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USA uvažují o zrušení policejního tréninkového
programu v Iráku
Americký policejní tréninkový program v Iráku stál
ročně 500 mil. USD. Spojené státy americké
zásadním způsobem snížily výdaje na tento
program. Místo původně očekávaných 350
výcvikových instruktorů posílají USA do Iráku jen
100 profesionálů. Uvažují rovněž o zrušení celého
programu v rámci úsporných opatření.
Představitelé irácké policie považují tréninkový
program Spojených států amerických za málo
efektivní. USA zatím utratily za výcvikový program
irácké policie 8 miliard dolarů.

Indie a Pákistán zřídí horkou linku 
Ta umožní komunikaci a sdílení informací v
reálném čase mezi indickým a pákistánským
ministertvem vnitra. Konkrétní datum uvedení do
provozu nebylo prozatím zveřejněno, mělo by k
němu dojít po jednáních na konci května.

Centrální banka Číny sníží hladinu bankovních
rezerv
Stane se tak již potřetí od prosince roku 2011.
Hladina rezerv bude snížena o 0,5%, tedy na 20%.
Opatření vstoupí v platnost 18. května. K
rozhodnutí  došlo v souvislosti s poklesem cenové
hladiny, o němž před několika dny informovaly
světové zpravodajské agentury.

Čína, Japonsko a Jižní Korea jednaly v Pekingu
o uzavření obchodního paktu
Jednání se účastnil čínský premiér Wen Jiabao,
japonský premiér Yoshihiko Noda a jihokorejský
prezident Lee Myung-bak. Tři vedoucí
představitelé se shodli na trojstranných
investičních dohodách, které by měly být
odrazovým můstkem pro vytvoření zóny volného
obchodu. Čína, Japonsko a Jižní Korea
vyprodukují bezmála jednu pětinu světového HDP
a také 18,5% objemu exporu. Čína je zároveň
největším obchodním partnerem obou zemí. Hlavní
překážky pro její vytvoření představuje vzájemná
politická nedůvěra, obchodní a investiční bariéry a
také zahraniční politika. Dle mnohých analytiků má
vznik zóny volného obchodu vytvořit protiváhu k
expandujícímu Transpacifickému partnertví.

V německém Severním Porýní-Vestfálsku se
konaly nejsledovanější regionální volby ve
státě
Nejsledovanější zvláště proto, že Severní
Porýní-Vestfálsko je nejlidnatější spolkovou zemí
Německa s téměř 18 milióny obyvatel a výsledky
v této spolkové zemi již v minulosti předznamenaly
výsledek voleb celostátních. Podle předběžných
výsledků vyhrála Sociálnědemokratická strana
(SPD) s 39%, druhá skončila
Křesťanskodemokratická unie (CDU) s 26,3% a
třetí Zelení s 11,5%. Podle předpokladů vytvoří
SPD koalici se stranou Zelených, která jim zajistí
většinu. Pro stranu kancléřky Angely Merkel to
znamená historicky nejhorší výsledek v této
spolkové zemi. Předběžné výsledky zveřejnily
německé televize ARD a ZDF.

První uprchlíci jsou přepravováni ze Súdánu do
Jižního Súdánu
Prvních 400 Jihosúdánců z celkových 15 000 bude
v neděli z provizorního uprchlického tábora v Kosti
v súdánském státě White Nile převezeno autobusy
do 300 kilometrů vzdáleného hlavního města
Chartúmu, odkud poletí do Jižního Súdánu.
Jihosúdánci ztratili občanství v červenci minulého
roku, kdy se Jižní Súdán osamostatnil. Následkem
bojů a sporům ohledně ropy a tranzitním
poplatkům se zastavila lodní doprava do Jižního

Súdánu a tisíce Jihosúdánců uvízly v provizorním
táboře, kde se musely spoléhat na pomoc
zahraničních agentur.

Svou účast na summitu Río+20 potvrdilo již 183
států
135 zemí bude na konferenci OSN pro udržitelný
rozvoj reprezentováno svými hlavami států nebo
premiéry. Podle ředitelky Informačního centra OSN
v Brazílii pouze 10 členských zemí OSN svou
účast ještě nepotvrdilo. Konference Río +20 se
bude konat v červnu v brazilském Rio de Janeiru.
Na konferenci by se měl především definovat
model pro příštích 20 let, jehož základními kameny
je ochrana ekosystémů, zvýšení kvality života nebo
vymýcení chudoby. Konference tak naváže na
Eath summit Río'92.

Šéf regionální kanceláře Interpolu pro střední
Ameriku zdůraznil důležitost boje proti
obchodování s lidmi
Podle šéfa regionální kanceláře Interpolu pro
střední Ameriku Manuel García Moráles zdůraznil,
že boj proti obchodování s lidmi by měl být
prioritou pro všechny země kontinentu. Podle pana
Garcíi Morálese je nejhorší situace mezi Panamou
a mexicko-americkými hranicemi. Dodal, že
problém obchodování s lidmi je mezinárodní a
Interpol se v této věci snaží o mezinárodní
spolupráci na poli soudnictví.

Nová bahamská vláda se ujala funkce
Vláda premiéra Perryho Christie slibuje přeměnu
Baham v prosperující a bezpečné místo pro
všechny občany. Za úkol si dala i zvýšení úroveň
školství a podpoření soukromých firem, které by
měly pomoci ekonomickému růstu země.
Progresivní liberální strana premiéra Christieho v
parlamentu obsadila 29 křesel z 38.

Marocká firma postaví v Kamerunu továrnu na
čokoládu
Společnost Compagnie de Cherifienne
Chocolateria začne v červnu v Kamerunu stavět
čokoládovnu, jejíž roční produkce má činit 40 000
tun čokolády. Kamerun ročně vyveze více než
200 000 tun kakaa, továrna na kamerunském
území by zvýšila přidanou hodnotu vývozu.
Výstavba má stát 59 až 98 milionů USD. Továrna
by měla zaměstnat na 500 lidí. V současnosti
v Kamerunu působí pouze jediná firma na
zpracovávání kakaa. Kamerun je pátým největším
producentem kakaa, které je hlavní přísadou
čokolády.

Pozorovatelé EU: Volby v Alžírsku jsou krokem
k reformám
Poprvé v historii země byli ke čtvrtečním
parlamentním volbám přizvání i zahraniční
pozorovatelé. Ti odmítli vyjádření opozice, že
během voleb docházelo k manipulacím. „Volby
představují první krok na cestě k reformám, které
povedou k prohloubení demokracie a lidským
právům,“ řekl José Ignacio Salafranca, šéf
pozorovatelské mise EU v Alžírsku. Volby vyhrála
Národní fronta za osvobození (FLN).

Slovinsko schválilo balík úsporných opatření 
Cílem balíku je snížit rozpočtový deficit, zabránit
dalšímu zhoršení ratingu země a umožnit
jí návrat na finanční trhy. Součástí těchto opatření
je snížení schodku v rozpočtu na 3,5% HDP v
tomto roce z loňských 6,4%. Evropská komise
(EK) předpovídá Slovinsku, které se v březnu ocitlo
v recesi, v letošním roce pokles HDP o 1,4%.
Ratingová agentura Fitch vydala varování, že v
případě odchodu Řecka z eurozóny, jsou některé

státy bloku jednotné měny včetně Slovinska
nejvíce náchylné ke zhoršení dosavadních ratingů.

Sympatizanti maďarské strany Jobbik
protestovali proti vládním úsporným opatřením
Lídr 2. největší opoziční krajně pravicové strany
Jobbik Gábor Vona během shromáždění prohlásil,
že strana FIDESZ a předchozí vládnoucí strany
zruinovaly postkomunistické Maďarsko.
Demonstranti protestovali proti dalším vládním
úsporným opatřením a žádali, aby
FIDESZ nepodléhala nátlaku mezinárodních
věřitelů. Vona dále kritizoval židy, romskou
menšinu a homosexuály.

Ofenziva v Somálsku zabila 17 rebelů
17 členů militantní skupiny Al-Shabaab, která
ovládá značnou část jihu Somálska a okolí
hlavního města Mogadišu, bylo zabito v bojích v
regionu Bakool. V listopadu byla v Somálsku
otevřena třetí fronta proti rebelům, na níž v okolí
hlavního města bojují vedle somálské armády i
jednotky Ugandy, Burundi a Etiopie. V zemi působí
rovněž jednotky Keni, které pomáhají somálské
armádě znovu získat kontrolu nad jihem země.

Nová ústava Tuniska má být hotová do října
Podle předsedy parlamentu Mustafa Ben Jaafara
by nová ústava Tuniska, která má přinést větší
občanské a politické svobody, měla být sepsána
do 23. října. Jakmile bude ústava hotová,
proběhnou parlamentní volby k dokončení první
fáze transformace po jasmínové revoluci, která
odstartovala Arabské jaro. Parlamentní volby by se
podle tuniských politiků měly konat mezi březnem
a červnem 2013.

Švédska elektroteplárna Hoegdalen využívá
neapolský odpad k získávání energie a tepla
Elektroreplárna Hoegdalen města Stockholm a
koncernu Fortum nechala dovézt z Neapole 6000
tun odpadu, ze kterých v procesu spalování získá
energii a teplo. Zájem o export svého odpadu
projevila i některá polská města. Italská Neapol
bojovala s nefungujícím odvozem odpadu již v
červnu minulého roku, kdy město zaplavilo více
než 2300 tun rozkládajícího se odpadu.

Dolní komora polského parlamentu schválila
fiskální pakt
Před ratifikací jej ještě musí schválit horní komora
parlamentu. Ke schválení došlo přes výhrady
premiéra Donalda Tuska. O fiskálním paktu se v
průběhu týdne hovořilo především kvůli
požadavkům nově zvoleného francouzského
prezidenta Francoise Hollanda, jenž žádá jeho
revizi. Proti tomu se ostře postavilo Německo,
které slovy kancléřky Angely Merkel "nechce
podporovat ekonomický růst vytvářením dalších
dluhů."

Ve Španělsku proběhly další protivládní
demonstrace
Zhruba 30 000 španělských členů hnutí Indignados
v sobotu vyrazilo do ulic, aby si připomněli 1.
výročí od založení. Demonstrující protestovali proti
vládním škrtům a vysoké nezaměstnanosti.
Podobná shromáždění mají probíhat do 15.
května. Tvrdé jádro asi 500 demonstrantů v
ranních nedělních hodinách rozehnali policisté.

Tvůrce politiky Evropské centrální banky:
"Odchod Řecka z eurozóny by nebyl fatální"
"Odchod Řecka z eurozóny by poškodil důvěru v
blok jednotné měny, ale nebyl by nutně fatální,"
uvedl šéf Irské centrální banky a tvůrce politiky
Evropské centrální banky (ECB) Patrick Honohan v
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sobotu. Vyhlídka na opuštění eurozóny Řeckem
přišla poté, co některé evropské státy zemi
pohrozily, že zastaví plán finanční pomoci, pokud
Řecko nezačne plnit závazky vyplývající z dohody
o 2. záchranném plánu. Řecké strany podporující
dohodu s EU a MMF však po volbách nezískaly
většinu v parlamentu, stejně tak nedošlo k
sestavení vlády, tudíž pravděpodobně dojde k
dalším parlamentním volbám.

V Polsku byla schválena důchodová reforma,
většina obyvatel půjde do důchodu v 67 letech
Návrh na zvýšení věkové hranice odchodu do
důchodu schválilo 268 ze 455 polských poslanců.
Vládní plán prošel i přes protesty odborů a levice.
Pro muže se má hranice odchodu do důchodu
zvyšovat postupně mezi lety 2013 až 2020, pro
ženy 2013 až 2040. Polská vláda se k tomuto
kroku odhodlala zvláště kvůli demografické krizi
zapříčiněné nízkou porodností a stárnutím
obyvatel. Podle předpokladů by do roku 2042 mělo
být v Polsku jen něco kolem 33% lidí v pracovním
věku.

Česká národní banka předpokládá letos
stagnaci české ekonomiky, příští rok by měla
růst o 1,9%
Podle zprávy České národní banky (ČNB) o inflaci
se bude cenová hladina v ČR držet tento rok kolem
3,5%, příští rok se sníží na 1,4 procenta. Vyšší
inflace v tomto roce je zapříčiněna především
změnami DPH. V roce 2013 by inflace mohla být
vyšší, pokud by se v parlamentu podařily prosadit
úsporná opatření, neboť tuto variantu ČNB do
základního scénáře nezahrnula. ČNB tak novou
zprávou o inflaci vyjádřila stejný předpoklad
stagnace české ekonomiky jako Evropská komise.

Řecký prezident nabídne zástupcům stran
poslední možnost na sestavení vlády
V Řecku selhal další pokus na sestavení vlády a
řecký prezident Karolos Papulias se rozhodl pozvat
si na neděli zástupce tří stran, které dostaly ve
volbách nejvíce hlasů. Až poté se chce setkat se
zástupci zbylých čtyř stran, které se dostaly do
parlamentu. Prezident Řecka tak nabídne
zástupcům poslední možnost na sestavení vlády,
v případě neúspěchu se budou konat nové volby.

Podle nejnovější prognózy Evropské komise
bude EU letos stagnovat, eurozónu čeká
propad o 0,3%
Ekonomiku Evropské unie a bloku společné měny
zle ovlivňuje hlavně Řecko a další státy z jihu
bojující s recesí. Evropská komise (EK) letos od
Řecka očekává propad ekonomiky o 4,7%. Návrat
k růstu předpokládá EK příští rok, a to o 1,3% v EU
a o 1 procento v eurozóně. Eurokomisař pro
měnové a hospodářské záležitosti Olli Rehn se

k situaci v EU vyjádřil takto: „Oživení je v dohledu,
ale ekonomická situace zůstává stále křehká“.
Českou republiku čeká podle prognózy stagnace.

Australská vláda sníží výdaje na financování
armády
Jde o pozastavení několika vojenských projektů,
propouštění zaměstnanců civilní obrany a snížení
výdajů na vojenský výcvik. Ministr obrany Stephen
Smith také potvrdil předčasný odchod australských
vojáků z Afghánistánu, což je v plánu již na
letošek. V příštím roce by měli být staženi i vojáci z
Východního Timoru a ze Šalamounových ostrovů.
Na druhou stranu chtějí obranné síly zintenzivnit
dozor nad ilegální přepravou lidí přes hranice a
zvýšit dohled nad ilegálním rybolovem.

Australské odborové organizace požadují
snížení daní z příjmu pro bohaté na 30%
To řekl náměstek předsedy hlavního australského
odborového svazu (Actu) Tim Lyons, který dodal,
že mu dosavadní daňová sazba pro bohaté přijde
nespravedlivá. Odbory chtějí dosáhnout toho, aby
se v Austrálii zavedl tzv. „Buffett Rule“ vydaný
Barackem Obamou v roce 2011. Daně z příjmu by
podle toho měly činit méně než 30% pro obyvatele,
kteří vydělávají více než 1 milion USD ročně.

Prezident Chávez se vrátil z Kuby po sérii
radioterapií
Prezident Chávez sám potvrdil úspěšné dokončení
série radioterapií, které podstoupil, stejně jako
operace, na Kubě. Ani přes svou nemoc se
prezident Chávez nevzdává boje o prezidentské
křeslo. Prezidentské volby ve Venezuele jsou se
budou konat 7. října a proti momentálnímu
prezidentovi se postaví opoziční kandidát Henrique
Capriles.

Španělské banky musí navýšit rezervy o 30
mld. EUR
Podle španělského listu El País banky budou
muset zvýšit objem rezerv na 47 procent objemu
zdravých úvěrů v realitním sektoru. V reakci na
tuto zprávu klesly španělské akcie a měřítko
rizikovosti země se vyšplhalo na 456 bazických
bodů. To ukazuje na fakt, že mezinárodní trhy
nejsou přesvědčeny o schopnosti současných
reforem vyřešit bankovní krizi v zemi. Banky, které
nebudou schopny získat další kapitál, budou moci
požádat o pětiletou půjčku od státu. Ministr
hospodářství Luis de Guindos ale uvedl, že stát
nebude vkládat do banek peníze. Půjčky by proto
měly být vyřešeny formou úvěrů a konvertibilních
dluhopisů.

Favoritem mexických prezidentských voleb i
nadále zůstává Enrique Pe
A to i po první televizní debatě, ve které se střetli

všichni prezidentští kandidáti. Pan Pe

HSBC prodává latinskoamerické banky GNB
Sudameris
Evropská HSBC souhlasila s prodejem svých
operací v Kolumbii, Peru, Uruguayi a Paraguayi
bance GNB Sudameris, která patří do kolumbijské
skupiny Gilinski. Všechny operace banky HSBC
budou prodány za 4 miliardy USD.

Čínské ministerstvo obrany popřelo zprávy o
přípravě armády na válečný konflikt s
Filipínami
Konflikt mezi zeměmi trvá již od 8. dubna, kdy
došlo ke vzniku sporu  v souvislosti s narušováním
vzájemných námořních teritorií. Od té doby se
konalo již několik společných námořních cvičení
jak mezi Čínou a Ruskem, tak v současnosti
probíhající cvičení s Thajskem a také
mezi Filipínami a USA. Do konfliktu o nárok na
mořská teritoria v Jihočínském moři se zapojily
také Brunej, Malajsie, Vietnam a Tchaj-wan. Ve
filipínském hlavním městě Manila demonstrovalo
několik stovek osob a Čína momentálně omezila
veškeré cesty svých občanů do země.  Australský
ministr zahraničí Bob Carr dnes vyzval obě země k
vyřešení konfliktu prostřednictvím mezinárodního
práva.

NATO a USA přiznaly zabití civilistů v
Afghánistánu
Velitelství NATO a Spojených států amerických v
Afghánistánu učinily společné prohlášení, podle
kterého došlo k zabití civilistů během útoků 4. a 6.
května. Tyto útoky kritizoval afghánský prezident
Hamid Karzai, který vyzval velitele amerických
ozbrojených sil v Afghánistánu k podání vysvětlení.
Nyní velitelství jednotek USA a Severoatlantické
aliance přijalo plnou odpovědnost za úmrtí civilistů
během těchto útoků a omluvilo se. Podle
oficiálních údajů bylo v těchto útocích zabito 21
civilních obyvatel. Afghánský prezident Hamid
Karzai prohlásil, že pokud nebudou chráněni
civilisté, tak mise NATO a Spojených států
pozbývá svého smyslu.

Jihoafrické republice hrozí sankce ze strany
USA kvůli dovozu íránské ropy
Washington žádá Jihoafrickou republiku, aby
zastavila dovoz surové ropy z Íránu, který čelí
sankcím, kvůli obohacování uranu. Objem dovozu
ropy z Íránu Jihoafrickou republikou se konstantně
zvyšuje. Washington pohrozil Jihoafrické republice
ekonomickými sankcemi, pokud ropu nepřestane
dovážet. Mluvčí Jihoafrické asociace ropného
průmyslu Avhapfani Tshifularo to označil za
politický nátlak a požádal Spojené státy americké o
výjimku.
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z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
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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