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Americký prezident Barack Obama varoval
Severní Koreu, že pokusy se střelami dlouhého
doletu jen zvýší izolaci země
Americký prezident Barack Obama reagoval na
oznámení severokorejských představitelů, že chtějí
v polovině dubna vynést satelit do vesmíru pomocí
střely dlouhého doletu na oslavu výročí narození
zakladetele Korejské lidově demokratické republiky
Kim Ir-sena. Barack Obama varoval Severní
Koreu, že tento akt pouze zvýší izolovanost země.
Jižní Korea se obává, že tato akce je cestou k
získání jaderné rakety. Situaci bude řešit summit o
jaderné bezpečnosti, který se v Soulu koná tento
týden.

Americký prezident Barack Obama se setkal s
tureckým předsedou vlády
Americký prezident Barack Obama se v neděli
sešel s tureckým předsedou vlády Recep Tayyip
Erdoganem a probírali především situaci v Sýrii.
Hovořili o neustávajícím násilí. Jenom během
neděle bylo v Sýrii zabito 58 lidí.  Americký
prezident s tureckým předsedou vlády hledali
způsob, jak podpořit protivládní opozici v Sýrii a jak
přimět syrskou vládu k ukončení násilí v zemi. Oba
státníci se setkali v jihokorejském hlavním městě
Soulu, kde se bude tento týden konat summit o
jaderné bezpečnosti.

Situace v Afghánistánu se neuklidňuje:
Nastražená bomba zabila 8 lidí
Na silnici v provincii Jižní Kandahár vybuchla
nastražená bomba a zabila 8 lidí z bezpečnostní
hlídky. Jedním ze zabitých je i americký voják. K
bombovému útoku se přihlásilo hnutí Taliban, které
ukončilo mírové rozhovory se Spojenými státy.
Incident se stal ve stejné provincii, kde americký
voják zastřelil 17 civilních obyvatel. Hnutí Taliban
nevěří, že americká armáda viníka spravedlivě
potrestá. 

Spojené státy americké zaplatily odškodné za
oběti střelby Roberta Balese
Vláda Spojených států amerických zaplatila
rodinám obětí útoku Roberta Balese ve vesnici
Alokozai 50 000 dolarů za každého mrtvého a 11
000 dolarů za každého raněného. Americká
armáda obvykle platí odškodné za civilní oběť ve
výši 2 000 dolarů a za raněného civilistu 1 000
dolarů. Důvodem takto vysoké částky je snaha
urovnat diplomatické vztahy s Afghánistánem.
Rodiny obětí se k částkám mediálně nevyjářily.
Dříve ovšem z jejich středu rezonoval více
požadavek potrestání Roberta Balese než peněžní
náhrady.

V Bělorusku proběhly masové protesty opozice
Běloruská opozice dnes uspořádala masový
pochod a demonstraci při příležitosti oslav Dne
svobody - neoficiálního svátku na počest vzniku
Běloruské lidové republiky v roce 1918. Podle
údajů ministerstva vnitra se před budovou Národní
akademie věd v Minsku shromáždilo okolo 700 lidí,
neoficiální zdroje však uvádí nejméně dvojnásobný
počet účastníků. V obou případech se jedná
o nejmasivnější sankcionovanou protestní akci od
prosince roku 2010, kdy se v
ulicích Minsku shromáždily desítky tisíc odpůrců
vlády Alexandra Lukašenka. Podle běloruského
hnutí Charta 97 byla v předvečer Dne svobody
policií zadržena řada významných představitelů
běloruské opozice, někteří z nich byli později
propuštěni.

V Kišiněvě se konal pochod za sjednocení
Rumunska a Moldavska
Stoupenci připojení Moldavské republiky k

Rumunsku dnes při příležitosti 94. výročí
sjednocení obou zemí (27. března 1918)
uspořádali pochod v moldavské metropoli
Kišiněv. Mezi přibližně tisícovkou účastníků byli
mimo jiné zástupci Národní liberální strany, jejíž
program je zaměřen na sjednocení obou zemí do
jednoho státu, a studenti. Konání pochodu se
snažili zabránit představitelé strany "Patriotů
Moldavska", došlo k několika potyčkám.

Moskevský patriarcha ostře odsoudil protestní
akci skupiny Pussy Riot
Moskevský patriarcha Kirill se poprvé oficiálně
vyjádřil k incidentu v moskevském pravoslavném
chrámu Krista Spasitele, kde koncem února
proběhlo vystoupení ruské feministické punkové
kapely Pussy Riot. Aktivistky zde před
oltářem zazpívaly píseň s názvem "Bohorodičko,
vyžeň Putina" a celou akci následně označily za
"punk-bohoslužbu". Dvě členky kapely byly
zatčeny za výtržnictví a hrozí jim až sedmileté
tresty odnětí svobody. Na internetu vznikla petice
za jejich osvobození a za stejným účelem proběhla
v Moskvě demonstrace.

Svržení ministři v Mali protestují proti svému
zadržení hladovkou
Vládní ministři, kteří byly armádou zadrženi při
vojenském převratu, protestují hladovkou. Jedná
se celkem o 14 nyní již bývalých ministrů.
Mezinárodní organizace žádají rychlé řešení
situace.

Vládní strana v Nigérii si zvolila svého
předsedu
Alhaji Bamanga Tukur byl jednoznačně zvolen
předsedou vládnoucí Lidové demokratické strany
(PDP). Tukur zůstal jediným kandidátem poté, co
všichni ostatní z voleb odstoupili. Důvodem ke
stažení kandidatury měla být nízká šance k
vítězství. Tukur byl podporovaným kandidátem
současného nigerijského prezidenta Goodluck
Jonathana, který zvažuje svou další účast v boji o
prezidentské křeslo ve volbách v roce 2015.

Státní schodek Egypta se zvýšil na 8 miliard
dolarů
Egyptská centrální banka uvedla, že se veřejný
dluh země zvýšil. Důvodem je oslabená ekonomika
po protestech, které svrhly prezidenta Husni
Mubaraka. Státní deficit se za posledních šest
měsíců zvýšil z 2,6 miliard dolarů na 4,1 miliardy
dolarů. Egypt zaznamenal významné snížení
přímých zahraničních investic. Egyptská
ekonomika z velké části stojí na cestovním ruchu,
který negativně ovlivňuje politická nestabilita v
zemi.

V Jemenu se protestuje proti věrným bývalého
prezidenta ve vládě
V ulicích hlavního města Sanaa protestují
demonstranti a požadují odstranění "věrných"
bývalého prezidenta Ali Abdullah Saleha z
mocenských struktur ve vládě, ve vojenskéma
bezpečnostním aparátu. Demonstranti rovněž
vyzvali k trestnímu stíhání bývalého prezidenta
Saleha a jeho spolupracovníků za vraždy tisíců
protivládních demonstrantů během hlavních
protivládních protestů.

Ropné rezervy Venezuely vzrostly
Prezident Chávez oznámil, že byla ověřena
přítomnost dalších 1,5 miliardy barelů ropy. Díky
tomu množství ropy ve venezuelských vodách
vzrostlo na 300 miliard barelů ropy, což činí téměř
25% celkových světových zásob. Venezuela tak
má větší rezervy ropy, než Saúdská Arábie, jejíž

zásoby sahají k 265 miliardám barelů. Plánem
vlády prezident Cháveze je nyní posílit obranu,
ochranu a suverenitu nad svými zásobami ropy. V
tom by měly pomoci i zbraně dodané Ruskem, jejíž
druhou várku Venezuela v únoru obdržela.

Bývalý šéf MAAE: "informace o plánech Íránu
vytvořit jadernou zbraň jsou převážně z Izraele
a USA"
Bývalý ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou
energii (MAAE) Hans Blix v rozhovoru pro
katarskou televizi Al-Jazeera zkritizoval zprávu
MAAE z 8. listopadu 2011 o tom, že Írán vyvíjí
aktivity, které by mohly vést ke snaze získat
jadernou zbraň. Podle Hanse Blixe totiž MAAE
získávala pro tuto zprávu informace převážně z
amerických a izraelských zdrojů. "Můj názor je, že
informace, ze kterých MAAE vychází, by měly být
posuzovány velmi pečlivě a kriticky," prohlásil Blix
a uvedl pro příklad události v Iráku, kde se často
vycházelo z informací, které byly později vyvráceny
nebo nepotvrzeny.

Guvernér Falkland: Argentina neuznává
sebeurčení ostrovanů
Tak se vyjádřil guvernér Falklandských ostrovů
Nigel Haywood ke sporu mezi Argentinou a
Spojeným královstvím ohledně nadvlády nad
ostrovy. Uvedl ale, že žádná hnutí pro sebeurčení
se na ostrově nevyskytují. Dodal, že se více, než o
sebeurčení se ostrované snaží udržet
konstitucionální vztah se Spojeným královstvím.
Zdůraznil, že argentinská vláda má potíže i s
uznáním vlády Falkland.

Papeže Benedikta XVI. v Mexiku přivítaly
stovky tisíc lidí
Mezi nimi byli i prezidentští kandidáti, který se o
post hlavy státu utkají ve volbách 1. července,
nebo nejbohatší člověk světa, podnikatel Carlos
Slim. Již včera se papež setkal s prezidentem
země Felipe Calderónem, aby spolu diskutovali o
problematice násilí, spjatého s drogovou válkou.
Dnes papež Benedikt XVI. absolvoval mši v parku
Bicentennial, ve městě Silao. Mexiko, které je
druhou nejlidnatější katolickou zemí světa, bylo
první zastávkou v papežově první cestě po latinské
Americe. Zítra se papež přesune na Kubu.

Prezident Chávez se vrací na Kubu kvůli
radioterapii
Jen měsíc po operaci, při které byla prezidentu
Venezuely vyňata maligní léze z oblasti pánve, se
prezident Hugo Chávez vrací zpět na Kubu, aby
zde podstoupil radioterapii. Podle svých slov dal
prezident na radu svých lékařů, aby radioterapii
začal co nejdříve. Na Kubě, kam přicestoval pouhý
den před návštěvou papeže, se prezident zdrží pár
dní.

Rusko vyjádřilo podporu mírovým snahám
vyslance OSN a Ligy arabských států pro Sýrii
Ruský prezident Dmitrij Medveděv vyjádřil podporu
vyslanci OSN a Ligy arabských států pro Sýrii Kofi
Annanovi, který se snaží zprostředkovat mírový
proces v Sýrii, při jeho návštěvě v Moskvě. Podle
Ruska je mírové úsilí vyslance OSN a Arabské ligy
poslední šancí, jak zabránit "dlouhé a krvavé
občanské válce v Sýrii", jak uvedl ruská prezident.

Situace v Mali se uklidnila - moc definitivně
převzala armáda, ovšem na severu pokračuje
povstání
Situace v hlavním městě Bamako se se od
vojenského puče pomalu dostává zpět do
normálního stavu poté, co Národního výbor pro
obnovení demokracie a státu (CNRDR), který se
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chopil moci a svrhl prezidenta Amadou Toumani
Touré, nařídil stažení vojáků z ulic zpět do
kasáren. Podle informací ze severu Mali ale
rebelové využili vojenského převratu a podařilo se
jim zahájit ofenzivu proti dalším třem městům na
severu.

Milice zaútočila na turecký luxusní hotel v
libyjském hlavním městě
Ozbrojené milice zaútočily na hotel Rixos,
vlastněný tureckým podnikatelem, který sloužil v
době občanské války zahraničním novinářům a
jehož bezpečnost garantovala libyjská armáda
loajální Muammarovi Kaddafi. Důvodem vtrhnutí
milicionářů z města Zintan, kteří od převratu
zůstávají v Tripolisu, je fakt, že jeden z jejich členů
dlužil hotelu od září 2011 peníze za ubytování a
hotel požadoval proplacení účtů. Milicionáři při
odjezdu z hotelu, kde zranili několik osob, unesli i
hotelového manažera, kterého později po několika
hodinách propustili. Podle obyvatel Tripolisu je
situace ve městě i po celé Libyi stále nestabilní a
nejistá.

V Maroku se uskutečnil průvod desítek tisíc lidí
na podporu Palestiny
Desítky tisíc Maročanů v hlavním městě Rabat
vyšlo do ulic v rámci pochodu " al-Adl Wal Ihsan
(Spravedlnost a duchovno), který se uskutečnil na
podporu palestinské věci. Pochod organizovaly
islámská hnutí, která se staví do opozice vůči
marocké vládě a králi. Zatímco policie uvádí, že
průvodu se zúčastnilo přes 11 000 lidí, organizátoři
hovoří až o 100 000 a agentura Reuters udává
počet 40 000 lidí. Analytici se ale shodují, že jde o
snahu opozice ukázat marocké vládě svou sílu.

V Senegalu probíhá druhé kolo prezidentských
voleb
V senegalském druhém kole prezidentských voleb
proti sobě stojí prezident Abdoulaye Wade, jehož
třetí kandidatura v řadě vyvolala dříve sérii
protestů, a bývalý senegalský premiér Macky Sall,
který byl dříve prezidentovým politickým
spojencem. Západoafrický regionální blok
ECOWAS provozující v Senegalu pozorovatelskou
misi vyzval všechny voliče k zachování klidy v
zájmu upevňování demokracie a zachování
politické stability, což bylo zdůrazněno vzhledem k
vojenskému převratu v Mali.

Diskuze středoamerických států na téma
možné legalizace drog
Diskuze na téma případné legalizace drog se
konala v guatemalském městě Antigua, jako
součást summitu středoamerických států na téma
bezpečnosti. Vedl ji prezident země Otto Pérez
Molina. Právě ten se před pár dny k věci vyjádřil se
slovy, že ,,je potřeba mít přijatelné alternativy ve

věci distribuce a konzumace drog". Prezident
Pérez Molina během debaty uvedl, že boj proti
drogovému průmysl, který trvá přes 40 let,
vyhrávají drogové kartely. Případná legalizace by
tak mohla snížit násilí, které je páchané v
souvislosti s obchodem s drogami. Právě tento
druh násilí je jedním z největších problémů zemí
střední Ameriky. Právě přes tyto státy vede
obchodní drogová cesta, spojující země Jižní
Ameriky se severoamerickým trhem. Případná
legalizace drog se bude projednávat i na
dubnovém Summitu Amerik v kolumbijském městě
Cartagena de las Indias. Proti legalizaci se výrazně
staví především USA.

Ve Španělsku začal provoz nízko-nákladových
aerolinií Iberia Express 
Nové aerolinie Iberia Express spustily provoz v
neděli, s cenami začínajícími již na 25 eurech za
jednosměrnou letenku. Aerolinie se tak snaží
prosadit na lukrativním trhu s nízko-nákladovými
přepravci. V minulém roce byla nejúspěšnější
leteckou společností z pohledu počtu cestujících
na španělském trhu právě nízko-nákladová
společnost Ryanair. Proti této nově vzniklé firmě
nedávno stávkovali zaměstnanci aerolinií Iberia.

Ve Slovinsku probíhá referendum o právech
homosexuálů
Slovinci v neděli v referendu hlasují o návrhu
zákona schváleného parlamentem, jenž dává
homosexuálním párům téměř stejná práva jako
manželským svazkům. Návrh je tak liberálnější než
dosavadní právní úprava z roku
1976. Konzervativní občanské organizace
podporované katolickou církvi, které se zákonem
nesouhlasí, shromáždily 40 tisíc
podpisů potřebných ke svolání tohoto referenda.
Dle návrhu by homosexuálové mohli získat "stejný
právní status" jako heterosexuální svazky, včetně
dědictví, daní, či návštěv partnera v nemocnici.
Jedinou výjimkou zůstává adopce, kde jeden
partner může adoptovat dítě druhého partnera,
společně však homosexuální pár adoptovat dítě
nemůže.

Německá strana CDU je pravděpodobně
ochotná dělat ústupky opozici
Německá kancléřka Angela Merkel a další přední
politici německé strany CDU jsou podle
německých novin Süddeutschen Zeitung
ochotní udělat ústupky pro souhlas opozice s
fiskálním paktem Evropské unie (EU). Za souhlas s
touto smlouvu byl již opozici nabídnut program
proti vysoké nezaměstnanosti mladých lidí a
program na podporu růstu ekonomik zemí jižní
Evropy.

Italský premiér vyjádřil obavy ze stavu
veřejných financí Španělska
Na konferenci v Cernobbio u jezera Como vyjádřil
italský premiér Mario Monti obavy z nepříznivého
vývoje veřejných financí Španělska. Monti tvrdí, že
tamější situace sebou nese riziko krize, zvláště na
trhu s dluhopisy. To by v důsledku provázanosti
ekonomik mohlo vyvolat hrozbu i pro Itálii. O té se
premiér vyjádřil, že nyní není v nejlepší
pozici. Španělská vláda se před časem dohodla s
Evropskou unii (EU) na změně cíle snížení
státního zadlužení pro letošní rok,  neboť kabinet
premiéra Rajoye není schopen naplnit sliby
předešlé vlády.

Britský politik odstoupil z funkce za prodej
přístupu k premiérovi
Jeden z pokladníků Konzervativní
strany Peter Cruddas odstoupil poté, co
údajně nabízel přístup k britskému premiérovi
Davidu Cameronovi či ministru financí Georgi
Osbourneovi výměnou za dar ve výši 400 tisíc
dolarů. Britský list Sunday Times zveřejnil video,
na kterém politik nabízí tento "obchod"
investigativnímu novináři. Cruddas uvedl, že svého
činu velmi lituje. Konzervativní strana uvedla, že
žádný takovýto dar přijat nebyl a že věc bude
prošetřená.

Začaly prezidentské volby v Jižní Osetii
Volební místnosti v hlavním městě Jižní Osetie,
které opakovaně volí svého prezidenta, v neděli
přivítaly první voliče. Jeden z kandidátů, Dmitry
Medoyev, uvedl, že současné volby jsou dalším
krokem k potvrzení nezávislosti Jižní
Osetie. "Budeme upevňovat naši nezávislost,
usilovat o uznání ze strany mezinárodního
společenství a budování demokratického státu."
Nově byly volby v Jižní Osetii, jejíž nezávislost
uznává Rusko, vyhlášený poté, co Vrchní soud
anuloval výsledky listopadových voleb. Ty
neuznaly ani EU a NATO. Nynějšími kandidáty
jsou: velvyslanec Jižní Osetie v Rusku
Dmitrij Medoyev, ombudsman pro lidská práva
David Sanakoyev, bývalý předseda Výboru státní
bezpečnosti Leonid Tibilov a komunistický
vůdce Stanislav Kochiyev.

V Petrohradu proběhla další demonstrace proti
V. Putinovi
Počet demonstrantů v Petrohradu se odhaduje na
800-3000 osob. Mottem demonstrace se mělo stát
heslo : "Třetí volební období- ve vězení". Účastnící
akce tak vyjadřují nesouhlas s výsledky
prezidentských voleb, jejichž vítězem se stal právě
Vladimir Putin.
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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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