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Ukrajinská ombudsmanka potvrdila skutečnost
fyzického napadení ukrajinské ex-premiérky J.
Tymošenko
Ukrajinská veřejná ochránkyně práv Nina
Karpachova po osobní návštěvě charkovské
věznice potvrdila přítomnost známek použití
fyzické síly proti bývalé ukrajinské premiérce Juliji
Tymošenko. O údajném napadení ze strany
zaměstnanců věznice, ke kterému mělo dojít
během převozu ex-premiérky z věznice do
nemocnice, informoval v úterý právní zástupce
odsouzené. Podle ombudsmanky došlo k porušení
ustanovení ukrajinských zákonů a Evropské
úmluvy o lidských právech.

Běloruská policie zadržela 30 účastníků
protestní akce opozice
Soud v Minsku odsoudil k 10 až 15 dnům vazby
účastníky včerejší protestní kampaně
"Černobylská cesta", kterou běloruská opozice
pořádá každoročně při příležitosti výročí
černobylské katastrofy (26. dubna 1986). Podle
aktivistů se jedná o 30 zadržených. Účastníci akce
vyzdvihli jednak požadavky týkající se ochrany
životního prostředí, včetně upuštění od výstavby
jaderné elektrárny v Bělorusku, a jednak
požadavky politické, kdy znovu vyzvali k
propuštění politických vězňů.

Ruský prezident Dmitrij Medveděv přijal
nabídku předsednictví vládnoucí straně
Jednotné Rusko
Ruský prezident Dmitrij Medveděv dnes oficiálně
potvrdil, že přijme post předsedy strany Jednotné
Rusko po inauguraci nově zvoleného prezidenta a
současného předsedy strany Vladimira Putina. Na
rozdíl od něj se D. Medveděv chce stát rovněž
členem strany. Prezident připustil, že pro něj tento
návrh projevem velké důvěry, ale zároveň je také
velkou zodpovědností.

Český parlament vyslovil důvěru vládě,
předčasné volby nebudou
Poté, co skončila koalice ODS, TOP 09 a Věcí
veřejných, dnes proběhlo hlasování o důvěře
vládě. Koalice ODS, TOP 09 a skupiny vedené
vicepremiérkou a bývalou členkou Věcí veřejných
(VV) Karolínou Peake dostala potřebných 105
hlasů. Proti vyslovení důvěry se vyjádřilo 93
poslanců, 2 poslanci se hlasování nezúčastnili.
Časový rozestup mezi tímto a posledním hlasování
o důvěře vládě přitom činí něco přes měsíc.

USA a Pákistán po pětiměsíční pauze obnovily
bilaterální jednání 
K jejich zmražení došlo v souvislosti s leteckým
útokem jednotek NATO na pákistánské pohraniční
základny, při kterém zahynulo 24 pákistánských
vojáků. Zvláštní vyslanec USA Marc Grossman
označil spojenectví Pákistánu a USA za klíčové při
boji ve válce proti terorismu. Otázka obnovení
zásobovacích cest jednotkám NATO zůstává v
jednání.

Rumunský parlament vyslovil nedůvěru vládě
Kabinet Mihaia Razvana Ungureana kvůli snahám
o stabilizaci veřejných financí zvýšil daně a snížil
platy, to se však nelíbilo vládní opozici. Zemí nyní
čekají diskuse o úsporném programu. Nové
složení vlády bylo přitom v chodu pouze od února,
poté, co tehdejší premiér Emil Boc rezignoval kvůli
celostátním protestům proti úsporným opatřením.
Rumunský prezident Traian Basescu nyní pověřil
hlavního představitele středo-levicové opozice
Victora Ponta sestavením nové vlády.

Afghánistán a Írán se dohodly na výměně
vězňů
Celkem je v íránských věznicích zadrženo na 3
tisíce Afghánců. Posílení bilaterálních vztahů má
klíčovou roli pro pozici Íránu jako garanta stability v
oblasti, v souvislosti s odchodem vojsk
severoatlantické aliance v roce 2014. I přesto
zůstávají vztahy mezi zeměmi i nadále křehké. V
současnosti je Írán útočištěm více než jednoho
milionu afghánských uprchlíků.

Německá kancléřka Angela Merkel odmítá
opětovná jednání o fiskálním paktu
Dle mluvčího německé vlády Steffena Seiberta
jsou opětovná jednání v této fázi projektu
nemožná. Francouzský socialista Francois
Hollande, který se nejspíše stane příštím
francouzským prezidentem, však tato jednání bude
dle svých slov vyžadovat. Smlouvu o fiskálním
paktu podepsaly všechny státy EU kromě Velké
Británie a České republiky. Byla již ratifikována
Řeckem a Portugalskem, Irsko v této věci
připravuje referendum na konec května.

Největší rwandská banka plánuje expandovat
do Keni a Ugandy
Bank of Kigali chce v letošním roce rozšířit svou
bankovní činnost do sousední Keni a Ugandy.
Vláda Rwandy prodala svůj 45% podíl v bance za
62,5 milionů USD v srpnu minulého roku. V
letošním roce Bank of Kigali předpokládá 60%
nárůst majetku, oproti 45% nárůstu v roce 2011.
Rwandský ekonomický růst v současnosti láká do
země zahraniční investory.

V Egyptě protestovaly stovky islamistů proti
prezidentské kandidatuře bývalého premiéra
Stovky egyptských islamistů protestovaly v pátek v
Káhiře proti prezidentské nominaci Ahmeda
Shafiqa, který byl posledním premiérem ve vládě
svrženého prezidenta Husni Mubaraka. K
protestům se nepřipojila další hnutí s argumentem,
že jde o islamistický, nikoliv celoegyptský protest.
Ahmedu Shafiqovi bylo dovoleno kandidovat,
přestože vojenská vláda zakázala kandidaturu
bývalým členům vlády Husni Mubaraka.

OSN doporučuje snížit počet jednotek mírové
mise v Darfúru
Počet vojáků by se mohl snížit o 16 %, tj. 3 200
mužů, u policie by se snížení mělo týkat 12 %, tj.
800 policistů. Důvodem je větší bezpečnost v
některých částech Darfúru. Menší počet vojáků by
se měl týkat především hranice s Čadem a
severních částí Darfúru. OSN vyslala mírovou misi
do Darfúru v roce 2006, o dva roky později se k ní
připojily jednotky Africké unie (AU).

Le Figaro: Evropská ratingová agentura by
mohla začít fungovat již od září
Dle listu Le Figaro poradenská společnost Roland
Berger shromáždila počáteční kapitál 300 milionu
eur pro vznik evropské ratingové agentury. Hlavní
štáb orgánu by se měl nacházet v Mnichově a
agentura by se měla stát konkurencí pro
společnosti Standard & Poor's, Moody's a Fitch.
List Financial Times Deutschland přitom před
necelými dvěma týdny zveřejnil zprávu, že o
projekt není dostatečný zájem.

Prezidentka Malawi nadále obměňuje vládní
kabinet
Prezidentka Joyce Banda, která byla do úřadu
jmenována po náhlé smrti prezidenta Bingu wa
Muthariky, už před časem odvolala ministry
dosazené svým předchůdcem. Do nové vlády ve
čtvrtek jmenovala zástupce nejméně čtyř

opozičních stran. Jediným zůstávajícím ministrem,
který byl i ve vládě za prezidenta Muthariky, je
ministr financí Ken Lipenga. Cílem prezidenty
Joyce Bandy je stabilizovat domácí politickou
scénu a obnovit mezinárodní finanční pomoc, která
byla pozastavena, čímž země přišla o 40 % svého
rozpočtu.

ECOWAS se dohodl na vyslání vojáků do Mali a
Guinea-Bissau
Představitelé Hospodářského společenství
západoafrických států (ECOWAS) se shodli na
vyslání vojáků do obou zemí, v nichž proběhl
vojenský převrat. ECOWAS očekává, že země
během následujících 12 měsíců uspořádají
prezidentské volby a předají moc civilní vládě. Na
600 vojáků by mělo být ihned posláno do
Guiney-Bissau a další 3000 vojáků má v Mali
podpořit vládní boje proti Tuaregům na severu
země. Vojenská vláda Guiney-Bissau už před
časem oznámila, že bude vstup zahraničních
jednotek na své území považovat za okupaci.

Syrská vládní opozice přislíbila uznat
nezávislost Kosova 
Má se tak stát, "pokud v zemi zvítězí demokracie".
Příslib je výsledkem jednání mezi kosovským
ministrem zahraničních věcí Enverem Hoxhajem a
syrskou vládní opozicí. Kosovský ministr uvedl, že
snahy syrské opozice jsou podobné těm, které měli
Kosované před několika lety a že Kosovo opozici
podporuje. Opozice uvedla, že v případě, že bude
v Sýrii dokončen přechod k demokracii, uznání
nezávislosti Kosova bude jedním z prvních bodů
agendy zahraniční politiky země.

Německý prezident Joachim Gauck odmítl
pozvání na středoevropský summit na Ukrajině
Mluvčí Joachima Gaucka potvrdil, že se německý
prezident nezúčastní v květnu summitu na
Ukrajině. Gauck tak chce vyjádřit svůj nesouhlas
s vězněním bývalé ukrajinské premiérky Julie
Tymošenko. Rozhodnutí německého prezidenta
padlo po dohodě s vládním kabinetem kancléřky
Angely Merkel.

Nizozemsko zakáže vstup turistů do coffee
shopů
Zákaz pro vstup do kaváren, kde se prodává
marihuana, začne platit příští měsíc pro tři jižní
provincie a do konce roku by se měl stát
celostátním. Nizozemsko se tak snaží bojovat proti
návalu turistů, kteří do země jezdí pouze kvůli
povoleným lehkým drogám. Podle zákona budou
nizozemští obyvatelé mít do ‚coffe shopů‘, jak se
těmto kavárnám říká, přistup s platnou identifikační
kartou nebo s tzv. weed pasem.

Polsko a Čína mají dlouhodobý plán na
prohloubení spolupráce
Při inauguraci hospodářského fóra Polsko-Střední
Evropa – Čína to uvedl čínský premiér Wen
Jiabao. V rámci partnerství mezi Polskem a Čínou
mezi jinými vznikne Řídící výbor průmyslové
spolupráce, který má mezi jinými napomoci
zdvojnásobit obchod mezi oběma státy v průběhu
následujících 5 let. V plánu jsou také pravidelná
setkání čínského a polského premiéra. Wen Jiabao
dále zdůraznil, že považuje za důležitou kooperaci
mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a
že vláda bude podporovat čínské společnosti ve
tvoření speciálních technologických a
ekonomických zón v tomto regionu.

Španělsko v březnu zaznamenalo rekordní
nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných dosáhl na konci března

www.pressexpress.cz strana 1 www.rychlenoviny.cz

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


sobota

28
duben

2012
Rychlé noviny cena 7 Kč

čísla 5 639 500, což činí 24,4%. Během prvního
čtvrtletí tohoto roku ztratilo práci téměř 366 tisíc
Španělů a tento jihoevropský stát tak stále stále
bojuje s nejvyšším procentem nezaměstnaných ze
všech zemí EU a eurozóny. Krizi prohlubuje i fakt,
že bylo Španělsku sníženo hodnocení úvěrové
spolehlivosti.

Akcie portálu Amazon vzrostly o 14% po
oznámení příznivých výsledků za první čtvrtletí
tohoto roku
Akcie stouply o 27,43 USD na současných 223,47
USD po oznámení zvýšení obratu o 34% na částku
13,18 miliardy amerických dolarů. Nejvyšší podíl
na ziscích společnosti má prodej čteček
elektronických knih, digitálních produktů, filmů,
hudby a softwarových aplikací.

Společnost Chevron oznámila 4% nárůst zisku
v prvním kvartálu roku 2012
Chevron Corp je druhou největší americkou
společností zabývající se těžbou ropy. Ačkoliv se
celková produkce společnosti snížila, zisk vzrostl
především díky stoupajícím cenám ropných
produktů a dostal se na 6,47 miliardy amerických
dolarů, což je vzhledem ke stejnému období
loňského roku nárůst o 260 milionů USD. Produkce
společnosti dosáhla za první tři měsíce tohoto roku
2,63 milionů barelů ropy za den.

Evropský komisař pro obchod De Gucht:
Argentinu čekají dlouhodobé následky za
znárodnění YPF
Evropský komisař pro obchod Karl de Gucht
oznámil Výboru evropského parlamentu pro
mezinárodní obchod, že ,,Argentina dlouhodobě
pocítí následky znárodnění ropné společnosti YPF
na svém ekonomickém rozvoji". Dodal, že EU
udělá vše, co je v jejich silách, aby podpořila nárok
španělské vlády na kompenzace. Argentinský
ministr zahraničí Hector Timerman v otevřeném
dopise na stanovisko EU reagoval se slovy, že
,,zpochybňování argentinské obchodní politiky
Evropskou unií je nepřijatelné".

Agentura Standard &amp; Poor's snížila
hodnocení úvěrové spolehlivosti Španělska
Ve čtvrtek ratingová agentura Standard & Poor's
snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti země o
dva stupně- z A na BBB plus. Svůj krok odůvodnila
vyjádřením, že se deficit státního rozpočtu bude
zvyšovat více, než se předpokládalo. Proto by
podle agentury měla španělská vláda zvýšit
finanční podporu bankovního sektoru. Podobně,
jako agentura Standard & Poor's
hodnotí Španělsko s negativním výhledem  i
 agentury Moody's nebo Fitch. Standard & Poor's
zároveň snížila i krátkodobý rating Španělska - z
A1 na A2.  Podle agentury je riziku vystavena

především fiskální pružnost a výkonnost země.
Informaci přinesl server financninoviny.cz

Bývalý liberijský prezident Charles Taylor byl
shledán vinným za válečné zločiny
Speciální soud pro Sierra Leonu v Haagu pod
záštitou OSN shledal bývalého liberijského
prezidenta vinným z válečných zločinů. Jde o
prvního afrického prezidenta odsouzeného
mezinárodním tribunálem. Charles Taylor byl
shledán vinným ve všech jedenácti případech
obžaloby, mimo jiné z vraždy, znásilňování a
verbování dětských vojáků během válek v Libérii a
Sierra Leone, během nichž bylo zabito více než 50
000 lidí. Charles Taylor i nadále vinu odmítá a celý
proces považuje za politicky motivovaný. O výši
trestu se rozhodne 30. května.

Burkina Faso stanovila datum doplňujících
parlamentních voleb
Volby by se měly uskutečnit 2. prosince letošního
roku společně s komunálními volbami. Volby mají
navýšit počet poslanců v parlamentu ze
současných 111 na 127 členů. Většinu v podobě
57 křesel má v parlamentu Congress for
Democracy and Progress, strana prezidenta Blaise
Compaore, který stojí v čele Burkina Faso 25 let.
Zemi v roce 2011 zasáhla vlna protestů za lepší
životní podmínky a zvýšení platů.

Slovenský, maďarský a polský premiér jednali
o spolupráci na poli dopravy
Během hospodářského fora Polsko- střední
Evropa- Čína mluvili premiéři Slovenska a Polska o
rozvoji dopravy, především dálničního propojení
Žilina - Skalité. Společně s maďarským premiérem
dále jednali o možnosti severojižního plynovodního
propojení. Polsko nedávno oznámilo velké nálezy
zemního břidlicového plynu. Dle ministrů se tak
možná jedná o další zdroj, který by se dal v
nejbližších letech využít při diverzifikaci. Dále
premiéři hovořili o rozpočtu Evropské unie, shodu
nalezli i na poli společné zemědělské politiky.
Podpořili také další spolupráci Viségradské
skupiny, které nyní předsedá Česká republika. Dle
slovenského premiéra Fica by se skupina dala lépe
využít ve vojenských otázkách.

ECOWAS zvažuje vyslání vojáků do
Guiney-Bissau
Hospodářské společenství západoafrických států
(ECOWAS) by mohlo do Guiney-Bissau poslat až
600 vojáků k ochraně politických institucí a k
zajištění sestavení úřednické vlády. Ovšem
vojenská vláda Guiney-Bissau varovala, že
všechny zahraniční jednotky, které vstoupí do
země, bude považovat za nepřátelské a bude v
souladu s tím jednat.

Keňa přistoupila k reformě justice, přední
soudci byli odvoláni
Čtyři soudci na nejvyšších postech soudní moci v
Keni byli označeni novým výborem pro vyšetřování
nestrannosti soudnictví za "nezpůsobilé k
vykonávání úřadu". Podle předsedy výboru Sharad
Raoa není "cílem trestat soudce, ale obnovit
důvěru veřejnosti v justici", přesto se spekuluje o
politicky motivovaném odvolání. Reforma
soudnictví je součástí dohody, která vznikla po
ukončení povolebního násilí v roce 2008, během
něhož 1200 lidí přišlo o život.

Stávka těžařů uranu na týden zastaví těžbu v
Nigeru
Zaměstnanci společnosti Imouraren ve středu
přistoupili k týdenní stávce. Důvodem je spor s
vedením společnosti za lepší pracovní podmínky.
Těžba se zastaví v dolu Areva, který ročně
produkuje 5000 tun uranu. Ke stávce se připojí na
800 zaměstnanců.

Bývalý egyptský premiér zpět v boji o
prezidentské křeslo
Ahmed Shafiq, který byl posledním premiérem ve
vládě svrženého prezidenta Husni Mubaraka, byl v
úterý vyloučen z květnových prezidentských voleb.
Příčinou vyloučení bylo schválení nového zákona
vojenskou vládou, který zakazuje kandidaturu
členům bývalé vlády Husni Mubaraka, především
viceprezidentovi a premiérovi. Kandidatura
Ahmeda Shafiqa byla den po schválení zákona
povolena bez bližšího udání důvodu volební
komise.

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii: "Evropa
pravděpodobně spáchá ekonomickou
sebevraždu"
Tvrdí to Joseph Stiglic v rozhovoru pro list Die
Presse. Dle jeho názoru opatření na snížení
nákladů nepomohla žádné vládě na cestě ven z
krize a Evropa potřebuje dobrou strategii pro růst
ekonomiky. Členové eurozóny dle Stiglica vstoupí
do recese jeden po druhém, dle jeho názoru nemá
eurozóna ve své současné podobě šanci na
přežití.

EU přidělila 10 milionů eur na podporu malých
podniků ve východních partnerských státech
Evropská unie vyčlenila 10 milionů eur na podporu
malých podniků v 

Čína utvrdila KLDR ve vzájemném spojenectví
Stalo se tak v době největší eskalace sporů na
Korejském poloostrově za posledních několik
měsíců. USA přitom i nadále obviňuje Čínu, že
poskytla Severní Korei technologii pro odpalování
a přepravu raket dlouhého doletu.
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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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