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V Chicagu byli zajati někteří lidé protestující
proti NATO
V Chicagu se bude dne 20. - 21. května konat
summit Severoatlantické aliance. Dnes zde
protestovali lidé proti činnostem NATO a proti
válce, militarismu i kapitalismu obecně. 8 z nich
bylo zadrženo. Organizátoři summitu očekávají, že
se v jeho průběhu shromáždí několik desítek tisíc
demonstrujících.

Rusko zaznamenalo v prvním čtvrtletí 2012
čistý odliv kapitálu ve výši 35 miliard USD
Čistý odliv kapitálu z Ruska činil v dubnu 2012
podle předběžných odhadů Ministerstva pro
hospodářský rozvoj RF asi 8 miliard dolarů.
Za první čtvrtletí tohoto roku činil odliv kapitálu z
Ruska celkem 35 miliard dolarů, došlo tedy k
poklesu, míra odlivu kapitálu ze země přesto stále
zůstává vysoká.

MZV Ruska: "Z Kosova se může stát cvičiště
pro přípravu teroristů"
Ministerstvo zahraniční Ruské federace ve svém
prohlášení vyjádřilo znepokojení nad zprávami
objevujícími se v poslední době v médiích, podle
nichž na území Kosova probíhá příprava aktivistů
syrské opozice. Podle ministerstva se jedná nejen
o "sdílení zkušeností" s organizací separatistických
hnutí, která usilují o svržení stávajícího režimu v
Sýrii, ale může jít i o výcvik teroristických bojovníků
v podobných přírodních podmínkách. Dle Moskvy
nelze vyloučit, že budou bývalé základny Kosovské
osvobozenecké armády využity jako výcviková
střediska.

Ruská parlamentní strana Spravedlivé Rusko
vyloučila z frakce poslance, kteří hlasovali pro
předsednictví Dmitrije Medveděva
Čtyři poslanci ruské Státní dumy za stranu
Spravedlivé Rusko, kteří při hlasování o jmenování
předsedy vlády podpořili kandidaturu Dmitrije
Medveděva, byli na základě rozhodnutí strany
vyloučeni z frakce. Jak informovala agentura
Interfax s odvoláním na tiskovou
službu Spravedlivého Ruska, svým hlasováním
poslanci nedodrželi rozhodnutí o konsolidovaném
hlasování frakce a porušili tak ustanovení týkající
se činnosti škodící jejím zájmům.

Australská labouristická strana získala další
procenta voličů díky návrhu rozpočtu na
podporu rodin
Takzvaný „Wayne Swan’s Budget“ se týká hlavně
rodin s nízkými příjmy. Rodiny by tak dostaly ročně
až o 300 USD na jedno dítě více než doposud.
Tamní labouristická strana v čele s předsedkyní
vlády Julií Gillard se tak po dvou měsících opět
vyšplha na 30% podporu voličů. Asustralští
liberálové v čele s lídrem opozice Tony Abbottem
mají však stále na labouristy veliký náskok a podle
veřejných průzkumů by mohli získat až 45% hlasů.

Jihokorejský prezident Lee Myung-bak na
návštěvě v Barmě 
Jedná se o první oficiální návštěvu země od roku
1983, kdy v Barmě došlo k atentátu na
jihokorejského prezidenta. Státníci obou zemí
budou projednávat možnosti ekonomické
spolupráce a dle odhadů odborníků také vztahy
Barmy a Severní Korey zejména v souvislosti s
otázkou jaderného výzkumu. Diplomatické vztahy
mezi Barmou a Severní Koreou byly obnoveny v
roce 2007.

Čína odmítá tvrzení tibetského duchovního
vůdce dalajlamy o přípravě atentátu 
Mluvčí ministerstva zahraničí označil jeho tvrzení

za nepodložená a uvedl, že tak pouze usiluje o
upoutání pozornosti médií. Sám dalajlama uvedl,
že podezření na přípravu atentátu nejsou ověřená.
Tibetský duchovní vůdce, který od roku 1959 žije v
indickém exilu, se stal čerstvým laureátem
Templetonovy ceny, která je každoročně
udělována za pokrok ve výzkumu a objevy týkající
se duchovních skutečností.

Austrálie- diplomat Justin Lee byl jmenován
zastupitelem pro jednání o klimatických
změnách
To dnes oznámil ministr zahraničních věcí Bob
Carr a ministr pro klimatické změny a energetickou
účinnost Greg Combet. Jeho úloha je vést jednání
v rámci tzv. Rámcové úmluvy s OSN o změně
klimatu (UNFCCC). Tato smlouva zahrnuje
problematiku snižování emisí skleníkových plynů,
vyrovnávání se s negativními dopady změn klimatu
nebo finanční a technologickou podporu
rozvojovým zemím. Austrálie ratifikovala tuto
úmluvu 3. prosince 2007 na Bali.

Australský turistický ruch mají zachránit
Číňané
To řekl James Packer, předseda představenstva
jedné z největších australských herních a
zábavních firem Crown Limited. Ten chce čínskou
střední vrstvu nalákat na velké množství kasín,
které společnost plánuje v příštích letech
vybudovat. Zároveň se vyjádřil, že ke
znovuobnovení turistického ruchu je zapotřebí mít
více lepších hotelů, restaurací a nákupních center.
James Packer tvrdí, že se Austrálie již nemůže
spoléhat pouze na krásu své přírody.

Společnost JPMorgan opouští v souvislosti s
několikamiliardovou ztrátou ředitelka
investičního útvaru Ina Drew
Ve funkci ji nahradí Matt Zames, který do této
chvíle řídil divizi dluhopisů. Podle zpráv společnosti
budou k odchodu v nejbližších dnech donuceni
ještě další vedoucí pracovníci. Společnost díky
špatným investicím v zajišťování transakcí
souvisejících s úvěrovou spolehlivostí dluhopisů
přišla v posledních 6 týdnech o 2 miliardy
amerických dolarů a další ztráty se očekávají při
likvidaci tohoto portfolia.

Výkonný ředitel společnosti Yahoo Scott
Thompson odstoupil
Stalo se tak poté, co byly zjištěny nesrovnalosti
ohledně dosaženého vzdělání v jeho životopisu.
Ve funkci jej dočasně nahradil ředitel pro globální
média Ross Levinsohn. Scott Thompson firmu
opouští po 5 měsících, společnost Yahoo tak má
nyní čtvrtého výkonného ředitele v posledních 5
letech.

Venezuela se připravuje na odchod z
Inter-americké komise pro lidská práva
Po návrhu prezidenta Huga Cháveze, aby
Venezuela vystoupila z Inter-americké komise pro
lidská práva (IAHRC), se země vážně připravuje
na odchod z organizace. Prezidenta Cháveze v
jeho návrhu podpořilo několik politik nejen z
Venezuely. Venezuelská opozice je ovšem proti.
Podle ní by výstup z IAHRC zanechal civilní
obyvatelstvo nechráněné. Venezuelský ministr
zahraničních věcí Nicolás Maduro navrhl vytvoření
organizace pro ochranu lidských práv pro země
Latinské Ameriky a Karibiku.

3 hlavní španělské banky oznámily vyčlenění
doplňkových fondů 
Celkem by se mělo jednat o 10 miliard EUR v
letošním roce, které budou ponechány ke splnění

vládních reforem. Jedna z největších bank
eurozóny banka Santander uvedla, že vyčlení
finanční prostředky v celkové výši 2,7 miliard USD.
Podobně je na tom i CaixaBank, která ponechá
stranou 2,1 miliard EUR. U nedávno částečně
zestátněné Bankie se jedná o 4,7 miliard EUR. Již
v pátek vláda zveřejnila další z reforem
bankovního sektoru. Díky ní musí španělské banky
navýšit své rezervy o 30 miliard EUR.

Brazílie uvedla další program boje proti
chudobě
Program s názvem Brasil Carinhoso (Láskyplná
Brazílie) by měl pomoci rodinám s nízkými příjmy,
jejichž děti jsou mladší jak 6 let. Každý člen takové
rodiny by měl od státu měsíčně dostat 35 USD.
Podle kalkulací vlády by se měl program týkat
téměř 18 milionů Brazilců. Program Brasil
Carinhoso je uveden pod hlavičkou vládní strategie
Bolsa Família (Rodinný grant).

Argentinská provincie Santa Cruz usiluje o
návrat využitelných ploch do vlastnictví YPF 
Guvernér této patagonské provincie Argentiny
podepsal dekret, ve kterém usiluje o návrat
výzkumných ploch do vlastnictví nedávno
znárodněné YPF. Podle provinčního tisku se jedná
o 5 provincií, které byly ropné společnosti
odebrány v době, kdy ji z 51% kontroloval
španělský Repsol. Rozhodnutí guvernéra musí
ještě schválit provinční legislativa.

Argentinští zemědělci v provincii Buenos Aires
oznámili pětidenní stávku
Důvodem pětidenní stávky, která začne ve středu,
je nesouhlas se zvyšováním daně z půdy v
provincii Buenos Aires. Ta by se v některých
případech mohla zvýšit až o 350%.Podle
protestujících by mělo zvýšení daní fatální dopad
na jejich výdělky. Nespokojení zemědělci na sebe
upozornili již o víkendu. Od pátku do neděle v
Buenos Aires neprodávali maso nebo obilí. Právě
tato stávka by mohla i zastavit export obilovin,
čímž by mohla ohrozit i mezinárodní trh. Zákon o
zvýšení daně z půdy byl již předběžně schválen
provinčním senátem.

Euroskupina oficiálně varovala Řecko před
odchodem z eurozóny 
Ministři financí eurozóny, tzv. euroskupina dnes
oficiálně varovala, že pokud Řecko nedodrží
podmínky pro záchranný plán, mělo by zariskovat
a odejít z bloku jednotné měny.  Španělský ministr
zahraničí José Manuel García-Margallo věc
komentoval slovy, že členství v eurozóně závisí na
"dodržování pravidel hry." Poznámku zopakovala i
mluvčí předsedy Evropské komise (EK) José
Manuela Barrosy. Členové EU přesto potvrdili své
přání, aby Řecko v eurozóně zůstalo. V Řecku
mezitím probíhá další kolo jednání o vytvoření
nového vládního kabinetu. 

Makedonská strana BDI podezírá Srbsko z
účasti na nedávných incidentech v zemi 
Místopředseda strany Demokratická unie pro
integraci (BDI) makedonských Albánců
Izet Mexhiti řekl v rozhovoru pro Epoka e Re, že
jeho strana má podezření, že Srbsko je zapojeno
do nedávných událostí v Makedonii. Dle jeho slov
"Srbsko neustále vytváří destabilizační politiku v
regionu". Uvedl také, že političtí představitelé
Albánců v Makedonii prozatím nejsou jednotní, ale
jeho strana se snaží o změnu k lepšímu.

Generální tajemník OSN: "Napětí ohrožuje mír v
Kosovu a regionu"
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon zdůraznil,

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

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


úterý

15
květen

2012
Rychlé noviny cena 7 Kč

že neoprávněná zatčení, pasivita
vůči netoleranci společnosti a poválečná rétorika
nevyhnutelně vedou k dalšímu napětí a
násilí. Rada bezpečnosti OSN bude v pondělí v
New Yorku jednat ohledně zprávy o situaci v
Kosovu, generální tajemník OSN však varoval, že i
přes pokrok v dialogu mezi Prištinou a
Bělehradem, napětí ohrožuje mír a stabilitu v
Kosovu a regionu. "Doufám, že
pozitivní tok dialogu a pokrok směrem k
evropské integraci a normalizaci vztahů
mezi Prištinou a Bělehradem bude nadále sílit a
že napětí a konflikty se budou postupně snižovat,"
uvedl Ban Ki-moon ve své zprávě.

Ministři zahraničí EU se dohodli na nových
sankcích vůči Sýrii
Jedná se tak již o 15. kolo akce na protest proti
režimu syrského prezidenta Bashara Al-Assada.
Ačkoliv nebyly poskytnuty žádné oficiální
informace o povaze nových sankcí, zdroj agentury
AFP uvedl, že by se měly týkat zmrazení majetku a
zákazu vydávání víz pro dvě firmy a tři osoby, o
kterých se EU domnívá, že finančně podporují
stávající syrský režim. Celkově je na černé listině
EU 126 osob a 41 firem, blok zároveň zmrazil
aktiva syrské centrální banky, zakázal nákladní lety
do EU a omezil obchod ve zlatě a drahých kovech.

 Human Rights Watch: NATO v Libyi podcenilo
civilní oběti 
Podle organizace Human Rights Watch (HRW)
zabily letecké údery NATO 72 libyjských civilistů,
včetně 20 žen a 24 dětí. HRW vyzvalo NATO
k odškodnění a požaduje, aby NATO nálety
důkladně prošetřilo. Amnesty International
v březnu uvedlo, že během náletů NATO zabilo 55
civilistů. NATO považuje libyjskou operací za
„vysoce úspěšnou“.

Tunisko udělilo licenci první salafistické
politické straně
Nově licencovaná salafistická strana Islah
(Reform) Front se bude moct zúčastnit
parlamentních voleb, které jsou naplánované na
příští rok k dokončení první fáze transformace po

jasmínové revoluci. Do čela strany se postavil
Mohammed Khoja.  Salafisté jsou puritánskou
odnoží islámu.

V Nigerii byl zadržen údajný vůdce militantních
operací Boko Haram
Nigerijská armáda na severu země ve státě Kano
zatkla Suleimana Mohammeda, který je považován
za vůdce militantních operací Boko Haram,
společně s manželkou a dětmi. Militantní skupina
Boko Haram stojí za mnohými útoky na severu
země, kde požaduje zavedení islámského práva
šaría.

Mezinárodní měnový fond snižuje prognózu
ekonomického růstu Subsaharské Afriky
Původní prognóza Mezinárodního měnového
fondu (MMF) přepokládala ekonomický růst
Subsaharské Afriky v letošním roce ve výši 5,9 %.
Nyní MMF svůj odhad mírní, růst Subsaharské
Afriky má být jen 5,4 %. Důvodem je globální
zpomalení ekonomik, pomalé oživení ekonomiky
Jihoafrické republiky a nestabilita cen na
mezinárodních trzích, která negativně ovlivňuje
ekonomiky orientované především na export.
Ekonomika Subsaharské Afriky v minulém roce
rostla o 5,1 %.

Uganda zajala vysokého člena Armády božího
odporu
Ugandská armáda zatkla ve Středoafrické
republice jednoho z pěti nejhledanějších členů
Armády božího odporu (LRA) Caesara Achellam.
Podle analytiků se Achellam se skupinou rebelů
přesouval na sever Ugandy. Achellam je blízkým
spojencem Josepha Konyho, vůdce LRA a
nejhledanější osoby Mezinárodního trestního
soudu (ICC) v Haagu, který ho obviňuje z
válečných zločinů, včetně verbování dětských
vojáků a využívání dívek jako sexuálních otrokyň.

Protiraketový štít v Evropě je blízko k uvedení
do činnosti
Vyjádřil se tak generální tajemník NATO Anders
Fogh Rasmussen pro americký Wall Street
Journal. V dubnu proběhl test koordinace zařízení
v Evropě a USA a podle Rasmussena je to první a
skutečný krok k poskytnutí úplné ochrany obyvatel
všech členských zemí NATO. Štít umístěný v
Evropě by měl chránit tento kontinent před
případným raketovým útokem. Rusko chce na
protiraketový štít reagovat rozmístěním raket na
své enklávě Kaliningrad, neboť ho považuje za
ohrožení své bezpečnosti.

Po nedělních jednáních nedošlo k žádné změně
ve vývoji politické situace v Řecku
Vůdci politických stran, které se po volbách dostaly
do parlamentu, se v neděli večer sešli v Aténách,

nepodařilo se jim však dohodnout se na sestavení
nové vlády. Patová situace trvající už týden tak
nejspíše povede k dalším parlamentním volbám.
Další jednání stran by  se mělo uskutečnit dnes.
Mezitím Evropa spekuluje o scénáři případného
odchodu Řecka z eurozóny. 

V několika volebních místnostech se budou
opakovat srbské volby 
Opakované volby se budou konat v 17 volebních
místnostech v jižním srbském městě Niš, 2
ve Vojvodině a 16 v Bělehradu. Obyvatelé města
Niš budou znovu hlasovat pro zastupitelé městské
rady. Volby se budou konat z
důvodu nesrovnalostí zjištěných 6. května.

Srbská pokroková strana uspořádala protesty
po výsledcích voleb 
Protesty proběhly v městě Kruševac a Šabac.
Představitelé Srbské pokrokové strany žádají
od městské volební komise kontrolu volebního
materiálu. Jako důkaz nesrovnalostí uvádějí, že
417 lidí hlasovalo ve volební místnosti, kde bylo na
seznamu oprávněných voličů zapsáno pouze 393
osob. V neděli také oznámili, že pokud komise
jejich žádosti nevyhoví, v pondělí proběhne další
protest. Ředitel městské volební
komise Čáslav Anđelković uvedl, že komise návrh
projedná na pondělní schůzi.

Již sedmý den pokračuje stávka pilotů letecké
společnosti Air India  
Tisíce cestujících, kteří zůstávají na letištích v
Novém Dillí a Bombaji, si stěžovaly na nedostatek
poskytnutých informací. Prozatím bylo propuštěno
celkem 70 pilotů. Ministr pro leteckou dopravu
znovu apeloval na ukončení stávky.  Jejím
předmětem je nesouhlas s výcvikem pilotů
společnosti Indian Airlines, která je součástí Air
India od roku 2007. Nejvyšší soud v Novém Dillí
stávku den po jejím začátku označil za ilegální.
Stávka zhoršuje ekonomickou situaci společnosti,
která byla příčinou jednání vlády a poskytnutí
finanční injekce o velikosti 5,9 miliard USD.

Společnost Tokyo Electric Power Company
vykázala roční ztrátu  
Ta je způsobena zejména vysokými náklady na
zajištění alternativních zdrojů energie a dovozem
fosilních paliv. Společnost TEPCO vykázala roční
ztrátu 9,7 miliard USD. Minulý týden japonská
vláda převzala ve společnosti kontrolní podíl.

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
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