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V ruském Uljanovsku proběhly demonstrace
proti vytvoření tranzitní základny NATO
V ruském Uljanovsku proběhly v sobotu dvě
protestní akce proti plánům na vytvoření tranzitní
základny Severoatlantické aliance na letišti
"Uljanovsk-východ". Jedna z demonstrací byla
pořádána místními komunisty, druhá představiteli
nezaregistrované strany Svoboda. V důsledku
umístění tranzitní základny NATO v Uljanovsku se
podle nich v zemi celkově zvýší kriminalita a
vznikne nový kanál sloužící obchodu s
drogami. Ruské ministerstvo obrany a ministerstvo
zahraničí v dřívějších vyjádřeních ujistily, že se
nebude jednat o vojenskou základnu NATO, ale
pouze o tranzitní bod sloužící k přepravě nákladů z
a do Afghánistánu, který bude spadat plně pod
kontrolu orgánů Ruské federace.

Rusko bude usilovat o extradici ruského
podnikatele Viktora Bouta odsouzeného v USA
za prodej zbraní
Federální soud v New Yorku včera vznesl
rozsudek o trestu v podobě 25 let odnětí
svobody nad ruským podnikatelem Viktorem
Boutem, který byl v listopadu 2011 shledán
vinným z konspirace a prodeje zbraní Revolučním
ozbrojeným silám Kolumbie (FARC), jež jsou v
USA považovány za teroristickou skupinu. Ruský
ministr zahraničí Sergej Lavrov oznámil o tom, že
Rusko bude usilovat o vydání
podnikatele. "Nechceme se v této situaci pomstít
Spojeným státům, ale pomoci Viktorovi Boutovi,
který byl nespravedlivě odsouzen k 25 letům
vězení - nemluvě o tom, že nezákonné bylo již jeho
vyvezení do Spojených států," uvedl ministr, podle
nějž byl v případě Viktora Bouta na Nejvyšší soud
USA vyvíjen bezprecedentní nátlak.

V Rusku byla zřízena monarchistická strana,
která má v úmyslu obnovit monarchii
Romanovců
Na ustavujícím sjezdu v Moskvě dnes byla
založena Monarchistická strana Ruska, jejímž
předním cílem je obnovit v zemi monarchii, a to
pod vedením potomků dynastie Romanovců.
Předsedou strany se stal podnikatel a bývalý
poslanec Státní dumy za Svaz pravicových
sil Anton Bakov. Strana má v daném
okamžiku okolo tisíce členů, její registrace byla
umožněna na základě nově přijatého zákona
zjednodušujícího registraci politických stran.

Ruský prezident podepsal zákon výrazně
zjednodušující registraci politických stran
Ruský prezident Dmitrij Medveděv minulý týden
během setkání se zástupci opozice podepsal
zákon zjednodušující registraci politických stran.
Informovala o tom agentura Interfax. Dokument
vstoupí v platnost po jeho vyhlášení. Na základě
tohoto zákona bude minimální počet členů strany
snížen ze 40 tisíc na pět set lidí. Dále
již ministerstvo spravedlnosti nesmí bezprostředně
odmítnout registraci strany, musí nejprve poukázat
na chyby v předložených dokumentech a vydat
doporučení k odstranění nedostatků. Zjednodušení
registrace stran navrhl prezident Medveděv v
prosinci během svého projevu ve Federálním
shromáždění, a to dva týdny po masových
demonstracích na moskevském Bolotném
náměstí. V administraci prezidenta však popřeli, že
by se jednalo o reakci na projevy opozice. Podle
nedávných zpráv již ministerstvu spravedlnosti
podalo žádost o registraci více než 80 politických
stran.

OSN apeluje na dodržování lidských práv
během odzbrojovacích akcí v Jižním Súdánu
Představitelé mise OSN v Jižním Súdánu apelovali
na ozbrojené síly Jižního Súdánu, aby během
odzbrojovacího procesu dodržovaly lidská práva.
OSN ve své zprávě zdůraznila, že ačkoli
odzbrojování probíhá v poklidném duchu, tak k
porušování lidských práv dochází na mnoha
místech země.  Přes tento apel OSN vyjádřila
podporu mírovým snahám vlády Jižního Súdánu.

V pátek zemřelo při bojích v Sýrii 48 osob
Boje v Sýrii pokračují, ačkoli syrská vláda přislíbila
ukončení palby a stažení jednotek z měst a obcí. V
pátek bylo zabito 48 osob během vojenských útků
v různých částech země. K hlavní srážce došlo ve
městě Homs, které je hlavním útočištěm proivládní
opozice. V Homsu zahynulo v pátek 48 lidí. Vládne
skepse ohledně toho, zdali se podaří Sýrii dodržet
mírové datum 10. dubna, které stanovil zvláštní
vyslanec OSN a Arabské ligy Kofi Annan.

Představitelé Spojených států odmítají
odpovědnost za obchodní problémy způsobené
uvalením ekonomických sankcí na Írán
Obchodní společnosti, které obchodují s Íránem, si
stěžují, že kvůli problémům, jež íránským bankám
způsobily sankce uvalené USA, mají problémy s
placením. Americký představitel zabývající se
terorismem David Cohen řekl, že Spojené státy
americké se nepotřebují omlouvat za tuto situaci,
protože íránské banky svým fungováním umožňují
íránský jaderný program a proto nemohou být
součástí globálního finančního systému.

Pákistán upozornil na mírové snahy muže,
kterého USA řadí mezi 4 největší teroristy světa
Protiterorističtí specialisté v Pákistánu a pákistánští
představitelé upozornili na mírové snahy
Hafize Muhammada Saeeda, na kterého vypsaly
Spojené státy americké odměnu 10 milionů dolarů,
která je druhou nejvyšší odměnou, nabízenou
Spojenými státy americkými za dopadení zločince
či teroristy. Podle názoru pákistánských úřadů
pomáhal Hafiz Muhammad Saeed odrazovat
radikální náboženské skupiny od násilí. Toto
působení potvrzují představitelé politického
uskupení Jamaat-ud-Dawa, ve kterém Hafiz Saeed
působí. Spojené státy americké jej naopak viní z
teroristického útoku v indickém městě Mumbai v
roce 2008, při kterých zahynulo 166 lidí.

Americký prezident Obama očekává volební
souboj s republikánem Romneym
Podle svých slov se americký prezident „nemůže
dočkat“ příležitosti konfrontovat svoji vizi pro
budoucnost Ameriky s vizí svého republikánského
rivala v rámci letošních voleb. Dále prohlásil, že „v
předvolebním období dojde k závažné a velké
debatě o budoucnosti USA, na kterou se těším.
Vždy je dobré mít pravdu na své straně.“
Opakovaná vyjádření směrem k republikánům
oznamují podle většiny analytiků reálný začátek
prezidentské předvolební kampaně v USA.

Společnost Boeing překonala v posledním
čtvrtletí svého největšího konkurenta Airbus v
počtu objednávek i dodávek
Americká společnost Boeing hodlá podle svého
obchodního plánu sesadit konkurenční firmu
Airbus z pozice největšího výrobce letadel. V
prvním čtvrtletí získala společnost nové
objednávky na 412 letadel, evropský Airbus pak na
90 letadel. U obou výrobců je největší zájem o
letouny se středně dlouhým doletem, v případě
Boeingu jde o model 737, u Airbusu o letoun A320.
Nejvíce letadel obě společnosti dodávají do Asie.

Dva Tunisané půjdou do vězení za zveřejnění
karikatur proroka Muhammada
K sedmi rokům vězením odsoudil tuniský soud dva
muže za zveřejnění karikatury proroka
Muhammada na sociální síti Facebook. Jabeur
Majri a Ghazi Beji se podle soudu měli dopustit
porušení morálky a narušení veřejného pořádku.
Kritici považují odsouzení za vyobrazení nahého
proroka Mohameda na internetu za snahu
islamistů omezit svobodu slova v Tunisku. K
podobnému případu došlo i v Egyptě.

Pracovní trh v USA rostl v březnu méně, než
analytici předpokládali
Zatímco v posledních 3 měsících přibývalo v
průměru o 200 tisíc pracovních míst každý měsíc,
v březnu toto číslo kleslo na hodnotu 120 tisíc.
Nezaměstnanost v USA se drží již od počátku roku
2009 okolo hranice 8,5%, přičemž v letošním
březnu mírně klesla na 8,2%. Podle administrativy
amerického prezidenta B. Obamy jsou tato čísla
dalším důkazem, že se ekonomika země úspěšně
vzpamatovává z prodělané krize.

Povstalci na severu Mali vyhlásili nezávislost
Azawadu
Národní hnutí za osvobození Azawadu (MNLA)
vyhlásilo nezávislost regionu Azawad, který
Tuarégové považují za svou pravlast. Francie i
Evropská unie již odmítly nezávislost Azawadu
uznat. Organizace Amnesty International mezitím
vyhlásila varování před humanitární katastrofou v
Mali, které nyní trpí mezinárodními sankcemi
včetně hraniční blokády a téměř polovina populace
severu Mali uprchla před povstalci na jih.

Výkonný ředitel společnosti Google L. Page
obhajuje politiku firmy související s využíváním
získaných dat o zákaznících
V dopise napsaném u příležitosti svého ročního
působení ve funkci výkonného ředitele obhajuje
nově schválené postupy, podle kterých firma sloučí
všechna data získaná o svých uživatelích do jedné
databáze, ze které budou čerpat všechny její
jednotlivé platformy.  Podle nových podmínek
dojde ke sjednocení všech služeb Google pod
jeden účet, který bude upravovat svůj vzhled a
informace podle identity konkrétní přihlášené
osoby. Do celé struktury bude kromě samotného
vyhledávače patřit mimo jiné i Google kalendář či
server Youtube. Primárním zdrojem příjmů firmy je
reklama, která bude tímto způsobem cílena ještě
efektivněji na každého jednotlivého uživatele. Tato
rozhodnutí vyvolala rozsáhlou debatu o ochraně
soukromí jak mezi samotnými uživateli, tak mezi
zákonodárci.

V Malawi se objevuje cholera
Cholera se přenáší kontaminovanou vodou a
potravinami, následně způsobuje silné průjmy a
může vést až k dehydraci a selhání ledvin.
Ekonomická krize, která zasáhla Malawi, ovlivnila i
dodávky pitné vody a logistiku ve zdravotnictví,
neboť nemocnice nemají dostatek finančních
prostředků na zakoupení léků. Ekonomická krize
se naplno projevila po zmrazení mezinárodní
finanční pomoci a snižujícímu se zisku z tabáku,
který tvoří majoritní část malawijského exportu.

Ministr financí v Zambii očekává snížení inflace
Přestože Centrální statistický úřad v Zambii na
konci března uvedl, že inflace v zemi vzrostla a i
nadále by měla růst, ministr financí Alexander
Chikwanda očekává její snížení. Současná inflace
země se pohybuje na 6,4 % a do konce letošního
roku by podle ministra financí měla klesnout pod
šest procent. Důvodem je očekávaný pokles cen
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potravin a nižší úrokové sazby.

Argentinská provincie Río Negro zrušila licenci
ropné společnosti YPF
Jihoamerická provincie Río Negro zrušila licenci
pro výzkumy ropné společnosti YPF, která je
kontrolována španělským Repsolem. Spolu s
oblastí Río Negro licence zrušilo i dalších 5
argentinských provincií, čímž společnost YPF
přišla o 12 výzkumných míst. Podle zdrojů z YPF
zrušení lincence v Río Negro nemá dopad na
produkci firmy. Guvernér provincie Río Negro
oznámil, že ,,důvodem zrušení licence je nesplnění
smluvních podmínek společností YPF".

Až 69% Argentinců podporuje vládu ve sporu o
Falklandy
Až 69% Argentinců považuje za důležité, že se
argentinská vláda snaží získat Falklandské ostrovy
opět pod svou správu. Přes 59% z nich věří, že
Argentina má na ostrovy nárok, podle 18%
obyvatel jsou Falklandy právem zaoceánským
územím Spojeného království. Většina dotázaných
nevěří možnosti vyjednávání mezi oběma zeměmi.
To i z toho důvodu, že Spojené království se již
dříve vyjádřilo, že ,,je ochotno vyjednávat o všem,
jen ne o nadvládě nad Falklandami".

Haiti je stále bez premiéra
Ani měsíc po rezignaci premiéra Garryho Conille
nemá Haiti premiéra.  Důvodem je nutnost
schválení nového kandidáta oběma komorami
parlamentu. Kandidátem na nového premiéra je
ministr zahraničí Laurence Lamothe, kterého na
post premiéra nominoval prezident země Michel
Martelly.

Průmyslová produkce v Česku v únoru vzrostla
meziročně o 4,7%
Průmyslová produkce se v Česku v
únoru meziročně zvýšila o 4,7%, stavební
produkce naopak poklesla o 16%. Informoval o
tom Národní statistický úřad. K růstu
produkce přispěla především výroba
motorových vozidel, výroba a rozvod
elektrické energie, plynu,
tepla a klimatizovaného vzduchu,stejně jako
výroba elektrických zařízení.

Polsko: Jaroslaw Kaczynski chce znovu
kandidovat na prezidenta 
Lídr opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS)
Jaroslaw Kaczynski oznámil, že chce opět
kandidovat v prezidentských volbách v roce 2015.
Změnil tak názor, neboť po neúspěchu ve volbách
v roce 2010 oznámil, že již kandidovat nebude.
Oznámení přichází jen několik dní před 2. výročím
letecké katastrofy u Smolensku, kde zahynulo 96
lidí včetně politikova bratra a tehdejšího polského

prezidenta Lecha Kaczynského.

Itálie: Předseda Ligy severu rezignoval kvůli
podezření z korupce
Předseda italské separatistické strany Liga severu
Umberto Bossi ve čtvrtek podal demisi. Čelí totiž
podezření, že finanční příspěvky státu pro stranu
použil pro soukromé účely. Politik odmítá jakákoliv
provinění. Liga severu je nyní jednou z hlavních
opozičních stran koaliční vlády Maria Montiho.
Bossi zatím není vyšetřován policii.

Pokles maďarské průmyslové produkce v
únoru meziročně o 3,4%
Průmyslová produkce Maďarska vzrostla v
únoru 2012 mezi-měsíčně o 0,8% po zvýšení v
lednu o 2,2%. Oznámila to ve sdělení
Centrální statistický úřad v Budapešti. Meziročně
však průmyslová produkce v zemi v únoru klesla
o 3,4%. Dle prognózy Evropské komise (EK)
maďarská ekonomika v letošním roce zaznamená
pokles o 0,1%. Mezinárodní měnový fond (MMF)
naopak prognózuje růst o 0,3%.

Penta by mohla koupit německý řetězec
Schlecker
O koupi německého řetězce drogerií Schlecker se
 zajímá česko-slovenská investiční skupina Penta
Investments. Pro Schlecker, který je nyní v
insolvenci, je Penta podle německého Der
Spiegel jediným vážným zájemcem. Mluvčí Penty
Martin Danko zájem Penty potvrdil.

Výbor složený z členů britského parlamentu
podpořil vstup Turecka do EU
Varoval však, že nejdříve musí být vyřešeny otázky
lidských práv a
situace na Kypru. Další otázkou je i turecký soudní
systém, který člen britského parlamentu Richard
Ottaway označil za ‚znepokojující‘. Zpráva výboru
dodává, že patová situace na Kypru zanechává
patovým i proces vstupu Turecka do EU.

Společnost Samsung očekává zdvojnásobení
příjmů díky nárůstu prodejů chytrých mobilních
telefonů
Provozní zisk společnosti za první čtvrtletí tohoto
roku by měl podle odhadů činit 5,1 miliardy USD.
Analytici tvrdí, že Samsung těží především z
udržování marží stále na podobné úrovni i
navzdory silné konkurenci. Nejúspěšnějším
produktem společnosti je v současné době model
Galaxy. Finanční statistiky pro první kvartál
letošního roku firma uveřejní 27. dubna. Samsung
minulý rok předběhl americký Apple v prodejích
chytrých telefonů, čímž se stal světovou jedničkou
v tomto odvětví.

Bývalí představitelé vedení Světové banky
podporují nigerijskou ministryni financí v
získání postu prezidentky této instituce
Tradičně je tento post předáván kandidátovi
doporučovanému Spojenými státy, nicméně nyní
se 35 bývalých manažerů této instituce rozhodlo
podpořit právě nigerijskou ministryni Ngozi
Okonjo-Iweala. Další skupina bývalých funkcionářů
zase podporuje Kolumbijce Jose Antonia Ocampa.
Představitelé Světové banky tak musí poprvé za
60 let od založení této instituce volit celkem mezi
třemi kandidáty. Krom výše zmiňovaných se o post
uchází i Jim Yong Kim za USA.

Hackerská skupina Anonymous údajně napadla
přes 500 čínských webových stránek
Ofenziva této hackerské skupiny prý zasáhla
stránky samotné vlády, státních institucí i
obchodních společností. Anonymous na napadené
stránky umístili text protestující proti nové vládní
kontrole uživatelů internetu. V tomto textu je také
obsažena výzva pro čínské obyvatele, aby se
přidali k této skupině a iniciovali další protesty proti
čínské vládě.

Řecký premiér na návštěvě Kypru
Řecký premiér Loukas Papademos přijel ve čtvrtek
na dvoudenní oficiální návštěvu Kypru, první
od převzetí své funkce. "Naším cílem je
dosáhnout lepší koordinace pokud jde o snahy o
vyřešení kyperského problému, stejně jako na
řešení důsledků hospodářské krize, a dále posílit
naši spolupráci v oblasti energetiky,"
uvedl Papademos při příjezdu na Kypr. Dodal,
že jeho návštěva se koná ve velmi těžké a kritické
době pro obě země, především kvůli
převzetí předsednictví v Radě ministrů EU Kyprem
v červenci. Nynější předsedající zemí je Dánsko.

Návrh japonského státního rozpočtu pro rok
2012 neprošel horní komorou parlamentu
Dolní komora schválila rozpočet v hodnotě 1,1
bilionu USD již na začátku měsíce a podle
japonské legislativy může být zákon kompletně
přijat do 30 dní od schválení právě dolní komorou.
Schválení rozpočtu je v horní komoře blokováno
opozicí kvůli kontroverznímu návrhu na
zdvojnásobení daní do roku 2015. Japonská vláda
také plánuje vydat dluhopisy v hodnotě okolo 500
miliard USD, aby tak pomohla pokrývat státní
výdaje. Rozpočet by se tak ale stal závislým na
dluhopisech ze 49%.
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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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