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Ministr obrany USA na návštěvě Afghánistánu
Návštěva ministra Leona Panetty nebyla předem
nijak avizována a podle mluvčího amerického
ministerstva obrany byla naplánována ještě před
nedávným incidentem, který stál život 16
afghánských civilistů. Leon Panetta se při své
návštěvě setká s vůdčími představiteli jednotlivých
afghánských provincií, prezidentem Hamidem
Karzaim i tamními americkými jednotkami. Mezi
americkými jednotkami přítomnými v Afghánistánu
nyní panují obavy z útoků "odvetných" z řad hnutí
Taliban.

Barma- Aung San Suu Kyi učinila první veřejný
projev skrze státní média
Hlavní barmská opoziční představitelka v něm opět
podtrhla nutnost demokratických reforem. Její
politické straně Národní liga pro demokracii (NLD)
bylo spolu s ostatními partajemi uděleno patnáct
minut ve státní televizi a rozhlase na projev v rámci
předvolební kampaně. Doplňovací volby pro 48
volných parlamentních křesel se budou konat 1.
dubna. Podle zahraničních pozorovatelů i
samotných Barmánců je však otázkou, do jaké
míry budou tyto volby skutečně svobodné.

Čínská měnová reforma- kurz juanu se bude
moci vyvíjet svobodněji 
Čínská vláda v této problematice čelí velkému
tlaku ze stran svých obchodních partnerů. Ti ji
obviňují ze záměrného podhodnocování domácí
měny ve snaze co největší podpory vývozců.
Premiér Wen Jiabao uvedl, že v rámci měnové
reformy budou podniknuty kroky směrem k
uvolnění pohybu juanu na měnových trzých.

Kingfisher Airlines zavádějí další úsporná
opatření
V rámci nich ruší tyto aerolinky další mezinárodní
lety. Společnost se již od svého založení potýká s
finančními problémy. V poslední době je navíc
zasažena stávkou velké části personálu kvůli
neproplaceným výplatám. Stávková činnost je nyní
pro Kingfisher Airlines hlavním důvodem rušení
pravidelných spojení. Společnost se již delší dobu
potýká s platební neschopností a byly jí zmraženy i
veškeré finanční půjčky.

Indické spotřebitelské ceny reagovaly na další
nárůst cen paliv a energií
Spotřebitelské ceny v zemi tak za letošní únor
vzrostly o 6,95% oproti stejnému období v minulém
roce. Ceny paliv celosvětově vzrůstají především
kvůli napjaté situaci na Blízkém východě, která
způsobuje výpadky v zásobování. Významným
politickým tématem v Indii jsou i stále vysoké ceny
potravin. V reakci na tyto skutečnosti se spekuluje
o dalších krocích ze strany indické centrální banky
například v podobě opětovného zvýšení diskontní
sazby.

Experti předpovídají aktivní sezónu hurikánů
Předběžná data Centra předpovědi počasí Národní
oceánské a atmosferické administrace ( NOAA)
hovoří o 14- 23 tropických bouří, které by měly
zachvátit okolí Mexického zálivu, Karibského moře
a Atlantického oceánu v roce 2012. 8- 14 z bouří
by mohlo dosáhnout statutu hurikánů 1. a 2. druhu.
3- 5 z nich by mohlo být klasifikováno ještě vyššími
stupni. NOAA dále upozornila, že většina z bouří
by měla ovlivnit americké pobřeží Mexického
zálivu.

Čínský premiér Wen Jiabao opětovně upozornil
na nutnost reforem
Bez nich by podle něho mohlo dojít k četným
pohromám pro Čínskou lidovou republiku. Wen

Jiabao tak promluvil na svém posledním Národním
lidovém kongresu ve funkci premiéra země.
Premiér Jiabao dále potvrdil správnost rozhodnutí
o snížení cíle ekonomického růstu pro rok 2012 na
7,5% vzhledem k udržitelnosti čínského rozvoje.
Ve svém proslovu zmínil také hojně probírané
vztahy s USA a Taiwanem. Čína prý v budoucnu
rozhodně musí uvést v platnost měnovou reformu
a mnoho dalších politických a ekonomických změn.

OSN očekává 110 hlav států a vlád na
konferenci Rio +20
Podle mluvčího OSN generální tajemník Ban
Ki-moon osobně apeloval na vlády a prezidenty
zemí, aby se konference zúčastnili a podpořili tak
její úspěch. Rio +20 se bude konat v červenci v
Rio de Janeiru. Navazuje tak na Earth Summit
Río’92, který se konal před 20 lety. Na Rio +20 se
bude definovat model pro příštích 20 let, jehož
základními kameny je ochrana ekosystémů,
zvýšení kvality života nebo vymýcení chudoby.
Generální tajemník OSN již před týdnem oznámil,
že věří v bezproblémové proběhnutí konference.

Argentinský vrchní soud povolil možnost
potratu znásilněným ženám
Uměle vyvolaný potrat totiž podle rozhodnutí
vrchního soudu z roku 2010 je v rozporu s ústavou
a smlouvou o lidských právech. V roce 2010 nižší
soud uznal možnost potratu v případě, kdy žena
byla znásilněna. Tehdy se jednalo o případ 15 leté
dívky, která otěhotněla po té, co byla znásilněna.
Vrchní soud ale později jeho rozhodnutí odvolal. I
přes tento zákaz ministerstvo zdravotnictví uvedlo,
že ročně jde k potratu na 500 000 žen. Ročně 100
z nich neprofesionálně provedený zákrok stojí
život. Proti rozhodnutí vrchního soudu je např.
argentinský biskup.

V Brazílii začíná soud s důstojníkem kvůli
porušování lidských práv
Porušování lidských práv se měl
důstojník Sebastiao de Moura dopustit během 20
let trvající vojenské vlády. Obviněn je i z únosů a
mučení 5 členů komunistické guerrily, které byly
uskutečněny v 70. letech minulého století. Dosud
je všech 5 osob pohřešovaných. Tento bývalý
kolonel je první osobností vojenské vlády, která
stanula před soudem kvůli porušování lidských
práv. Minulý rok prezidentka země Dilma Rousseff
podepsala zákon, který ustanovuje komisi,
vyšetřující zneužívání lidských práv. Mezi ně patří i
zločiny, spáchané za vojenské vlády.

Džibuti může získat 4,4 bilionů dolarů na
výstavbu nových přístavů
Východoafrický stát je blízko k ukončení jednání s
mezinárodními bankami, od nichž může získat
půjčku na výstavbu nových přístavů. Za 4,4 bilionů
dolarů má v zemi vzniknout pět přístavů, které mají
sloužit především obchodním účelům. Hlavní
přístav afrického rohu se nachází v sousední
Etiopii a pokrývá 70 % veškerého exportu a
importu okolních zemí. Vybudování nových
přístavů na východním pobřeží Afriky je motivací i
Jižního Súdánu, který hodlá do Džibuti dopravovat
ropu po silnici a plánovaným ropovodem.

Malawi ukončilo jednání s Mezinárodním
měnovým fondem a Světovou bankou
Prezident Malawi Bingu wa Mutharika odmítl
finanční pomoc od Mezinárodního měnového
fondu (MMF), navzdory nejhorší hospodářské krizi
v zemi. Do afrického státu míří značná část
zahraniční pomoci. Následkem pozastavení
programu půjček od MMF chybí v rozpočtu Malawi
121 milionů dolarů. Malawi se tím propadá níže na

žebříčku chudých zemí.

Inflace v Ghaně se mírně snížila
Ghanský národní statistický úřad uvedl, že se
inflace v únoru oproti lednu snížila o jednu
desetinu. Za snížením stojí pokles cen potravin.
Mírné snížení inflace překvapilo i experty. Ti
předpokládali, že se inflace naopak zvýší
následkem nedostatku mědi.

MMF: HDP Zambie bude v letošním roce růst
Mezinárodní měnový fond (MMF) předpokládá
další růst zambijské ekonomiky. V minulém roce se
ekonomický růst Zambie pohyboval kolem 6,5 %, v
letošním roce by se měl podle IMF zvýšit na 7,7 %.
V únoru klesly ceny potravin a dostaly se na
hodnotu nejnižší za posledních deset let. Zambie
je významným exportérem kukuřice a mědi. Růst
ekonomiky by podle MMF mohla zastavit jen
snížená cena mědi na mezinárodních trzích.

Mezinárodní trestní soud vynesl první rozsudek
o vině - hrozí i doživotní trest
Mezinárodní trestní soud (ICC)vynesl svůj první
verdikt nad bývalým vojenským vůdcem z
Demokratické republiky Kongo, a to téměř po
desetiletém řízení. Thomas Lubanga Dyilo čelil
obviněním z válečných zločinů  včetně unášení a
posílání dětí do bojů během občanské války v
letech 1998-2003, při které zahynuly desetitisíce
lidí. Thomas Lubanga byl uznán vinným a nyní má
30 dní na odvolání proti rozsudku. O trestu se má
rozhodnout v dalším řízení, přičemž Lubangovi
hrozí až doživotní trest.

Jednání o budoucnosti Západní Sahary
skončilo bez výsledku
Tři dny trvající jednání mezi Marokem, Alžírskem,
Mauritánií a Frontou Polisario ze Západní Sahary v
New Yorku zprostředkovaná OSN nepřinesla
žádný významný pokrok.  Vyslanec OSN pro
jednání Christopher Ross uvedl, že všechny
zúčastněné strany jednání odmítají vzájemně
veškeré své návrhy, které jsou nezbytné jako
základ dalších jednání. V současnosti je Západní
Sahara územím pod správou Maroka, které ho
vojensky připojilo v roce 1975. Kvůli Západní
Sahaře, která sama požaduje nezávislost, vedlo
Maroko dříve válku s Mauritánií i Alžírskem.

Ukrajina je zklamaná odložením podpisu
smlouvy o přidružení k EU
Oznámil to v interview pro německý deník Die Welt
ukrajinský premiér Mykola Azarov. Dle jeho názoru
Evropská unie (EU) oddaluje podpis smlouvy o
přidružení z "uměle vytvořených důvodů". Uvedl
také, že není důležité zabývat se otázkou, kdo je
za opoždění zodpovědný, ale tím, zda-li bude
smlouva oboustranně výhodná. "Pokud tomu tak
je, má být podepsána. My tento krok
neoddalujeme," uvedl premiér. Dementoval také
názor, že důvodem pro oddálení bylo odsouzení
bývalé ukrajinské premiérky Julie Tymošenko. "V
obecné rovině na Ukrajině nic demokracii
neohrožuje." V úterý mluvčí Evropské komise
(EK) Maja Kocijanczicz uvedla, že k parafování
smlouvy by mohlo dojít již 30. března.

Inflace v eurozóně dosáhla v únoru 2,7%
Zobrazují to oficiální údaje zveřejněné ve středu,
ačkoliv Francie a Německo uvedly menší cifru
2,5%. Jedná se tak již o 15. měsíc v řadě, kdy
inflace eurozóny překročila stanovený cíl 2%, v
říjnu 2011 dosáhla dokonce 3%. Největší zátěží
pro inflaci jsou dle oficiálních údajů náklady na
bydlení a transport. Dle šéfa Evropské centrální
banky (ECB) Maria Draghiho se situace
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v eurozóně nyní stabilizovala a vyšší inflace proto
není zásadním problémem.  Za ten považuje
především nízkou konkurenceschopnost některých
členských zemí. Pan Draghi tak znova vyzval ke
strukturálním reformám.

Evropský parlament přijal usnesení o
Makedonii, znova zdůraznil doporučení o
zahájení vstupních rozhovorů
Evropský parlament (EP) ve středu přijal
drtivou většinou hlasů usnesení o pokroku
Makedonie v roce 2011, v němž
poslanci znovu naléhají na Radu Evropské unie
(ministři členských států), aby stanovila
termín pro zahájení jednání o členství Makedonie v
EU co nejdříve. Usnesení také zdůrazňuje úsilí
země ve věci integrace do unie.

Turecký premiér prohlásil, že Izrael páchá
"státní terorismus" a označil dění v Izraeli za
"pomalou a systematickou genocidu"
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan v
tureckém parlamentu odsoudil izraelskou vládu za
"spáchání masakru smrtícími nálety" na Pásmo
Gazy, informují o tom izraelské noviny Jerusalem
Post. Turecký premiér dále prohlásil, že "Tel Aviv
má opět své nálety na Palestince poté, co se mu
nepodařilo Gazu zničit zadržováním potravin, léků
a paliva". Turecký premiér dále prohlásil, že "v
Palestině je pomalu a systematicky páchána
genocida" od počátku 20. století," a označil Pásmo
Gazy za "největší vězení světa". Závěrem své řeči
turecký premiér vyjádřil podporu palestinským
bojovníkům za svobodu a vyzval izraelské občany,
aby se postavili proti "státnímu terorismu své
vlády".

Došlo k formálnímu schválení 2. záchranného
plánu pro Řecko, záchranný fond uvolní téměř
40 miliard eur
Členské státy eurozóny se dnes formálně dohodly
na udělení 2. záchranného balíčku pro Řecko, jenž
by měl zajistit finance pro tento stát do roku 2014.
Bylo také odsouhlaseno, že že dočasný záchranný
fond - Evropský fond finanční stability (EFSF)
uvolní podle programu první splátku peněz o
objemu 39,4 miliard eur.

2 bývalí řečtí socialističtí ministři oznámili
vytvoření nové politické strany 
Dva z bývalých socialistických ministrů řecké vlády
oznámili vytvoření vlastní politické strany v době,
kdy se země připravuje na nadcházející předčasné
volby. Bývalá ministryně pro rozvoj Louka
Katseli byla vyloučena ze socialistické strany
PASOK již v únoru poté, co odmítla hlasovat
pro některé z reforem, které požadovali veřejní
věřitelé Řecka výměnou za pokračující
mezinárodní finanční výpomoc. Aktivitu bývalé

ministryně podpořil bývalý ministr
vnitra a spravedlnosti Haris Kastanidi, jenž by měl
v nové straně získat jednu z vedoucích pozic. Paní
Katseli slíbila zmírnit úsporná opatření v zemi,
která prohloubila pět let trvající recesi zdejší
ekonomiky.

Zimbabwe a Írán podepsaly memorandum o
porozumění a rozšíření vzájemné spolupráce v
otázkách obrany
Zimbabwský ministr obrany Emmerson Dambudzo
Mnangagwa se v rámci čtyřdenní návštěvy
Teheránu sešel s íránským ministrem Ali Akbarem
Salehi a íránským prezidentem Mahmoudem
Ahmadinejadem. Íránský prezident na závěr
dnešních jednání uvedl, že Írán a Zimbabwe jsou
připraveni držet společný postoj v různých
mezinárodních otázkách v rámci úsilí o
prosazování lidských hodnot a svých národních
zájmů. Íránský prezident dále vyjádřil ochotu
rozšířit celkové vztahy se Zimbabwe. Zimbabwský
ministr obrany pak 

Zpráva OSN o lidských právech v Severní
Koreji vyvolala šarvátku přímo v zasedacím
sále
Podle zprávy, kterou vypracoval komisař pro lidská
práva Marzuki Darusman, se tato situace v KLDR i
nadále zhoršuje. Zpráva se dotýkala i skutečnosti,
že severokorejská vláda naléhá na čínskou stranu,
aby deportovala zpět veškeré uprchlíky, které ve
vlasti následně čekají kruté tresty. Severokorejský
delegát označil celou zprávu za zbytečnou a plnou
"nepřátelských elementů". Tato reakce pak
vyvolala v sále potyčku a delegát KLDR musel z
bezpečnostních důvodů prostory opustit.

Nezaměstnanost ve Velké Británii stoupla na
17-leté maximum 8.4%
Dokládají to oficiální údaje zveřejněné ve středu.
Oproti 4. čtvrtletí 2011 však nezaměstnanost
stoupla pouze o 0,1%. Nyní je ve Velké Británii
2,67 milionů nezaměstnaných, ekonomicky
aktivních obyvatel.

Ředitel CIA při jednání s tureckým premiérem
hovořil o obavách z vývoje v Iráku
Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby
(CIA) David Petraeus při setkání s tureckým
premiérem Recep Tayyip Erdoganem vyjádřil
obavy z možného procesu s iráckým
viceprezidentem Tareqem al-Hashemi na základě
obvinění ze zapojení do teroristické činnosti. Silné
obavy již v prosinci vyjádřil i vůdce iráckých sunnitů
Iyad Allawi. Vicepremiér Hashemi je obviněn z
objednávání bombových útoků proti iráckým
civilistům i vládním úředníkům v posledních letech,
a to včetně koordinovaných bombových útoků z
prosince 2011 v hlavním městě Bagdádu, které dle

úřadu premiéra měly být cíleny i na iráckého
premiéra Nouriho al-Maliki. 19. prosince 2011
vyšetřovací výbor iráckého ministerstva vnitra
vydal zatykač na iráckého vicepremiéra, který
proto uprchl do autonomního Kurdistánu a
obvinění popírá. Během společného jednání dále
ředitel CIA a turecký premiér probírali i
nadcházející po jednání v Tunisku druhé zasedání
"prátel Sýrie", které se bude konat v Istanbulu a
má se zde řešit i vyzbrojení syrských rebelů.

Syrská armáda obsadila město Idlib
Syrská armáda získala podle agentury PressTV
plnou kontrolu nad městem Idlib na severu Sýrie v
blízkosti tureckých hranic po 4 dnech bojů s rebely.
Podle syrských úřadů došlo k zabití nejméně 50
"teroristů". Těžké boje jsou nadále hlášeny v
oblasti města Deraa na jihu Sýrie.

Vojenské letectvo Mauritánie podniklo nálet na
severu Mali
Mauretánské letectvo podniklo nálety na cíle v
severním Mali proti bojovníků teroristické sítě Al
Quaeda, ovšem úřady Mali hlásí selhání úderu a
zasažení civilních cílů, při kterých zahynuli dva
lidé.

Došlo k sebevražednému útoku v
prezidentském paláci v Somálsku
Sebevražedný bombový útok, k němuž došlo v
hlavním městě Mogadišo v prezidentském paláci,
zabil podle mírové mise Africké unie v Somálsku
(AMISOM) 4 lidi a nikoho z AMISOM. K útoku se
přihlásili povstalci z al Shabaab nejméně čtyři lidi
uvnitř prezidentského paláce sloučeniny v hlavním
městě Somálska Mogadišu ve středu, podle
policie, Africké unie a al Shabaab povstalci. Mluvčí
pro vojenské operace al Shabaab Abdiasis Abu
Musab naopak uvedl, že došlo k zabití 17 lidí a
zranění dalších 30 s tím, že v nejbližší budoucnosti
budou následovat další útoky. Somálská policie
pak uvádí 5 mrtvých a 10 zraněných.

Italský premiér by mohl být nástupcem šéfa
ministrů financí eurozóny Junckera
Dle šéfa ministrů financí eurozóny (tzv.
"euroskupiny") Jeana Claude Junckera by mohl být
Mario Monti, nynější italský premiér, jeho
adekvátním nástupcem v této funkci. Šéf
euroskupiny přesto připomněl, že rozhodnutí je na
panu Montim. Dle francouzského deníku Le Monde
tuto volbu podporuje i předseda Evropské rady
(ER) Herman Van Rompuy. Pan Juncker již dříve
uvedl, že po sedmi letech ve funkci hodlá v červnu
2012 "předat štafetu".
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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, 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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