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Boje znepřátelených milic přímo v centru
hlavního města Libye
Reportér agentury Reuters ohlásil boje milic přímo
v centru Tripolisu v oblasti u pláže El-Saadi.
Bojovalo se těžkými i lehkými zbraněmi a byla
zablokována hlavní pobřežní silnice.  Libyjské
ministerstvo vnitra již oznámilo, že se jedná o
milice z města Misrata a Zintan, které v Tripolisu
udržují svou silnou vojenskou přítomnost a
významně se podíleli na poražení Muammara
Kaddafi.

MAAE do Íránu vyšle své inspektory znovu -
jednání o jaderném programu bylo prý úspěšné
Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou
energii (MAAE) Yukiya Amano oznámil, že MAAE
se "zavazuje k zintenzivnění dialogu s Íránem".
Vedoucí týmu inspektorů MAAE, kteří navštívili
Írán, prohlásil, že obě strany vnímají jednání jako
dobré a prospěšné.

Jihosúdánské vojenské složky bude
prošetřovat OSN kvůli "zprávám o masakrech"
Mise OSN v Jižním Súdánu (UNMISS) má prošetřit
případ, při kterém ozbrojenci v uniformách armády
Jižního Súdánu povraždily zhruba 80 lidí v
jihosúdánském státu Warrap. Asi 15 ještě
nepohřbených mrtvol totiž  podle tvrzení
OSN viděl přímo personál mise UNMISS. Mluvčí
OSN Martin Nesirky dále oznámil, že OSN již
obdrželo informace o 78 zabitých lidech, 68
zraněných, 9 pohřešovaných a dalších tisících tzv.
odstraněných lidí.

Rusko bude v Radě bezpečnosti OSN vetovat
jakoukoliv nátlakovou rezoluci proti Sýrii
Velvyslance Ruska při OSN Vitalij Churkin oznámil,
že Rusko bude vetovat jakoukoliv rezoluci Rady
bezpečnosti OSN proti Sýrii, jestliže s ní nebude
souhlasit. Rusko podle svého velvyslance razantně
odmítá možnost vojenské intervence či jakékoliv
rezoluce, která by měla vytvářet tlak na syrskou
vládu. 

Ke smlouvě o rozpočtové zodpovědnosti EU
bude připojen plán růstu ekonomik
Informoval o tom ve středu německý ministr pro
evropské záležitosti Michael Link. Opatření na
podporu růstu evropských ekonomik se tak stanou
součástí fiskálního paktu, který25 států přislíbilo
podepsat koncem března 2012. Proti se postavila
Velká Británie a Česká republika.

Belgická ekonomika vstoupila do recese
koncem roku 2011
Podle posledních zveřejněných údajů Belgie
upadla do recese koncem roku 2011, informovala
o tom agentura AFP. Hrubý domácí produkt (HDP)
poklesl o 0,2% ve čtvrtém čtvrtletí roku. V rámci
roku 2011 však belgická ekonomika rostla o 1,9%.

Slovenský ministr vnitra: "První informace o
vyšetřování kauzy Gorila budou zveřejněny v
následujících týdnech"
Ministr vnitra Slovenské republiky Daniel Lipšic tak
promlouval k organizátorům dalších demonstrací
proti této korupční kauze. Dle jeho názoru jsou
policie a protestující na stejné lodi - obě skupiny
chtějí, aby se zákon vztahoval na všechny. Příští
demonstrace se odehraje 3. února a kromě
Bratislavy se k ní připojí i další slovenská města.

Evropská komise nepovolila fúzi Deutsche
Börse a NYSE Euronext
Plán na vytvoření největší burzovní skupiny světa
fúzí Deutsche Börse a NYSE Euronext tak padá.
Zástupci obou společností jednali již v prosinci

2011 s antimonopolními úředníky Evropské
komise, která měla výhrady k přílišnému omezení
hospodářské soutěže. Evropský komisař pro
hospodářskou soutěž Joaquín Almunia uvedl, že
fúze "by vedla téměř ke světovému monopolu v
evropských finančních derivátech,".

Výsledky italských strukturálních reforem
viditelné v průběhů tří až pěti let
Uvedl to italský náměstek ministra hospodářství
pro agenturu AFP. "Víme, že reformy mají silný
potenciál a doufáme, že by to mohlo být i dříve."
Dle předpovědí vlády by mohl HDP v tomto roce
poklesnout o 0,5%, dle centrální banky by se
pokles mohl pohybovat spíše mezi 1,2 a 1,5% v
závislosti na tom, jak se budou vyvíjet výpůjční
náklady v následujících měsících.

Argentina se vyjádřila k blížící se návštěvě
prince Williama na Falklandách
Podle argentinského ministra zahraničí princ
William přijede na návštěvu Falkland jako ,,člen
ozbrojených sil své vlasti". Ve svém prohlášení
ministr uvedl, že ,,argentinský lid lituje faktu, že
dědic trůnu přichází na území své vlasti v uniformě
dobyvatele a ne jako státník, který pracuje pro mír
a dialog mezi národy". Britské ministerstvo obrany
uvedlo, že Vévoda z Cambridge bude jedním ze 4
pilotů, kteří budou v nasazeni ve vojenské
základně na Falklandách. Ani budoucí přítomnost
torpédoborce Dauntless nenechala Argentina bez
komentáře. Argentinský ministr zahraničí oznámil,
že Argentina ,,odmítá cestu, kterou se Spojené
království snaží zmilitarizovat konflikt, který by měl
být, podle OSN, vyřešen vzájemným dialogem
mezi oběma zeměmi". Podle britské vlády je
budoucnost plavidla je jen rutinní záležitostí.

Velvyslankyně Slovinska se omluvila za podpis
smlouvy ACTA
Slovinská velvyslankyně Helena Drnovsek Zorko,
která minulý týden spolu s dalšími 21 státy EU
podepsala mezinárodní smlouvu ACTA, která je
zaměřená proti internetovému pirátství, se oficiálně
za tento krok omluvila na stránkách slovinského
ministerstva zahraničních věcí. Uvedla, že osobně
se smlouvou nesouhlasí a vykonávala pouze
oficiální povinnost.

Britský Nejvyšší soud se zabývá odvoláním
zakladatele WikiLeaks proti vydání do Švédska
Zakladatel WikiLeaks Julian Assange se odvolal
proti rozhodnutí britského soudu o jeho vydání do
Švédska, kde byl dotyčný obviněný ze sexuálních
trestných činů. Celkem se již obviněný Australan
odvolal proti rozsudkům britských soudů dvakrát.
Jednání Nejvyššího soudu bude trvat dva dny.

Hackeři napadli webové stránky ukrajinského
ministerstva vnitra
Stránky jsou stále nedostupné. Hackeři tak reagují
na uzavření webové strany Ex.ua, která sloužila ke
stahování hudby. Problémy byly také
zaznamenány u webové stránky ukrajinského
prezidenta, jímž je Viktor Janukovič. Případ je tak
dalších z řady hackerských útoků, které
odstartovalo uzavření služby pro sdílení dat
Megaupload americkou FBI. 

Kolumbijská FARC oddálila termín propuštění 6
rukojmí
Stalo se tak kvůli podezření z údajné militarizace v
oblasti, kde skupina rebelů operuje. V prohlášení
FARC obvinila vládu prezidenta Juana Manuela
Santose z tajného plánu záchrany rukojmí
vojenskou cestou, navzdory dohodě o
jednostranném propuštění držených ze strany

FARC. Podle rebelů byla oblast, kde chtěli
propustit rukojmí ,,neprávem militarizovaná vládní
armádou. Tento akt tedy donutil FARC oddálit
propuštění 6 rukojmí".V prohlášení rebelové
oznámili, že vláda brání humanitárnímu gestu ze
strany FARC. A to i tehdy, kdy by akce mohla stát
některé účastníky život.

Inflace eurozóny v lednu 2012 stabilní na 2,7%
Ačkoliv zůstává inflace eurozóny stabilní, je stále
nad očekávanými cíli Evropské centrální banky
(ECB), v době kdy se objevily znaky růstu výroby v
Německu. Ukazují to údaje zveřejněné evropskou
statistickou agenturou Eurostat. Je to již 14. měsíc,
kdy se míra inflace sedmnácti států Evropské unie
(EU) pohybuje výše než pod požadovanými 2%.

Britský premiér komentoval smlouvu o
rozpočtové zodpovědnosti
Britský premiér David Cameron po sumitu EU v
pondělí varoval, že některé státy unie budou mít
problém dodržet své sliby ohledně státních
rozpočtů, v souladu s dohodou o podepsaní
smlouvy o rozpočtové zodpovědnosti. "Když se
dívám na závěry, ke kterým dospělo 25 států unie,
chápu je. Samozřejmě nemůžete mít některé
členské státy, které rok od roku navyšují míru
schodku svého státního rozpočtu. Ale když se
podíváte na text smlouvy, je jasné, že některé
státy budou mít s její dodržením problém." uvedl
britský premiér.

Jednodenní stávka pracovníků kostarického
veřejného sektoru
Unie pracovníků veřejného sektoru svolaly na 15.
2. 2012 jednodenní stávku proti vládní strategii
týkající se mezd. Ty by se měly pracovníkům
tohoto sektoru zvýšit o 10 dolarů. Prezidentka
Asociace středoškolských učitelů Beatriz Ferreto
nabádá občany k připojení ke stávce, protože
podle jejího názoru chce vláda zaplatit za
ekonomickou krizi úsilím pracujících a ne velkých
firem, bankéřů nebo mezinárodních společností.
Ty všechny označila paní Ferrero za   ty, kteří krizi
způsobili. Unie pracovníků veřejného sektoru dále
doufají v další jednání ohledně zvýšení platu
zaměstnanců tohoto sektoru.

Portugalsko by se mohlo brzy stát další z
nejproblematičtějších zemí eurozóny 
Pokles portugalské ekonomiky a dlouhodobá
neschopnost splácet své dluhy je jedním z důvodů,
proč by Řecko nemuselo být ve svém postavení již
brzy osamělé. Dle analytiků listu Financial Times
by se měla začít Evropa zabývat situací v
Portugalsku během několika týdnu, bude-li se chtít
vyhnout situaci, která nyní nastala v Řecku. V
době, kdy se lídři EU setkali na sumitu v Bruselu,
výnosy z desetiletých portugalských vládních
dluhopisů se vyšplhaly na 17%, což je rekord v
rámci eurozóny. Je vysoce nepravděpodobné, že
by Portugalsko získalo v roce 2013 přístup ke
dluhovým trhům. Balíček Evropské unie (EU) a
Mezinárodního měnového fondu (MMF) v objemu
78 miliard eur, na kterém se strany dohodly v
květnu 2011, by tak nemusel k vyřešení krize
stačit.

Brazilská prezidentka zdůraznila důležitost
organizace CELAC
Důležitost organizace podle prezidentky spočívá v
možnosti rozvoje kontinentu. Právě rozvoji
Latinské Ameriky je Brazílie, jako 6. nejvyspělejší
ekonomika světa zavázána. To oznámila
prezidentka Brazílie Dilma Rousseff na své
oficiální návštěvě Kuby. Dodala také, že první
summit CELAC byl důležitou událostí z hlediska
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setkání reprezentantů 33 států. Prezidentka dále
uvedla, že Brazílie je ze své pozice ochotna
stanovit konstruktivní dialog a mírové vazby mezi
státy. CELAC je první organizací, která spojuje
všechny státy Latinské Ameriky, bez přítomnosti
USA nebo Kanady.

Velká Británie protestuje proti zavádění daně z
finančních transkací
Dle britského premiéra Davida Camerona jsou
"britské dveře otevřené všem bankám, které by se
chtěly vyhnout dani z finančních transakcí," kterou
chce již letos zavést francouzský prezident Nicolas
Sarkozy. Britský premiér slíbil ve své zemi tuto daň
nezavádět. Dle jeho názoru by 0,1% daň způsobila
nárůst nezaměstnanosti v rámci EU o 500 tisíc
míst. Šéf Evropské komise José Manuel Barosso
naopak tvrdí, že zavedení daně je efektivním
prostředkem jak se EU může vypořádat se svými
finančními problémy.

Kanadská těžební společnost Osisko opouští
svůj projekt v Argentině
Společnost Osisko oznámila, že pokud nepocítí
podporu místních obyvatel, zastaví projekt těžby
zlata v severozápadním regionu země La Rioja.
Reaguje tak na protesty, které se udály minulý
týden v Buenos Aires. Před kanadskou
ambasádou protestovaly stovky lidí, kteří jsou proti
těžbě zlata v oblasti. Hlavním důvodem odporu je
potenciálně znečištěné ovzduší. Protestující mají
podporu ekologických organizací, např.
Greenpeace. Společnost Osisko ale uvedla, že
provádí výzkum, který se zabývá šetrností práce
společnosti k životnímu prostředí. Podle oficiálních
stránek Osisko, společnost připravuje informační a
konzultační programy týkající se projektu v oblasti
La Rioja.

Stupňování napětí mezi Hong Kongem a Čínou-
čínští přistěhovalci byli nazváni "kobylkami"
Nespokojenost obyvatelů Hong Kongu se stále
větším vlivem Čínské lidové republiky a s tím
spojeným přílivem pevninských Číňanů eskaluje. V
deníku Apple Dialy byla uveřejněna stránka
nazývající čínské přistěhovalce "kobylkami". Tato
inzerce byla podle majitele deníku financována
internetovou skupinou nespokojených obyvatel. Na
internetu se stále více objevují názory vyjadřující
nespokojenost s dosavadním soužitím místních
obyvatel a čínských přistěhovalců. Ti podle
organizátorů četných protestních aktivit pouze
využívají veřejné prostředky, tamní výhody a
sociální zabezpečení.

Papua-Nová Guinea - vůdce nedávného
povstání propuštěn na kauci
Plukovník Yaura Sasa, který byl zatčen a obviněn
z přípravy povstání proti premiérskému kandidátovi

Peteru O´Neilovi byl propuštěn na kauci 1 100
USD se zákazem opustit hlavní město Port
Moresby. Členům jeho jednotky zapleteným do
nedávného puče byla udělena amnestie, a
následně všichni tito vojáci složili zbraně. V zemi
stále panuje napětí mezi sirem Michaelem
Somarem a Peterem O´Neillem, kteří si oba činí
nároky na post premiéra papuánské vlády.
Plukovník Sasa podle svých slov však stále trvá na
navrácení sira Michaela Somareho do své funkce.

Mezinárodní měnový fond razantně snížil
předpokládaný růst albánské ekonomiky
Mezinárodní měnový fond (MMF) snížil
prognózu hospodářského růstu v Albánii.
Ekonomika Albánie poroste podle MMF o 0,5%, a
to i přestože původní odhad činil 1,5%. MMF
vychází z předpokladu velmi slabé domácí
poptávky v Albánii, což povede k poklesu
finančních prostředků a také k "opatrnějším
půjčkám" bank. MMF doporučil Albánii vytvořit
důvěryhodné fiskální pravidlo na snižování
veřejného dluhu a urychlit strukturální reformy za
účelem podpoření a zlepšení podnikatelského
prostředí a produktivity. Zvláště MMF žádá
zlepšení ve vynucování vlastnických práv a
zaručení dodržení smluv.

Zahraniční i vnitřní poptávka po čínském zboží
klesá
To ukazují data zveřejněná čínskou vládou. Podle
nich za poslední měsíc klesl index exportní
poptávky ze 48,6 na 46,9 jednotek, přičemž index
poptávky domácí, ovlivňující import do země, klesl
ze 49,3 na 46,9 jednotek. Příčinou je podle
čínských ekonomů globální ekonomická nejistota,
která způsobuje jak zpomalení jednotlivých
ekonomik, tak stále se zvyšující nedůvěru
spotřebitelů.

Izraelský premiér obhájil v hlasování post
předsedy strany Likud
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tak bude i
nadále předsedat této pravicové straně. Benjamin
Netanyahu získal ve volbě 75% hlasů. Jediným
jeho rivalem byl ultranacionalista Moshe Feiglin,
který i navzdory své prohře vyjádřil spokojenost s
výsledky hlasování.

Světová banka: "ceny potravin klesají, ale
vzrostla volatilita a světová ekonomika tlumí
poptávku"
Světová banka oznámila, že globální ceny potravin
zaznamenaly drobný pokles. Podle Světové banky
ale stále více slabší světová ekonomika tlumí
spotřebitelskou poptávku a zásoby potravin rostou.
Světová banka dále upozorňuje, že růst cen ropy
by mohl způsobit opět návrat k trendu růstu cen
potravin, což by zvláště pro chudší domácnosti po

celém světě mohlo znamenat potíže, neboť dle
studie již dnes spotřebují většinu svých příjmů na
potraviny. Problémem je také zvýšená volatilita
(tzv. kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové
míry), která se nebezpečně dotýká i základních
potravinových komodit pšenice, kukuřice a rýže. 

Tajná zpráva NATO: "Jakmile ISAF nebude,
Taliban čeká nevyhnutelné vítězství"
Britské noviny Times přinesly informace z tajné
zprávy údajně sestavené na americké vojenské
letecké základně Bagram v Afrgánistánu
nejvyššími důstojníky NATO minulý měsíc, která
uvádí, že Taliban je podporován Pákistánem a je
připraven znovu získat kontrolu nad
Afghánistánem, jakmile se jednotky ISAF (síly
NATO v Afghánistánu) stáhnou ze země. Times
také s odvoláním na zprávu uvádějí, že se již
mnozí Afghánci na opětovný návrat Talibanu k
moci připravují.

Nepokoje v Alžírsku
Alžírské bezpečnostní složky potlačují za pomoci
vodních děl vzpouru obyvatel ve městě Cheraga,
které leží asi 10 km od hlavního města Alžír.
Stovky lidí vyšly do ulic poté, co podle nich úřady
nevyšetřují pobodání místního muže a ignorují
zákony. Alžírsko je významným dovozcem energie
do EU a nepokoje v poslední propukají často, ale
jen menšího rozsahu. Obyvatelé se potýkají s
velkou nezaměstnaností a je zde jen malá důvěra
ve státní orgány. Obyvatelům se podle agentury
Reuters podařilo na krátkou chvíli zablokovat i
hlavní třídu ve městě.

Arabské a západní státy naléhají na Radu
bezpečnosti OSN, aby "začala urychleně
jednat" v Sýrii
Arabské a západní státy "naléhavě vyzývají" Radu
bezpečnosti OSN, aby jednala rychle a přijala
rezoluci vyzývající syrského prezidenta Bashara
al-Assada, aby odstoupil a předal moc do rukou
svého zástupce a stejně tak aby ukončil vojenské
zásahy a umožnil opozici vstoupit do jednání o
předčasných volbách. Výzva se odvolává na
znovuzískání  předměstí Damašku a zatlačení
rebelů zpět. Objevila se i kritika Ruska pro jeho
"nechuť podpořit odsouzení syrského prezidenta a
vystoupit proti vládním akcím. Přesto ruský
velvyslanec při OSN oznámil, že shoda je nutná a
možná. Moskvy vyslanec OSN, však řekl, shody
bylo nutné a možné. Arabská liga již vyzvala Radu
bezpečnosti k "rozhodným a rychlým
krokům". Katarský premiér Hamad bin Jassim pak
prohlásil, že "Sýrie je stroj na zabíjení, který je
stále ještě v pohybu". Katar dokonce dříve vyzval i
k vojenské intervenci arabských armád do Sýrie.
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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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