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OSN schválila vyslání pozorovatelské mise do
Sýrie
Rada bezpečnosti OSN, na žádost Generálního
tajemníka OSN Ban Ki-moona, schválila vyslání
pozorovatelské mise do Sýrie. Vyslán bude nejprve
tým 30 pozorovatelů, kteří připraví zemi na vyslání
širšího týmu o 250 členech. Angažmá druhého
týmu závisí na parametrech uzavřeného míru v
Sýrii. Ruský vyslanec při OSN Vitaly Churkin řekl,
že v Sýrii bylo již příliš mnoho úmrtí, a proto je
třeba mírového angažmá OSN. Americká
vyslankyně při OSN Susan Rice řekla, že Spojené
státy americké si nedělají naděje, že vyslání
pozorovatelské mise bude mít nějaký efekt.
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon oznámil, že
první tým bude připraven v nejbližší době.

V Keni se zvýšila cena nafty, benzínu a
petroleje
Energetická regulační komise (ERC) v sobotu
zvýšila ceny. Ty by měly zůstat v platnosti po dobu
jednoho měsíce. Důvodem je vyšší cena ropy na
mezinárodních trzích a náklady na její dovoz. V
současnosti stojí litr benzínu 1,40 USD, nafta 1,30
USD a petrolej 1,03 USD. Keňská ekonomika je
závislá na naftě pro dopravní, energetický a
zemědělský průmysl, zatímco petrolej se používá
především v domácnostech.

Taliban zaútočil na věznici v Pákistánu a
osvobodil téměř 400 vězňů
Hnutí Taliban kromě rozsáhlého útoku v
Afghánistánu na cíle NATO podniklo v neděli i útok
na věznici v severozápadním Pákistánu. Útok
podnikla skupina 100 bojovníků, ozbrojených
granáty, výbušninami a dalšími automatickými i
těžkými zbraněmi. Mluvčí věznice Zahid Khan řekl,
že osvobozeno bylo téměř 400 vězňů, z nichž 20
byli významní členové hnutí Taliban.

 

Nejsilnější strana Guiney-Bissau odmítá plán
přechodu
Vládnoucí Africká strana nezávislosti Guiney a
Kapverd (PAIGC), která má v parlamentu dvě
třetiny křesel, odmítla návrh armády,
která provedla vojenský převrat, vytvořit
přechodnou vládu, jež povede zemi k novým
parlamentním a prezidentským volbám. „PAIGC
odmítá jakýkoliv protiústavní nebo
protidemokratický návrh na řešení této krize,“
uvedla strana ve svém prohlášení a i nadále
požaduje propuštění prozatímního prezidenta
Raimunda Pereira a bývalého premiéra Carlos
Gomes Juniora, který je jejím kandidátem na
prezidenta po smrti prezidenta Malama Bacai
Sanhy.

Taliban zahájil rozsáhlý útok v Afghánistánu na
cíle Severoatlantické aliance
V neděli zahájilo hnutí Taliban rozsáhlý útok na
mnoha místech Afghánistánu na cíle NATO v zemi.
K útokům došlo v provinciích Kábul, Nangarhar,
Logar a Paktia. Zabito bylo sedmnáct ozbrojenců
hnutí Taliban. To tvrdí, že způsobilo těžké ztráty
jak vojákům NATO, tak představitelům
afghánských bezpečnostních sil. Afghánští
představitelé zase tvrdí, že zabiti byli jen příslušníci
Talibanu. Došlo také k nepovedenému pokusu o
atentát na viceprezidenta Karima Khalili. Mluvčí
Talibanu Zabiullah Mujahid řekl, že cílem útoku
bylo ukázat Severoatlantické alianci, že Taliban je
stále silný.

Volební komise v Egyptě odvolala 10
prezidentských kandidátů
Farouk Sultan, vedoucí volební komise pro
květnové prezidentské volby v Egyptě, uvedl, že
kandidatura 10 z 23 prezidentských uchazečů byla
zrušena. Na ukončení své kandidatury mají 48
hodin. Mezi odvolanými kandidáty je Hazem Salah
Abu Ismail, nominovaný Salafisty, místopředseda
Muslimského bratrstva Khairat Al-Shater i
viceprezident z éry vlády prezidenta Husni
Mubaraka Omar Sulejman. Nový prezident by měl
ujmout úřadu 1. července, kdy by vojenská vláda,
která v čele státu stojí od svržení prezidenta
Mubaraka, měla předat moc do rukou civilní vlády.

Evropská unie vítá propuštění představitelů
běloruské opozice
Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Catherine Ashton uvítala
propuštění bývalého kandidáta na běloruský
prezidentský úřad Andreje Sannikova a
jeho zmocněnce, koordinátora opozičního
hnutí "Evropské Bělorusko" Dmitrije Bondarenka.
Zároveň opět vyzvala běloruské orgány k tomu,
aby bezpodmínečně propustily všechny politické
vězně a zrušily veškerá omezení jejich občanských
a politických práv. Podle vyjádření diplomatky to
"nepochybně přispěje k pokroku směrem k lepším
vztahům mezi EU a Běloruskem". Oba opoziční
aktivisté byli odsouzeni k pětiletému trestu odnětí
svobody za organizaci masových protestů po
prezidentských volbách v Bělorusku v prosinci
2010, oba se rovněž obrátili k běloruskému
prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi s žádostí o
udělení milosti.

V Rusku proběhly demonstrace za legalizaci
zbraní
V Petrohradě, Novosibirsku, Ufě a dalších ruských
městech dnes proběhly četné demonstrace "Za
návrat práva na nošení zbraní". Podle informací
zveřejněných ruským Rádiem Svoboda se akce v
Petrohradu zúčastnilo 150 až 200 lidí. Argumenty
aktivistů spočívají v tom, že lidé mají mít
možnost uplatňovat a bránit svá práva, a to i s
pomocí střelných zbraní, jelikož policie není
schopna zaručit občanům bezpečnost.

Jaderná elektrárna Krško ve Slovinsku byla
dočasně odstavená
Provoz jediné slovinské elektrárny byl pozastaven
na 40 dní kvůli pravidelné údržbě. Elektrárna v
současné době pokrývá 40% slovinské spotřeby
elektrické energie a její provoz je hodnocen jako
"bezpečný".

Běloruský prezident udělil milost Dmitriji
Bondarenkovi
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v neděli
omilostnil spoluzakladatele nejvýznamnějšího
opozičního hnutí Charta 97. Ten byl v roce 2010
odsouzen k dvěma létům vězení za účast na
demonstraci proti výsledkům prezidentských voleb,
ve kterých zvítězil právě prezident Lukašenko.

Společnost Lockheed Martin získala zakázku v
hodnotě 259 milionů dolarů na dodání dalších
bitevníků F-35 pro armádu Spojených států 
Společnost Lockheed Martin stále dojednává s
Pentagonem finální podmínky celého obchodu.
Celkem jsou vyvíjeny tři varianty tohoto
nadzvukového letounu, který je primárně určen pro
armádu Spojených států a na jehož vývoji se
finančně podílí dalších osm států. Celý projekt byl
několikrát zpožděn kvůli komplikacím při vývoji,
což negativně ovlivňuje konečné náklady a má za
následek snížení počtu objednávek od některých

států. Itálie objednává kvůli rozpočtovým škrtům 90
namísto původních 131 bitevníků a kanadští
představitelé v minulém týdnu oznámili zmrazení 9
miliardového rozpočtu z důvodu problémů celého
programu.

 

Haiti zahájilo vakcinaci obyvatel proti choleře
Podle haitské vlády by mělo být na 100 000 osob
očkováno proti choleře. Nyní se program nachází v
testovací fázi, kdy jsou očkováni obyvatelé ze dvou
regionů. Generální ředitel zdravotního oddělení Dr.
Gabriel Thimote dodal, že by se program měl brzy
rozšířit do všech míst země. Program vakcinace
proti choleře je reakcí haitské vlády na epidemii
této nemoci z roku 2010. Od té doby na choleru
zemřelo na 7 000 osob.

Argentinská vláda uvažuje o odložení
zestátnění ropné společnosti YPF
Po nátlaku španělské vlády, který byl podpořen i
EU, vláda prezidentky Cristiny Fernández
analyzuje možnost znovuotevření vyjednávání se
španělskou společností Repsol a možnost
odložení zestátnění společnosti YPF. Ta je právě
španělským Repsolem z 57% kontrolována.
Informaci uvedl argentinský list La Nación. Podle
prezidenta společnosti Repsol Antonia Brufau by
se argentinská vláda i Repsol měli snažit o
zintenzivnění dialogu ohledně situace YPF.

Státy latinské Ameriky jednotně žádají o
ukončení izolace Kuby Spojenými státy
Poprvé v historii všechny státy latinské Ameriky,
které jsou přítomné na Summitu Amerik, jednotně
kritizují nepřítomnost Kuby na summitu Organizace
amerických států, který probíhá tento víkend v
kolumbijském městě Cartagena de las Indias.
Členské státy Bolivariánské aliance pro občany
naší Ameriky (ALBA) navíc uvedly, že se bez
přítomnosti kubánské delegace příštího summitu
nezúčastní. Argentinský ministr zahraničí Hector
Timerman navíc dodal, že ,, ještě nebyla sepsána
finální zpráva o summitu, jelikož Spojené státy
vetovaly všechny články týkající se Kuby. K tomuto
vetu se později přidala i Kanada".

Čínská vláda znovu uvolnila pohyb kurzu juanu
vůči americkému dolaru
Čínská státní měna tak od začátku nového týdne
bude moci kolísat v rozmezí jednoho procenta
okolo ceny stanovené čínskou centrální bankou
(6,302 juanu za 1 USD). Doposud byla tato
tolerance v rozmezí poloviny procenta. Zpráva o
tomto kroku byla vydána v angličtině s
pravděpodobným cílem oslovit především
zahraniční subjekty. Čína je dlouhou dobu
obviňována především Spojenými státy ze
záměrného podhodnocování juanu. Ministerstvo
financí USA tuto zprávu uvítalo.

Kim Jong-un poprvé promluvil k národu ve
veřejném projevu přenášeném televizí
Severokorejský vůdce hovořil o historickém
významu svých předchůdců i armády v rámci
KLDR. Poté zdůraznil, že "doba, kdy byl
severokorejský národ v ohrožení, dávno
pominula". Při příležitosti rozsáhlé vojenské
přehlídky byla představena údajně nová
pravděpodobně mezikontinentální raketa, která, ač
byla maskována, byla největším vojenským
zařízením v celé koloně. Dle jihokorejského
experta Sohn Young-hwana se ale bude spíše
jednat o raketu středního doletu. Celá událost
proběhla dva dni po nezdařeném pokusu o vyslání
satelitu na oběžnou dráhu, který byl mnoha státy
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považován za utajený test rakety dlouhého doletu.

Letectvo Spojených států revidovalo postup
výběrového řízení pro nákup 20 lehkých
bitevníků do Afghánistánu
Uzavření nového kontraktu na nákup letounů se
očekává na počátek roku 2013. Informace o
novém výběrovém řízení se objevily poté, co
vnitřní vyšetřování v rámci Letectva Spojených
států amerických (USAF) odhalilo četná pochybení
při uzavření původního kontraktu na 355 milionů
USD v únoru tohoto roku. Podle vyjádření
zástupců letectva byl tým, který učinil rozhodnutí o
přidělení kontraktu společnosti Hawker Beechcraft
nezkušený a nedržel se zavedených postupů pro
zadávání výběrových řízení pro nákup vojenské
techniky. Společnost Hawker Beechcraft v reakci
podala na USAF žalobu. Letouny vybrané v rámci
nového výběrového řízení by měly být dodány do
Afghánistánu ve třetím čtvrtletí roku 2014, tedy s
15 měsíčním zpožděním oproti původnímu plánu.

Meziroční inflace se v Namibii snížila
Namibijský Centrální statistický úřad v pátek uvedl,
že se meziroční inflace v březnu zmírnila na 6,9%
oproti stejnému měsíci minulého roku, kdy
dosahovala 7,4 %. Měsíční růst inflace se z
únorových 0,8 % snížil na 0,3 %.

Keňa vyjednává o úvěru ve výši 600 milionů
USD
Keňská vláda sjednává se zahraničními věřiteli
úvěr ve výši 600 milionů USD s 7% úrokovou
sazbou. Ekonomický tajemník ministerstva financí
Geoffrey Mwau uvedl, že jednání jsou de facto
hotová, přesto není zcela jasné, kdy vláda dohodu
podepíše. Úvěr mají poskytnout tři banky –
Standard Chartered, Citibank a Jihoafrická
Standard Bank. Úvěr má pokrýt nedostatek
veřejných financí pro fiskální rok končící v červnu.

Ekonomika Jihoafrické republiky se stabilizuje
Podle generálního ředitele Národní pokladnice
Lunhisa Fuzile, která dohlíží na hospodaření s
veřejnými financemi, by se ekonomika země měla
do fiskálního  roku 2014/2015 dostat do
přebytkových čísel. Generální ředitel uvedl, že i
přes nadějná ekonomická data, bude JAR muset
snížit nezaměstnanost a zlepšit infrastrukturu,
která zpomaluje rozvoj země. Ministerstvo financí
ovšem snížilo předpověď ekonomického růstu pro
rok 2012 na 2,7 % z předchozích 3,4 % a tři hlavní
ratingové agentury snížily výhled ratingu ze
stabilního na negativní.

Somálsku znovu hrozí nedostatek srážek,
uvádějí humanitární organizace
Podle zprávy 17 humanitárních agentur by nejhorší
scénář pro Somálsko znamenal, že z průměrných

srážek na území spadne pouhých 60 % a to by
mohlo způsobit velkou neúrodu a hladomor.
Humanitární organizace upozorňují, že se může
opakovat situace z minulého roku, kdy oblast
zasáhlo nejhorší sucho za posledních 60 let, a
proto vyzývají mezinárodní společenství k
vybudování systému místních zásobáren vody.

Konžské republice se zvýší příjmy z ropy
Podle konžského ministra financí Gilberta
Ondongo by příjmy z ropy měly být vyšší, než se
původně očekávalo. Příjmy z ropy by se měly
vyšplhat na 5,2 miliard USD, země přitom
předvídala o 400 miliónů USD méně. Důvodem je
vyšší produkce ropy a zvýšení cen na světových
trzích.

Společnost GM vyzývá země Latinské Ameriky
k dodržování obchodních dohod   
Brazílie učinila kroky k omezení dovozu automobilů
z Mexika a Argentina se podle dostupných zpráv
chystá k podobné akci. Prezident společnosti GM
pro Jižní Ameriku J. Ardilla se vyjádřil, že „tyto
státy mění roky platné dohody, aniž by
společnostem poskytly dostatečný čas k adaptaci
na nové podmínky. Společnost GM má investiční
plány v Mexiku, Brazílii i v Argentině, které byly
vytvořeny na základě platných dohod. Pokud se
tyto dohody budou měnit, silně nás to ovlivní.“
Koncern GM má mimo jiné v plánu investovat
okolo 200 milionů amerických dolarů v Kolumbii a
dalších 50 milionů USD v Argentině, kde očekává
vytvoření až 600 nových pracovních pozic.

Prezident Spojených států B. Obama vyzval
partnery k prohloubení spolupráce na Summitu
Amerik
Prezident Obama prohlásil, že „s téměř miliardou
občanů – miliardou spotřebitelů, které společně
máme, je toho ještě tolik, co můžeme dohromady
dokázat. Pro Ameriky se jedná o velký příslib a já
věřím, že když se chopíme příležitostí, které před
námi leží, budeme i nadále silnými ekonomickými
partnery.“ Prezident Obama je v poslední době
pod tlakem ze strany Kolumbijské vlády, která
požaduje, aby se více angažoval v rámci problémů
Latinské Ameriky, v jejichž čele je obchod s
drogami a s ním související násilí. Část kritiků mu
také vyčítá, že staví do popředí řešení domácí
ekonomické krize a problémů v oblasti Středního
východu na úkor Střední a Jižní Ameriky.

Jemen s pomocí USA zatlačil Al-Kaidu do hor
Jemenské armádě se dnes podařilo zatlačit
příslušníky Al-Kaidy do hor. Došlo k zabití 28
bojovníků Al-Kaidy v provincii Abyan na jihu
Jemenu. Ofenzívu kromě  pozemního vojska
jemenských protiteroristických jednotek provádí i
letectvo s pomocí armády Spojených států

amerických. Ofenzíva proti Al Kaidě probíhá v
Jemenu již měsíc.

Spojené státy požadují po Indii větší
transparentnost v souvislosti s plánovanými
investicemi
Americký ministr obchodu J. Bryson prohlásil, že
Spojené státy očekávají od Indie v rámci zesilování
vzájemných obchodních vazeb a investicí větší
transparentnost a otevřenost. Indická vláda plánuje
investovat miliardy dolarů v rozsáhlých investicích
do státní infrastruktury. Vláda Spojených států se
snaží podpořit domácí firmy v zisku části zakázek
týkajících se převážně stavby silnic, železnic a
energetiky. Celkový vývoz Spojených států do
Indie se za posledních 10 let zvýšil z 4 miliard
amerických dolarů v roce 2001 na 21 miliard USD
v minulém roce.

V Istanbulu proběhlo první kolo jednání mezi
Íránem a světovými mocnostmi
Dnes v Istanbulu probíhají rozhovory mezi zástupci
Íránu a pěti členů Rady bezpečnosti OSN a
Německa. Západní diplomaté po prvním kole
diskuzí oznámili, že Saeed Jalili, hlavní vyjednavač
Íránu, byl ochoten k jednání a nekladl si žádné
podmínky za kterých bude či nebude jednat, jak to
Írán dělal během posledního setkání stejného
formátu před 15 měsíci. Spojené státy americké
navrhly Íránu navíc ještě bilaterální rozhovory.

Americký prezident Barack Obama podrobil
Severní Koreu kritice
Americký prezident Barack Obama kritizoval
počínání Severní Korey. Pokus KLDR vystřelit
balistickou raketu do vesmíru označil za porušení
mezinárodního práva a zdůraznil, že USA podpoří
mezinárodní tlak na vládu Severní Korey.
Upozornil, že pokud bude Severní Korea nadále
odporovat mezinárodnímu společenství, tak budou
následovat další sankce. Mluvčí amerického
Pentagonu George Little řekl, že Spojené státy
nekritizují jen raketový program KLDR, ale i hrozbu
dalších jaderných zkoušek.

Spojené státy americké nehodlají ukončit útoky
na pákistánském území
Bílý dům oznámil, že navzdory požadavkům
pákistánského parlamentu Spojené státy americké
neskončí s útoky dronů na ozbrojené cíle na
pákistánském území. Pákistán útoky odmítá.
Pákistánský parlament žádal o zastavení těchto
akcí již v roce 2008, ale neúspěšně. Pákistánští
představitelé navrhují, aby Spojené státy předaly
kontrolu nad drony do pákistánských rukou. To
Spojené státy americké odmítají, ale nabízí, že
budou o útocích Pákistán včas informovat.
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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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