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Republikánští kandidáti N. Gingrich a R.
Santorum vyřazeni z voleb ve Virginii
Ani jeden z republikánských kandidátů na post
prezidenta nesplnil všechny náležitosti kandidatury
a v boji tedy v tomto státě zůstává pouze M.
Romney a R. Paul. Virginie je tradičně státem
nakloněným republikánům, zvrat znamenaly až
poslední volby, při kterých zde jako první demokrat
po 44 letech zvítězil B. Obama.

Romney a Santorum se střetávají v rámci
„super úterý“ v politické bitvě o Ohio
Republikánský prezidentský kandidát M. Romney
může udělat rozhodující krok v boji o prezidentský
post v rámci tzv. volebního „super úterý“, při
kterém volby probíhají v deseti státech najednou.
V sázce je nyní 419 volitelských hlasů, přičemž
k získání oficiální republikánské kandidatury musí
uchazeč získat minimálně 1144 hlasů. Za
nejdůležitější výhru dne je považován úspěch v
průmyslovém Ohiu – od roku 1964 vyhrál
prezidentské volby vždy ten, kdo uspěl
v primárkách v tomto státě, který je jako jeden
z nejprůmyslovějších států USA v poslední době
tvrdě zasažen ekonomickou krizí dopadající
především na tamní automobilky. Předvolební
průzkumy dávají tušit vyrovnaný boj mezi
Santorumem a Romneym, přičemž pro Santoruma
by mohlo jít vzhledem k Romneyho sérii vítězství
z posledního týdne o poslední šanci ke zvrácení
pro něj nepříznivého vývoje.

Thajské letiště Don Muang znovu v provozu po
rozsáhlých povodních z minulého roku
Druhé bangkokské letiště sloužící především pro
vnitrostátní lety bylo po několika měsících opět
uvedeno do provozu. Thajská premiérka přitom
tvrdí, že budou podniknuty kroky potřebné k tomu,
aby již nedošlo k dalšímu zaplavení tohoto
strategického objektu. Rozsáhlé povodně zaplavily
v minulém roce na dvě třetiny země a způsobily
četné majetkové i hospodářské škody.

Povodně v australském státě Nový jižní Wales
donutily k evakuaci na 9 000 obyvatel
Nejzasaženější je právě město Wagga ve státě
Nový jižní Wales. Několik dní trvající deště však
způsobily problémy i ve státech Queensland a
Victoria.

Goldman Sachs zaznamenává první ztráty na
asijské půdě od roku 2008
Následkem této skutečnosti zaznamenala tato
americká investiční banka pokles i na čínském
akciovém trhu. Asijská divize Goldman Sachs
oznámila za rok 2011 ztrátu 103 milionů USD, což
je zásadní pokles oproti výdělku za rok 2010 v
podobě 2,1 miliardy USD. Společnost byla
zasažena především poklesem hodnoty svého
podílu v Industrial & Commercial Bank of China
(ICBC), což samo o sobě znamenalo ztrátu 517
milionů USD.

Indická vládnoucí Kongresová strana utrpěla
porážku ve volbách do legislativního
shromáždění v klíčovém státě Uttar Pradesh
Její představitelé to přiznaly poté, co vyšlo po
předběžných výsledcích najevo, že opoziční
strana Samajwadi získala ve státě drtivou převahu
(220 ku zhruba 30 ze 403 křesel). Kongresová
strana zaznamenala špatné výsledky i v dalších
státech, přičemž většinu získala pouze ve státě
Manipur. Tyto volby jsou podle tamních
pozorovatelů klíčové pro odhad výsledků
celostátních voleb, které jsou naplánované na rok
2014.

Další útok na egyptský plynovod
Nedaleko města al-Arish na severu sinajské
pouště došlo k útoku, po němž následovaly dva
výbuchy. Plynovod byl poškozen jen tři dny poté,
co bylo potrubí opraveno a dodávka plynu se opět
rozběhla. Egyptský plynovod dodává plyn do
Izraele a Jordánska. Jde už o v pořadí třináctý útok
na potrubí od revoluce, která svrhla vládu
prezidenta Husni Mubaraka.

Turecké aerolinie opět v Somálsku
Po více jak dvaceti letech, kdy v Somálsku
neexistuje stabilní a funkční vláda, turecké
aerolinie zahájily komerční lety do hlavního města
Mogadišu. Na palubě prvního letu do Somálska byl
turecký místopředseda vlády Bekir Bosdag, který
se v zemi sešel s prezidentem. Letadla budou do
Somálska z Turecka pravidelně létat dvakrát do
týdne.

Představitelé Spojených států i nadále váhají s
vojenským řešením Íránské otázky
Izraelští představitelé se obávají, že Írán v případě,
že získá jadernou bombu, umožní proliferaci
nukleárních zbraní radikálním organizacím jako je
Hizballáh či Hamás. Nejvyšší představitelé
americké armády ovšem zmiňují rizika, která
sebou nese vojenské řešení konfliktu. Zdůrazňují,
že konflikt může vyvolat rozsáhlou válku, která
zasáhne větší část Blízkého východu, což není
v zájmu Spojených států. Problémem jsou také již
dnes stoupající ceny ropy.

Proběhly rozhovory mezi prezidentem Arménie
Serzh Sargsyanem a Generálním tajemníkem
NATO Anders Fogh Rasmussenem
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen přivítal arménského prezidenta Serzh
Sargsyana na velitelství NATO v Bruselu. Hovořili
o pokračující spolupráci Severoatlantické aliance
s Arménií. Zároveň také generální tajemník ocenil
přínos Arménie pro operaci ISAF v Afghánistánu.

Všech 5 stálých členů Rady bezpečnosti OSN
se shodlo na obnovení rozhovorů s Teheránem
V únoru zaslal Saeed Jalili, íránský vyslanec pro
jednání o nukleárním programu, dopis, ve kterém
nabídl obnovení rozhovorů o íránském atomovém
projektu. Teherán zdůrazňuje, že íránský jaderný
program slouží k zajištění elektrického proudu a
neobsahuje vojenskou složku. OSN ovšem
varovala, že je pravděpodobné, že Írán skrývá
svoji práci na jaderné zbrani. Teherán nabídl, že
do země opět pozve inspektory z Mezinárodní
agentury pro atomovou energii, které předtím ze
země vykázal. OSN se rozhodla na tuto výzvu
reagovat a je ochotna obnovit rozhovory s Íránem.

Americký prezident Barack Obama se sešel s
izraelským premiérem Benjaminem Netanjahu
V Bílém domě se v pondělí sešli americký
prezident Barack Obama a izraelský premiér
Benjamin Netanjahu. Tématem schůzky byla
bezpečnostní hrozba ze strany íránského
jaderného programu. Prezident Obama řekl, že
přímo neodmítá žádné řešení, ale sám preferuje
diplomatickou cestu. Izraelský předseda vlády
zdůraznil, že Izrael má právo se bránit a
rozhodnutí o jeho obraně patří pouze Izraeli.
Barack Obama upozornil, že si nepřeje závody
v nukleárním zbrojení v tak nestabilním regionu
jako je Blízký východ.

Makedonský prezident: "Řecko záměrně
prodlužuje dohodu o pojmenování Makedonie"
V rozhovoru pro rakouský deník Die Presse
makedonský prezident Gjorge Ivanov uvedl, že

Řecko záměrně prodlužuje řešení otázky
pojmenování Makedonie, očekává však, že NATO
bude respektovat rozhodnutí Mezinárodního
soudního dvora v Haagu, které umožňuje vstup
země do této aliance. "Řešení sporu s Makedonii
není na předním místě aténské politické agendy.
Pro nás je to problém, pro Řecko ne. Přišli jsme
o 20 let, protože Atény zablokovaly zahájení
přístupových rozhovorů s EU. Splnili jsme všechna
kritéria pro členství v NATO, ale Atény vstup
vetovaly v roce 2008. Blokují nás, neuznali
nezávislost Kosova. Toto chování má
negativní dopad na celý region," uvedl
prezident Ivanov.

Maďarsko – Slovenský spor: generální advokát
Yves Bot navrhl zamítnutí maďarské žaloby
Generální advokát Soudního dvora EU Yves Bot
prohlásil, že Slovensko neporušilo právo Evropské
unie. To v srpnu 2009 zamezilo vstupu
maďarského prezidenta, kterým v tu dobu byl
László Sólyom, na své území. Tento incident
vyústil nakonec k ostré diplomatické roztržce. Yves
Bot proto navrhl, aby maďarská žaloba byla
zamítnuta. Soud se nemusí jeho návrhem řídit,
avšak ve většině případů se soudci odbornými
názory generálních advokátů řídí.

Britské ministerstvo zahraničí jmenovalo
nového velvyslance pro Albánii
Tím se stane Nicolas Cannon, jenž v této funkci
vystřídá Fionu Mkllwham, jejíž mandát skončí na
konci tohoto měsíce. Pan Cannon dříve zastával
funkci vysokého komisaře ve Rwandě, či prvního
tajemníka na velvyslanectví v Islámábádu.

Ukrajina obdržela otevřený dopis od některých
ministrů zahraničí EU
The New York Times zveřejnil otevřený dopis od
ministrů zahraničí České Republiky, Velké Británie,
Německa, Švédska a Polska. V dopise se ministři
vyjádřili, že současná situace na Ukrajině
zabraňuje podepsat dohodu o přidružení
k Evropské Unii. Uvedli, že stav v tomto
postsovětském státě v posledních letech vyvolává
otázku, zdali se tam udržují demokratické hodnoty.
V dopise jsou také zmíněny soudy s  bývalou
premiérkou Tymošenkovou a s někdejším
ministrem vnitra Lucenkem, které jsou označeny
jako známky politicky motivované a selektivně
uplatňované justice. Ministři také uvedli, že i přesto
bere EU Ukrajinu jako spojence a jejím cílem je
začlenit jí do společné Evropy.

Rakouská vláda vynaloží 3,2 miliard eur na
stabilizaci svého finančního sektoru
Dle rakouského deníku Die Presse výdaje zdejších
bank budou stát vládu více, než se původně
očekávalo. Kabinet se proto rozhodl vynaložit 3,2
miliardy eur na stabilizaci finančního sektoru v
letech 2012-2013. Prvních 1,9 mld. eur bude
přiděleno již v letošním roce.

Caricom zvažuje restrukturalizaci hlavní
administrativy
Hlavy vlády Karibské komunity ( Caricom) se sešly
v Paramarimbu, hlavním městě Surinamu. Zde
chtějí projednat návrh z roku 2010, který se zaměřil
na teoretickou restrukturalizaci hlavní
administrativy společenství. Kromě změn v
administrativě se bude projednávat i vývoj
členských zemí Caricom, stejně tak, jako pomoc
Haiti nebo zlepšení vzdušné dopravy v karibských
oblastech. Hostem mítinku je chilský
prezident Sebastian Pi
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Růst eurozóny revidován na 1,4% HDP v roce
2011
Vyplývá to z údajů Evropského statistického úřadu
(Eurostat) zveřejněných v úterý. Původní odhad
růstu eurozóny v roce 2011 byl 1,5% HDP. Údaje
ze 4. čtvrtletí loňského roku také zvýšily
pravděpodobnost, že se
hospodářství eurozóny propadne v 1. čtvrtletí roku
2012 do recese.

Kyperský ministr v Norsku řešil možnou
spolupráci v oblasti těžby zemního plynu
Kyperský ministr zahraničí  Erato Kozakou
Markoullis jednal v Oslu s norským ministrem
zahraničí Jonasem  Gahr St

Řecké penzijní fondy se rozhodují o výměně
části dluhopisů
Řecké penzijní fondy v úterý čelily rozhodnutí o
účasti na výměně částí dluhopisů. Dle odborů by
tento krok znamenal katastrofu pro úspory milionů
důchodců. Všichni soukromí věřitelé by se k účasti
na odpisu části státního dluhu měli přihlásit do
čtvrtka. Odborová organizace úředníků veřejné
správy Adedy naplánovala protest ve svém
vlastním penzijním fondu. Řecký ministr financí
Evangelos Venizelos uvedl minulý měsíc v
parlamentu, že penzijní fondy jsou plně chráněny a
restrukturalizace dluhu nebude mít na důchody
vliv.

Peruánci protestují proti tvrdým pokutám za
nelegální těžbu zlata
Několik tisíc lidí protestovalo ve východní Amazonii
proti novým sankcím za nelegální těžbu zlata. Až
10 let odnětí svobody hrozí těm, kteří budou zlato
nelegálně těžit nebo budou jinak poškozovat
přírodní prostředí. Podle horníků v Madre de
Dios, jednom z nejdůležitějších zlatých dolů, díky
novému zákonu mohou přijít tisíce lidí o práci.
Podle vlády by ale tento zákon měl nabádat
horníky k získání povolení a snížit znečišťování
životního prostředí. Horníci a jejich rodiny se
protesty snaží zmírnit sankce, vztažené na
nelegální těžení. Dále obvinili vládu, že chce, aby
těžbu zlata ovládly velké společnosti.

Majitel dolu, ve kterém byli zavaleni chilští
horníci, zaplatí milionů dolarů
5 milionů dolarů zaplatí Sam Esteban mining
company, která důl vlastní, za vyprošťovací akci,
díky níž bylo 33 chilských horníků vyproštěno ze
zavaleného dolu. Horníci v dolu strávili 69 dní.
Podle chilské vlády je 5 milionů dolarů pouze
čtvrtinou celkové ceny záchranné operace. Tu
vláda vyčíslila na 22 milionů dolarů. Správce dolu
ale oznámil, že společnost je na pokraji bankrotu a
nemůže si dovolit zaplatit více. Nejdražší složkou
záchranné akce bylo hlavně vyvrtání 700 metrové

šachty, kterou následně bylo všech 33 horníků
vytaženo.

Brazilská ekonomika předběhla ekonomiku
Spojeného království
Růst brazilské ekonomiky, která je momentálně 6.
největší světa, byl za rok 2011 2,7%. Ekonomika
Spojeného království vzrostla pouze o 0,8%.
Předpovědi Institutu ekonomie a sociálního
výzkumu ( NIESR) a dalších ekonomických složek
mluví o tom, že by ekonomika Brazílie měla být
nyní větší, než ekonomika Spojeného království.
Brazilské ekonomice velice pomáhají vysoké ceny
ropy a potravin. Brazilský ministr financí uvedl, že
,, není důležité být mezi šesti největšími
ekonomikami světa, ale je důležité, že Brazílie je
jednou z nejdynamičtějších ekonomik se stabilním
růstem".

Napětí v Turecku kvůli útoku na menšinu
alevitů - premiér slibuje bezpečnost
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan slíbil zjistit
ochranu největší náboženské menšiny v Turecku,
alevitů, kteří tvoří až 20% obyvatel. V posledních
dnech narůstají obavy o jejich bezpečnost, neboť
došlo k drancování 25 domů této menšiny
na jihovýchodě ve městě Adiyaman, přičemž
turecký ministr vnitra Idris Naim Sahin uvedl, že
domy alevitů byly dokonce před útokem
označovány dětmi červenou barvou. Incident
rozdmýchal velké obavy samotných alevitů, neboť
k podobnému označování došlo v roce 1978, kdy
bylo v provincii Kahramanmaras povražděno přes
100 alevitů. Alevité, kteří neuznávají velkou část
tradičních islámských tradic, jsou často nejen v
Turecku označováni za kacíře.

Toyota chce zvýšit prodej a podíl na
evropském trhu s automobily
Výkonný ředitel automobilového výrobce Toyota
uvádí, že společnost prošla po dopadu japonského
tsunami v loňském roce na prosperitu firmy
obnovou a očekává zvýšení jak prodeje, tak podílu
na evropském trhu. Společnost uvádí, že očekává
prodej 835 tisíc vozů na 56 evropských trzích v
roce 2012.

Jednání o udělení statusu kandidátské země
EU pro Albánii odložena na říjen
Velvyslanec Evropské unie (EU) v Tiraně EU
Ettore Sequi uvedl, že zpráva Evropské komise
(EK) o pokroku země v plnění 12 kritérii pro
získání kandidátského státu EU bude odložená na
říjen. Velvyslanec dále vyzval politické strany k
činění dalších kroků v této věci a pochválil jejich
dosavadní snahy.

Republika srbská nedovolí Bosně a
Hercegovině uznat Kosovo
Předseda Národního shromáždění Republiky
srbské Igor Radojcic oznámil, že Republika srbská
"nikdy nedovolí", aby Bosna a Hercegovina uznala
Republiku Kosovo. Podle slov Igora Radojcice "již
tlak mezinárodního společenství není tak silný a
Republika srbská má kontrolu nad svým osudem".
Radojcic dále upozornil na radikální islamismus v
Bosně a Hercegovině.

Rada bezpečnosti OSN označila situaci mezi
Súdánem a Jižním Súdánem za "vážnou hrozbu
pro mezinárodní mír a bezpečnost"
Rada bezpečnosti OSN odsoudila Súdán a Jižní
Súdán po opakovaných přeshraničních střetech
obou států, které zvyšují napětí spojené s
problémy s vývozem jihosúdánské ropy a nepokoji
v jižních oblastech Súdánu. Podle Rady
bezpečnosti OSN se situace mezi oběma státy
staly "vážnou hrozbu pro mezinárodní mír a
bezpečnost". Prohlášení Rada bezpečnosti OSN
zveřejnila po předvolání velvyslanců Jižního
Súdánu a Súdánu při OSN, kteří za své země
jakékoliv rozdmýchávání násilí popřeli.

Mocnosti opět obnoví rozhovory s Íránem o
jeho jaderném programu
EU oznámila, že šest mocností vyjednávajících s
Íránem o jaderném programu - USA, Rusko, Čína,
Francie, Spojené království a Německo -
souhlasilo s obnovením jednání na žádost Íránu.
Informovala o tom šéfka zahraniční politiky EU
Catherine Ashton krátce poté, co k obnovení
přímých jednání vyzvalo Rusko. Jedná se o reakci
na žádost zaslanou íránským jaderným
vyjednavačem Saeedem Jalili 14. února Catherine
Ashton. Podle šéfky diplomacie EU se nyní
mocnosti musí dohodnout na datu obnovení
rozhovorů.

Druhé kolo prezidentských voleb v Senegalu
proběhne 25. března
Druhé kolo prezidentských voleb v Senegalu
proběhne dle vyjádření člena senegalské Ústavní
rady 25. března. Současný prezident Abdoulaye
Wade v něm bude čelit svému bývalému
politickému spojenci, kterým je někdejší premiér
Macky Sall. Zatímco prezident Wade čelí velké
kritice opozice kvůli své kandidatuře, Macky Sall
vyzval opozici jejíž kandidáti neuspěli, aby ho
podpořila ve druhém kole.

Podle průzkumů by lídr mexických
prezidentských voleb získal 47% hlasů
Prezidentský kandidát koalice Ústavní revoluční
strany ( PRI) a Zelených ekologů (PVEM)
Enrique Pe
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identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně, e-mailem, 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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