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OSN na území Keni otevře nový tábor pro
súdánské uprchlíky
Nový tábor by měl mít kapacitu 80 000 lidí a měl by
ležet v oblasti Kalobeye, asi 25 kilometrů od již
stojícího uprchlického tábora Kakuma na severu
Keni u jihosúdánských hranic. Ten by měl být
během dvou až tří měsíců zcela zaplněn. Přestože
občanská válka v Súdánu skončila v roce 2005,
každý den přejde hranici Keni na 100 nových
súdánských uprchlíků. OSN se navíc obává
většího přílivu uprchlíků vzhledem ke zvýšenému
napětí mezi oběma státy.

Lékaři bez hranic: Demokratická republika
Kongo hlásí enormní nárůst infekce malárie
V loňském roce se počet nakažených Konžanů
malárií léčených Lékaři bez hranic ztrojnásobil na
155 000 nemocných. Malárie je nejčastější
příčinou úmrtí dětí do pěti let v zemi. Nemoc se
přenáší komáry, kterým se v oblasti Demokratické
republiky Kongo daří vzhledem k bažinatým
oblastem a špatnému odvodnění země. Podle
Lékařů bez hranic je pravděpodobné, že počet
nakažených bude stoupat.

Jižní Súdán propustil súdánské vězně ve snaze
zmírnit napětí
Propouštění 14 súdánských vězňů je považováno
za krok, kterým se Jižní Súdán snaží vyhnout
válce. Jednalo se o vojáky, kteří byli zadrženi v
bojích o spornou ropnou oblast Heglig mezi 10. až
15. dubnem, uvedl mluvčí jihosúdánské armády
Philip Aguer. Dohoda o propuštění vězňů měla
údajně být zprostředkována před deseti dny v
Egyptě.

V Mali byla jmenována přechodná vláda,
klíčové posty drží armáda
Na základě dohody s Hospodářským
společenstvím západoafrických států (ECOWAS)
jmenoval prozatímní prezident Diouncounda
Traore novou vládu, tři klíčové posty zůstávají v
rukou v armády. Vojáci získali resort obrany,
ministerstvo vnitřní bezpečnosti a ministerstvo pro
místní záležitosti. Celkově bylo jmenováno 24
ministrů. Přechodná vláda má dovést zemi k
volbám, jejichž datum zatím nebylo stanoveno.

V Libyi byly zakázány náboženské strany
Prozatímní přechodná vláda schválila v úterý
zákon, který zakazuje politické strany založené na
náboženství, etnickém či kmenovém původu.
Důvodem má být "zachování jednoty země". Zákon
přichází dva měsíce před červnovými volbami.
Nejorganizovanější stranou v Libyi je Muslimské
bratrstvo založené na principech islámského
práva.

Prezident EU Herman van Rompuy jednal s
bulharským premiérem o dodávkách zemního
plynu do Evropy
Prezident EU Herman van Rompuy dnes podnikl
jednodenní návštěvu Sofie, během níž se setkal s
bulharským premiérem Boiko Borisovem. Hlavním
tématem jejich jednání byly vládní plány na
diverzifikaci dodávek zemního plynu do Evropy.
Podle bulharského premiéra je jedinou možnou
cestou k dosažení diverzifikace dodávek plynu
vedení trasy od Kaspického moře a Ázerbájdžánu
přes gruzínské přístavy u Černého moře do
bulharských přístavů Varna a Burgas.

Ministerstvo financí Ruské federace
nepodpořilo projekt pro rozvoj Sibiře a Dálného
východu
Ministerstvo financí Ruské federace má koncepční
připomínky k částem projektu rozvoje Sibiře a

Dálného východu týkajícím se daňových preferencí
těchto regionů. Uvedl to dnes zástupce
odboru daňové a celní politiky vlády RF Sergej
Razgulin. Na konci ledna předložil ministr Sergej
Shoygu ruskému premiérovi V. Putinovi návrh na
vytvoření státního podniku pro rozvoj východní
Sibiře a Dálného východu od západních hranic
území Krasnojarsk až po Kamčatku, Kurilské
ostrovy a Sachalin. Návrh kritizoval bývalý ministr
financí RF Alexej Kudrin, podle nějž povede
vytvoření státní korporace pro rozvoj tohoto
regionu naopak ke zhoršení investičního klimatu v
celé zemi a zpomalení vývoje Dálného východu
a Zabajkalska.

Moldavsko odvolalo z Ruska svého velvyslance
kvůli jeho názoru na otázku Podněstří
Ministr zahraničních věcí Moldavska Yuri Leanca
odvolal z Ruska moldavského velvyslance Andreje
Negutsu. Oznámila o tom tisková služba
moldavské vlády. Agentura RIA Novosti cituje
stanovisko odborníků, podle nichž tento krok
souvisí s nedávným prohlášením velvyslance o
tom, že stažení ruských vojsk z Podněstří by
mohlo být nebezpečné jak pro Moldavsko, tak pro
region jako celek. V reakci na toto prohlášení
nezávislý poslanec Mihai Godea požádal o
okamžité odvolání velvyslance s vysvětlením, že
podobná prohlášení nejsou přípustná a oslabují
diplomatické úsilí Moldavska. Předseda vlády
republiky Vlad Filat nařídil urychleně navrhnout
nové kandidáty na post velvyslance Moldavska v
Rusku se slovy, že "tento člověk musí mít
schopnost zastupovat národní zájmy země v
zahraničí."

Posily NATO dorazily do Kosova
Asi 250 německých vojáků dnes dorazilo do
Kosova jako mírová posila pro období
parlamentních, komunálních a prezidentských
voleb v sousedním Srbsku. Dle mluvčího NATO
Marca Stummlera vedlo ke zvýšení počtu
aliančních vojáků častější napětí na hranicích na
severu Kosova. Do země dorazí i mírová posila z
Rakouska. 

Sultanát Brunej uznal nezávislost Kosova
Ministr zahraničních věcí Mohamed Bolkiah
potvrdil oficiální uznání prostřednictvím dopisu
zaslaného ministrovi zahraničních věcí Kosova
Enverovi Hoxhovi. Nezávislost Kosova do
dnešního dne uznalo 90 zemí spolu s Řádem
maltézských rytířů a Taiwanem.

Rusko vybaví své lodě navigačními systémy
NATO
Lodě ruského vojenského námořnictva budou
vybaveny komunikačními a navigačními systémy
NATO. Jak dnes informoval náčelník Generálního
štábu RF Nikolaj Makarov, účelem je zlepšení
koordinace při boji proti pirátům, mimo jiné také v
Adenském zálivu. Oznámil rovněž o tom, že v
letošním roce bude pokračovat společné námořní
cvičení NATO a Ruska "Pomor-2012", a také bude
zahájeno nové cvičení "Frontier-2012" společně s
Námořní akademií v Petrohradě.

Ruská Státní duma přijala ve třetím čtení zákon
o přímé volbě gubernátorů
Ruská Státní duma ve středu schválila ve třetím a
závěrečném čtení zákon o přímé volbě
gubernátorů. Oproti původnímu znění návrhu
zákona došlo ve druhém čtení ke schválení
některých pozměňovacích návrhů.

Společnost Boeing oznámila růst v prvním
kvartálu roku 2012
Čistý zisk meziročně vzrostl z 586 milionů USD na
923 milionů USD, celkový příjem dosáhl částky
19,4 miliardy USD a vzrostl tak o 30%. K růstu
došlo jak v rámci civilních zakázek, tak i
v armádním sektoru. Společnost v reakci na
pozitivní vývoj zvýšila očekávanou hodnotu akcií
pro konec roku 2012 z 4, 25 USD na 4, 35 USD,
očekávaný celkový zisk ponechává v rozmezí 78 –
80 miliard amerických dolarů.

Republikán M. Romney zvítězil v 5 dalších
státech v rámci primárek ve Spojených státech
Během úterý se mu podařilo zvítězit ve státech
Connecticut, Delaware, New York, Pensylvánie a
Rhode Island. Nejnovější výsledky naopak
pravděpodobně znamenají konec kampaně pro
bývalého předsedu Sněmovny reprezentantů N.
Gingriche, který v klíčovém státě Delaware prohrál
téměř o 30%. Analytici očekávají jeho odstoupení
z kampaně v průběhu příštího týdne. Pro M.
Romneyho tak začíná příprava na hlavní volební
bitvu tohoto roku, kterou bude souboj o
prezidentský post. Podle posledního průzkumu
Gallupova institutu zaostává nyní v oblíbenosti za
současným prezidentem B. Obamou o 5%.

Prodeje i zisky společnosti Apple v posledním
čtvrtletí prudce vzrostly
Akcie firmy na zveřejněné zprávy reagovaly růstem
o 8%. Čistý zisk se dostal na 11,6 miliardy
amerických dolarů, což představuje v poměru ke
stejnému období minulého roku růst o 94%,
celkové tržby pak dosáhly 39,2 miliardy USD, což
znamená růst o 59%. Hlavní podíl na výsledcích
má úspěch společnosti na zahraničních trzích,
zejména v Číně. Nejúspěšnějšími produkty
v uplynulém kvartálu jsou Apple iPhone s 35,1
miliony prodaných kusů a iPad, jehož se prodalo
11,8 milionů kusů.

Americký Pentagon potvrdil svůj plán na
vytvoření nové špionážní sítě
Pentagon potvrdil svůj plán na vytvoření nové
špionážní sítě, která by měla mít několik stovek
důstojníků, kteří budou sbírat informace po celém
světě. Název sítě bude "Tajná obranná služba (
Defense Clandestine Service)". Podle Pentagonu
se činnost služby nebude překrývat s činností CIA.
Kariérní systém by měl být v této službě podobný
systému v CIA.

Severní Korea prohlásila, že je schopna
zasáhnout USA
Představitelé Pchjongjangu prohlásili, že jsou
schopni zlikvidovat hrozbu ze strany USA jedním
úderem. Spojené státy americké předpokládají, že
KLDR disponuje jadernými zbraněmi, ale nikoli
technologií, která by byla schopna dosáhnout
území USA. Tento názor podporuje i nedávný
krach pokusu KLDR dopravit satelit na oběžnou
dráhu pomocí raketové technologie. Americký
ministr obrany Leon Panetta se nechal slyšet, že
Severní Korey silně doporučuje se zdržet
jakýchkoli provokací.

Argentinský senát dnes rozhoduje o zestátnění
ropné společnosti YPF
Argentinský senát dnes debatuje o schválení
zákona, který deklaruje zestátnění ropné
společnosti YPF. Ta byla z 51% kontrolována
španělským Repsolem. O zestátnění informovala
argentinská vláda již minulé pondělí. Tento zákon
prohlašuje těžbu uhlovodíků za veřejnou službu,
zároveň předpokládá zestátnění podniku YPF Gas,
který je hlavním distributorem LPG v zemi. Na
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zestátnění společnosti YPF reagovali prezidenti
některých latinskoamerických zemí nebo
španělská vláda.

Venezuela získala úvěr ve výši 1 mld USD pro
modernizaci svých ropných rafinérií
Skupina Banky Japonska pro mezinárodní
spolupráci udělila Venezuele úvěr ve výši 1 mld.
Za tyto peníze by měla státní venezuelská ropná
společnost PDVSA částečně zmodernizovat ropné
rafinérie a techniku. Největší podíl z této částky by
měla získat rafinérie El Palito na západě země.
Japonsko je tak 3. asijskou zemí, která investuje
do venezuelského ropného průmyslu. Úvěry
poskytnuté Čínou a Indií byly použity především
pro obnovu produkce některých ropných nalezišť.

Mexický prezident žádá USA o spolupráci ve
věci zastavení černého trhu se zbraněmi
Během své 4 denní návštěvy ve Spojených státech
mexický prezident Felipe Calderón vyslovil žádost,
aby se USA pokusila zneškodnit černý obchod se
zbraněmi, což by mohlo být jednou z cest, jak
oslabit organizovaný zločin. Prezident Calderón
dodal, že za 8 let svého prezidentského mandátu
bylo zabaveno na 100 000 zbraní, z nichž 90%
pochází z USA. Právě americké zbraně jsou
klíčovou silou organizovaných zločinných skupin,
které se zdržují především v mexicko- americkém
pohraničí.

Kandidáti na mexického prezidenta souhlasí s
částečnou privatizací ropné společnosti Pemex
3 kandidáti na post mexického prezidenta souhlasí
s částečnou privatizací státní ropné společnosti
Petróleos Mexicanos (Pemex) a reformací
energetického sektoru země. Jedná se o
kandidátku za Stranu národní akce (PAN) Josefinu
Vázquez Mota, Gabriela Quadriho, který je
kandidátem za Stranu nové aliance (Panal) a
především o favorita prezidentských voleb Enrique
Pe

Španělský ministr financí se vyjádřil k
ekonomické recesi země
Ministr financí Cristóbal Montoro uvedl, že
Španělsko nyní zažívá velice křehké a nestabilní
momenty. To kvůli recesi španělské ekonomiky a
ekonomické krizi. Tak se vyjádřil během obhajoby
státního rozpočtu, který činí 27 miliard euro. Ministr
Montoro oznámil, že se jedná o nejstrožejší
rozpočet od návratu země k demokracii. Podle
ministra financí je rozpočet vytvořen tak, aby
odpovídal potřebám Španělska v přestání
krizového období.

Polský premiér Donald Tusk komentoval
návštěvu Saúdské Arábie
Jedním z hlavních bodů posledního dne čtyřdenní

návštěvy polského premiéra Donalda Tuska ve
Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii
byla účast na polsko-saúdském podnikatelském
fóru. "Jsme ohromení ekonomickými úspěchy
Saúdské Arábie. Naše návštěva zde potvrzuje
hluboké přátelství mezi oběma státy," uvedl polský
premiér při příležitosti zahájení fóra. Vyzval
také arabské podnikatele k posílení obchodních
vztahů a investic do Polska. Dále uvedl, že Poláci
kladně hodnotí snahy Saúdské Arábie o stability a
harmonii v tomto regionu i ve světě. Tusk také
informoval, že po několika měsících jednání by
mohlo dojít k uskutečnění prvního většího nákupu
saúdské ropy, což komentoval slovy: "Jsme si
vědomí, že tento trend je nesmírně důležitý jako
prvek diverzifikace."
Rozhovor s ministrem obrany Saúdské Arábie pak
dle premiéra poskytuje základ pro
zahájení diskuse v oblasti obrany a výzbroje.

Čínský premiér Wen Jiabao na dvoudenní
návštěvě Polska
Čínský premiér Wen Jiabao se dnes během
návštěvy Polska setká se svým protějškem
Donaldem Tuskem. Oba se následně ve čtvrtek
zúčastní ekonomického fóra Střední Evropa - Čína,
probíhajícího ve Varšavě. Jedním z hlavních cílů
návštěvy je rozvoj hospodářské spolupráce a
investic mezi oběma státy. Představitelé vlád
budou mj. jednat o otázkách týkajících se obchodu
a čínských investic v Polsku. Dle polského listu
Gazeta Wyborcza chce Peking, aby se Polsko
stalo regionálním centrem, ze kterého čínské
společnosti povedou expanzi do střední
a východní Evropy. Základem pro expanzi na jih se
má stát Maďarsko.

Evropská komise dnes rozhodne, zda-li znova
pošle Maďarsko před Evropský soudní dvůr
Maďarský premiér Viktor Orbán se včera setkal s
předsedou Evropské komise Josém Barrosou. Dle
premiéra jsou rozhovory s Mezinárodním
měnovým fondem (MMF) o eventuální půjčce zemi
"na dosah ruky", neboť mezi Bruselem a Budapešti
nestojí "prakticky žádné překážky". Během
společného jednání Orbán přislíbil změnit zákon o
centrální bance tak, aby byla zaručená její
nezávislost. Dnes by během zasedání Evropské
komise mělo padnout rozhodnutí o tom, zda-li EK
povolí rozhovory Maďarska s MMF, nebo zda
pošle zemi před Evropský soudní dvůr kvůli
reformě soudnictví, změně věku odchodu do
důchodu soudců či nezávislosti úřadu ochrany
osobních údajů.

Evropská komise od České republiky požaduje
zestátnění Českomoravské záruční a rozvojové
banky
Evropské komisi (EK) se nelíbí zisky, které

menšinoví akcionáři - Komerční banka, Česká
spořitelna a ČSOB-  inkasují z poskytování úvěrů a
záruk při čerpání prostředků z evropských fondů.
Aby stát dodržel požadavky EK, musel by podíl
menšinových bank odkoupit či je nějakým
způsobem odškodnit. Vláda však nyní zavádí další
úsporná opatření a pro tento krok nenachází
dostatek financí. EK již pozastavila technickou
pomoc pro Operační program Podnikání a inovace,
na kterém se Českomoravská záruční a rozvojová
banka podílí.

Český velvyslanec se jako první z velvyslanců
členských států EU vrátí do Běloruska
Poté, co všichni velvyslanci členských států
Evropské unie na přelomu února a března opustili
Bělorusko, je nyní český velvyslanec Jiří Karas
prvním z bloku, kdo ohlásil svůj návrat do Minsku
již tento pátek. Evropská unie přitom přijala
poslední sankce vůči Bělorusku toto
pondělí. Právě sankce vůči této východoevropské
zemi zapříčinily požadavek na odchod velvyslanců
EU ze země.

Petiční výbor Evropského parlamentu se
nebude zabývat internacionalizaci vyšetřování
havárie letadla ve Smolensku
Petiční výbor Evropského parlamentu v úterý
rozhodl, že se nebude zabývat petici žádající
pomoc při internacionalizaci vyšetřování havárie
polského letadla ve Smolensku, při kterém zahynul
tehdejší polský prezident Lech Kaczyński a dalších
95 důležitých vládních činitelů. Výbor zároveň
odmítl podpořit polské vyšetřování nehody
Evropskou unii. Dle výboru nemá Evropský
parlament ani Evropská komise pro
internacionalizaci vyšetřování této nehody
kompetenci.

Hamburger Abendblatt: Nizozemsko je
ohroženo politickým vakuem
Dle deníku Hamburger Abendblatt je Nizozemsko
ohroženo politickým vakuem poté, co vláda podala
demisi. Dosavadní premiér Mark Rutte uvedl
názor, že předčasné volby se odehrají 12. září.
Předseda Strany za svobodu (PVV) Geert Wilders,
jehož strana byla v opozici proti dalším úsporným
opatřením a tedy vyvolala vládní krizi, vznesl na
mimořádném zasedání parlamentu otázku
referenda o Evropě a nizozemské suverenitě.

Mezinárodní trestní soud prošetří násilí v Mali
V Mali chce Mezinárodní trestní soud (ICC)
prošetřit zprávy o zabíjení obyvatelstva,
znásilňování žen a verbování dětských vojáků. ICC
se zaměří na násilí, které propuklo v lednu a
vyvrcholilo březnovým převratem. Ten odsoudilo
mezinárodní společenství.
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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.

© 2012 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

