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Afghánský prezident kritizuje útoky ISAF v
zemi
V posledních dnech proběhlo několik leteckých
útoků ISAF na povstalecké cíle v Afghánistánu.
Bylo během nich zabito několik desítek civilistů.
Afghánský prezident Hamid Karzai podrobil tyto
útoky tvrdé kritice a pozval si velitele amerických
vojsk v Afghánistánu generála John R. Allena, aby
incident vysvětlil. Podle afghánského prezidenta
tato situace ohrožuje smlouvu dojednanou mezi
Spojenými státy a Afghánistánem.

Deník Washington Post informoval, že USA
tajně propouštějí zajatce z hnutí Taliban
Podle deníku Washington Post Spojené státy
americké propouštějí některé zajatce z hnutí
Taliban ze základny v Afghánistánu. Tyto kroky
mají pomoci Spojeným státům americkým
dosáhnout konsensu v mírových rozhovorech s
Talibanem. Americký prezident Barack Obama
potvrdil, že mírové rozhovory probíhají.

Časté výpadky elektřiny zpomalily
hospodářský růst Tanzanie
Hospodářský růst Tanzanie v posledním kvartále
minulého roku zpomalil na 6,5 %, což je o 0,2 %
méně než ve stejném období roku
předcházejícího. Podle Národního statistického
úřadu (NBS) krize elektřiny způsobila ve výrobním
sektoru pokles ekonomického růstu z 9,9 % na 6,6
%. Mezinárodní měnový fond (MMF) očekává v
letošní a příštím roce růst ekonomiky země mezi
6,5 až 7 %.

Seychelská inflace se v dubnu zvýšila na 7 %
Meziroční míra inflace se podle Národního
statistického úřadu zvýšila v dubnu na 7 %
důsledkem navýšení spotřebitelských cen o 1,3 %,
z nichž nejvyšší nárůst zaznamenaly alkoholické
nápoje (4,9 %) a doprava (4,6 %). Meziroční
inflace se zvýšila z březnové hodnoty 5,8 %.

Armáda Demokratické republiky Kongo
deklaruje znovuzískání kontroly nad východem
země
Konžská armáda tvrdí, že ovládla region Masisi na
východě země, který byl v držení povstalců
vedených generálem Ntagandou. Armáda vyhlásila
příměří a dala rebelům čas do středy, aby zcela
složili zbraně. Region důsledkem boje opustily
desítky tisíc lidí. Mezinárodní trestní soud (ICC)
obviňuje generála Ntangandu z verbování
dětských vojáků.

Republikáni se snaží ve Sněmovně
reprezentantů prosadit škrty v rozpočtu
sociálních programů
Zástupci Republikánské strany ve Sněmovně
reprezentantů Spojených států navrhují škrty
v celkové výši téměř 380 miliard amerických dolarů
převážně z rozpočtů sociálních programů pro
vrstvy obyvatelstva s nižšími příjmy. Naproti tomu
by měl být navýšen obranný rozpočet země o
dalších 8 miliard amerických dolarů. Podle
zástupců demokratů by škrty ve výši 35,8 miliardy
USD z rozpočtu potravinových příspěvků
nejchudším odřízly v budoucích 10 letech od
tohoto programu přes 1,8 milionu lidí.

Rusko zrušilo embargo na dodávky zbraní do
Libye
Příslušné nařízení podepsal dne 6. května 2012
bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv,
zveřejněno bylo dnes. Zbrojní embargo bylo na
Libyi uvaleno v rámci přijetí rezoluce Rady
bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN)
ze dne 26. února 2011 poté, co v zemi vypukl

ozbrojený konflikt. Zákaz vývozu ruských zbraní do
Libye byl v Rusku následně zakotven
prezidentským nařízením. Po obsazení Tripolisu
povstalci 16. září 2011 přijala Rada bezpečnosti
OSN novou rezoluci, která zrušila omezení na
dovoz zbraní, avšak ruské nařízení týkající se
embarga nadále platilo. Před událostmi tzv.
"arabského jara" byla Libye jedním z největších
kupců ruských zbraní. Loni byly ztráty Ruska
plynoucí z embarga vyčísleny na 4 miliardy dolarů.

Nezaměstnanost v Chorvatsku v dubnu
poklesla o 6,5%
Duben přinesl v Chorvatsku obrat na trhu práce,
počet nezaměstnaných se snížil o 22,000 na téměř
318 tisíc lidí. Pokles způsobila
sezónní zaměstnanost v cestovním ruchu a
zemědělství, ale také přijetí nových
státních opatření proti nezaměstnanosti, včetně
rozsáhlých rekvalifikací.

Těžební společnost InMet odhalila plány pro
rozvoj projektu Cobre Panamá
Podle plánů kanadské těžební společnosti InMet
by měl rozvoj projektu Cobre Panamá vyjít na 6,2
miliardy USD, které by byly vyplaceny hotovostí
nebo pomocí dluhů. Projekt Cobre Panamá se
zaměřuje na těžbu mědi a molybdenu v Panamě.
Společnost InMet na něj spolupracuje s
jihokorejským konsorciem a plánuje, že doly Cobre
Panamá bude vlastnit z 80%. V budoucnu ale
nevylučuje možnost prodeje části projektu.

Chorvatský premiér na návštěvě Maďarska
Chorvatský premiér Zoran Milanovic dnes na
pozvání maďarského premiéra Viktora
Orbána podnikl jednodenní oficiální návštěvu
Maďarska. Hlavními tématy jejich
dnešního jednání byly bilaterální
vztahy Chorvatska a Maďarska, spolupráce v
rámci Evropské unie, společné zájmy v otázkách
energetiky a infrastruktury a celková situace v
regionu.

Španělsko se chystá předložit plány pro pomoc
bankovnímu sektoru
Španělský premiér Mariano Rajoy potvrdil, že se
vláda chystá připravovaná opatření přijmout.
Dodal, že pokud by bylo potřeba, je ochoten
sektoru pomoci veřejnými financemi. Největší
problémy má banka Bankia. Premiér Rajoy
neuvedl, jestli veřejnými financemi hodlá pomoci
právě tomuto podniku. Právě špatný stav
bankovního sektoru by mohl být jedním z hlavních
důvodů, proč by Španělsko mohlo být nuceno
požádat o pomoc mezinárodní fondy. Již minulý
týden snížila agentura Standard & Poor's rating 11
španělským bankám.

Podle bolivijského vice-prezidenta země za
znárodnění zaplatí malou sumu, možná nic
Bolivijský vice-prezident Álvaro García Linea ujistil,
že Bolívie zaplatí za znárodnění energetické
společnosti Transportadora de electricidad (TDE)
kompenzace. Ty by, podle počátečních
předpokladů, neměly dosahovat vysokých částek.
Vice-prezident García Linea dodal, že by se po
posouzení ceny podniku mohlo stát, že Bolívie
nebude muset platit nic. Vše uvedl na tiskové
konferenci, která se konala po prvním kole
vyjednávání s prezidentem španělské Red
eléctrica espa

Indonésie zaznamenala nejmenší ekonomický
růst za posledních 18 měsíců
Dle tamních ekonomů je hlavní příčinou tohoto
jevu slábnoucí indonéská rupie, která za

posledních 12 měsíců oslabila vůči dolaru o 8%.
To způsobuje zpomalení domácí poptávky, jež
tvoří 60% indonéské ekonomiky. I tak se prý stále
silné domácí poptávce povedlo spolu s  vládními
investicemi zmírnit propad způsobený ochabujícím
vývozem. Indonéský export trpí hlavně problémy
ekonomik USA a EU. Růst indonéské ekonomiky
za poslední kvartál činil 6,3%.

Společnost LinkedIn kupuje společnost
Slideshare, zároveň oznámila vysoký meziroční
nárůst příjmů 
V porovnání s minulým rokem se příjmy
společnosti za první čtvrtletí zvýšily o více než
100% z 93,9 milionů amerických dolarů na
současných 188,5 milionu amerických dolarů. Čistý
zisk pak představuje 5 milionů USD. Za společnost
SlideShare zaplatí LinkedIn 118,75 milionů USD.

V Sýrii začaly parlamentní volby 
V Sýrii byly zahájeny první parlamentní volby v
souladu s novou syrskou ústavou, která byla
schválena v referendu v únoru. Nová ústava
vylučuje článek 8, který deklaroval vládnoucí
stranu Baas za "vůdce státu a společnosti" a
zavádí pluralitní politický systém stejně, jako
omezuje možnost setrvat v prezidentském úřadu
pouze dvě funkční sedmiletá období. Do voleb
jde 7195 kandidátů, včetně nezávislých a opozice,
přičemž v parlamentu budou obsazovat 250 křesel.

Asijské akciové trhy se po zveřejnění volebních
výsledků v Evropě výrazně propadly
Indexy většiny z nich se propadly na úroveň
tříměsíčního minima. Mezi hlavní příčiny patří
obava z budoucnosti řešení dluhové krize
eurozóny. Výsledky francouzských a zejména pak
řeckých voleb ukázaly na nespokojenost občanů
se stávajícími úspornými opatřeními. Klíčovou
obavou investorů je zejména strach z budoucnosti
fiskálního paktu související s otázkou schopnosti
spolupráce Německa a Francie. Názor nového
francouzského prezidenta Francois Hollanda na
znovuprojednávání fiskálního paktu se diametrálně
liší od postoje německé kancléřky Angely Merkel.
Kromě poklesu asijských akciových trhů se na své
tříměsíční minimum propadla také hodnota eura.
Cena ropy klesla o 1%. Dle mnohých analytiků
situaci na asijských trzích negativně ovlivnilo také
podezření na pokles hospodářského růstu USA,
způsobené zpomalením růstu tvorby pracovních
míst.

USA opět apelují na Indii v otázce dovozu
íránské ropy 
K dalšímu jednání o této otázce došlo během
návštěvy země americkou ministryní zahraničních
věcí Hillary Clinton. Přestože americká ministryně
ocenila snahu země o snížení objemu odběru
íránské ropy, upozornila, že může v této otázce
učinit více. Jako potenciálního náhradního
dodavatele ropy označila Saudskou Arábii. Během
neděle se v Kalkatě setkala také s aktivisty
bojujících proti obchodu s lidmi.

Německá kancléřka Angela Merkel vyzvala k
celoevropskému bojkotu Eura 2012 na Ukrajině
Informoval o tom v neděli magazín Der Spiegel s
odkazem na vládní zdroje. Dle německé kancléřky
by byl tento postup lepší, než "bojkotování Eura
2012 po jednom". Kyjev ve čtvrtek tento postup
některých představitelů členských států EU
odsoudil a nazval jej " destruktivní snahou o
zpolitizování sportu". Důvodem pro bojkot je
nesouhlas s údajným porušováním práv bývalé
ukrajinské premiérky Julije Tymošenko, která se
nyní nachází ve vězení. Na víkendovém jednání

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

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


úterý

08
květen

2012
Rychlé noviny cena 7 Kč

prezidentů Viségradské skupiny (kromě prezidenta
Maďarska) se však představitelé Polska, Česka a
Slovenska dohodli, že Euro 2012 na Ukrajině
bojkotovat nebudou. Rozdílný pohled mají na
summit na Jaltě.

Devizové rezervy Egypta vzrostly poprvé od
prosince 2010
Podle údajů centrální banky se devizové rezervy
zvýšily na 15,21 miliard USD na konci dubna
z 15,12 miliard USD z konce března. Rezervy
Egypta spadly o více než polovinu během
minulého roku, kdy egyptská revoluce svrhla
prezidenta Husni Mubaraka. V prosinci 2010 byly
rezervy Egypta ve výši 36 miliard USD. Zemi by
měla pomoct půjčka od Mezinárodního měnového
fondu (MMF), která by mohla být podepsána v
červnu.

Nově zvolený francouzský prezident Francois
Hollande byl pozván na návštěvu USA a
Německa
Americký prezident Barack Obama uvedl, že by
rád přivítal socialistu Francoise Hollanda v Bílém
domě, a to ještě před summity G8 v Camp Davidě
a NATO v Chicagu, kde se oba státníci setkají. K
vítězství Hollandovi pogratulovala i německá
kancléřka Angela Merkel, jejíž mluvčí uvedl, že se
"oba shodli
na důležitosti francouzsko-německých vztahů
a ujistili se, že mají zájem na
dobrých a důvěryhodných vztazích." Vítězi
francouzských prezidentských voleb v neděli
pogratulovali i belgický premiér Elio Di Rupo a
jménem Evropské komise (EK) José Manuel
Barroso.

Egyptská armáda zadržuje na 300
demonstrantů
Po pátečních střetech demonstrantů s armádou je
stále zadržováno na 300 lidí, včetně několika
novinářů. Vojenští prokurátoři uvedli, že zadržení
ve vazbě zůstanou 15 dní, během nichž bude
vyšetřována jejich účast na střetu s armádou, po
nichž zůstal jeden mrtvý voják, desítky lidí byly
zraněny. Podle úřadů by měly být propuštěny
všechny zadržené ženy, kterých má být kolem 20.
Násilí propuklo nedaleko budovy ministerstva
obrany. Vojenská vláda následně vyhlásila noční
zákaz vycházení v dané oblasti.

Estonský ministr obrany Mart Laar podal
rezignaci
Důvodem pro toto rozhodnutí jsou zdravotní
problémy, neboť ministr v únoru prodělal mrtvici.
Laar byl ministrem obrany v středopravicové
vládě od dubna 2011. Dříve zastával také funkci
předsedy vlády (v
letech 1992-1994 a 1999-2002). Jeho nástupcem

se pravděpodobně stane Urmas Reinsalu.

Dosavadní řecká koalice ve volbách ztratila
většinu
Dle BBC po sečtení téměř všech hlasů
vede středo-pravá Nová demokracie (ND) s 18,9%,
oproti 33,5% získaným v roce 2009 je to však velký
pokles. Středo-levicová strana PASOK  skončila na
třetím místě s 13,2%, oproti 43,9% v posledních
volbách. Obě strany tak mají společně v
300členném parlamentu jen 149 poslanců. Koalice
radikální levice (SYRIZA) pak skončila na druhém
místě s 16,7%. Tento výsledek by mohl rozhodnout
o dalším směřování Řecka, neboť SYRIZA je proti
zavádění dalších úsporných opatření. Dále skončili
s 10,5% nacionalističtí Nezávislí Řekové, s 8,5%
komunisté, krajně pravicový Zlatý úsvit získal 7% a
do parlamentu se zřejmě podívá i Demokratická
levice (DIMAR) se 6% hlasů. Předseda strany
PASOK a bývalý řecký ministr
financí Evangelos Venizelos vyzval k široké
koaliční vládě proevropských stran. Předseda
ND Antonis Samaras uvedl, že se pokusí vytvořit
vládu, která "ponechá zemi v eurozóně". Plánuje
však revizi dosavadního 2. záchranného plánu
vypracovaného s pomocí EU a MMF tak, aby se
ekonomika zaměřila na růst. Účast ve volbách se
pohybovala těsně nad 60% hranicí.

Srbského prezidenta určí až 2. kolo
prezidentských voleb
Dle srbského deníku Danas oba hlavní favorité na
vítězství skončili s téměř stejnými
výsledky. Podle předběžných
výsledků republikánské volební komise, Boris Tadi
ć získal 24.81% hlasů, Tomislav Nikolić
pak 24.71%. Komise uvedla, že toto jsou výsledky
po sečtení 25,3% hlasů ze všech volebních
místností. Mezitím Srbská pokroková strana (SNS)
údajně získala 23.53% hlasů v parlamentních
volbách, zatímco Demokratická strana (DS) jich
měla získat 22.09%.

V Kazachstánu stávkovali horníci, 340 lidí
odmítalo vyjít na povrch
Ve třech dolech kazašské společnosti Kazakhmys
dnes proběhla stávka horníků, kteří odmítali vyjít
na povrch a požadovali zvýšení mzdy o 100%. Ve
večerních hodinách oznámil představitel
společnosti Eduard Ogai o tom, že se podařilo
dosáhnout dohody se zaměstnanci a mzda jim
bude navýšena, na základě čehož byla stávka bez
incidentů ukončena.

Rosněfť a Statoil budou společně
prozkoumávat ropná naleziště v Barentsově a
Ochotském moři
Ruská Rosněfť a norská Statoil dnes podepsaly
dohodu o partnerství, na základě níž má vzniknout

společný podnik na průzkum a dobývání ropných
nalezišť v Barentsově a Ochotském moři. Dohoda
byla podepsána hlavami společností Eduardem
Hudaynatovem a Helge Lundem v přítomnosti
ruského premiéra Vladimira Putina. Statoil bude
mít v projektu třetinový podíl. Dle tiskové zprávy
společností "tvoří celkový objem odhadovaných
zdrojů daných čtyř oblastí asi 2 miliardy tun ropy a
1,8 miliard krychlových metrů plynu".

V Arménii proběhly parlamentní volby, volební
účast dosáhla 62%
V Arménii dnes proběhly volby do národního
parlamentu, zúčastnilo se jich devět politických
stran. Podle aktuálních předběžných výsledků ve
volbách s 63,3 procenty hlasů vede vládnoucí
Republikánská strana Arménie (RPA), následuje ji
strana Prosperující Arménie s 19,4 procenty hlasů.

"Pochod milionů" v Moskvě: Ostré střety mezi
demonstranty a policií a stovky zadržených
Počet účastníků dnešního tzv. "Pochodu milionů" v
Moskvě, pořádaného ruskou opozicí v předvečer
inaugurace nového prezidenta Vladimira Putina,
dosáhl podle oficiálních údajů ruského ministerstva
vnitra pouhých 8 tisíc lidí. Tvrzení organizátorů je
však značně odlišné, jednalo se podle nich o více
než 100 tisíc lidí. Došlo k četným střetům
demonstrantů s policií, dle posledních údajů
ministerstva vnitra bylo policií zadrženo 570 lidí.
Organizátoři akce, opoziční vůdci Sergej Udaltsov,
Boris Nemtsov a Alexej Navalny, obvinili vládu ze
snahy potlačit demonstraci a požádali o poskytnutí
prostoru v přímém přenosu na federálních
televizních kanálech.

Začala soudní slyšení s pěticí mužů
obviněných z přípravy útoků z 11. září 2001
Vězni jsou souzeni vojenským tribunálem na
americké vojenské základně Guantánamo. Pětice
mužů je obviněna mimo jiné z vraždy, únosu, či
terorizmu a v případě odsouzení všem hrozí trest
smrti. V rámci slyšení před soudem prozatím
odmítají vypovídat či komunikovat se svými
obhájci. Před svým převozem na americkou
vojenskou základnu Guantánamo byli obvinění
drženi déle než tři roky v tajných věznicích CIA,
kde byl např. Kuvajťan Khalid Sheikh Mohammed,
který je považován za hlavu útoků, podroben při
výsleších ve 183 případech tzv. simulovanému
topení. Slyšení, které bylo původně naplánováno
na 2 hodiny, trvalo kvůli komplikacím
a požadavkům obviněných přes 13 hodin.

Ve Francii byl odsouzen věděc z CERNu za
plánování teroristických útoků
Adl
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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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