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Izraelská armáda zadržela vůdce hnutí Hamas
na Západním břehu Jordánu
Izraelská armáda zadržela při zásahu v jeho
rezidenci vůdce hnutí Hamas Abdula Azize na
Západním břehu Jordánu ve městě al-Khalil,
informuje o tom agentura PressTV s tím, že
izraelské operace proti Palestincům na Západním
břehu Jordánu jsou běžné, přičemž údajně
dochází k zatýkání nejen aktivistů, ale i civilistů, a
to často i bez udání důvodu.

Turecký premiér v Íránu řeší íránský jaderný
program
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan do Íránu
dorazil ze summitu o jaderné bezpečnosti, který se
konal v Jižní Koree. Turecký premiér se setká s
íránským prezidentem
Mahmoudem Ahmadinejadem a dalšími íránskými
představiteli, přičemž se očekává, že budou jednat
o íránském jaderném programu. USA, Velká
Británie, Francie, Rusko, Čína a Německo se již
dříve shodly na dalším společné jednání s Íránem
o jeho jaderném programu 13. dubna v Turecku.

Německé firmy považují Českou republiku za
"atraktivnější než Čínu"
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
(ČNOPK) zveřejnila průzkum, ze kterého vyplývá,
že německé firmy považují Českou republiku
za nejatraktivnější lokalitu pro investice ve střední
a východní Evropě, přičemž vlastní obchodní
aktivity německé společnosti hodnotí ve většině
případů optimističtěji než obecný vývoj české
ekonomiky. Většina německých společností
považuje podle ČNOPK Českou republiku z jejich
pohledu za atraktivnější lokalitu, než je Čína a
většina společností, které v České republice
působí by prý svou volbu zopakovala.

Protesty v Mali na podporu vojenského
převratu a proti zahraničí
Tisíce demonstrantů v hlavním městě skandovali
hesla na podporu představitelů vojenského
převratu a proti hrozbám zemí západoafrického
regionálního sdružení ECOWAS, které dle
vyjádření prezidenta Pobřeží slonoviny zvažují
intervenci do Mali.

Komory vydaly první povolení k ropnému
průzkumu
Keňská společnost Bahari Resources Ltd získala
od vlády licenci k vůbec prvnímu ropnému
průzkumu na území Komorského svazu. Na země
východní Afriky je upírána celosvětová pozornost,
neboť se předpokládá, že na jejich území leží
dosud neobjevená ropná ložiska - to potvrzují i
kroky ropných společností. Keňa v pondělí
oznámila svůj první objev ropy na severu země.
Ekonomika Komor je závislá především na
zemědělství a rybolovu.

Muslimské bratrstvo v Egyptě zvažuje navržení
vlastního prezidentského kandidáta
V úterý se sešli vedoucí představitelé Muslimského
bratrstva, aby projednali, zdali navrhnou kandidáta,
který se bude ucházet o prezidentský post.
Generální tajemník Mahmoud Hussein uvedl, že
jednání skončilo pozdě večer bez konsensu.
Vedení Muslimského bratrstva, které patří k
nejsilnějším politickým uskupením v zemi, se proto
sejde i příští úterý. Prezidentské volby jsou
naplánované na květen letošního roku.

Volební komise Senegalu zveřejnila úplné
výsledky prezidentských voleb
Prezidentské volby, které se konaly v neděli, s
převahou vyhrál bývalý premiér země Macky Sall

se ziskem 65,80 % hlasů. Současný prezident
Abdoulaye Wade obdržel 34,2 % hlasů, přestože
první kolo vyhrál. Podle evropských pozorovatelů
byly volby věrohodné a proběhly bez větších
problémů. Předseda volební komise Demba Kandji
uvedl, že volební účast byla zhruba 55% a voleb
se zúčastnilo více než 5 milionů registrovaných
voličů. Macky Sall by měl složit přísahu v úterý
následujícího týdne.

Světová banka schválila Kamerunu půjčku ve
výši 132 milionů dolarů
Světová banka poskytne Kamerunu půjčku s
nulovou úrokovou sazbou na výstavbu přehrady,
která má zajistit elektřinu na západě země.
Světová banka se připojila k několika dalším
organizacím, které mají pomoct s financováním
hydro-energetického projektu Lom Pangar na řece
Sanaga, který má pomoci řešit situaci, kdy má na
venkově přístup k elektřině pouze 14% obyvatel.
Celý projekt má vyjít na 494 milionů dolarů.
Stejnou částkou jako Světová banka přispěla na
projekt i Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA).

Firma Rio Tinto zvažuje prodej svých
diamantových dolů
Společnost Rio Tinto, která je třetí největší
světovou těžební firmou, uvažuje nad prodejem
diamantových dolů v Austrálii, Kanadě a
Zimbabwe. Důvodem je menší poptávka po
diamantech. K podobnému kroku přistoupila i
konkurenční společnost BHP Billiton. Společnost
Rio Tinto vlastní 100% podíl v dole Argyle v
Austrálii, z něhož jsou těženy proslulé růžové
diamanty, 60% podíl v dolu Daivik v Kanadě a 78%
dolu Murowa v Zimbabwe. Firma zvažuje přechod
k těžbě ziskovějších komodit, jako je železná ruda,
měď a uran.

Produkce kukuřice v Jihoafrické republice
klesla o 3 %
Největšímu africkému producentu kukuřice se
podle předpokladů snížila sklizeň této zemědělské
plodiny o 3 % kvůli suchům. Jihoafrická republika
vypěstovala 11,3 milionů tun. Oproti roku
předchozímu jde o pokles v řádu 400 000 tun.
Velká část exportu Jihoafrické republiky ve výši
více než jednoho milionu tun kukuřice v
současnosti míří do suchem postiženého Mexika.

Léčba bývalého brazilského prezidenta Luly je
úspěšná
Tak se vyjádřili jeho doktoři. V říjnu roku 2011 byla
bývalému prezidentovi Luisi Inaciu Lulovi da Silva
diagnostikována rakovina hrtanu. Bývalý prezident
již absolvoval léčbu chemoterapiemi a radioterapii.

Papež Benedikt XVI. se setká s gen. Fidelem
Castrem
Právě bývalá hlava státu Fidel Castro požádal o
soukromé setkání s papežem Benediktem XVI.,
který je na návštěvě Kuby. Gen. Fidel Castro se
před 14 lety setkal i s tehdejším papežem Janem
Pavlem II., který v roce 1998 navštívil Kubu.
Benedikt XVI. dnes odsloužil mši na Havanském
Náměstí Revoluce, které se účastnily stovky tisíc
lidí. Během ní papež naléhal na kubánský lid, aby
si vytvořil ,,autentickou svobodu". Již zítra papež
Kubu opustí a zakončí tak svou první
latinskoamerickou cestu, která se skládala z
návštěvy Mexika a Kuby.

6 laureátů Nobelovy ceny se připojuje k žádosti
o vyjednávání ohledně Falklandských ostrovů
6 držitelů Nobelovy ceny ze 4 kontinentů žádají
Spojené království, aby začalo s Argentinou
vyjednávat ve věci nadvlády nad Falklandskými

ostrovy a připojují se tak k žádosti OSN. Dopis
britskému premiérovi Davidu Cameronovi předložil
argentinský držitel Nobelovy ceny Adolfo Pérez
Esquivel, kterému podporu vyjádřili držitelé ceny
ze Severního Irska, Íránu, Jižní Afriky, USA a
Guatemaly. Již dříve se Ministerstvo zahraničí
Spojeného království vyjádřilo, že je země ochotna
vyjednávat o čemkoli, jen ne o nadvládě nad
Falklandami, Jižní Georgií a Sandwichovými
ostrovy.

Pákistánský armádní generál se sejde s
americkými vojenskými představiteli
Pákistánský armádní generál Pervez Kayani se
sejde na vojenském velitelství v Rawalpindi,
nedaleko Islamabádu, s americkými generály
Johnem Allenem a Jamesem Mattisem. Hovořit
budou o napravení vztahů mezi oběma zeměmi,
které způsobily americké letecké údery na území
Pákistánu. Po těchto incidentech vykázali
pákistánští představitelé americké vojáky z
vojenské základny v Pákistánu a uzavřeli hranice
pro zásobování vojáků NATO a Afghánistánu.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii se
připravuje na jednání s Íránem
Yukiya Amano, nejvyšší představitel Mezinárodní
agentury pro atomovou energii se na rozdíl od
svého předchůdce, domnívá, že vše nasvědčuje,
že Írán se angažuje ve výrobě jaderné bomby.
Vyslanec Íránu Ali Asghar Soltanieh řekl, že Írán
se nepokouší vyrobit jadernou bombu, ale nevzdá
se nikdy svého programu na obohacování uranu.
Írán odmítl vstup Mezinárodní agentury pro
atomovou energii do svých nukleárních laboratoří.
Odmítnutí zdůvodnil Ali Asghar Soltanieh tím, že
nemůže komukoli, kdo si řekne povolit přístup do
íránských vojenských prostorů. Vzájemné
rozhovory budou v následujícím měsíci
pokračovat.

OSN: oběti zemětřesení na Haiti v roce 2010
jsou v existenčním ohrožení
Podle humanitárního koordinátora OSN Nigela
Fishera se z důvodu nedostatku peněz musela
snížit míra služeb v táborech pro ty, kteří kvůli
zemětřesení v roce 2010 přišli o střechu nad
hlavou. Dodal, že dárci v roce 2011 darovali pouze
polovinu potřebné částky. Právě kvůli nedostatku
peněz jsou existence téměř 500 000 Haiťanů v
táborech v ohrožení. Především by mohlo dojít ke
zhoršení zdravotní situace těchto osob, jelikož
nedostatek peněz by se mohl odrazit na boji s
cholerou. Dalším faktorem, který může tyto lidi
ohrozit je nadcházející sezóna silných dešťů a
hurikánů, které by mohly způsobit záplavy.

Francie jedná se Spojenými státy o uvolnění
strategických zásob ropy
4 týdny před prezidentskými volbami oznámili
představitelé Francie, že jednají se Spojenými
státy americkými a Velkou Británií o uvolnění
strategických zásob ropy, kvůli snížení cen.
Francouzský ministr pro energetiku Eric Besson
řekl, že o to Francii požádaly Spojené státy
americké. Ceny nafty ve Francii dosáhly
historického maxima a tvoří silné téma
prezidentské kampaně. Předseda Mezinárodní
energetické agentury Van der Hoeven prohlásil, že
Mezinárodní energetická agentura se k podobné
akci nechystá, ale nebude bránit v unilaterálním
rozhodnutím.

Bolivijská policie objevila zbraně ve vozidlu
americké ambasády
Podle agentury AFP bolivijský ministr vnitra
oznámil, že během kontroly dodávky, patřící
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ambasádě USA v Bolívii, byly policisty objeveny
střelné zbraně. Mezi nimi byli i 3 brokovnice,
revolver a více, než 2000 patron. Policie zastavila
vozidlo díky tipu od výzvědné služby. Ministr vnitra
Carlos Romero celou záležitost označil za věc
,,národní bezpečnosti". V nedávné době prezident
země Evo Moráles pohrozil uzavřením americké
ambasády v La Paz za předpokladu, že se USA
nepřestanou ,, vměšovat do vnitřních záležitostí
země". 

Řecku v červnu vyprší lhůta na provedení
opatření proti ilegálním přistěhovalcům
Před vypršením této lhůty varoval řecký ministr pro
ochranu občanů Michalis Chrysochoidis. Jedním z
následků neprokázání účinnosti boje proti ilegálním
uprchlíkům by mohlo být i opuštění
Schengenu. Řecká vláda se také obává, že by
mohla kvůli zmíněnému problému přijít o finanční
prostředky v rámci EU. Rozhodla se tedy do roku
2014 vytvořit 30 zadržovacích středisek pro ilegální
imigranty.

Italský premiér: "Za začátek dluhové krize
nesou zodpovědnost Německo a Francie"
Italský premiér Mario Monti během své návštěvy
Japonska označil hlavní viníky začátku dluhové
krize. Dle jeho názoru jsou těmito zeměmi
Německo a Francie, které v roce 2003 pojaly Pakt
růstu a stability zavazující země eurozóny k
rozpočtovému deficitu do výše 3% HDP o něco
"benevolentněji" a tím, že nebyly potrestány, daly
špatný příklad ostatním členům jednotného
měnového bloku. V roce 2003 Německo vykázalo
deficit 3,8% HDP, Francie 4,1% HDP. Rada
ministrů financí (Ecofin), která rozhoduje o
uplatňování sankcí za porušení těchto pravidel
však potrestání obou zemí odložila.

Brusel udělil pokutu ve výši 2,5 milionu eur
dvěma českým firmám
Pokutu 2,5 milionu eur udělila Evropská komise
(EK) českým společnostem Energetický a
průmyslový holding (EHP) a EP Investment
Advisors. EK pokutu odůvodnila argumentem, že v
roce 2009 měly firmy bránit antimonopolnímu
vyšetřování.

V Novém Dillí se konala manifestace odporu
Tibeťanů vůči Číně
Hlavní příčinou protestů je návštěva čínského
prezidenta Hu Jintao, která se koná za účelem
probíhajícího summitu zemí uskupení BRICS. V
rámci protestů došlo k incidentu, při němž se jeden
z tibetských účastníků zapálil. Jedná se přibližně
již o třicátý podobný případ sebeupálení za
posledních několik měsíců. Tibetský duchovní
vůdce Dalajláma je Pekingem označován za
iniciátora těchto protestních akcí.

Zahájení summitu zemí BRICS
Summit se koná v indickém hlavním městě Nové
Dillí a jeho letošním tématem je „Partnerství pro
stabilitu, bezpečnost a spolupráci“. Mezi členské
země uskupení BRICS se řadí Čína, Brazílie,
Rusko, Indie a JAR. Jedním z předpokládaných
výstupů konference by měl být i konsenzus
ohledně aktuálního dění v Iránu a Sýrii. Uskupení
zemí BRICS  je mnoha odborníky označováno za
zcela jedinečný projekt s enormním potenciálem. V
současnosti zastupují členské země přes 40%
světové populace a podílí se na 20% produkce
světového HDP. V rámci projektu usilují o
spolupráci na ekonomické i politické úrovni.

Sonda do útrob jednoho z reaktorů jaderné
elektrárny Fukushima Daiichi odhalila větší
radiaci než se očekávalo
Sonda vpuštěná do vnitřku druhého z šesti
reaktorů poškozené jaderné elektrárny odhalila, že
úroveň radiace je zde vyšší než je pro člověka
smrtelné. Množství chladící kapaliny uvnitř
reaktoru a v bazénech s vyhořelým palivem je
naopak menší než technici předpokládali. Celkové
poškození zařízení je dle průzkumu také větší.
Provozovatel a majitel elektrárny společnost Tokyo
Electric Power i nadále tvrdí, že je všech šest
reaktorů bezpečně odstaveno. Poznatky získané
při průzkumu útrob druhého reaktoru však
naznačují, že dekontaminační a zabezpečovací
práce budou trvat déle než se plánovalo.

Vrchní velitel indické armády: "Národní obrana
je zastaralá"
Generál Singh ve svém dopise premiérovi uvedl,
že technika, kterou disponují indičtí vojáci, je
zastaralá a navíc jí není dostatečné množství.
Podle generála Singha je kriticky zastaralých více
než 97% vzdušných sil, tankové divize postrádají
munici a pěchotě chybí moderní vybavení pro boj v
noci a za ztížených podmínek. Modernizace je prý
pomalá a nedostatečně plánovaná. Navíc se zde
také objevili další obvinění z úplatku týkající se
nákupu armádních vozidel. Ministr obrany již v
reakci na to vydal prohlášení, ve kterém se vláda
zavazuje učinit vše nezbytné pro dostatečnou
obranu země. Celá situace generuje v Indii stále
větší napětí mezi vládou a armádou.

Východní Libye hrozí zastavením dodávek ropy
Libyjská Rada pro správu Kyrenaiky, která
deklarovala autonomii východní Libye na centrální
vládě v Tripolisu a Prozatímním národním
kongresu (NTC), pohrozila zastavením dodávek
ropy v případě, že ústřední vláda nevyhoví
požadavku Lidového kongresu Kyrenaiky (CPC) na
uvolnění více míst v libyjském parlamentu. Situace
opět přiživila obavy nadnárodních ropných
společností a stejně tak i centrální vlády a obyvatel

Tripolisu před rozpadnutím Libye. Včera předseda
NTC Mustafa Abdel Jalil navštívil druhé největší
město Benghazi, které je zároveň sídlem
jednostranně vyhlášené východolibyjské
autonomie, a sešel se s hlavou CPC Bubakerem
Buerou, který setkání označil za "obecné" a za
začátek dialogu bez konkrétních návrhů.

Indická vláda zreviduje výši daní z obchodu se
zlatem, cla však zůstanou stejná
Důvodem jsou protesty zlatníků po celé zemi. Ti se
obávají, že navýšení daní i na "neznačkové"
šperky by výrazně negativně ovlivnilo jejich
podnikání. Dovozní cla však zůstanou i nadále na
stejné úrovni. Indie je největším světovým
odběratelem zlata se 32% z celkové poptávky.
Čína zahrnuje zhruba 20% poptávky, Evropa 13%,
Blízký východ 12% a Severní Amerika 8%. 15%
tvoří zbylé země a regiony. V roce 2011 se podle
statistik do Indie dovezlo přes 933 tun zlata.

Rada bezpečnosti OSN se obává války mezi
Jižním Súdánem a Súdánem
Rada bezpečnosti OSN vyzvala na základě svých
obav Jižní Súdán a Súdán, aby okamžitě zastavily
vojenské operace podél vzájemné sporné hranice,
přičemž varovala, že situace by mohla vyústit v
novou válku.

Čtvrté největší město Libye zachvacují boje
znepřátelených milic
V jižní Libyi pokračují již 3 den střety mezi místními
milicemi a etnikem Tibu, přičemž zachvátily již i
centrum čtvrtého největšího města Sabha. Místní
zdroje hlásí již minimálně 50 mrtvých. Libyjské
ministerstvo vnitra informovalo, že armáda
přesouvá do města 300 mužů určených
dislokovaných v jižní Libyi a dalších 300 již údajně
vyrazilo z hlavního města Tripolis, aby pomohli
uklidnit situaci. že armáda vyslala 300 vojáků
umístěných v jižní Libyi pomoci uklidnit situaci.

Hongkongská vláda vyhrála soudní spor
ohledně udělování občanství v oblasti
dlouhodobě pracujícím cizincům
Místní obyvatelé i vláda se obávali, že by následný
přiliv nových občanů výrazně zatížil tamní sociální
a ekonomický systém. Dřívější soudní nařízení
stanovilo, že by každý člověk, který pracuje v
Hongkongu více jak sedm let měl nárok na místní
občanství. Místní samospráva si však chce
ponechat právo na rozhodnutí v této věci. Podobný
spor nedávno vedli místní obyvatelé i s
pevninskými Číňany, kteří byli obviněni z přílišného
využívání benefitů hongkongského sociálního
systému. Tehdy byla při demonstracích
skandována hesla označující pevninské Číňany za
"kobylky".
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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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