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Nigerijský prezident vyzval skupinu Boko
Haram k dialogu
Tato radikální islámská teroristická skupina by se
podle prezidenta Goodluck Johnathana měla jasně
identifikovat a zveřejnit svoje požadavky vůči
Nigerijské federativní republice. Skupina Boko
Haram přitom již dříve prohlásila, že hodlá
svrhnout tamní vládu a nastolit v zemi islámské
právo. Boko Haram má podle nigerijského
prezidenta napojení i na ostatní islámské militantní
skupiny mimo Nigérii. Vedení Boko Haram před
pár dny odmítlo odpovědnost za bombové útoky ve
městě Kano.

Skupina Anonymous napadla internetové
stránky české vlády
Hackerský útok je tak jedním z řady případů, kdy
skupina protestuje proti mezinárodnímu boji s
internetovým pirátstvím. Útok na stránky české
vlády je pravděpodobně odpovědí na podpis
mezinárodní smlouvy ACTA, kterého se dnes
Česká republika zúčastnila jako člen Evropské
unie.

Maďarsko doufá v dohodu s MMF do konce
března
Mluvčí maďarské vlády Zoltan Kovacs ve čtvrtek
uvedl, že země doufá v dohodu o půjčce od
Mezinárodního měnového fondu (MMF) a
Evropské unie (EU) do konce března. Uvedl také,
že "základy maďarské ekonomiky jsou pevné" a
že premiér Viktor Orbán a vláda provádějí
"významné strukturální reformy, aby byla naplněná
očekávání mezinárodního společenství."

Evropská unie posílá 90 pozorovatelů do
Senegalu kvůli prezidentským volbám
Evropská unie uvedla, že
bude nasazovat 90 pozorovatelů do Senegalu na
monitorovací misi během prezidentských voleb v
únoru. Thijs Berman, poslanec Evropského
parlamentu, který je vedoucím mise, ve čtvrtek
řekl, že senegalská vláda udělila misi "naprostou
svobodu." Řekl také, že pozorovatelé EU budou
moci navštívit kterýkoliv z volebních okrsku a
veškeré budovy, ve kterých bude probíhat sčítání
odevzdaných hlasů.

V Davosu proběhla prezentace ruské
kandidatury na EXPO 2020
Ministr Sverdlovské oblasti pro mezinárodní a
zahraniční ekonomickou spolupráci Alexander
Kharlov spolu s předsedou dumy města
Jekatěrinburg Eugeny Porunovem představil
kandidaturu města Jekatěrinburg na pořádání
Světové výstavy EXPO v roce 2020. Ministr
Kharlov mimo jiné hovořil o perspektivách jednoho
z nejvíce se rozvíjejících ruských regionů a
upozornil na obrovské nerostné bohatství - podle
jeho odhadu každý čtvereční km na území
Sverdlovské oblasti, která je podle časopisu
Forbes nejlepším regionem pro investice v Rusku,
obsahuje v průměru nerosty v hodnotě 600 000
dolarů. Sverdlovská oblast rozvíjí intenzivní
spolupráci s více než 20 zeměmi i významnými
společnostmi jako jsou Boeing, nebo Siemens.
Ministr Kharlov dále vyzdvihl historickou spolupráci
regionu s Českou republikou.

Vůdce iráckých šíitů navštívil Turecko
Ammar Al-Hakim, vůdce Islámské nejvyšší rady
Iráku, je na návštěvě Ankary v době eskalace
napětí mezi premiéry obou zemí.
Účelem Al-Hakimovi návštěvy podle tureckých
médií není zprostředkovat jednání mezi oběma
vládními představiteli. Tento člen jedné z předních
rodin šíitských duchovních v Iráku je však známý

politický spojenec iráckého premiéra. Al-Hakim se
setká s tureckým prezidentem, premiérem i
ministrem zahraničí. Tato jednání jsou součástí
tureckého vládního dialogu s iráckými politickými
stranami.

Mladí Švýcaři upozorňují v Davosu na
problémy současného světa
Členové skupiny Ocupy WEF (Occupy World
Economic Forum) se v malém počtu usídlili
nedaleko centra Světového ekonomického fóra v
Davosu. Prohlašují: "Nechceme být bohatí, když
jinde na světě lidé umírají hlady. Je to pro nás
důležité, jsme mladá generace vyrůstající v době
globalizace." Současný způsob života spojený s
kapitalismem podle nich není správný, zvláště pak
kritizují "exponenciální tvorbu světového dluhu", o
kterém se podle účastníků Occupy WEF skoro
nemluví, což je dle jejich názoru třeba změnit.  

Nigerijská policie zatkla 200 lidí v souvislosti s
nedávnými útoky ve městě Kano
Na konci minulého týdne bylo bombovými útoky ve
městě Kano zabito nejméně 185 lidí. Toto
desetimiliónové město bylo po útocích zcela
paralyzováno. Dle policejní zprávy bylo asi 80% z
těchto zadržených z řad čadských
žoldáků. Některé důkazy naznačují, že byli
zaplaceni za účast na teroristických útocích
radikální islámské skupiny Boko Haram.

Soud s bývalým guatemalským diktátorem
Dnes se soudce poprvé vyjádří k obviněním, které
byly uvaleny na bývalého guatemalského diktátora
Efraina Rios Montteho. Ten byl obviněn ze zločinů
proti lidskosti a z genocidy indiánů, které spáchal
během své vlády mezi lety 1982- 83. Podle
Asociace pro spravedlnost a usmíření je tento
bývalý vojenský generál s dalšími vojenskými
autoritami autorem masakrů guatemalské
populace. Humanitární organizace jej viní z více,
než desítky akcí hromadného zabíjení.

Argentinská prezidentka reaguje na výrok
britského premiéra Camerona
Při prvním veřejném vystoupení po operaci
argentinská prezidentka Cristina Fernández
označila výrok britského premiéra Davida
Camerona ohledně argentinského postoje ve věci
Falklandských ostrovů za ,,nonsense". Ve svém
projevu uvedla, že ,,takové nesmysly lidé říkají jen
tehdy, kdy nemají solidní argumenty. Snaží se nás
vykreslit jako ty špatné. Těmi ale opravdu nejsme".
Prezidentka vystoupila před veřejnost po
protestech, které se odehrály v blízkosti ambasády
Spojeného království v Buenos Aires. Prezidentka
by si dále přála zrušení letů chilských aerolinek
LAN na Falklandy.

V Indii probíhají oslavy 63. výročí od založení
republiky
Oslavy jsou doprovázeny vojenskou přehlídkou v
hlavním městě Nové Dillí , na které jsou
prezentovány i nejnovější zbraňové systémy
indické armády. Při této příležitosti probíhá i státní
návštěva thajské premiérky Yingluck Shinawatra. V
zemi jsou uplatněna četná bezpečností opatření,
včetně přerušení komunikačních kanálů jako jsou
například internet a mobilní telefonní spojení na
určitých místech, aby se tak předešlo jejich
možnému zneužití. Napjatá situace je nyní
především v Indií ovládané oblasti Kašmír.

Povodně na Fidži vyústily ve vyhlášení
výjimečného stavu
Rozsáhlé záplavy nejvíce postihly největší fidžijský
ostrov Viti Levu, kde byl výjimečný stav následně

vyhlášen. V oblasti je kvůli týden trvajícím dešťům
poničena infrastruktura a přerušeny dodávky pitné
vody i elektrické energie. Svou pomoc již poničené
zemi prostřednictvím humanitárních organizací
nabídly Nový Zéland a Austrálie.

Jižní Súdán dosáhl dohody s Keňou o
vybudování strategického ropovodu 
Tato stavba, která by měla být podle jihosúdánské
vlády připravena do jednoho roku, výrazně sníží
závislost Jižního Súdánu na svém severním
sousedovi. Jejím vybudováním dojde k propojení
jihosúdánských těžebních stanic s Keňským
přístavem Lamu. Výstavba takovéhoto projektu by
však podle obvyklých odhadů měla zabrat až tři
roky a stát okolo 4 miliard USD. Minulý týden
navíc Jižní Súdán pozastavil svoji ropnou produkci
kvůli sporu o tranzitní poplatky přes území svého
severního souseda. Napětí také přiostřil další spor
ohledně údajného protiprávního přesměrování více
než půl milionu barelů ropy Súdánskou vládou.

Advokáti bývalé ukrajinské premiérky podali
kasační stížnost proti rozsudku ve věci
"plynové kauzy"
Právní zástupci bývalé ukrajinské premiérky Julie
Tymošenko dnes z vlastní iniciativy podali u
Nejvyššího soudu Ukrajiny kasační stížnost proti
verdiktu odvolacího soudu ve věci plynového
obchodu s Ruskem, v němž byla ex-premiérka
odsouzena k sedmi letům vězení. Trestní stíhání J.
Tymošenko výrazně zhoršilo vztahy mezi
Ukrajinou a Spojenými státy a Evropskou unií, jež
stíhání bývalé premiérky označily za politicky
motivované a opakovaně vyzvaly k jejímu
propuštění. 19. prosince loňského roku přijal k
přezkoumání žalobu J. Tymošenko na
porušení norem Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv také Evropský soud pro lidská práva.

Šéf nigerijské policie byl prezidentem přinucen
k předčasnému odchodu do důchodu
Nigerijský prezident Goodluck Jonathan odvolal
dosavadního šéfa tamní policie Hafize Ringima ve
snaze posílit a reformovat bezpečnostní opatření v
zemi. Po rezignaci nigerijského policejního šéfa již
dříve volalo několik státních představitelů. Nigérii v
současné době nejvíce ohrožují útoky radikální
islámské skupiny Boko Haram, která podle svého
prohlášení chce svrhnout tamní vládu a nastolit v
zemi islámské právo.

Rusko a Japonsko zjednoduší vzájemný vízový
režim
Během nadcházející pracovní návštěvy ruského
ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Japonsku má
být podepsána bilaterální dohoda o zrušení
povinnosti předložit písemné pozvání pro získání
obchodního víza na dobu kratší 90 dnů. Oznámil to
dnes mluvčí ruského ministerstva
zahraničí Alexander Lukashevich, podle jehož slov
se tato dohoda stane ukazatelem rozvoje vztahů
mezi oběma zeměmi a zejména dalším krokem k
posílení jejich obchodních vazeb a
rozšíření hospodářské spolupráce.

Nokia hlásí ztráty spojené s poklesem prodejů
mobilních telefonů
Společnost Nokia zaznamenala za poslední kvartál
roku 2011 ztrátu ve výši 1.08 miliardy eur po
zdanění. Prodeje této značky v roce 2011 poklesly
o 21% oproti minulému roku a příjem firmy tak činil
zhruba 10 miliard eur. Podle analytiků zaostává
Nokia za konkurencí především na poli chytrých
telefonů. Z toho důvodu spojila tato značka své
jméno se společností Microsoft a na trhu se tak již
objevily první dva přístroje Nokia s operačním
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systémem Windows. Hlavními konkurenty
společnosti jsou nyní Apple a značky fungující na
operačnímu systému Android od americké firmy
Google.

Íránský prezident: "Jsme připravení na
rozhovory o jaderném programu"
Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád ve
čtvrtek uvedl, je jeho země je připravená na
jednání se světovými mocnostmi o teheránském
jaderném programu. "Kdo říká, že si Írán nepřeje
pokračovat v jednáních?" řekl íránský
prezident. Dodal, že je to Evropská unie, kdo hledá
záminky proto, aby jednání nebyla uskutečněná.
Prezident také uvedl, že ropné embargo
uvalené na Írán, pro které se tento týden rozhodla
EU se jeho země nedotkne a sankce jsou marné.

Canberra- protesty ohrozily bezpečnost
australské premiérky i šéfa opozice
Rozzuřený dav demonstrantů složený především z
domorodců obklíčil objekt restauračního zařízení
právě v době, kdy se v něm nacházela jak
současná premiérka Julia Gillard, tak vůdce
opozice Tony Abbott. Právě ten měl údajně celou
situaci vyprovokovat svými výroky na stranu
tamních domorodců. Oba dva političtí představitelé
byly následně evakuování pod policejní ochranou.

V Papui Nové Guinei došlo k potlačení
částečného vojenského povstání
To ve svém prohlášení zmínil jeden ze dvou
údajných premiérů země Peter O'Neill. Akt vzpoury
se měl odehrát ve městě Port Moresby, kde podle
slov Petera O´Neilla dvacítka vojáků obsadila
tamní vojenské velitelství a požadovala návrat do
funkce druhého z údajných premiérů sira Michaela
Somareho. Při povstání byl rebely zajat i vrchní
velitel obrany státu brihádní generál Francis Agwi,
který je nyní již na svobodě. V zemi stále trvá
období politické nejistoty, přičemž nově zvolený
premiér Peter O'Neill, který je v zemi široce
podporován, odmítá odstoupit ze své funkce na
výzvu tamního nejvyššího soudu. Dle verdiktu
nejvyšší soudní instituce v zemi by se měl do
premiérského křesla navrátit sir Michael Somare.

Keňský prezident přijal rezignaci ministra
financí
Keňský prezident Mwai Kibaki  přejal rezignaci
ministra financí Uhura Kenyatty. Ten stane před
Mezinárodním trestním soudem kvůli obvinění ze
zločinů proti lidskosti spáchaným při povolebních
nepokojích po sporných prezidentských volbách,
které v zemi proběhly v roce 2007.

V Zimbabwe pokračuje stávka státních
zaměstnanců
Státní zaměstnanci vstoupili do stávky poté, co

selhala jednání s vládou o zdvojnásobení
dosavadních platů. Vládní zaměstnanci zahájili
pětidenní stávku již v pondělí, kdy usilovali také o
zajištění zdravotního pojištění a příspěvek
na zaměstnance se sídlem ve venkovských
oblastech. Odbory následně pozastavily stávku ve
středu, teď však tvrdí, že v jednání hodlají
pokračovat po zbytek týdne, jelikož nebylo
dosaženo dohody.

Dárfúrské rebelské hnutí zvolilo svého nového
předsedu
Nejsilnější rebelská skupina v oblasti súdánského
Dárfúru "Hnutí za spravedlnost a rovnost" (JEM)
zvolila svého nového předsedu, jímž se stal
Gabriel Ibrahim. Skupina také  potvrdila, že bude
nadále prosazovat snahy o svržení súdánské
vlády. Vyvrátila tak spekulace, že se po smrti
dosavadního předsedy hnutí rozpadne na několik
konkurenčních složek. Dosavadní předseda byl
minulý měsíc zabit vládní jednotkou. Konflikt v
oblasti Dárfúru trvá od roku 2003.

Egyptská mládež požaduje předání kontroly
nad zemí do rukou civilistů - probíhají
demonstrace na náměstí Tahrir
Egyptští demonstranti se ve čtvrtek utábořili na
náměstí Tahrir v Káhiře, kde chtějí zůstat, dokud
armáda nepředá moc do rukou civilistů. Situace se
odehrává den poté, co v Egyptě proběhly masové
demonstrace rok od povstání, při kterém byl svržen
dosavadní prezident Hosni Mubarak. Dav je
rozdělen mezi mladé aktivisty, kteří požadují, aby
armáda předala kontrolu nad zemí civilistům a
islamisty, kteří slaví rok od politické transformace,
díky které získali široké zastoupení v parlamentu.
Nejvyšší vojenská rada trvá na předání moci
civilnímu obyvatelstvu po prezidentských volbách,
které proběhnou v červnu 2012.

Americká armáda sníží stavy o 80 tisíc vojáků
Americké pozemní vojsko v následujícíh 10 letech
sníží počet vojáků ze současných 570 tisíc vojáků
na 490 tisíc. Spolu s tím bude snířen počet brigád
ze 45 na 32 a navýšena kapacita brigád ze
současných 3500 na 4000 - 4200 vojáků, tedy o
jeden bojový útvar. Zároveň se z Evropy stáhnou
dvě ze čtyř amerických brigád, které zde byly
dlouhodobě dislokovány. To vše je součástí plánu
na snížení amerického rozpočtu o 487 miliard USD
v následujících deseti letech. Informoval o tom
Leon Panetta, americký ministr obrany. Cílem je
vytvořit flexibilnější armádu, která bude moci rychle
reagovat na hrozby dnešního světa.

Gruzie plánuje téměř zdvojnásobit svůj mírový
kontingent v Afghánistánu 
Gruzie plánuje posílit svůj téměř tisíc vojáků čítající
mírový kontingent v Afghánistánu o 700 vojáků v

roce 2012, uvedl ve středu gruzínský ministr
zahraničí Grigol Vashadze. Zatímco jiné národy,
které se účastní mírových operací v Afghánistánu,
stahují své jednotky ze země, prezident
Michail Saakašvili minulý rok navrhl zvýšit
počet gruzínských mírových sil v
zemi a zákonodárci tento návrh schválil v prosinci
loňského roku. Gruzie, která se aktivně snaží o
členství v NATO, se připojila k mezinárodní koalice
pod vedením USA v srpnu 2009.

Rusko nabídlo hostit mírová jednání syrské
vlády s opozicí
Moskva nabídla hostit jednání syrské vlády a
opozičních sil ve snaze ukončit násilí, které si dle
OSN dosud vyžádalo životy více než 5000 lidí. To
ve středu uvedl ruský ministr zahraničí Sergej
Lavrov. "Pokud jde o místo, uvítáme jakoukoliv
volbu přijatelnou pro všechny strany," řekl
ministr. "Pokud opozice nechce vést jednání v
Damašku, mohlo by proběhnout v Káhiře - sídle
Ligy arabských států, Turecku nebo Rusku."

Německá kancléřka znovu vyzvala k větší
solidaritě v Evropě
Kancléřka Angela Merkel se zhostila tradiční role
klíčového hráče na výročním
zasedání Světového ekonomického fóra v
Davosu. Ve svém zahajovacím projevu uvedla, že
od protikrizových opatření a strukturálních reforem,
ke kterým Evropu vybízí, se v krátkodobém
horizontu nedá očekávat efektivní výsledek. Mezi
hlavní aktuální témata zařadila kancléřka přísnější
rozpočtovou disciplínu, posílení
konkurenceschopnosti a větší solidaritu.

OSN rozdělí 104 milionů dolarů nejvíce
opomíjeným humanitárním krizím světa
OSN vyčlenila 104 milionů  dolarů pro poskytování
pomoci světově nejvíce opomíjeným humanitárním
krizím, kde přetrvává nedostatek finančních
prostředků. Třináct zemí, mezi nimiž bude
Jižní Súdán největším příjemcem, tak získá
potřebné finanční prostředky. Mezi další státy jsou
Džibuti, Eritrea, Středoafrická
republika, Čad, Pobřeží slonoviny, Konžská
republika, Severní Korea, Nepál, Pákistán, Filipíny,
Haiti a Sýrie.

Írán zvažuje zavedení embarga před Evropskou
unii
Členové íránského parlamentu by mohli příští
neděli schválit návrh zákona o zastavení vývozu
íránské ropy do evropských zemí, předtím, než
evropské rozhodnutí nabude reálné platnosti.
Evropská unie se v pondělí dohodla na zavedení
embarga na íránskou ropu od 1. července 2012.
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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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