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Turkmenistán zrušil bezplatné palivo pro
nákladní automobily
Prezident Turkmenistánu Gurbanguli
Berdimuhamedov podepsal nařízení týkající se
výdeje benzínu a nafty veřejnosti. Majitelé
nákladních automobilů včetně autobusů a traktorů
měli dosud nárok čerpat bezplatně 1 200 litrů nafty
půlročně, nové nařízení však tuto výsadu
ruší. Majitelé osobních automobilů mají i nadále
každých šest měsíců právo na 720 litrů pohonných
hmot zdarma, motocyklisté na 120 litrů. Bezplatné
pohonné hmoty jsou součástí programu státní
podpory obyvatelstva Turkmenistánu, které má
kromě paliva právo do roku 2030 bezplatně užívat
plyn, elektřinu, vodu a sůl.

Uskupení zemí BRICS dnes opět zasedlo k
jednání
Jednání proběhlo v rámci čtvrtého summitu zemí
BRICS, které se konalo v indickém hlavním městě
Nové Dillí. Tématem bylo mj. také založení „BRICS
banky“, která by se tak stala historicky první
institucí tohoto uskupení. Došlo také ke zveřejnění
plánu na rozšíření vzájemných obchodních vztahů,
které za rok 2011 vykázaly hodnotu 230 miliard
USD. Novým cílem je navýšení této sumy na 500
miliard USD do roku 2015.

Výsledek jednání Turecka a Íránu ohledně
iránského jaderného programu 
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan navštívil
Írán za účelem schůzky s iránským
viceprezidentem a ministrem zahraničních věcí.
Turecká strana vyjádřila svůj negativní postoj vůči
uvalování sankcí na Írán. Upřednostňuje tak
diplomatické řešení situace. Na to reagoval íránský
viceprezident poděkováním za vyjádřenou
podporu. Zároveň se ale Turecko přidalo k projektu
radarového štítu NATO, jehož provoz byl zahájen v
lednu letošního roku. Přestože Írán prozatím
nevykazuje jakékoliv tendence k ústupkům od
svého jaderného programu, očekává obnovení
jednání se světovými mocnostmi během setkání,
ke kterému má dojít 13. dubna v Turecku.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) žádá
japonskou vládu o další finanční pomoc 
Společnost TEPCO, provozovatel a majitel jaderné
elektrárny Fukushima Daiichi, žádá stát o sumu 12
miliard USD. Tato částka by tak byla v rámci
Japonska historicky nejvyšším státním příspěvkem
směřující mimo oblast bankovního sektoru. Ředitel
společnosti Tepco, která dodává elektřinu více než
45 milionům obyvatel v oblasti hlavního města
Tokia, popsal ekonomickou situaci společnosti jako
zoufalou. Upozornil zároveň na potenciální hrozbu
insolvence podniku. Žádost o v pořadí již třetí
velkou finanční injekci opět vyvolala debatu nad
jeho možným zestátněním.

Tři představitelé běloruské opozice byli
zadrženi na cestě do Bruselu, soud jim uložil
pokutu
Předseda největší běloruské opoziční Sjednocené
občanské strany Anatolij Lebedko, vůdce levicové
strany Spravedlivý svět Sergej Kalyakin a jeden z
předních aktivistů hnutí Evropské
Bělorusko Alexander Otroshchenkov byli zadrženi
v noci na čtvrtek ve vlaku mířícím do Moskvy,
odkud se měli letecky dopravit do Bruselu, aby se
zde setkali s představiteli Evropské unie. Všichni tři
byli drženi v policejní vazbě na základě obvinění z
výtržnictví a čekali na rozsudek soudu v
běloruském městě Orsha, který jim podle
posledních informací agentury ITAR-TASS ve
čtvrtek uložil pokutu ve výši 350.000 běloruských
rublů (cca 800 Kč).

Indonésií zmítají protesty kvůli zdražování
pohonných hmot
Dle policejních odhadů projíždějí desetitisíce
demonstrantů Indonésií na protest proti
plánovanému zvýšení ceny pohonných hmot o
třetinu. Vládní subvence k cenám pohonných hmot
stála státní pokladnu v minulém roce 22,6 miliard
USD. Dle Indonéského institutu právní pomoci,
utrpělo 200 demonstrantů zranění v důsledku
policejních zásahů.

Thajsko nabízí investiční pobídky
Thajský ministr průmyslu Pongsavas Savasti
oznámil, že sníží daň z příjmu právnických osob na
dobu 8 let o 150% z hodnoty nové či rozšířené
investice. Pobídka se vztahuje, na investice do
regionu Pathumthani a Ayutthaya. Tyto regiony
byly těžce poničeny loňskými povodněmi.

Syrská vláda akceptuje šestibodový plán
vyslance OSN a Ligy arabských států
Vyslanec OSN a Ligy arabských států Kofi Annan
představil šestibodový plán na ukončení krize v
Sýrii. Hlavními body jsou vpuštění humanitárních
organizací do země, propuštění vězňů a zahájení
politického dialogu. Syrská vláda deklarovala
ochotu přistoupit k naplnění tohoto plánu. Snaze
Kofiho Annana vyjádřil podporu i ruský prezident
Dmitrij Medveděv.

Rezignoval již druhý soudce Mezinárodního
trestního tribunálu pro Kambodžu
Soudce Laurent Kasper-Ansermet podal rezignaci
s platností od 4. 5. 2012 z důvodu údajného
zasahování do své nezávislosti ze strany vlády.
Kasper-Ansermet je již druhým soudcem této
instituce, který v poslední době rezignoval, což
vyvolalo obavy i ze strany OSN. Mezinárodní
trestní tribunál pro Kambodžu (ECCC -
Extraordinary Chambers in the Courts of
Cambodia) je tvořen z části Kambodžany a z části
cizinci. Instituce byla zřízena pro vyšetřování
zločinů, spáchaných za režimu Rudých Khmérů.

Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen se setkal s držitelkou nobelovy
ceny míru
Genrální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen
se setkal s držitelkou nobelovy ceny míru
Tawakkol Karman. Hovořili o situaci na blízkém
východě a o implementaci Rezoluce OSN o
ženách, míru a bezpečnosti (UNSCR 1325). Byla
zdůrazněna role ženských hnutí v tzv. arabském
jaru. Anders Fogh Rasmussen oznámil, že arabské
jaro přispělo k implementaci rezoluce.

5 členů ostrahy konvoje NATO bylo zabito při
nočním útoku
Afghánští představitelé oznámili, že 5 afghánských
vojáků bylo zabito při doprovázení konvoje
Severoatlantické aliance. K incidentu došlo v
západním Afghánistánu v noci, kdy došlo k
tříhodinovému boji. Afghánští vojáci ozbrojeni
samopaly typu AK-47 byli přemoženi povstalci, 
kteří používali i těžké zbraně včetně ručních
protitankových granátometů (RPG). Mluvčí
Afghánské národní armády v západním
Afghánistánu Najibullah Najibi řekl, že se podařilo
zabít 14 povstalců. Incident svědčí o stálé aktivitě
ozbrojených povstalců v zemi.

USA zlepšují ochranu svých vojáků v
Afghánistánu
Americká armáda oznámila zlepšení bezpečnosti
amerických vojáků v Afghánistánu. Generál John
Allen oznámil použití tzv. "Strážných andělů", kteří
budou hlídat jednotky i v nočních hodinách. Tato

opatření mají i zabránit dalším incidentům, jako
bylo zabíjení civilistů americkým seržantem Robert
Balesem.

Americká rezoluce vyzývá k ozbrojení syrských
povstalců
Američtí senátoři John Mcain, Lindsey Graham,
Joe Lieberman a další vydali rezoluci, kterou
požadují po Bílém domě, aby poskytl syrským
povstalcům zbraně a další potřebný mateirál.
Senátoři kritizují šestibodový plán, který představila
Liga arabských států s OSN. Vadí jim, že v plánu
chybí požadavek na odstoupení syrského
prezidenta Bashara al-Assada. Požadují, aby
americký prezident Barack Obama převzal
iniciativu a Bílý dům se stal rozhodující silou v
syrské otázce.

Vztahy mezi Čínou a Ázerbájdžánem se mají i
nadále prohlubovat
V čínském hlavním městě Pekingu se dnes konala
oslava ku příležitosti 20. výročí zahájení
čínsko-ázerbájdžánských diplomatických vztahů.
Oba státy vnímají toto výročí jako příležitost k
upevňování oboustranné důvěry, prohloubení
vzájemné spolupráce, kulturní výměny a posílení
spojenectví obou zemí.

V Iráku zasedá summit Ligy arabských států -
došlo k raketovým útokům
V Bagdádu, kde probíhá summit Ligy arabských
států po více než 20 letech, došlo ke třem
raketovým útokům, a to i přes masivní
bezpečnostní operace. K prvnímu výbuchu došlo
před íránskou ambasádou přímo na hranici tzv.
zelené zóny, kde lídři arabských států zasedají,
další dva útoky pak zasáhly západní a střední
Bagdád. Podle současných informací nebyl nikdo
zraněn, ovšem byla poškozena budova
velvyslanectví Íránu, který má podle politických
komentátorů se současnou iráckou vládou
vedenou šíitským premiérem Nurim
al-Maliki poměrně úzké vztahy.

Turečtí prokurátoři žádají vězení pro 364
armádních důstojníků za údajně plánované
převraty
Turečtí prokurátoři požadují pro 364 armádních
důstojníků obviněných ze "spiknutí" a přípravy
převratu 15-20 let odnětí svobody. Procesy, které
byly zahájeny před více než rokem, se týkají dvou
údajně chystaných převratů proti tureckému
premiérovi Recep Tayyip Erdoganovi zvaných
"Sledgehammer" a "Ergenekon", v nichž hlavní roli
měli hrát generál Cetin Dogan a bývalý velitel
tureckých ozbrojených sil generál Ilker Basbug.

Venezuela a Kolumbie by mohly těžit ropu
společně 
Kolumbijský Ecopetrol a venezuelská PDVSA by
mohly vytvořit alianci, v jejímž rámci by obnovily
produkci 4 ropných polí na území Venezuely, což
by vedlo ke zvýšení odčerpané ropy z 40 000
barelů denně na 100 000 barelů za den. To
oznámil kolumbijský ministr dolů a energetiky.
Tento záměr je součástí série pokroků v
energetické spolupráci mezi oběma zeměmi. Právě
o této spolupráci diskutoval kolumbijský ministr
dolů a energetiky Mauricio Cárdenas se svým
venezuelským protějškem Mauriciem Cárdenasem
v kolumbijském městě Cartagena de las Indias.

Kolumbijský parlament bude jednat o
dekriminalizaci výsadby nelegálních plodin
Dekriminalizace se tedy týká i výsadby koky pravé,
z jejichž listů se získává kokain. Záměrem
případné dekriminalizace by bylo svrhnutí černého
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obchodu s listy koky pravé. Právě černý obchod s
drogami, spolu s obchodem se zbraněmi, je
výraznou součástí ekonomiky levicových guerril.
Kolumbijský parlament bude o dekriminalizaci
výsadby zakázaných plodin jednat v dubnu. Již na
začátku měsíce se bude projednávat případná
legalizace drog v rámci Summitu Amerik, který se
bude konat v kolumbijském městě Cartagena de
las Indias.

Kriminalita a násilí stojí Honduras ročně až
10% HDP
To vyplývá ze zprávy, která byla zveřejněna
Světovou bankou. V roce 2010 se Honduras stal
zemí s nejvyšším počtem vražd. Ročně zde
připadá 82,1 vražd na 100 000 obyvatel. Za rok
2010 tak přišlo o život na 6200 osob. Zástupce
Světové banky Giuseppe Zampaglione oznámil, že
v roce 2011 se počet vražd zvýšil na 7 104. Dodal,
že ,,v zemi není rodiny, která by nebyla ovlivněna
strachem a násilím". Zástupce Světové banky se k
věci vyjádřil u příležitosti setkání expertů na
veřejnou bezpečnost, které se konalo v
honduraském městě San Pedro Sula. To proslulo
dvakrát vyšším počtem vražd, než je národní
průměr.

Země BRICS schvalují pouze politické řešení
ohledně íránského jaderného programu a krize
v Sýrii
Skupina BRICS sdružující Brazílii, Rusko, Indii,
Čínu a Jihoafrickou republiku se shodla na tom, že
podporuje pouze dialog v řešení probíhající krize v
Sýrii, a další rozhovory o íránském jaderném
programu. Prohlášení učinil na závěr summitu
skupiny BRICS v Dillí indický premiér Manmohan
Singh.

Katar odmítá útok na Írán a případné
poskytnutí svého území k jeho uskutečnění
Katarský premiér Hamad bin Jassem Al-Thani
prohlásil, že Katar nikdy neumožní žádnému státu,
aby bylo jeho území využito pro útok na Írán.
Katarský premiér dále zdůraznil, že Katar se staví
proti jakémukoliv útoku na Írán. V Kataru se v
současnosti nachází centrální americké velitelství
(CENTCOM) zodpovědné za operace amerických
jednotek na Blízkém východě, v severní Africe a ve
střední Asii. USA v současnosti mají své stálé
vojenské základny v Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu,
Ománu, Saúdské Arábii, Spojených arabských
emirátech, Jordánsku a dále i v Pákistánu a
některých státech střední Asie.

Irák a Írán jsou proti zahraniční intervenci v
Sýrii
Irácký ministr zahraničí Hoshyar Zebari uvedl, že
Irák odmítá v zájmu zachování syrské jednoty
jakýkoliv cizí zásah do vývoje v Sýrii a podporuje

národní dialog a diplomatické řešení, které nyní
představuje společný vyslanec OSN a Ligy
arabských států Kofi Annan. Íránský ministr
zahraničí Ali Akbar Salehi pak v Teheránu při
jednání se zvláštním vyslancem syrského
prezidenta Faisalem Meqdadem uved, že Írán je
připraven pomoci v jednáních Sýrie s OSN a Ligou
arabských států, a varoval před zahraniční
intervencí.

Boje milic v jižní Libyi pokračují
Ačkoliv se v noci zástupci milice ze Sabha a
představitelé milic etnika Tibu dohodli na příměří,
boje opět propukly a pokračují. Bezpečnostní
experti poukazují stále více na to, že se libyjské
centrální vládě doposud nepodařilo obnovit
pořádek a platnost zákonů, a to na celostátní
úrovni.

Jižní Súdán stahuje svá vojska ze sporných
oblastí na hranicích se Súdánem
Jihosúdánské jednotky se stahují z ropné oblasti
Heglig, kterou si nárokuje i Súdán. Ke stahování
jednotek dochází poté, co OSN a USA vyzvaly
Súdán i Jižní Súdán k okamžitému zastavení násilí
a Rada bezpečnosti OSN varovala před novou
válkou.

V Mali byla představena nová prozatímní
ústava
Národního výbor pro obnovení demokracie a státu
(CNRDR)ustanovený po vojenském převratu
představil novou prozatímní ústavu Mali, která
počítá s přechodným vládnoucím výborem
složeným z 26 členů bezpečnostních sil a z 15
civilistů. Nový vrcholný dokument také počítá s tím,
že v budoucích volbách, jejichž datum není
stanoven, nebudou moci kandidovat žádné osoby,
které se účastnili vojenského převratu. Již dříve
vůdčí představitel
převratu kapitán Amadou Sanogo prohlásil, že
volby se budou konat ihned, jakmile se armádě
podaří porazit povstání Tuarégů na severu.

V Kazachstánu byl zahájen soudní proces s
viníky masových nepokojů ve městě
Zhanaozen
Ve kazašském městě Aktau byl včera zahájen
soudní proces s účastníky prosincových masových
nepokojů v nedalekém Zhanaozen, při nichž
zahynulo nejméně 15 lidí a desítky byly zraněny.
Na lavici obžalovaných zasedlo 37 lidí, dva z
nich jsou nezletilí. Masové protestní akci 16.
prosince předcházely mnohaměsíční protesty
místních ropných dělníků, kteří požadovali vyšší
mzdy a lepší pracovní podmínky a byli následně
propouštěni. Policie demonstraci rozehnala
střelbou. Kazašské úřady obvinily z podněcování
nepokojů příslušníky zakázané opozice, zejména

představitele strany Vpřed (Alga), která vyzývá
k odporu proti autoritářskému režimu prezidenta
Nursultana Nazarbajeva. Podle jejich vyjádření tyto
„kriminální živly“ ohrožovaly civilisty, a proto byla
policie nucena zahájit proti nim ostrou palbu.

Zástupci USA a Kosova dnes podepíši první
komplexní bilaterální dohodu o další spolupráci
 
Americký velvyslanec v Kosovu Christopher Dell
a kosovská prezidentka Atifete Jahjaga dnes
v Prištině podepíší první komplexní
bilaterální dohodu mezi vládou Spojených států
amerických a Republikou Kosovo. Americké
velvyslanectví v Kosovu oznámilo, že podpis této
dohody znamená významný úspěch pro
partnerství obou vlád. Dohoda stanoví postupy pro
plánování a provádění další diplomatické, politické,
hospodářské a kulturní spolupráce mezi oběma
zeměmi.

Italský ministr zahraničí: "Itálie je proti
pořádání srbských voleb v Kosovu"
Italský ministr zahraničí Giulio Terzi požaduje, aby
byla respektována suverenita Kosova ve věci
pořádání místních srbských voleb. Pokud jde
o integračních procesy v Kosovu, Terzi zaručil
pomoc Itálie v jednáních s pěti zbývajícími členy
EU, kteří dosud neuznali nezávislost Kosova a
uvedl, že tento fakt nebude v žádném
případě bránit integraci Kosova směrem k EU.

Ministři Makedonie a Řecka jednali o
spolupráci v oblasti obrany 
Makedonský ministr obrany Fatmir Besimi se
setkal s řeckým protějškem Dimitrisem
Avramopoulosem během středeční návštěvy
velitelství Jihovýchodní evropské
brigády (SEEBRIG) v Larisse. Společně ministři
jednali o bilaterální spolupráci v oblasti obrany,
stejně jako o možnostech jejího zlepšování. Oba
politici zdůraznili význam euroatlantické integrace
a regionální spolupráce, s ohledem na regionální
bezpečnosti a rozvoj. SEEBRIG se skládá
ze sedmi zemí - Albánie, Bulharska, Řecka, Itálie,
Makedonie, Rumunska a Turecka.

Makedonie otevírá první honorární konzulát v
České republice
Ministr zahraničí Makedonie Nikola Poposki se ve
středu zúčastnil oficiálního otevření honorárního
konzulátu Makedonie v České republice. Ten se
nachází ve městě Hradec Králové. Makedonským
konzulem pro východ ČR se stal Jiří Flídr,
předseda představenstva společnosti ZVU POTEZ.
Pan Flídr otevření konzulátu komentoval slovy:
"Mým hlavním cílem bude propojení
makedonských a českých podnikatelských
komunit. Stále je zde prostor pro další spolupráci."
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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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