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Kyperská ministryně zahraničí: "Turecko se
snaží ohrozit Kypr a Izrael a zastrašit
zahraniční investory"
Kypr obvinil Turecko z "šikany" kvůli novým
nalezištím zemního plynu, u nichž probíhá již
druhé kolo licencování. Nové obrovské nálezy
zemního plynu v kyperských vodách, které by
mohly učinit Kypr energeticky soběstačným na
další desítky let, rozvířily územní otázky a nároky
Turecka, Kypru i Izraele. Kyperská ministryně
zahraničí Erato Kozakou-Marcoullis v izraelském
armádním rozhlasu uvedla, že Turecko provozuje
"provokativní" vojenská cvičení a "demonstruje sílu
ve snaze ohrozit Kypr a Izrael tím, že odradí
potenciální zahraniční investory od průzkumů".

Save the Children: "Půl miliardy dětí na světě
ohrožuje podvýživa"
Podle zprávy této organizace hrozí více než 500
milionům dětí v následujících patnácti letech
fyzické i psychické problémy následkem podvýživy.
Organizace se zaměřila na situaci rodin v Indii,
Bangladéši, Peru, Pákistánu a Nigérii. Rodiny si
podle organizace nemohou dovolit maso, mléko
ani zeleninu. Cena potravin rychle rostla
především v první polovině minulého roku po
neúrodě v zemích s největším podílem vyvážených
potravin.

Kosovský parlament označil srbské
referendum za protiústavní
Kosovský parlament přijal deklaraci o referendu
kosovských Srbů na severu Kosova, které
označuje za nezákonné a protiústavní.

Senegalská policie rozehnala demonstraci
opozice
Slzným plynem potlačila senegalská policie na
pochod Hnutí 23. června, které demonstrovalo
proti kandidatuře prezidenta Abdoulaye Wadeho
do následujících prezidentských voleb. Ty se mají
konat 26. února. Pokud prezident Wade ve
volbách zvítězí, prezidentský úřad bude zastávat
potřetí za sebou. Pořádkové jednotky zahájily
palbu granáty se slzným plynem na demonstrující
v hlavním městě Dakar, když se protestující snažili
dostat na náměstí Nezávislosti ve středu města.
Spoluorganizátor Hnutí 23. června Alioune Tine
řekl: „Zítra hodláme organizovat pochod znovu,
nikdo nás nemůže zastavit. Odsuzujeme zaujatý
postoj senegalské policie. Jestliže to bude
pokračovat, budou zodpovědní za násilí.“ .

Chudoba v Nigérii překročila hranici 60%
Podle nigerijského statistického úřadu žije 60,9%
Nigerijců pod hranicí chudoby. Jedná se o 6,2%
nárůst od roku 2004. Chudoba v západní části
země stoupá, přestože Nigérie v současnosti
vyváží nejvíce ropy z celé Afriky. Z ropy pochází i
80% státního příjmu. Příčinou je dle pozorovatelů
rozbujelá korupce a etnické spory mezi severem a
jihem. Největší chudoba (86,4%) je na severu
Nigérie, v regionu Sokoto. V průměru je chudoba
na jihu nižší než na severu, kde se pohybuje kolem
76-77%.

V Podněstří vstoupí do oběhu ruský rubl
Prezident neuznané Podněsterské moldavské repu
bliky Jevgenij Shevchuk, zvolený do této funkce v
prosinci loňského roku, oznámil o svém záměru
nechat na území republiky vstoupit do oběhu
paralelně k podněsterskému rublu také ruský
rubl. V rozhovoru pro místní média Jevgenij
Shevchuk uvedl, že bude iniciovat
projednávání této záležitosti v parlamentu.

Gazprom chce změnit vedení svobodné ruské
rozhlasové stanice Echo Moskvy
Šéfredaktor rozhlasové stanice Echo Moskvy
Alexej Venediktov informoval o záměru holdingu
Gazprom Media, jež je z 66% vlastníkem této
stanice, změnit obsazení jejího představenstva,
které rozhoduje o chodu stanice. Změny by se
však podle A. Venediktova neměly dotknout
redakční politiky ani samotného obsazení funkce
šéfredaktora. Stanice Echo Moskvy je v Rusku
všeobecně uznávána jako jedno z posledních
svobodných elektronických médií a o možném
tlaku majoritního vlastníka na liberální rozhlasovou
stanici se spekulovalo již několikrát. Opozice
považuje změny v představenstvu za snahu převzít
redakční politiku Echa Moskvy pod kontrolu státu.
Podle některých názorů souvisí rozhodnutí s
předvolební situací a největšími protivládními
protesty za poslední léta, o kterých Echo Moskvy
informuje. Na adresu stanice a jejího šéfredaktora
A. Venediktova se v minulosti několikrát vyjádřil
kriticky ruský premiér Vladimir Putin. Gazprom
však podobné spekulace odmítá a tvrdí, že se
jedná o čistě ekonomické rozhodnutí -
představenstvo chce přeobsadit tak, aby se
skládalo z ekonomický znalých lidí, jelikož je to
orgán, který dohlíží především na ekonomický
chod stanice. 

Francie jedná s Ruskem o novém znění
rezoluce o Sýrii
Oznámil o tom dnes francouzský ministr
zahraničí Alain Juppé v rozhovoru pro rozhlasovou
stanici France Info. Ministr zde mimo jiné
znovu předložil myšlenku vytvořit v Sýrii tzv.
humanitární koridory pro působení nevládních
humanitárních organizací a zdůraznil, že počítá s
podporou této myšlenky v Radě bezpečnosti OSN.

Majid Khan, občan USA, byl obviněn jako
spolupachatel několika významných
teroristických útoků
Majid Khan, který je občanem Spojených států, byl
obviněn z kooperace s Khalidem Mohammedem,
jenž byl jedním z organizátorů teroristických útoků
11. září. Obvinění čítají vraždu, pokusy o vraždu a
dokonce pokus o zavraždění bývalého
pákistánského prezidenta Parvíze Mušarafa a
financování bombového útoku na hotel Marriott
v Jakartě.  Majid Khan byl bývalým prezidentem
USA Georgem W. Bushem označen za mimořádně
důležitou osobu a byl vězněn na základně
Guantanámo. Jeho advokát zdůrazňuje, že byl v
této věznici podroben mučení.

V americkém senátu došlo k dohodě ohledně
federálních daních
Po dlouhém sporu mezi republikánskými a
demokratickými politiky ohledně federálních daní
došlo k dohodě. Senát se rozhodl prodloužit
daňové prázdniny. Tato úleva by měla
průměrnému americkému pracujícímu občanu
zachránit 80 dolarů měsíčně a bude stát státní
rozpočet podle předpovědí 93 miliard dolarů.
Nepanuje však shoda na délce daňové úlevy.
Někteří demokraté hovoří o 73 až 75 týdnech,
zatímco někteří jiní zákonodárci zmiňují délku až
99 týdnů. Prázdniny nakonec nebudou vyváženy
dalšími výdajovými škrty. Obě strany se ale
většinově shodují, že pro většinu federálních států
bude délka daňových prázdnin 63 týdnů.

Prezident Světové banky Robert Zoellick
ukončí svou činnost v úřadu
Představitel Světové banky(WB) ukončí svou
činnost po uběhnutí pětiletého mandátu 30.
června. Zatím nebyli oznámení kandidáti na jeho

nástupce, jenž je na post tradičně nominován
USA. Spekuluje se však o americké ministryni
zahraničních věcí Hillary Clinton, či bývalém
americkém ministrovi financí, jímž je Larry
Summers. "Jsem velmi potěšen, že když svět
potřeboval, aby WB zvýšila své úsilí, naši akcionáři
reagovali rozšířenými zdrojů a podporou klíčových
reforem, které nám pomohly být rychlejšími a
efektivnějšími." uvedl pan Zoellick v prohlášení.
Zmínil také, že bude naplno podporovat nové
vedení.

Syrský velvyslanec v Rusku: "Naše země
nepotřebuje mírotvorce"
"Damašek kategoricky nedovolí, aby došlo ke
vstupu mezinárodních mírových sil do země,"
uvedl dnes během tiskové konference v Moskvě
syrský velvyslanec v RF Riad Haddad. Podle
agentury Interfax vyloučil
velvyslanec také možnost odstoupení prezidenta
Bashara al-Assada z funkce, na kterém trvají
protivládní aktivisté.

Vedení jaderné elektrárny ve státě Michigan
(USA) bylo předvoláno kvůli porušování
předpisů
Nukleární regulační komise provedla inspekci
jaderné elektrárny v Michiganu a odhalila závažné
nedostatky. Celkem objevila tři vážná porušení
předpisů. Jedná se o porušování bezpečnostních
pravidel a technické chyby v zajišťování
bezpečnosti. Jaderná elektrárna je pouhých 50 mil
od oblasti Kalamazoo-Portage, která má více než
300 000 obyvatel. Regulační komise následně
nařídila 200 hodin dalších inspekcí.

Průzkum deníku New York Times odhalil
stoupající popularitu současného prezidenta
USA
Podle průzkumu deníku New York Times nyní
souhlasí s počínáním prezidenta Baracka Obamy
více než 50% amerických občanů. Jedná se o
nejvyšší podporu od května roku 2010.
Republikánská strana je díky soupeření Mitta
Romneyho a Ricka Santoruma názorově
rozdělena. Většina lidí ve Spojených státech navíc
věří, že se americká ekonomika zlepšila. To je
výrazný posun oproti září 2011, kdy na jednoho
občana, který se domníval, že se ekonomika
zlepšuje, připadali tři občané, kteří věřili v opak.

Ukrajinský poslanec požaduje zatčení ruského
premiéra V. Putina za spoluúčast v kauze
Tymošenko
Poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny Grigory
Omelchenko podal generálnímu prokurátorovi
Ukrajiny žádost na zahájení trestního řízení proti
ruskému premiérovi V. Putinovi
jako "spolupachateli trestné činnosti, pro kterou
byla odsouzena ukrajinská expremiérka Julija
Tymošenko". Ve středu o tom informoval
ukrajinský deník Ukrajina moloda, který má
údajně k 

Spojené státy americké zvažují vyloučení Íránu
ze sítě SWIFT
Bílý dům zvažuje společně s některými evropskými
státy uvalení dalších bezprecedentních sankcí vůči
Íránu. Americký prezident Barack Obama uvažuje
o možnosti vyloučení Íránu z celosvětové
telekomunikační bankovní sítě SWIFT.  Zánik
členství v této síti by pro Írán znamenal zásadní
problém při exportu ropy do zámoří a citelné
ekonomické ztráty. Tento postup naráží na několik
problémů. Někteří evropští a američtí politici se
obávají poklesu prestiže sítě SWIFT. Také hrozí,
že tato sankce výrazně postihne íránské
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obyvatelstvo. Objevila se též obava z dopadu na
ceny ropy a světovou ekonomiku. SWIFT využívá
více než 40 íránských bank a jejich vyloučení by
pro íránskou ekonomiku znamenalo silný otřes.
Konsorcium SWIFT vydalo na svých webových
stránkách krátké prohlášení, ve kterém pouze
zmínilo svoji neutralitu a zdůraznilo odhodlání
zabránit zneužívání finančního systému
k financování terorismu.

Ruský Sběrbank dokončil akvizici Volksbank
International
Největší ruská banka Sběrbank uzavřela dohodu o
koupi 100% podílu ve společnosti
Volksbank International AG (VBI). Dnešní
uzavření dohody navazuje na oznámení
o podpisu kupní smlouvy 8. září 2011, která
byla uzavřena mezi Sběrbankem a akcionáři VBI -
Österreichische Volksbanken-AG ("VBAG"),
Banque Populaire Caisses d'Epargne ("BPCE"),
DZBANK AG ("DZ Bank") a  WGZ BANK AG
("WGZ 

Ruští prezidentští kandidáti vyzvali k zastavení
propagace Vladimira Putina v médiích
Dva kandidáti na funkci prezidenta Ruské
federace, předsedové Komunistické strany RF
Gennadij Zjuganov a Liberálně demokratické
strany Vladimir Žirinovskij, vydali v úterý společné
prohlášení, v němž požadují, aby státní orgány
zajistily rovnost všech prezidentských kandidátů ve
vedení agitační kampaně, která je
jim garantována ruskou legislativou. Předseda
strany Jednotné Rusko Vladimir Putin má podle
autorů prohlášení naprosto výsadní postavení ve
srovnání s ostatními kandidáty, kteří se účastní
prezidentských voleb. V prohlášení autoři rovněž
uvádí, že celková délka vysílání témat týkajících se
všech prezidentských kandidátů od 2 do 11. února
na pěti hlavních ruských televizních kanálech
dosáhla 60 870 sekund vysílacího času, přičemž
kandidát Putin obdržel 67% tohoto vysílacího času.

Venezuelská opozice spálila volební listiny
primárek i přes zákaz soudu
To oznámila samotná opozice. Podle
Demokratické unie byly listiny spáleny v souladu
se slibem zachování mlčenlivosti o voličích. Učinila
tak i přes nařízení Nejvyššího soudu, který zakázal
jejich ničení. To proto, aby listiny mohly být
případně přezkoumány. Ve volebních knihách jsou
záznamy o primárkách, ze kterých vzešel opoziční
prezidentský kandidát. Tím se stal Henrique
Capriles. Voliči dále hlasovali o opozičních
kandidátech pro volby lokální a státní úrovně.

Řecký ortodoxní patriarcha přednese projev v
tureckém parlamentu
Řecký ortodoxní patriarcha Bartoloměj přednese

projev v tureckém parlamentu příští týden.
Takováto řeč bude první v historii Turecké
republiky. Projev k ústavní komisi parlamentu bude
20. února zaměřen na problematiku tureckých
menšin.

Česká ekonomika se propadla do recese v
závěru roku 2011
Výkon ekonomiky za 3. čtvrtletí poklesl o 0,1%, v
posledním čtvrtletí roku 2011 pak o 0,3%, ukazují
oficiální data zveřejněná agenturou AFP. Celkově
rostla česká ekonomika v loňském roce o 1,7%,
oznámil Český statistický úřad.

Írán začal testovat své vlastní palivové tyče ve
zkušebním reaktoru v Teheránu
Írán oznámil, že zahájil vkládání vlastních
palivových tyčí do výzkumného jaderného reaktoru
v Teheránu. Podle Íránské agentur pro atomovou
energii byly palivové tyče vyrobeny v Isfahánu a do
Teheránu byly převezeny za dohledu inspektorů
Mezinárodní agentury pro atomovou energii
(MAAE).

Evropský parlament prodloužil program
potravinové pomoci pro nejchudší obyvatele
EU
Kontroverzní program, proti kterému
vystoupila Česká republika, Německo, Británie,
Švédsko, Dánsko a Nizozemsko, nyní zajišťuje
pomoc asi 18 milionům lidí zahrnujících staré
osoby, rodiče samoživitele i lidi bez domova. hlavní
námitkou je, že věci spadajíjíPo dlouhých
debatách v Radě EU dnes program s rozpočtovým
stropem 500 milionů eur schválil Evropský
parlament (EP).

Prokurátoři žádají pětileté odnětí svobody pro
bývalého italského premiéra Silvia
Berlusconiho
Ten je souzen za uplácení britského právníka
Davida Millse. V době kdy s bývalým italským
premiérem v 90. letech probíhaly dva soudní
procesy, při kterých byl obviněn z finančních
podvodů, měl právník za 600 tisíc dolarů svědčit ve
prospěch Berlusconiho. Bývalý italský premiér
všechna obvinění proti své osobě popírá, dle jeho
názoru jsou politicky motivované.

Íránské ministerstvo ropného průmyslu popírá
zastavení vývozu ropy do 6 evropských zemí
Poté, co PressTV zveřejnila informaci o tom, že
Írán zastavil vývoz ropy do 6 evropských zemí,
mluvčí zmíněného ministerstva tuto zprávu popřel
a sdělil, že jakékoliv takovéto rozhodnutí by bylo
oznámeno íránskou Nejvyšší národní
bezpečnostní radou. Země však tímto krokem již v
minulosti vyhrožovala.

Evropská centrální banka: Řecko může získat
finanční pomoc i odpis části dluhu
Člen představenstva Evropské centrální banky
(ECB) Joerg Asmussen uvedl ve středu, že pokud
se ministři financí eurozóny dohodnou v pondělí,
výměna části dluhopisů ve spolupráci s privátním
sektorem může začít okamžitě a být dokončena
včas. Německá centrální banka se vyjádřila proti
jakékoliv spolupráci ECB na 2. záchranném
balíčku pro Řecko. Mezitím řecký ministr
financí Evangelos Venizelos uvedl, že "jeho země
čelí tlaku ohledně možného opuštění eurozóny,
což je scénář, jenž nesmí být připuštěn."

V mnoha státech EU rostou obavy ohledně
finanční pomoci Řecku
Představitelé eurozóny varují, že mnoho
států používajících jednotnou měnu se obává
skutečné efektivity další finanční pomoci Řecku.
Dle názoru nejmenovaného úředníka "lidé Řekům
nevěří" a existují vážné obavy, že po následujících
volbách nevstoupí požadované reformy v platnost.
Ty pravděpodobně nedokážou zcela rozptýlit ani
záruky největších politických stran. Jednání
ministrů financí eurozóny bylo prozatím oddáleno
na pondělí.

Ekonomika eurozóny poklesla ve 4. čtvrtletí
2011 o 0,3%
Důvodem byl vstup mnoha evropských zemí do
recesí. Mezi těmito státy je například Itálie,
Portugalsko, Nizozemsko či Belgie. Seskupení 17
států jednotné měny přesto nevstoupilo do recese,
které se vyznačuje dvěma po
sobě následujícími čtvrtletími poklesu
ekonomického výkonu. Údaje byly zveřejněny ve
středu Evropským statistickým úřadem (Eurostat).

Nizozemská ekonomika se propadla do recese
Nizozemsko tak následuje sousední Belgii. Výkon
ekonomiky za 3. čtvrtletí roku 2011 poklesl o 0,4%,
ve 4. čtvrtelí pak o 0,7%. Ukazují to oficiální data
zveřejněná ve středu. Celkově nizozemská
ekonomika rostla v roce 2011 o 1,2%.

Syrská vláda hodlá 26. února uspořádat
referendum o nové ústavě
Syrská agentura SANA oznámila, že syrský
prezident Bashar al-Assad vydal dekret kterým
stanovil konání referenda o nové ústavě na 26.
února. V referendu se má hlasovat o návrhu
ústavy, který vypracovala komise zřízená pro tento
účel v říjnu 2011. Syrský prezident již v lednu
přislíbil, že nová ústava již nebude považovat
vládnoucí stranu Baas za dominantní. V červenci
2011 byl podle SANA také přijat nový zákon, který
v Sýrii umožňuje existenci pluralitního politického
systému.
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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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