zpravodajské služby PST
Janne Kristiansen odstoupila ze své funkce poté,
co během projevu v Evropském parlamentu (EP)
řekla "příliš mnoho informací" a její řeč by mohla
být pokládána za "porušení mlčenlivosti" o
aktivitách norských tajných služeb. Norská
ministryně spravedlnosti Grete Faremo pak
oznámila, že rezignace má okamžitý účinek a že
novým šéfem PST se stane dosavadní
zástupce Roger Berg, a to až do odvolání.

Nově zvolený bulharský prezident a
viceprezidentka skládají přísahu
Nově zvolený bulharský prezident Rosen
Plevneliev a bulharská
víceprezidentka Margarita Popova dnes složili

přísahu v bulharském parlamentu. Inaugurace
se zúčastnil také dosavadní prezident Georgi
Parvanov, premiér Boyko Borisov a představitelé
vládního kabinetu.

Izraelský premiér v Nizozemsku, které se
přidalo k podpoře nových ostrých sankcí proti
Íránu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na své
návštěvě v Nizozemska ocenil prohlášení
nizozemské vlády o tom, že podporuje tvrdé
sankce na Írán. Ve svém projevu v
Amsterdamu premiér Netanjahu, který je zde
na dvoudenní návštěvě dále uvedl, že Nizozemsko
je stejné jako Izrael - "malé rozlohou, ale velké
duchem" a že obě země stojí pospolu proti
jaderným ambicím Íránu.

Poradce britského ex-premiéra Blaira připustil
špionáž Velké Británie proti Rusku
Jonathan Powell, bývalý poradce britského
ex-premiéra, jímž byl Tony Blair, připustil, že
britská tajná služba používala speciální zařízení
maskované do podoby kamene, za účelem
špionáže Ruska před pěti lety. V roce 2006 tvrdil
ruský televizní program, že má důkazy toho, že
čtyři britští špioni používali maskované vysílače v
moskevském parku s cílem odposlouchávat
ruské agenty. V této době britské ministerstvo
zahraničí reagovalo na obvinění údivem, ale bývalý
poradce Powell nyní potvrdil, že obvinění byla
pravdivá.

Britský premiér: "Argentina přijala "koloniální
postoj" ohledně Falklandských ostrovů"
Velká Británie zesílila svou rétoriku proti Argentině
ve středu, kdy premiér David Cameron obvinil
Buenos Aires z přijetí "koloniálního postoje"
vůči Falklandským ostrovům. Uprostřed rostoucího
napětí před 30. výročí argentinské invaze, premiér
sdělil, že v úterý svolal schůzi Rady národní
bezpečnosti, kde bylo diskutováno právě téma
ostrovů. Setkání se uskutečnilo poté,
co Argentina přesvědčila členy obchodního
bloku Mercosur - Brazílie, Paraguaye a Uruguaye -
aby zavřely své přístavy pro lodě plující
pod vlajkou Falklandských ostrovů. Premiér také
uvedl, že Británie podporuje právo obyvatel
Falklandských ostrovů na sebeurčení. "Tito lidé
chtějí zůstat Brity. Dle našeho názoru od nich však
chtějí Argentinci něco jiného."

Finsko se připravuje na prezidentské volby
Ty se odehrají 22.ledna. Pokud v prvním kole
nezvítězí žádný z 8 navržených kandidátů, další
kolo voleb proběhne 5. února. Stávající
prezidentka Tarja Halonen na znovuzvolení
nekandiduje, neboť dle finské ústavy nemůže být
zvolená více jak do dvou prezidentských období.

Funkční období finského prezidenta činí 6 let.
Nynějším favoritem na vítězství je podle veřejných
průzkumů politik Sauli Niinistö.

Přírodní katastrofy v roce 2011 způsobily škody
ve výši 366 miliard dolarů
Informuje o tom zpráva OSN. Je to nejvyšší
částka, za kterou kdy byly škody za rok vyčísleny.
Zpráva informovala, že v loňském roce svět
zasáhlo 302 přírodních pohrom. Nejnákladnější
pohromou byla havárie japonské jaderné
elektrárny Fukušima.

Polský premiér: "Není možné ponechávat
vedení unie Francii a Německu"
V den setkání s italským premiérem, jímž je Mario
Monti, udělil polský premiér Donald Tusk rozhovor,
ve kterém komentoval stávající vedení Evropské
unie. "Je již jasné, že vedení se ujala německá
kancléřka Angela Merkel a francouzský prezident
Nicolas Sarkozy. Situace by se však neměla stát
politickým monopolem, Evropu nemůžou řídit
pouze dvě země." Řekl však také, že aktivitu
Paříže a Berlína nelze kritizovat. Jsou to ostatní
členové unie, kdo by se měl aktivněji zapojit.
"Nejsou to závody a není nutná žádná forma
konkurence. Vlády by měly odstoupit od logiky
vytváření aliancí za snahou ochrany vlastních
zájmů." Potvrdil také, že pokud euro přežije
stávající krizi, Polsko bude dále usilovat o jeho
zavedení.

Ruská Liga voličů chce vyškolit 100 tisíc
dobrovolníků
Liga voličů, organizace složená z 16 osobností
ruského kulturního života, chce zabránit
zmanipulování ruských prezidentských voleb, které
se odehrají již v březnu letošního roku. Návrh je
tak dle tvůrců pokračováním demonstrací proti
kontroverzním prosincovým volbám, ve kterých
vyhrála strana premiéra a kandidáta na prezidenta
Vladimíra Putina, Jednotné Rusko. Liga voličů
chce vyškolit až 100 tisíc dobrovolníků, kteří by
kontrolovali průběh nadcházejících voleb. 4. února
se také plánuje další demonstrace proti výsledkům
prosincových voleb.

Venezuela obdržela ruské zbraně
Prezident republiky Hugo Chávez oznámil přijetí
nové sady ruských zbraní. Ta zahrnuje tanky,
řízené střely, raketomety a protiletecké obranné
systémy. Prezident Chávez upřesnil, že se jedná o
druhou půlku arzenálu, který Venezuela od Ruska
zakoupila. Díky tomu má prý země ,,větší sílu v
bitvách, než měla za posledních 150 let".
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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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