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Šéf fondu Pimco : "Portugalsko bude dalším
Řeckem"
Dle ředitele investičního fondu Pimco Mohameda
El-Eriana Portugalsko letos zasáhne stejná
dluhová krize, jaká zasáhla Řecko. El-Erian dále v
rozhovoru pro německý Der Spiegel pokračoval
výrokem, že ačkoliv je rozpad eurozóny málo
pravděpodobný, nelze jej vyloučit. Tento rok by
měl být dle jeho názoru ve věci dalšího vývoje
bloku jednotné měny klíčový. Portugalsko nyní
čerpá finanční pomoc od veřejných věřitelů
-Evropské unie (EU) a Mezinárodního měnového
fondu (MMF). Dříve na možnost "řecké cesty"
upozornil deník Handelsblatt a analytici Financial
Times. Dle předsedy Evropské komise (EK)
platební neschopnost Portugalska nehrozí.
Podobný postoj zaujali i místní analytici či komisař
EU Rehn.

Evangelos Venizelos se stal předsedou řecké
strany PASOK
Řecký ministr financí post předsedy strany PASOK
získal dle očekávání. Zmíněný tak přejal vedení
strany od George Papandreoua, který v listopadu
odstoupil z funkce premiéra. Dle analytiků má
strana nyní malou šanci na vítězství v
nadcházejících všeobecných volbách kvůli
prosazování úsporných opatření, ke kterým většina
Řeků zaujímá negativní postoj. Strana by tak
mohla případně vstoupit do koalice s konzervativní
Novou Demokracii (ND).

25 tisíc německých alevitů protestovalo proti
tureckému premiérovi

Až 25 tisíc lidí se shromáždilo v Bochumi v
západním Německu na protest proti plánovanému
udělení ceny za toleranci tureckému premiérovi
Recep Erdogan Tayippovi. Demonstraci pořádala
komunita alevitů žijících v Německu. Jeden z
demonstrantů se vyjádřil slovy: "Tady v Německu
jsme cizinci, jsme cizinci v naší vlastní
zemi. Nevíme, kam jít jako Kurdové a alevité".

Ukrajina se chystá učinit ruštinu druhým
úředním jazykem
Oznámil o tom dnes ukrajinský prezident Viktor
Janukovyč v předvečer své návštěvy v Moskvě.
Zákonná regulace otázky druhého úředního jazyka
je podle prezidenta v zájmu obyvatelstva, které v
zásadě mluví dvěma jazyky, ukrajinsky a rusky.
Podle průzkumu provedeného v nedávné době
kyjevským Mezinárodním institutem sociologie
však pouze 27% Ukrajinců souhlasím s tím, aby
byly ukrajinský a ruský jazyk zrovnoprávěny.

Die Zeit: Ve francouzských předvolebních
kampaních sílí antievropská rétorika
Podle německého deníku Zeit oba největší favorité
na vítězství, socialista Francois Hollande a nynější
prezident Nicolas Sarkozy, hovoří v poslední fázi
svých předvolebních kampaní poněkud
antievropsky. Hollande se nechal slyšet, že v
případě svého zvolení do funkce prezidenta nechá
znovu projednat pak o rozpočtové kázni. Sarkozy
zase mluvil o případném vystoupení z Schengenu
či snižování počtu přistěhovalců. Dle deníku se
oba představitelé takto snaží oslovit voliče ve
středu politického spektra, kteří prozatím nejsou
rozhodnutí, komu svůj hlas odevzdají.

Tajemník Rady Evropy: „Běloruské úřady se
čím dál více izolují od demokratické Evropy“
Generální tajemník Rady Evropy Thorbjörn
Jagland takto reagoval po sdělení běloruské
televize o vykonání rozsudku smrti nad
Dzmitryjem Kanavalavem a Uladzislavem
Kavaljovem. Odsouzení byli obviněni z loňského
útoku v minském metru, při kterém zemřelo 15 lidí.
Proces vyvolal kritickou reakci západních
představitelů, neboť Bělorusko je
poslední evropskou zemí, jež trest smrti ještě
nezrušila. Evropská unie (EU) jí k tomuto kroku
vyzvala.

Britský ministr zahraničí komentoval blokování
britské webové stránky v Íránu
Britský stínový ministr zahraničních věcí William
Hague vyjádřil obavy ohledně cenzury v Íránu,
neboť britská internetová stránka Velká Británie
pro Íránce ("UK for Iranians") je nyní blokována.
Stránka byla spuštěna se záměrem oslovit Íránce,
vysvětlovat, diskutovat a jednat s nimi o politice ve
Velké Británii. Dle ministra však íránská vláda
cenzuruje i přístup k e-mailovým službám,
mezinárodním televizním kanálům a jiným zdrojům
informací.

Světová banka: Albánie musí snížit svůj
veřejný dluh
Vedoucí ekonom Světové banky pro Evropu a
Asii Intermit Gill uvedl, že Albánie musí snížit
veřejný dluh na 40% HDP. Nynější zadlužení země
se pohybuje okolo 60% HDP. To dle Gilla
způsobuje, že náklady na financování tohoto dluhu
poté chybí například ve zdravotnictví či vzdělávání.
Ekonom také vyzval albánskou vládu, aby
přijala opatření ke zvýšení účinnosti výběru daní,
dále zvýšila efektivitu v oblasti zdravotnictví,
vzdělávání, sociální ochrany a infrastruktury, což
by mělo podnítit větší ekonomický růst a tím snížit
zadlužení.

Joachim Gauck zvolen německým prezidentem 
Spolkové shromáždění dnes volilo nového
německého prezidenta. O úřad usilovali tři
kandidáti, zvítězil Joachim Gauck. Ten se tak stal
druhým vysoce postaveným politikem po boku
kancléřky Angely Merkel, který pochází z
východního Německa. Bývalý aktivista za
občanská práva byl jedním z hlavních představitelů
pokojné revoluce vedoucí k pádu Berlínské zdi v
roce 1989. Na post prezidenta kandidoval již v roce
2010, kdy byl poražen Christianem Wulffem, jenž
minulý měsíc rezignoval. 

Prezident Mexika potvrdil svou účast na
summitu NorthAm
Ten se bude konat 2. dubna ve Washingtonu D.C.
Spolu s mexickým prezidentem Felipe
Calderónema a jeho americkým protějškem
Barackem Obamou se mítinku zúčastní i kanadský
premiér Stephen Harper. Během setkání budou
zástupci těchto zemí jednat o pokroku v politice
mezi těmito třemi zeměmi a především stanoví
priority pro nadcházející měsíce. Dalším bodem
programu bude diskuze na téma bezpečnostní
spolupráce. Jednat by měli i o globálních
problémech.

Kolumbijská FARC oznámila, že je připravena
propustit 10 rukojmí
Jedná se o propuštění 10 rukojmí z řad policistů a
vojáků. K osudu civilních rukojmí se tato
nejznámější kolumbijská levicová guerrila
nevyjádřila. FARC ale požaduje po vládě, aby
vyslala humanitární kontrolu do státních věznic,
kde si svůj trest odpykávají členové guerrily. Svůj

požadavek skupina adresovala přímo prezidentu
Kolumbie Juanu Manuelu Santosovi. Právě vyslání
humanitární kontroly by mohlo propuštění rukojmí
oddálit. FARC již na začátku roku 2012 oznámila,
že je ochotna vyjednávat o příměří. Vláda
prezidenta Santose ale její návrh nepřijala. To
hlavně z důvodu nedůvěry prezidenta ve
věrohodnost skupiny. V únoru prezident Santos
uvedl, že jeho vládu zajímá pouze definitivní
ukončení činnosti levicových guerril.

Brazílie hodlá podat trestní oznámení na
ropnou společnost Chevron 
Spolu s trestním oznámením na 17 výkonných
zástupců americké ropné společnosti Chevron
hodlá Brazílie podat trestní oznámení i na
společnost Transocean, která má na starost
hloubení vrtů. Stává se tak z důvodu dalších
závadách ropného vrtu, které se udály 4 měsíce
po havárii ropného vrtu stejné společnosti, kdy do
oceánu vyteklo téměř 417 000 litrů ropy. V pátek
společnost Chevron uveda, že dočasně
pozastavuje své práce v brazilských vodách. 

Vatikán vyšetřuje únik citlivých informací
týkajících se korupce 
Někteří církevní hodnostáři jsou podezřelí z údajné
korupce, či finančních podvodů. O této záležitosti
před časem informoval i nuncius Vigano, jenž za
svůj dopis papeži sklidil ostrou kritiku. Vatikán byl
za "stát s důvody k obavám ohledně praní
špinavých peněz" v letošním roce poprvé označen
i americkým ministerstvem zahraničí.

V Moskvě proběhly další protesty proti
výsledkům ruských prezidentských voleb
V Moskvě dnes proběhly další nesankcionované
protestní akce opozice proti výsledkům ruských
prezidentských voleb. Policie na několik hodin
zadržela a následně propustila 20 jejích účastníků.
Představitelé opozice rovněž oznámili o plánech
uspořádat rozsáhlé demonstrace v předvečer
inaugurace prezidenta, která proběhne 7. května.

Evropská unie vyzvala Bělorusko k uvalení
moratoria na tresty smrti
Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Catherine Ashton ve svém
prohlášení vyzvala běloruské úřady k uvalení
moratoria na tresty smrti poté, co běloruská média
informovala o vykonání popravy druhého z
pachatelů odsouzených za loňský teroristický
útoku v minském metru. Podle slov šéfky evropské
diplomacie je trest smrti krutým a nelidským
trestem. Upozornila také na neodpovídající průběh
soudního procesu.

V Litvě proběhlo shromáždění, které vyzývá k
obraně vzdělávání národnostních menšin
5-7 tisíc osob (dle různých zdrojů) se zúčastnilo
shromáždění ve Vilniusu, které vyzývalo k obraně
vzdělávání národnostních menšin. Slogany
demonstrujících říkaly: "Mateřský jazyk - garance
kvality vzdělání". Sobotní protest se konal v den
prvního výročí přijetí zákona o vzdělávání, který je
kritizován především litevskými Poláky. Dle jejich
názoru je tento zákon začátkem konce výuky v
menšinových jazycích: polštině, ruštině či
běloruštině. Od 1. září 2011 je ve školách
národnostních menšin vykládán dějepis a zeměpis
týkající se Litvy v litevštině. Ve stejném jazyce je i
výuka předmětu "Základy vlastenecké výchovy".
Nově by také národností menšiny měly složit
maturitní zkoušku právě v litevštině, oproti
dosavadnímu mateřskému jazyku.
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V Itálii proběhla demonstrace proti
organizovanému zločinu
V italském městě Janově dnes vešly desítky tisíc
Italů do ulic, aby demonstrovaly proti praktikám
mafie a připomněly si oběti organizovaného
zločinu. Tuto demonstraci organizovalo seskupení
Liberia duchovního Luigiho Ciottiho.

Německá kancléřka je stále proti navyšování
kapacity záchranného fondu eurozóny 
Německá kancléřka Angela Merkel v pátek
potvrdila, že je stále proti trvalému navyšování
kapacity Evropského stabilizačního mechanismu
(ESM). Nynější kapacita fondu, jenž začne
fungovat od července 2012 je 500 miliard eur.
Kancléřka přesto uvedla, že Evropská unie (EU)
zváží dočasné paralelní
fungování prozatímního záchranného Evropského
fondu finanční stability (EFSF) se zmíněným ESM.
Rozhodnutí v této věci by mohlo přijít do konce
března. Navýšení kapacit fondu požaduje několik
zemí eurozóny, Mezinárodní měnový fond (MMF) i
členové skupiny G20.

Předseda Evropské komise: "Krize v EU
přetrvává"
V projevu během návštěvy Itálie předseda
Evropské komise (EK) José Manuel Barosso
zdůraznil, že krize v Evropské unii (EU) ještě
neskončila. Situaci v EU přirovnal k lodi na
rozbouřeném moři. "Ještě jsme nedopluli do
přístavu, ale našli jsme směr a prostředky, jak
kýženého cíle dosáhnout." Zopakoval nutnost
koncentrace na hospodářském růstu a boji s
nezaměstnanosti. O těchto bodech již jednala
Evropská rada na summitu 1.-2. března. Předseda
EK také sdělil názor, že zavedení společných
dluhopisů eurozóny, tzv. "eurobondů" bude v
budoucnosti nezbytné z hlediska společné fiskální
politiky. Tyto eurobondy by se dle jeho názoru
měly stát důležitým signálem o závazku členských
států. Poukázal také na nutnost získání důvěry
investorů, bez které hospodářský růst není možný.
K výběru následníka Jeana Claude Junckera ve
funkci předsedy tzv. euroskupiny se pan Barosso
nechtěl vyjadřovat.

Svatý Tomáš a Princův ostrov uznal
nezávislost Kosova
Verbální nóta o uznání kosovské nezávislosti by
dle zdroje Ministerstva zahraničních věcí Kosova
měla být doručena v průběhu dne. Populace
afrického státu Svatý Tomáš a Princův ostrov čítá
160 tisíc obyvatel.

Většina brazilských letišť pracuje nad svůj
kapacitní limit
Situace v 85% hlavních brazilských letištích je
podle závěrů Institutu aplikovaného ekonomického

výzkumu ( IPEA) znepokojivá, někde až kritická.
Až 12 z 20 hlavních letišť pracuje nad svůj
kapacitní limit. Letiště v Sao Paulu ročně odbaví o
21% pasažérů více, než na kolik je stavěno.
Důvodem je vyšší poptávka cest do nebo z
Brazílie. Ta se zvýšila především v posledních 9
letech. Podle studie IPEA jsou investice do
výstavby nových terminálů nezbytné. To i proto, že
Brazílii v příštích letech čekají dvě významné
sportovní události- Mistrovství světa ve fotbale v
roce 2014 a Olympijské hry o dva roky později.

Prezidentka Argentiny poděkovala Chile za
přízeň ve věci Falklandských ostrovů
Prezidentka Argentiny Cristina Fernández během
své návštěvy Santiaga de Chile poděkovala Chile i
jeho občanům za podporu, kterou vyjadřují
Argentině ve sporu o Falklandské ostrovy. Ty byly
do roku 1833 územím Argentiny. Po té je ale
začalo okupovat Spojené království, jehož
zaoceánským územím jsou Falklandy dodnes.
Argentina si na území nepřestala dělat nároky. I
kvůli 30. výročí války o Falklandy se spor mezi
zeměmi vyostřuje. Britský premiér David Cameron
označil postoj Argentiny za ,,koloniální". Argentina
v únoru podala oficiální stížnost k OSN kvůli
údajné militarizace Falkland Spojeným královstvím.
Ve čtvrtek argentinský ministr zahraničí Hector
Timerman oznámil, že Argentina hodlá podniknout
právní kroky, kvůli průzkumu ropných ložisek ve
falklandských vodách britskými společnostmi.
Britské ministerstvo zahraničí se k této věci
vyjádřilo se slovy ,, ilegální zastrašování". 

Bombové útoky v hlavním městě Sýrie u sídla
letecké rozvědky a ředitelství policie
V hlavním městě Damašku došlo k dvěma
bombovým útokům na sídlo syrské letecké
rozvědky a na policejní ředitelství, při kterých na
místě zahynulo 27 lidí. Syrská státní televize
uvedla, že za útokem stojí "teroristé", kteří bojují
proti syrské vládě.

Demokratická republika Kongo udělila
významné koncese na těžbu deštného pralesa
společnosti, kterou USA podezírají z podpory
hnutí Hizballah
Demokratická republika Kongo udělila výjimečné
lukrativní koncese společnosti Trans-M, která je
vlastněna libanonským podnikatelem Ahmede
Tajideene, který zároveň vlastní společnost Kongo
Futur, kterou USA považují za skrytý podnik
libanonského islamistického hnutí Hizballah.
Společnost Kongo Futur od roku 2010 čelí cíleným
sankcím ze strany USA  a vedla ke stále více
rostoucím obavám z obchodních aktivit Hizballahu
v Africe. Podle expertů jsou koncese udělené
konžskou vládou na těžbu stovek tisíc hektarů
deštného pralesa schopné generovat příjmy v řádu

stovek milionů dolarů po dobu více než 25 let. USA
považují Hizballah za jednu u "nejnebezpečnějších
teroristických organizací" a dlouhodobě ho obviňují
z praní špinavých peněz a z obchodu s narkotiky,
což Hizballah popírá.

Příští týden americká ministryně zahraničí
pravděpodobně rozhodne o pokračování
vojenské pomoci Egyptu
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton by
příští týden mohla definitivně rozhodnout o tom,
zda budou USA pokračovat v posílání vojenské
pomoci do Egypta ve výši 1,3 miliardy dolarů
ročně. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí
s odvoláním na neshody mezi USA a Egyptem v
otázce "demokratických svobod". Ačkoliv prezident
Obama dříve uvedl, že chce nadále pokračovat v
pomoci Egyptu, americké ministerstvo zahraničí
upozornilo, že rozhodnutí se teprve připravuje.
Americký Kongres již schválil vojenskou pomoc 1,3
miliardy dolarů pro Egypt na fiskální rok 2012,
kteýr končí 30. září a stejně tak do Egypta poslal
dalších 250 milionů dolarů hospodářské pomoci a
dalších 60 milionů dolarů do rozvojového fondu.
Americký zákon nově ovšem pro pokračování
podpory Egypta vyžaduje, aby egyptská vláda
podporovala přechod k civilní vládě, uspořádala
svobodné a spravedlivé volby a garantovala
svobodu projevu, shromažďování, náboženského
vyznání a nárok na řádný soudní proces. Zákon
ale také počítá s udělením výjimky, kterou může
vydat americký ministr zahraničí, shledá-li
pokračování ve vojenské pomoci za národní zájem
USA.

Egyptský parlament rozhoduje o kritériích pro
sestavení ústavodárného sboru 
Egyptský parlament zasedá, aby rozhodl o
konečných kritériích, které budou aplikovány pro
výběr členů 100-členného shromáždění určeného
k sepsání nové egyptské ústavy. Ústava bude mít
významný dopad na dosavadní pořádky v zemi,
neboť má nově předefinovat rozložení sil mezi
armádou, vládou a parlamentem.

V Mauritánii byl zadržen bývalý šéf libyjských
tajných služeb
Mauritánie zadržela šéfa libyjských tajných služeb
z doby vlády Muammara Kaddafi Abdullaha
al-Senussi na letišti v hlavním městě Nouckchott
po příletu z marockého města Casablanca s
padělaným maliským pasem, oznámila to
mauretánská státní tisková agentura AMI. Abdullah
al-Senussi čelí obvinění ze zločinů proti lidskosti i
Mezinárodního trestního soudu (ICC), který na něj
vydal zatykač, ovšem Mauritánie není smluvní
stranou tzv. Římského statutu o ICC a není proto
povinna al-Senussiho vydat. Mauretánské úřady
zatím neuvedly, jak se zadrženým naloží.
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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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