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Kuba prohlásila velký pátek za státní svátek
Prohlášení velkého pátku za státní svátek je
důsledkem cesty papeže Benedikta XVI. na
Kubu. Právě papež poprosil hlavu státu gen. Raúla
Castra o prohlášení velkého pátku za státní
svátek. Státním svátkem se stává po více, než 40
letech. Podobnou iniciativu projevil i papež Jan
Pavel II., když před 14 lety ostrov navštívil. Tehdy
požádal gen. Fidela Castra, aby prohlásil za státní
svátek vánoce. Při své návštěvě papež Benedikt
XVI. pobídl Kubánce i k obnovení společnosti.

Srbsko bude v předčasných volbách volit i
prezidenta
V Srbsku se tak 6. května uskuteční vedle
parlamentních a komunálních voleb volba
nástupce hlavy státu. Zprávu zveřejnila místní
média. Dosavadní prezident Boris Tadic odstoupí z
funkce již v dubnu, aby volby mohly být vypsány. K
tomuto kroku totiž musí dojít alespoň 30 dnů od
termínu hlasování.

Český prezident Václav Klaus nařkl média z
manipulace s veřejným míněním kvůli
zveřejnění zápisu odposlechů BIS
Český prezident Václav Klaus v rozhovoru pro
deník Mladá fronta Dnes nařkl média s manipulace
s veřejným míněním tím, že v posledních dnech
odhalila odposlechy Bezpečnostní informační
služby (BIS). Tyto odposlechy ukazují, že na
rozhodnutí orgánů Prahy a BIS měli vliv lobbisté. V
kauze figuruje jméno podnikatele Romana
Janouška a bývalého primátora Prahy Pavla
Béma. Prezident naznačil, že média destabilizují
situaci ve společnosti tím, že napadají politický
systém. Uvedl také, že dostup médii k těmto
odposlechům je důkazem této manipulace a že z
demokracie se stává "mediokracie".

Ukrajinský boxer Vitalij Kličko: "UDAR se po
parlamentních volbách stane 3. nejsilnější
stranou v zemi"
Ukrajinský šampion v těžkém boxu podle Světové
boxerské rady (WBC) Vitalij Kličko uvedl názor, že
jím založená politická strana Ukrajinská
demokratická aliance za reformy (UDAR) se po
nejbližších parlamentních volbách v říjnu stane 3.
nejsilnější stranou v zemi. Boxer v rozhovoru pro
německý deník Die Welt dodal, že "Ukrajina je
nejvíce zkorumpovanou zemí světa a tyto volby
nebudou férové." Apeloval tak, aby se jich
zúčastnilo co nejvíce zahraničních pozorovatelů.
Již dříve se Kličko vymezil vůči nynějšímu
ukrajinskému prezidentovi Viktorovi Janukovičovi.
Dle analytiků má v tomto roce UDAR šanci dostat
se do parlamentu.

Tisíce Poláků protestovaly proti pozdějšímu
odchodu do důchodu
Návrh kabinetu premiéra Donalda Tuska přitom
počítá s posunutím hranice odchodu do důchodu
na 67 let. Zvýšení by mělo platit stejně pro muže,
jako i pro ženy. Tento návrh byl v pátek zaslán do
parlamentu. Dle průzkumu veřejného mínění se
proti reformě staví většina polského obyvatelstva. 

Maďarský prezident nehodlá podat demisi 
Maďarský prezident Pál Schmitt toto rozhodnutí
oznámil přes opačná očekávání tamějších médii.
Schmitt byl ve čtvrtek nařčen z plagiátorství a byl
mu odebrán akademický titul. Dotyčný však údajný
čin plagiátorství odmítá a zdůraznil, že mezi
dizertační práci a jeho funkci prezidenta není
žádná souvislost. Opozice stále však stále volá po
jeho demisi.

Meziroční míra inflace v eurozóně v březnu
dosáhla 2,6%
Informoval o tom Evropský statistický úřad
(Eurostat). Podrobnější informace však budou
zveřejněny až v průběhu následujícího měsíce.
Členy bloku jednotné měny je nyní 17 států
Evropské unie.

Němečtí odboráři se dohodli s vládou na
zvýšení mezd
Dva miliony státních zaměstnanců se tak dočkají v
následujících letech zvýšení mezd až o 6,3%.
Touto dohodou byly zastaveny výstražné stávky
státních zaměstnanců v zemi, ke kterým se na
začátku týdne připojilo již 34 tisíc lidí.  Dle dohody
bude tak zaměstnancům se zpětnou platností od 1.
ledna navýšená mzda o 3,5% , další navýšení pak
přijde v lednu a srpnu 2013. Ministr vnitra
Hans-Peter Friedrich jenž vedl jednání, uvedl, že
dohoda bude stát vládu 550 milionů eur.

Rusko sníží Bulharsku cenu zemního plynu
výměnou za uspíšení zahájení stavby
plynovodu South Stream
Uvedl to bulharský ministr hospodářství, energetiky
a cestovního ruchu Delian Dobrev. "Cena zemního
plynu, které Bulharsko dostává z Ruska se sníží od
1. dubna do konce roku o 11,1 procenta," dodal
ministr po jednání s vedením Gazpromu v Moskvě.
Plynovod by měl být dokončen v prosinci 2015.
Snahu o snížení cen plynu dříve zdůraznil premiér
země Bojko Borisov. 

Britská vláda bude dopisem informovat občany
na co byly použity peníze z daní
Britský ministr financí George Osbourne představil
návrh na rozpočet pro letošní rok, zároveň také
potvrdil, že každý daňový poplatník ve Velké
Británii obdrží dopis, ve kterém bude znázorněno,
jak bude s jeho daněmi naloženo. Doposud byly
tyto informace graficky dostupné na internetu.

Sociální situace v Athénách se radikálně
zhoršuje
V hlavním městě Řecka se vlivem krize značně
zhoršuje sociální situace, když se zároveň  zvyšuje
napětí mezi přistěhovalci a řeckými pravicovými
extremisty. Za čtyři měsíce od října minulého roku
do ledna 2012 bylo zaznamenáno minimálně 61
rasově
motivovaných útoků proti přistěhovalcům. Starosta
Athén se nechal slyšet, že situace ve městě již
neudržitelná. Podle průzkumů má řecká krajně
pravicová strana Chrysi Avgi reálnou šanci se
v blížících se volbách dostat do parlamentu. Nyní
by mohla dostat 4%
hlasů a její obliba stále roste.

Argentinská vláda možná převezme kontrolu
nad ropnou společností YPF
Argentinská vláda již dříve obvinila ropnou
společnost YPF z nerealizování investic, které by
zpomalily pokles produkce ropy. Podle deníku
Página 12 v těchto dnech argentinská vláda
diskutuje o budoucnosti společnosti YPF, která je
kontrolována španělskou společností Repsol.
Jednou z možností je vyvlastnění, tou druhou je
zasáhnutí do vedení společnosti. Podle oficiálních
zdrojů je argentinská vláda nespokojená s
extraktivním modelem, který na YPF aplikuje právě
Repsol.

Zvláštní vyslanec OSN a Ligy arabských států
Kofi Annan shání podporu pro svůj návrh
řešení konfliktu v Sýrii
Zvláštní vyslanec OSN a Ligy arabských států Kofi
Annan navštíví Teherán, kde bude shánět podporu

pro svůj šestibodový program, který by měl vyřešit
konflikt v Sýrii. Kofi Annan se pokouší sehnat co
největší mezinárodní podporu, především v
arabském regionu. Již navštívil Káhiru, Doha,
Moskvu, Ankaru a Peking. Syrský prezident
Bashar al-Assad prohlásil, že syrská vláda udělá
vše pro to, aby se podařilo plán splnit.

Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
oznámila, že čas na mírové řešení íránského
jaderného programu se krátí
Na tiskové konferenci během konference o
bezpečnosti v Saúdské Arábii prohlásila, že čas,
po který jsou Spojené státy ochotny řešit otázku
íránského jaderného programu, se krátí. Otázku,
zdali budou řešit Spojené státy americké tento
problém vojensky, pomůže vyřešit další kolo
rozhovorů mezi velmocemi 13. dubna v Istanbulu.
Hillary Clinton oznámila, že je na Íránu, aby udělal
vstřícný krok a, že Spojené státy americké na tento
krok nemohou čekat příliš dlouho, protože hrozba
Íránu jako jaderné velmoci je příliš velká. USA
zatím stupňují ekonomické sankce vůči Íránu.

CIA se domnívá, že Al Quaeda posiluje
Po smrti jednoho z vůdců Al-Kaidy Anwar
al-Awlakiho se podařilo teroristické organizaci se
reorganizovat a nyní posiluje svoji pozici na
Arabském poloostrově. Vysoký představitel CIA
řekl, že Al-Kaida nabírá na síle a získává další
bojovníky džihádu. Podle CIA je nebezpečím
hlavně pro Jemen, kde je silně nestabilní politická
situace a do země proniká vliv Íránu a Al-Kaidy. 

Americký ministr obrany Leon Panetta se
vyslovil proti škrtům v armádním rozpočtu
Během návštěvy výsadkové námořní lodi USS
Peleliu prohlásil americký ministr obrany Leon
Panetta, že pokud Kongres Spojených států
amerických přijme navrhované rozpočtové škrty,
tak ohrozí bezpečnost země. Poukázal na nově se
vynořující bezpečnostní hrozby, především Írán.
Upozornil, že pokud Izrael zaútočí na Írán, tak
může k válce dojít brzy a Spojené státy budou
potřebovat armádu s dostatečným rozpočtem.

Čínský prezident Hu Jintao na státní návštěvě
Kambodže
Prezident Hu Jintao se setkal s představiteli
Kambodže s cílem posílit vzájemné vztahy a
spolupráci. Návštěva se odehrává těsně před
začátkem summitu zemí ASEAN a EU v
Kambodži. Čína je největším zahraničním
investorem v Kambodži. Vzájemná obchodní
bilance byla v roce 2010 1,44 miliardy USD a v
roce 2011 již 2,49 miliardy USD. Do roku 2017 by
měla tato částka činit 5 miliard USD.

Čína- další zásah proti mikroblogerům
Čínské orgány zablokovaly 16 internetových
stránek a zatkli 6 lidí za "vytváření a šíření
poplašných zpráv na internetu". Zprávy se týkali
údajně plánovaného puče v Pekingu v souvislosti s
odvoláním Bo Xilaie. Dva nejpopulárnější čínské
mikroblogy- Sina Weibo a Tencent QQ,
zablokovaly možnost přidávat komentáře od 31. 3.
do 3. 4. 2012. Čínská vláda nedávno uvedla v
platnost nový zákon nařizující povinnou registraci
všech přispěvatelů na internetové stránky a
sociální sítě.

USA, EU a Japonsko se dohodly na spolupráci
ohledně vzácných nerostů
V Tokyu se představitelé všech tří stran shodli na
nutnosti diverzifikace zdrojů vzácných nerostů,
hledání jejich alternativ a recyklaci. Především
vzácné kovy jsou využívány v high-tech výrobcích,
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přičemž 90%veškeré produkce obstarává Čína. Ta
v nedávné době zavedla přísné restrikce vývozu
těchto surovin, kvůli čemuž jí také Spojené státy,
EU a Japonsko zažalovaly u WTO.

OSN apeluje na změnu indické legislativy
Organizace spojených národů tak vyjádřila
požadavek na zrušení tzv. Aktu o zvláštních
pravomocích ozbrojených jednotek, který
legitimizuje činnost indických vojáků v
problematických regionech Kašmíru a
severovýchodní Indie. Bojovníci za lidská práva
upozorňují, že zákon armádě umožňuje svévolně
porušovat práva civilní. Armáda má podle tohoto
zákona možnost kdykoliv zakročit proti povstalcům.
Ti mohou být perzekuováni na základě držení
zbraně či při pohybu ve skupině více než pěti
osob. Armáda obvinění popřela a dodala, že je
tento zákon nezbytný pro odstranění nepokojů v
oblasti. Christof Heyns, pozorovatel OSN,
prohlásil, že zákon porušuje mezinárodní právo, je
nedemokratický a měl by být zrušen. Podle
agentury Reuters zemřelo během roku 2010 při
incidentech probíhajících v souladu s tímto
zákonem více než 100 osob.

Společnost Apple uskutečňuje revoluční změny
ve vztahu ke svým zaměstnancům na čínském
trhu
Změny by se měli týkat celkem 1,2 milionu
zaměstnanců, kteří v Číně pracují na sestavování
a výrobě produktů firmy Apple. Podle nového
plánu mají změny spočívat mimo jiné v najmutí
desetitisíců nových pracovníků, zrušení
nelegálního využívání přesčasů, zvýšení
bezpečnosti práce a také vylepšení ubytování
zaměstnanců. Tyto kroky by mohly vést ke zcela
novým standardům pro západní společnosti
působící na čínském trhu. Společnost Apple tímto
krokem reaguje na zprávu nezávislé společnosti
Fair Labor Association (FLA), která při své inspekci
odhalila mnohočetné porušování pracovního práva
včetně nedodržování bezpečnostních protokolů či
neproplácení odpracovaných přesčasových hodin.

Prezident USA B. Obama vyzval k dalšímu
stupňování sankcí vůči Iránu
Podle vyjádření amerického prezidenta B. Obamy
bude možné zvýšenou produkcí a využitím
krizových zásob vykrýt chybějící část dodávek z
Íránu. Ve svém vyjádření prohlásil, že „bude velmi
pozorně sledovat celou situaci, aby se ujistil, že se
trh bude schopen přizpůsobit snížení nabídky ropy
a ropných produktů z íránských zdrojů.“ O možném
použití krizových zásob ropy hovořil B. Obama již
při březnové návštěvě britského ministerského
předsedy ve Spojených státech. Podle zpráv z
minulého týdne o této možnosti uvažuje i Francie.
Prezident B. Obama se v předvolebním období

pohybuje na hraně mezi dvěma požadavky
amerických voličů, které jsou vzájemně provázané.
Na jedné straně veřejnost očekává tvrdý postup
vůči islámské republice, na straně druhé neustále
vzrůstá nespokojenost se zvyšováním cen
pohonných hmot, které však přímo souvisí s
nejistou situací okolo íránského jaderného
programu.

Akcie největších světových hráčů na trhu s
kreditními kartami klesají po oznámení
možných úniků informací
Společnosti MasterCard, Visa a Discover Financial
Services oznámily možný únik soukromých
informací svých klientů. K bezpečnostnímu selhání
prý nedošlo v rámci společností samotných, ale u
nejmenované spolupracující firmy. Akcie všech
společností po oznámení těchto zpráv klesly v
průměru o 9%. Kromě interních šetření samotných
společností se o případ zajímá i Tajná služba
Spojených států.

Kosovo chce v tomto roce navázat
diplomatický kontakt se zeměmi EU, které ho
doposud neuznaly
První náměstek kosovského ministra zahraničí
Ibrahim Gashi v exklusivním rozhovoru pro
PressEXPRESS uvedl, že kosovské ministerstvo
zahraničí hodlá v tomto roce navázat kontakt s
pěticí zemí EU, které doposud neuznaly Kosovo, a
to prostřednictvím mnohostranné diplomacie,
veřejné diplomacie a občanských aktivit. Náměstek
Gashi také připomněl dohody Kosova se Srbskem
prostřednictvím technického dialogu a zvláště pak
dohodu o regionálním zastoupení Kosova, která je
prý "důkazem zodpovědnosti a dodržování
závazků vůči mezinárodnímu společenství, což je
údajně pozitivně vnímáno i pěti státy EU
(Španělsko, Slovensko, Řecko, Rumunsko a Kypr).
Jako příklad kosovské iniciativy Ibrahim Gashi
uvedl velvyslanectví Kosova v České republice,
které se aktivně snaží o uznání Kosova
Slovenskem.

V hlavním městě Rwandy došlo k bombovým
útokům
V Kigali došlo ke dvěma odděleným granátovým
útokům, při kterých bylo zraněno 6 lidí, jak uvádí
agentura Reuters. Již minulý týden došlo k
bombovému útoku na severu Rwandy ve městě
Musanze. Rwanda si příští týden v pátek bude
připomínat 18 let od genocidy, při které bylo zabito
800 000 lidí.

Somálští povstalci zastavili postup jednotek
Africké unie
Povstaleckému hnutí al-Shabaab se podařilo
zastavit postup burundského kontingentu mise
Africké unie v Somálsku (AMISOM), který se snažil

vytlačit povstalce z poslední bašty al-Shabaabu na
okraji hlavního města Mogadišo ve čtvrti Daynile.
Hnutí al-Shabaab je v posledních měsících pod
výrazným tlakem, neboť jeho bojovníci byli téměř
vytlačeni z hlavního města a ztrácejí kontrolu i nad
městy v jižním a středním Somálsku, přesto se mu
ovšem stále daří provádět rozsáhlé partyzánské
útoky na vládní cíle v hlavním městě.

Uruguay je připravena zahájit barterový obchod
s Íránem
Uruguayský ministr zemědělství Tabaré Aguerre
oznámil, že jeho země je připravena uzavřít s
Íránem barterovou dohodu na export rýže do Íránu
výměnou za íránskou ropu. Uruguay je největším
latinskoamerickým vývozcem rýže a v roce 2011
do Íránu exportovala 90 000 tun rýže. 

Vůdce vojenského převratu v Mali požádal
zahraničí o pomoc v boji proti povstání
Tuarégů
Poté, co se rebelům na severu Mali posilněným
bojovníky a zbraněmi z libyjské občanské války
podařilo obsadit další město Kidal, které má
nesmírný strategický význam, předstoupil
představitel armádního puče kapitán Amadou
Sanogo před novináře v hlavním městě Bamako se
tím, že "armáda Mali potřebuje pomoc všech přátel
Mali v zachránění civilistů a uhájení teritoriální
integrity Mali. Žádost maliské armády ovšem
přichází v době, kdy se proti převratu postavila
bývalá koloniální velmoc Francie, USA i
mezinárodní organizace včetně západoafrického
regionálního sdružení ECOWAS, přičemž
sousední státy hrozí uzavřením hranic a
diplomatickou izolací.

Bulharsko zastavilo projekt výstavby jaderné
elektrárny v Belene
Bulharská vláda zrušila plány na výstavbu jaderné
elektrárny v Belene na Dunaji. Projekt výstavby
vznikl již v 80. letech, elektrárna v Belene se měla
stát druhou jadernou elektrárnou v zemi. Místo ní
zde bude postavena elektrárna na zemní plyn.
Oznámil to náměstek bulharského ministra financí
Vladislav Goranov. Proti výstavbě jaderné
elektrárny na Dunaji se rovněž dlouhodobě stavěli
ekologové kvůli obavám ze zemětřesení.

Čínská vláda plánuje zkušebně zavést finanční
reformu ve městě Wenzhou
Čínská vláda se rozhodla v omezené míře
liberalizovat finanční trh ve městě Wenzhou v
provincii Zhejiang. Vláda umožní místním
obyvatelům přímo investovat v zahraničí a legálně
zakládat úvěrové společnosti. Cílem je, aby i malé
a středně velké podniky v regionu dosáhli na
úvěry, které by jim jinak banky vlastněné státem
neposkytly.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat, tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu řádně
zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč. DPH
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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