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Zadržení lidé v Chicagu byli obviněni z
terorismu
V americkém městě Chicago, které zítra pořádá
summit NATO, byli zadrženi tři lidé. Dnes byli
obviněni z plánování teroristického útoku v době
konání summitu. Podle vyšetřovatelů  vyráběli tzv.
Molotovovy koktejly - zápalné láhve, kterými chtěli
zaútočit na vysoko postavené činitele
Severoatlantické aliance. USA posílily ochranu
města a zaměstnaly tisíce dalších členů ostrahy.

ECOWAS začalo jednat s rebely v Mali
Hospodářské společenství západoafrických států
(ECOWAS) začalo jednat s povstaleckými
skupinami na území Mali, včetně rebelů
napojených na teroristickou skupinu Al-Kaida, ve
snaze obnovit ústavní pořádek a demokracii v zemi
po převratu z března. Na severu země působí dvě
hlavní skupiny – Tuaregové, kteří vyhlásili
nezávislý stát Azawad, a rebelové sjednocení do
Ansar Dine, prosazující islámské právo šaría.
ECOWAS už dříve uvedlo, že k obnovení
demokracie v zemi může nasadit až 3000
jednotek.

Prezidentka Malawi chce zrušit zákon
zakazující homosexualitu
Prezidentka Joyce Banda plánuje zrušit zákon
odsuzující homosexualitu. Pokud tak učiní, bude
Malawi první zemí od roku 1994, která
k podobnému kroku přistoupí. Několik západních
zemí nedávno pohrozilo, že pokud africké země
nezruší zákony proti homosexualitě, pozastaví
finanční pomoc. Homosexualita je ilegální ve
většině afrických zemí. V Ugandě byl nedávno
představen návrh zákona, který stanovuje trest
smrti za propagaci homosexuality, vláda následně
návrh zmírnila na doživotí. Jihoafrická republika je
jedinou zemí Afriky, která umožňuje stejnopohlavní
manželství.

USA přislíbily 3 miliardy USD na
potravinářskou pomoc pro Afriku
Americký prezident Barack Obama oznámil, že
USA pošle 3 miliardy USD k zajištění potravin a
zvýšení zemědělské produktivity do Afriky. Podle
prezidenta Obamy je pomoc „morální povinností a
bezpečnostním imperativem“. Bezpečnost potravin
je i tématem víkendového summitu G8, na něhož
byli přizváni představitelé Beninu, Etiopie, Ghany a
Tanzanie.

Akcie největší soukromé tiskárny peněz De La
Rue posílily za poslední měsíc o 11%
Posílení akcií britské soukromé tiskárny peněz je
reakcí na případný odchod Řecka z eurozóny a
následnou potřebu rychlého vytištění nových
bankovek. Podle servru E15.cz nebudou státní
tiskárny schopny dostatečně rychle navýšit svou
produkci a Řecko se tak obrátí na některé
soukromé firmy. Na plánu odchodu Řecka
z eurozóny pracují již i Evropská komise (EK) a
Evropská centrální banka (ECB). Oznámil to
eurokomisař pro obchod Karl De Gucht.

Ambasador EU v Argentině: ,, nejlepším
řešením sporu o YPF je dohoda"
Tak se vyjádřil ambasador EU v Argentině, Španěl
Alfonso Díez Torres. Dodal, že EU od začátku
respektovala znárodnění ropné společnosti YPF,
která byla z 51% kontrolována španělským
Repsolem. EU se pouze snaží hájit práva
španělského Repsolu, jakožto poškozené
společnosti.

Španělský Repsol nenašel žádná úložiště ropy
v kubánských vodách
Španělská ropná společnost Repsol uvedla, že
první pokus o nalezení ropy v kubánských vodách
zatím nepřinesl žádné výsledky. Proto byla
výzkumná studna, vyvrtaná 50 km od kubánského
pobřeží opuštěna. Mluvčí společnosti Repsol ale
uvedl, že je příliš brzy přemýšlet o zastavení
celého projektu. Nyní společnost shromažďuje
potřebná data, díky kterým rozhodne o
budoucnosti projektu. Výzkum v kubánských
vodách byl započat především z toho důvodu, že
Kuba vyprodukuje pouze polovinu spotřeby ropy.
Proto tak země denně doveze na 100 000 barelů
venezuelské ropy.

Britský premiér David Cameron podpořil
protideficitní plány francouzského prezidenta
Francoise Hollanda
Oba státníci se setkali, poprvé od nástupu
Hollanda do funkce prezidenta, ve Washingtonu.
Podle francouzské AFP britský premiér Cameron
řekl, že jeho na úspory zaměřená vláda je
postavena na podobných základech jako myšlenky
francouzského prezidenta. Od toho se nyní
očekává, že na summitu G8 bude prosazovat svou
prorůstovou politiku. Podle zprávy BBC David
Cameron však varoval Hollanda, že Velká Británie
nebude akceptovat daň na finanční transakce.

Zaměstnanci BHP Billiton budou stávkovat
Počínaje příštím týdnem začnou zaměstnanci
australských uhelných dolů společnosti BHP
Billiton sedmidenní stávku proti přijetí nové
pracovní smlouvy. Podobu nové smlouvy se firma
BHP snaží prosadit už podruhé. Zaměstnanci BHP
však již rok bojují proti dlouhé pracovní době a
přesčasům, kterým jsou horníci vystaveni na celém
světě.

Australský dolar klesl na nejnižší hodnotu vůči
USD za posledních 6 měsíců
Australský dolar klesl za poslední den o 1,22 centů
vůči USD, čímž zaznamenal největší pokles od
listopadu 2011. To je následkem prohlubování
dluhové krize eurozóny, na kterou reagovaly i
akcie čtyř největších australských bank poklesem o
3%. Pro australské banky začíná být stále
obtížnější sehnat finance na poskytování úvěrů pro
své zákazníky.

Malijský parlament schválil amnestii pro vůdce
vojenského převratu 
Parlament v pátek schválil zákon, který uděluje
amnestii představitelům vojenského převratu, jímž
22. března svrhli prezidenta Amadou Toumani
Toure. Zákon musí ještě podepsat prozatímní
prezident Dioncounda Traore. Zákon mimo jiné
obsahuje, že členové armády nemohou být stíháni
za „napadení vnitřní bezpečnosti státu, ničení
majetku, násilí, přepadení, dobrovolné zabití a
rabování“.

OSN uvalilo zákaz cestování na představitele
vojenské vlády v Guiney-Bissau
Rada bezpečnosti OSN uložila zákaz cestování
pro pět vůdců dubnového převratu v zemi.
Usnesení OSN rovněž požaduje okamžité
navrácení moci civilní vládě a obnovení
demokracie. OSN hrozí zemi dalšími sankcemi,
především zbrojním embargem a finančními
sankcemi, jestliže vojenská vláda neodstoupí
z čela země. OSN vyjádřila znepokojení nad
informacemi o údajném porušování lidských práv
ze strany armády. Tento týden dorazila do země
první vlna jednotek Hospodářského společenství
západoafrických států (ECOWAS), která má

dohlížet na přechod k civilní vládě.

Ratingová agentura Fitch snížila rating 5
řeckým bankám
Po čtvrtečním snížení ratingu úvěrové spolehlivosti
země v pátek agentura pokračovala snížením
ratingu 5 řeckých bank, konkrétně National Bank of
Greece, Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank a
Agricultural Bank of Greece do hluboce rizikové
kategorie CCC. Fitch argumentovala tím, že tyto
banky ještě od státu nedostaly kapitálové injekce
slíbené v rámci 2. záchranného plánu. Na tento
fakt již dříve reagovala Evropská centrální banka
(ECB). 

Finsko vyváží rekordní počet potravinářských
produktů
Hodnota vývozu potravinářských produktů v
loňském roce činila 1,6 mld EUR, což představuje
nárůst o 20% oproti předchozímu roku. Nejvíce
stoupl vývoz mléčných výrobků a obilí, a to
především díky posíleným ruským trhům. Druhou
největší odbytovou zemí pro finské potraviny je
Švédsko se 16% podílem na trhu, na třetím místě
se umístilo Estonsko s 9%.

Španělská vláda schválila zákon o svobodě
informací
Ten má pomoci ukázat daňovým poplatníkům, za
co jsou utráceny peníze se státní pokladny a
potrestat ty politiky, kteří překročí rozpočtový limit.
Návrh zákona, o němž bude parlament diskutovat
po letní přestávce, počítá i se zveřejňováním
informací o příjmech výše postavených státních
zaměstnanců a státních dotacích. Zákon by mohl
přispět ke zlepšení nálady obyvatel v zemi
sužované krizí.

 

Evropská unie chce na summitu G8 představit
své postupy proti krizi
Představením postupů proti krizi chce EU uklidnit
zbytek světa, který denně sleduje prohlubující se
evropskou dluhovou krizi a její vliv na světovou
ekonomiku. Postup proti krizi je rozdělen na
zavádění strukturálních reforem ekonomik a
zároveň na cílené investice, které by měly podpořit
ekonomický růst. Na summitu, který se bude konat
v Camp Davidu, chce Evropská unie také
představit plán boje proti klimatickým změnám.

Britská královna poobědvala s panovníky 26
zemí při příležitosti svého diamantového
jubilea
Do Velké Británie přijelo 26 světových panovníků
při příležitosti 60-ti letého (diamantového) výročí
nástupu britské královny Alžběty II. na trůn.
Bojovníci za lidská práva odsoudili pozvání krále
Bahrajnu Hamad al-Khalifa a zároveň i pozvání
krále Svazijska Mswati III. Svazijského, který je
kritizován za svůj nákladný životní styl, zatímco
jeho lidé hladoví. Britský server BBC informoval o
skupině protestujících před Buckinghamským
palácem.

Francouzský prezident plní předvolební slib,
sníží plat sobě i členům vlády
O 30% nižší plat budou mít členové nové
francouzské vlády, což činí ročně přibližně o 50
tisíc eur méně, než měli ministři bývalé vlády. Plat
si sníží i prezident Francois Hollande a naplní tak
svůj předvolební slib. Pro francouzského
prezidenta bude důležitý výsledek blížících se
parlamentních voleb, který rozhodne o většině
v parlamentu. Pokud by volby vyhrála pravice, ve
Francii by pravděpodobně vznikla nová vláda a

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

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


neděle

20
květen

2012
Rychlé noviny cena 7 Kč

Hollande by měl stíženou pozici pro prosazování
svých plánů.

Ruská opozice plánuje na 12. června další
"Pochod milionů"
Ruská opozice plánuje uspořádat 12. června při
příležitosti Dne Ruska další masový pochod
centrem metropole. Předchozí "Pochod milionů" v
předvečer slavnostní inaugurace nového
prezidenta Vladimira Putina, která proběhla 7.
května, skončil střety s policií a zadržením velkého
počtu účastníků. Následujícího dne začala v centru
Moskvy opoziční kampaň v podobě táborů pod
širým nebem, jejichž centrem byl po několik
dní moskevský bulvár Čistyje Prudy. Ve středu
však policie na základě rozhodnutí soudu
protestující rozehnala. Aktivisté se přesunuli na
náměstí Kudrinskaya, kde mají v plánu zůstat až
do 12. června.

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan žádá
OSN o zvýšení počtu vojenských pozorovatelů
v Sýrii
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan v pátek
vyzval OSN, aby zvýšila počet vojenských
pozorovatelů v Sýrii o až desetkrát více oproti
plánovanému celkovému počtu 300 osob. Dále
uvedl: "Naším největším problémem bohužel je, že
plán zvláštního vyslance OSN a Ligy arabských
států  pro Sýrii Kofi Annana ještě
není aktivní, není realizován".

Albánie přebírá historicky poprvé předsednictví
v Radě Evropy 
Předsednictví Rady Evropy (RE) bude svěřeno do
rukou Albánie po dobu 6 měsíců. Ředitel
meziresortní skupiny pro předsednictví RE Ilir Melo
při této příležitosti prohlásil, že "prioritou země
zůstává rozmanitost a prosazování společných
hodnot." Podle něj bude tento závazek Albánie mít
pozitivní dopad na proces integrace Albánie do
EU.

Čína uložila doživotní trest organizátorovi
jedné z největších pašeráckých sítí  
Lai Changxing, kterého po 12 letech vydala zpět
do země Kanada, byl odsouzen za uplácení
úředníků a pašování zboží. Údajně tak stát
připravil celkem  o 2,21 miliardy USD. Odsouzený
také udržoval kontakty s členy vysokého
politického a vojenského aparátu. Za spoluúčast je
prošetřováno celkem dalších 300 osob. Kauza je
jedním z  největších skandálů čínské politické
scény.

Tržní hodnota společnosti Samsung poklesla o
10 miliard amerických dolarů
Hodnota akcií firmy se snížila o 6% po oznámení o
tom, že společnost Apple zadala několik

mimořádně velkých objednávek mobilních
elektronických čipů konkurenční japonské firmě
Elpida. Jedná se o největší pokles hodnoty akcií
společnosti Samsung během jediného dne za
poslední 4 roky.

Německá kancléřka Angela Merkel navrhuje,
aby Řecko uspořádalo referendum o členství v
eurozóně 

Německá kancléřka Angela Merkel v souvislosti s
nynější situaci v Řecku dnes v telefonním
rozhovoru navrhla řeckému prezidentovi
Karolosovi Papouliasovi, aby Řecko společně s
příštími parlamentními volbami uspořádalo
referendum o členství v eurozóně. Agentura
Reuters dnes zveřejnila zprávu, že komisař EU pro
obchod Karel de Gucht potvrdil, že Evropská
komise (EK) a Evropská centrální banka (ECB)
pracují na scénáři pro případ, že by Řecko
eurozónu opustilo.

Spojené státy uvalí 30% clo na solární panely
dovážené z Číny
Jedná se o poslední kapitolu dlouhodobého
obchodního napětí mezi oběma zeměmi.
Ministerstvo obchodu Spojených států se snaží
tímto krokem chránit americké společnosti
zabývající se výrobou solárních panelů před
konkurenčními čínskými firmami, které zaplavují
americký trh díky své cenové politice, kterou
umožňují dotace čínské vlády. Kritici tohoto
opatření se domnívají, že tento krok bude mít
negativní dopad na celé odvětví.

Společnost Facebook dnes vstoupila na burzu
NASDAQ
Počáteční hodnotu akcií společnost stanovila na
38 USD za kus, během prvního dne obchodování
akcie stouply o 8% na současných 41,18
amerického dolaru za akcii. V primární emisi akcií
tak mohli současní akcionáři společnosti získat
okolo 20 miliard amerických dolarů. Zakladatel a
hlavní vlastník společnosti Mark Zuckerberg se stal
podle žebříčku agentury Bloomberg díky svému
podílu 29. nejbohatším člověkem na světě.

Autority Panamského průplavu analyzují
zvýšení mýtného
Právě zvýšení mýtného za použití kanálu je
předmětem diskuzí uživatelských zemí.
Vice-prezident pro Výzkum a obchodní analytiku
uvedl, že nyní mají uživatelské země 30 dní na to,
aby formálně oznámily své komentáře ohledně
zvýšení mýtného. Po posouzení všech komentářů
se rada rozhodne o výši ceny mýtného.

Argentinská prezidentka na návštěvě Angoly
Prezidentka Argentiny Cristina Fernández de
Kirchner dnes započala 3 denní návštěvu Angoly.
Jejím hlavním cílem je dosáhnout dohody mezi
oběma zeměmi. Ta by se měla týkat výměny
angolské ropy za argentinské jídlo. Angola by
zároveň uvítala i zahraniční investice, především v
oboru infrastruktury. Prezidentku Fernández de
Kirchner do Angoly doprovází i ministr zahraničí,
ministryně průmyslu a ministr zemědělství.

Španělský Repsol zrušil dodávku
argentinského LPG
Podle zdrojů agentury Reuters dnes španělská
ropná společnost Repsol zrušila dodávku
argentinského LPG. Repsol totiž nařkl dodávající
společnost Enarsa z nesplnění smluvních
podmínek pro dodávku LPG. Podle zdrojů došlo i
ke znovu projednávání ceny suroviny a ke změně
dodávek LPG. Momentálně se Španělsko potýká s
problémem, jak nedostatek LPG, který je způsoben
zrušením dodávky toho argentinského.

Generální tajemník OSN prohlásil, že za
teroristickými útoky v Sýrii stojí Al-Kaida
Velitel pozorovací mise OSN generál Robert Mood
prohlásil, že 260 příslušníků pozorovací mise OSN
hraje klíčovou roli při vytváření míru v zemi. Podle
něj lze dosáhnout míru vyjednáváním mezi
znepřátelenými stranami. Teroristické útoky, které
pravidelně sužují hlavní město Damašek a další
syrské oblasti, jsou podle generálního tajemníka
OSN Ban Ki-moona dílem teroristické sítě
Al-Kaida.

Americký velvyslanec v Izraeli prohlásil, že
USA jsou připraveny na vojenský úder proti
Íránu
Americký velvyslanec v Izraeli Daniel Shapiro na
audienci prohlásil, že Spojené státy americké jsou
připraveny na vojenský úder proti Íránu. Podle jeho
slov to neznamená, že je to jediná možnost řešení
íránského jaderného programu. Oznámil, že USA
mají plán pro vojenskou intervenci. Americký
prezident Barack Obama sdělil, že nevylučuje
žádnou možnost řešení situace, ale prozatím dává
přednost diplomacii. Írán zatím nehodlá pozastavit
obohacování uranu.

Japonsko vyzvalo občany, aby v období léta
omezili spotřebu elektrické energie  
Snížení spotřeby japonských podniků a
domácností o 15% by mělo zamezit hrozbě
výpadku elektrického proudu. K němu by mohlo
dojít v souvislosti s ukončením provozu veškerých
jaderných reaktorů v zemi, které do března
minulého roku zajišťovaly 30% spotřeby elektrické
energie v zemi.
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