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Ruský prezident jmenoval nového velvyslance
v Libyi
Ruský prezident Dmitrij Medveděv dnes jmenoval
diplomata Ivana Molotkova, působícího dosud na
ruské ambasádě v Egyptě, novým velvyslancem
Ruské federace v Libyi. Předchozí
velvyslanec Vladimir Chamov byl odvolán během
libyjské politické krize v březnu minulého roku.

Ruská opozice plánuje další tři rozsáhlé
protestní akce
První, vládou již sankcionovaná protestní akce
proběhne 4. února, oficiálně je ohlášeno 50 tisíc
účastníků. Jeden z organizátorů a poslanec za
opoziční stranu Spravedlivé Rusko Ilja Ponomarjev
dnes potvrdil, že opozice plánuje v rámci série
protestů pod názvem "Za spravedlivé volby" další
dvě rozsáhlé demonstrace na 24. února a na
začátek března.

Prezident Kolumbie podporuje legalizaci
kokainu
To jen za předpokladu, že tuto jihoamerickou
drogu zlegalizují i ostatní státy Latinské Ameriky.
Tak se prezident Juan Manuel Santos vyjádřil na
literárním festivalu v kolumbijské Cartageně. Spolu
s ním se festivalu zúčastnil i bývalý nikaragujský
viceprezident Sergio Ramirez. Právě s ním
prezident Santos diskutoval o boji proti drogovému
průmyslu. Pan Ramirez upozornil na fakt, že
střední Amerika je mostem pro transport drog mezi
Jižní Amerikou a USA. Dodal také, že válka proti
narkoprůmyslu nemůže být vyhrána vojenskou
silou, ale jen legalizací drog. Právě na to prezident
Santos odpověděl, že je pro legalizaci kokainu v
případě, že drogu zlegalizují i ostatní státy.

Kolaps španělské aerolinky Spanair - firma
končí kvůli finančním problémům
Španělská čtvrtá největší aerolinka Spanair
zkolabovala, přičemž zanechala na 20 000
pasažérů bez smluvené dopravy. Aerolinka
ukončila svou činnost v pátek, vzápětí bylo
zrušeno na 200 letů v rámci Evropy a Afriky.
Španělská vláda již zahájila soudní řízení a
společnost by mohla za kolaps získat pokutu až 9
milionů eur. Situace nastala poté, co se firmě
nepodařilo vyjednat se společností Qatar Airlines
financování potřebné pro další chod aerolinky.
Zároveň zobrazuje nízkou poptávku po letecké
dopravě v zemi.

Francie snížila odhad růstu své ekonomiky na
0,5%
Francouzský premiér Francois Fillon uvedl, že
revize prognózy byla nutná kvůli celkové revizi
výhledu evropské ekonomiky. Uvedl však také, že
v Evropě jsou již zjevné známky hospodářského
oživení a že další úsporná opatření nebudou
společně se změnou výhledu růstu nutná.

Německá inflace zpomalila na 2% v lednu
Cenové tlaky se v lednu v Německu uvolnily, když
se míra inflace snížila na 2%. Je to poprvé od
ledna 2011, kdy se německá inflace zastavila na
tomto čísle. Země se tak střetla s cíli Evropské
centrální banky (ECB), která se snaží udržet míru
inflace v eurozóně pod 2%.

Prezident EU očekává bezproblémové
odhlasování vstupu Chorvatska do unie
Prezident Evropské unie Herman von Rompuy
uvedl na pondělním setkání s chorvatským
premiérem Zoran Milanovicem v Bruselu, že
očekává bezproblémovou ratifikaci chorvatské
přístupové smlouvy členskými státy tak, aby se
Chorvatsko mohlo stát 28. členem unie v příštím

roce. Prezident také pogratuloval premiérovi k
výsledku referenda o vstupu do unie, které
proběhlo minulý týden.

Německá kancléřka reagovala na návrh
komisaře pro rozpočty EU
Německá kancléřka Angela Merkel reagovala na
dřívější výzvu její země k zavedení funkce
eurokomisaře pro rozpočty EU, jenž by měl právo
veta v rozhodnutích o rozpočtu zadluženého
Řecka, na kterou Řekové reagovali ostrou kritikou.
 "Věřím, že vedeme diskusi, kterou bychom vést
neměli." uvedla kancléřka v pondělí. "Evropská
unie bude podporovat Řecko v zavádění
úsporných opatření a reforem." Uvedla však, že ta
budou fungovat jen pokud o nich budou Řecko a
ostatní státy diskutovat společně. Někteří
představitelé EU tvrdí, že Evropská komise by
měla mít moc zastavit špatná rozhodnutí o
výdajích v hluboce zadlužených státech unie.

Index důvěry eurozóny stoupl po
desetiměsíčním propadu
Spotřebitelská a podnikatelská důvěra v
eurozóně se mírně zlepšila v lednu, kdy byl
zastavení 10-měsíční pokles, ukazují dle agentury
AFP oficiální čísla. Index důvěry sestaven
Evropskou komisí pro eurozónu se vyšplhal na
93,4 bodů z 92,8 bodů v prosinci. Zlepšení
vykázaly sektory služeb a stavebnictví a zvýšila se
i nálada spotřebitelů.

Polský premiér varoval, že nepodepíše nynější
návrh fiskální dohody
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že Polsko
nepodepíše fiskální dohodu, kterou dnes řešil
sumit představitelů EU v Bruselu, tak jak je. Polsko
se chce spolupodílet na klíčových rozhodnutích
států eurozóny. Pan Tusk takto hovořil před
sumitem po setkání s prezidentem Evropského
parlamentu, jímž je Martin Schulz, jenž také
požaduje větší pravomoc. Napětí mezi jednáními
států eurozóny a zbývajících deseti států EU je
znatelné. Především Francie nechce, aby se
zbývající státy účastnily rozhovorů
představitelů eurozóny více jak jednou ročně.

Japonsko- společnost Canon i přes obtíže v
minulém roce hlásí nárůst zisku o 0,8%
Japonský technologický gigant Canon v pondělí
oznámil, že jeho celoroční čistý zisk vzrostl pouze
o 0,8% v souvislosti s březnovou vlnou tsunami a
rozsáhlými povodněmi v Thajsku, které mnoha
japonským firmám vyřadily z provozu zásobování.
Čistý zisk společnosti se tak vyšplhal na 3,2
miliardy USD a to i přes pokles prodejů o 4%. Na
vině je podle představitelů společnosti Canon i
stále silný japonský jen.

Mise EULEX jmenovala nového generálního
prokurátora
Novou generální prokurátorkou evropské mise v
Kosovu EULEX se stala Jaroslava Novotná  z
České republiky, která působí  na Nejvyšším
státním zastupitelství České republiky. Její
jmenování je odůvodněno více než třicetiletou
praxí a zkušenostmi při řešení případů spojenými s
drogami a organizovaným
zločinem. Má zkušenosti zejména při
řešení případů spojených s drogami a
organizovanému zločinu. Ona je takéspecialistou
na soudní spolupráce v trestních
věcech. Novotná byla také zástupcem České
republiky c rámci EUROJUST u haagského
tribunálu, kde se zabývala soudní spoluprací
příslučných orgánů České republiky se stejnými
orgány jiných členských států EU.

Skupina rebelujících vojáků na Papui Nové
Guinei složila zbraně po udělení milosti
Tato skupina rebelů pod vedením plukovníka Yauri
Sasa se minulý týden podílela na povstání v
kasárnách Taurama. Zatčen a obviněn z přípravy
povstání byl pouze plukovník Yaura Sasa, který i
nadále tvrdí, že jednal dle rozkazů legitimního
předsedy vlády. Premiérský kandidát Peter O´Neill,
který má v současné době v zemi největší moc,
zároveň řekl, že další amnestie již v podobném
případě rozhodně vyhlášena nebude.

Pákistánský nejvyšší soud zrušil cestovní
zákaz ex-velvyslanci v USA Husainovi Haqqani
Ten podle soudu dostatečně objasnil svoji roli v
nedávném skandálu ohledně připravovaného
protivládního povstání. Bývalý velvyslanec měl
údajně požádat americkou stranu o pomoc při
přípravě provedení protivládního puče. To ovšem
Husain Haqqani popírá. Tento skandál je nyní
hlavní příčinou napjatého vztahu mezi
pákistánskou vládou a tamní armádou.

Vůdce pákistánských pro-vládních milicí zabit
při bombovém útoku
K incidentu došlo ve městě Peshawar poblíž
kmenových území nacházejících se u hranic s
Afghánistánem. Haji Akhonzada, vůdce islámské
skupiny Ansurul, byl zabit při bombovém atentátu
spolu s dalšími třemi lidmi. Skupina Ansurul byla
dříve spojencem Talibanu, ale nedávno se
postavila na stranu afghánské vlády a jejích
spojenců. Jejím největším nepřítelem je však jiná
islámská ozbrojená skupina Lashkar-e-Islam, která
je s tímto útokem také spojována.

Japonská populace by se dle odhadů měla do
roku 2060 zmenšit o jednu třetinu
Podle vládních odhadů by mělo být ve druhé
polovině 21. století zhruba 40% Japonců v
důchodovém věku. Celková japonská populace by
se do stejného roku měla zmenšit ze současných
128 milionů na 87 milionů obyvatel. Průměrná
délka života v této zemi by se měla i nadále
zvyšovat, přičemž Japonsko patří již dnes k zemím
s nejdelší průměrnou délkou života na světě. Podle
analytiků výsledky tohoto průzkumu ukazují na
nutnost provedení daňové a sociální reformy.
Premiér Yoshihiko Noda již slíbil podniknout
potřebná opatření.

USA a Francie se obávají o demokracii v
Senegalu
Náměstek americké ministryně zahraničí William
Burns řekl v rámci telekonference v etiopském
sídle Africké unie, že USA se obávají rozhodnutí
prezidenta Senegalu kandidovat po třetí na
prezidenta, neboť by mohlo dojít k ohrožení 10 let
jedné z mála stabilních demokracií v Africe.
Podobné obavy vyjádřila již i Francie. Ústavní rada
Senegalu již zamítla odvolání opoziceproti
prezidentovu rozhodnutí. Prezident Abdoulaye
Wade se brání tím, že ústavní změna, která určila,
že stejný člověk se prezidentem může stát pouze
dvakrát, byla zavedena až v roce 2001, tedy rok po
jeho zvolení do funkce v roce 2000 a tím pádem se
nevztahuje na jeho mandát. Kvůli tomuto v
Senegalu probíhají nepokoje a prezidentský palác
je pod těžkou bezpečnostní ochranou.

Další únik radioaktivní vody z areálu jaderné
elektrárny Fukushima Daiichi
Tentokrát se jednalo o 600 litrů radioaktivní
kapaliny sloužící k ochlazování bazénů s
vyhořelým jaderným palivem. Fakticky šlo o dva
úniky- jeden z vodního čerpadla poblíž hlavní
budovy elektrárny a druhý ze záložního chladícího
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systému čtvrtého reaktoru. Vedení elektrárny ale
tvrdí, že se žádná kontaminovaná voda nedostala
do oceánu.

Makedonský premiér na návštěvě Turecka
hledá investory pro svou zemi
Makedonský premiér Nikola Gruevski se svým
týmem navštíví Turecko, aby zde prezentoval
investiční příležitosti pro turecký kapitál. Premiér
Gruevski se má setkat se zástupci průmyslu a
dalších firem a poté i s tureckým premiérem Recep
Tayyip Erdoganem. Turecko je pro Makedonii
identifikováno jako klíčová země, jejíž investice
mohou oživit makedonský potravinářský průmysl a
zemědělství, stejně jako obchodní služby,
farmaceutický průmysl či energetiku. Makedonie
hodlá s Tureckem rozvíjet i vztahy v oblasti
cestovního ruchu, stavebnictví a infrastruktury.

Pentagon hodlá zahájit nová jednání s Irákem
Hlavní politický poradce amerického ministra
obrany Michele Flournoy prohlásil, že USA budou
v nových jednání s Irákem definovat dlouhodobý
obranný vztah, včetně rozšíření asistenční
výcvikové mise. Americká vláda je podle jeho slov
otevřena iráckým návrhům týkajících se rozsahu a
hloubky vzájemných vazeb.který zanechal
jiPentagon místo v pátek, poznamenal,
že americká vláda je otevřena irácké návrhy
týkající se rozsahu a hloubky obrany vazeb.

Prezidentka Brazílie navštíví Kubu
Hlavním důvodem návštěvy prezidentky Dilmy
Rousseff by mělo být prohloubení obchodních
styků mezi Brazílií a Kubou, která v nedávné době
díky vládě gen. Raúla Castra prošla několika
ekonomickými reformami. Právě s generálem
Raúlem Castrem se prezidentka setká. Není však
jasné, jestli navštíví i bývalou hlavu státu Fidela
Castra. Brazilská média spekulují, že během
soukromé debaty by mohla prezidentka Rousseff
otevřít i téma lidských práv. Právě ta jsou pro její
vládu prioritou. To i proto, že během vojenské
vlády v Brazílii byla prezidentka Rousseff členkou
ilegálního odporu. Po Kubě bude další zastávkou
prezidentčiny cesty Haiti, kde brazilské jednotky
vedou mírovou misi OSN.

Prezident Chávez: Bankám, které odmítají
financovat zemědělské projekty hrozí
znárodnění
Podle venezuelských zákonů jsou banky povinny
použít 10% z celkové částky nabízených půjček k
financování vládních programů pro podporu
zemědělství. Těm bankám, které to odmítají,
prezident Hugo Chávez pohrozil znárodněním. V
minulých letech už vláda prezidenta Cháveze
několik bank znárodnila a nyní tak kontroluje 28%
venezuelského bankovního sektoru. Jedním z

vládních programů pro podporu zemědělství je
rozdělování půdy velkých statků mezi malé
farmáře. Spousta z nich tak dostala šanci poprvé
spravovat svou půdu a majetek.

Raúl Castro obhajuje systém jedné strany na
Kubě
Tak se kubánský předseda rady státu a předseda
rady ministrů Raúl Castro vyjádřil při závěrečné
řeči na konferenci vládnoucí komunistické strany.
První tajemník komunistické strany Kuby Castro
zároveň dodal, že povolení vlády o více stranách
by vedlo ke nevyhnutelnému povolení vzniku
imperialistických stran. Tím by se Kubánci údajně
vzdali své výhody -  Podle Raúla Castra je ale
nezbytné podporovat demokracii a otevřené
debaty uvnitř komunistické strany. Ve své řeči dále
zdůraznil plány pro maximální délku politického
mandátu vysokých vládních představitelů na 10 let.
Castro ale neřekl, jestli se tato doba bude aplikovat
i na jeho mandát. Ve své řeči kubánský vůdce
označil i ,,největší hrozbu" kubánského
socialistického systému, kterou podle něj je
korupce a neúspěch při řešení chyb z minulých let.

Palestinské hnutí Hamas pravděpodobně založí
svou kancelář v Turecku
Turecký prezident Abdullah Gül o víkendu
nevyloučil, že by v jeho zemi mohla vzniknout
kancelář palestinského hnutí Hamas. "Turecko je
významným zastáncem palestinské věci a Hamas
je významnou politickou formací, která
vyhrála volby v Gaze," řekl prezident novinářům v
neděli, když byl dotázán
na zprávy o možném otevření této kanceláře.
"Uvidíme, kam nás tato spolupráce v budoucnu
zavede." Izraelská média také nedávno uvedla, že
Turecko poskytne tomuto hnutí finanční pomoc v
hodnotě 300 milionů dolarů, načež reagoval
nejmenovaný turecký diplomat pro agenturu AFP:
"Nemluvíme o pomoci organizaci, ale je
samozřejmé, že se Turecko chce podílet
na humanitárních projektech v Gaze, včetně
rekonstrukce devastovaných území."

Došlo k volbám do horní komory egyptského
parlamentu
V neděli došlo k volbám do horní komory
egyptského parlamentu, ve kterých se islamisté
snaží zopakovat svůj úspěch z voleb do
poslanecké sněmovny. Pravomoci horní komory
egyptského parlamentu jsou omezené a její
členové nemohou zablokovat legislativu z
poslanecké sněmovny, přesto ale musí být
všechny zákony konzultovány i v horní komoře.
Horní komora je nyní ale důležitá především kvůli
tomu, že obě komory parlamentu jsou stejným
dílem zodpovědné za vytvoření 100 členného
týmu, který má sepsat novou egyptskou ústavu.

Ruský premiér: "Státní kontrola nad podniky by
měla být omezená"
Uvedl to prezidentský kandidát a nynější ruský
premiér Vladimir Putin. "Celá ideologie státní
kontroly nad podniky by měla být změněná, tato
funkce by měla být omezená." Premiér také uvedl,
že podnikatelské klima v zemi a její přitažlivost
pro dlouhodobé investice jsou stále
neuspokojivé kvůli "nedostatku transparentnosti" a
"systémové korupci."

Začal sumit lídrů Evropské unie v Bruselu
Na tomto setkání státníků a premiérů vlád EU by
měla být podepsána dohoda o permanentním
záchranném fondu pro eurozónu a pravidlech
vyrovnaného rozpočtu ve vnitrostátních právních
předpisech. 17. sumit za poslední dva roky se
bude zabývat především bojem se státními dluhy
se zaměřením na vytváření nových pracovních
míst a příležitostí. Očekává se, že asi 20 miliard
eur, které nebyly použité z prvního záchranného
fondu, budou použity k vytváření pracovních míst
zejména pro mladé lidi a budou napomáhat
uvolnění bankovních úvěrů pro malé
a středně velké firmy. Jednáním však bude
dominovat řešení řecké situace.

V Sýrii byl výbuchem přerušen plynovod na
pobřeží
Výbuch v syrské provincii Homs přerušil u
Telkalakh, v blízkosti libanonské hranice,
plynovod mezi touto centrální provincií a pobřežím.
Došlo také k úniku asi 460 000 kubických metrů
zemního plynu. Syrská vláda hovoří o útoku
teroristů. V Sýrii od počátku povstání došlo již k
několika pokusům napadnout tuto důležitou
infrastrukturu, nyní se ale k útoku nepřihlásila
žádná opoziční skupina.

Írán disponuje novou "inteligentní municí" pro
dělostřelectvo
Íránská státní televize přinesla informaci o tom, že
íránská armáda disponuje laserem naváděnými
dělostřeleckými granáty. Íránská armáda hovoří o
nové "inteligentní munici" schopné zasáhnou i
pohyblivé cíle s vysokou přesností. Íránský ministr
obrany generál Ahmad Vahidi uvedl, že střely jsou
schopné identifikovat i své vlastní cíle, ovšem další
specifikaci íránská armáda neposkytla.

Libye bude prověřovat své velvyslance po
celém světě
Libyjská vláda nyní přehodnocuje své velvyslance
po celém světě a hodlá nahradit ty, kteří měli
nějaký vztah s Muammarem Kaddafi. Informovala
o tom agentura Reuters s odvoláním na
nejmenovaný zdroj v libyjském ministerstvu
zahraničí.
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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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