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Peru bude hostit summit latinskoamerických a
arabských zemí
V říjnu proběhne již třetí summit
latinskoamerických a arabských zemí. Tentokrát se
setkání zúčastní 21 arabských a 11
latinskoamerických zemí. Mezi nepozvané země
se řadí Paraguay kvůli momentálním politickým
problémům a Sýrie. Tento summit byl posunut z
minulého roku na letošní říjen právě kvůli
politickým nepokojům v Sýrii.

 Prozatímní malijský premiér byl znovu
jmenován do funkce 
V Mali proběhl vojenský převrat 22. března a moci
se chopila armáda. Následně byl jmenován
prozatímním premiérem Cheick Modibo Diarra,
jenž měl sestavit přechodnou vládu, která zemi
dovede k volbám. Mezinárodní společenství
obvinilo malijskou vládu z nečinnosti a žádá
vyřešení politické nestability v zemi, především na
severu Mali, který je ovládám islamistickými
povstalci. Diarra byl do funkce premiéra znovu
jmenován prozatímním prezidentem Dioncoundem
Traore a má 72 hodin na sestavení nové vlády.

Keňská CfC Stanbic Bank hlásí vyšší zisky
Jedna z největších keňských bank CfC Stanbic
Bank, která je hlavní firmou CfC Holdings,
v pondělí oznámila nárůst nezdaněného zisku o
36,5 % za prvních šest měsíců tohoto roku, avšak
neuvedla příčinu vyšších výnosů. Nezdaněný zisk
za prvních šest měsíců činí 21,1 miliónů USD.
 Došlo také ke zvýšení cen akcií na 0,0475 USD
z 0,0238 USD za stejné období v minulém roce.

Súdán: Dohoda týkající se hranic s Jižním
Súdánem je pravděpodobná
Súdánský viceprezident al-Haj Adam Youssefa
uvedl, že smlouva o hranicích mezi Súdánem a
Jižním Súdánem je pravděpodobná. Dohoda by
obnovila vývoz jihosúdánské ropy, který byl
zastaven v lednu. Súdán požaduje hraniční
dohodu týkající se 1800 km dlouhé hranice.
Ochranné pásmo bude vytyčeno po uzavření
smlouvy. Na konci srpna by mělo za účasti Africké
unie (AU) dojít k obnovení jednání a dořešení
hranic a dalších sporných otázek.

Saudská Arábie poskytne barmské muslimské
menšině Rohingya finanční pomoc o velikosti
50 milionů USD
Saudskoarabský král Abdullah bin Abdul Aziz Al
Saud nařídil poskytnutí finanční pomoci barmské
muslimské menšině na základě zpráv organizací
na ochranu lidských práv, které upozornily na
pokračující útlak menšiny Rohingya ze strany
barmských bezpečnostních sil. Násilnosti začaly
narůstat během červnových nepokojů mezi
buddhistickou většinou a muslimskou menšinou v
barmském státě Rakhine a vyžádaly si na 77 obětí.
Podle studií organizací Human Rights Watch a
Amnesty International se Rohingyové stali terčem
masového zatýkání, zabíjení a znásilňování. V
Barmě žije až 800 tisíc příslušníků této skupiny,
kteří však nejsou vládou uznáváni jako oficiální
menšina.

Japonský ekonomický růst ve druhém čtvrtletí
zpomalil na 0,3%  
Japonská ekonomika tak zaznamenala v
porovnání s prvním čtvrtletím letošního roku
propad růstu o 0,7%, a to především vlivem
poklesu poptávky na zahraničních trzích a domácí
spotřeby. Podle analytiků pokračující dluhová krize
eurozóny spolu s křehkou ekonomickou obnovou
USA, tedy situace na dvou nejvýznamnějších
japonských exportních trzích, může vyústit

v celkový japonský hospodářský útlum i ve třetím
čtvrtletí letošního roku. Situaci pro japonský export
i nadále komplikuje také silný yen.

Čína a Taiwan podepsaly významnou smlouvu
o ochraně investic  
Smlouva je posledním z řady opatření usilujících o
posílení obchodních vztahů mezi oběma zeměmi.
Měla by zajistit čínským a taiwanským investorům
formální komunikační kanály k řešení sporů a také
upřesnit postup úřadů v případě, že dojde k
zadržení obyvatele druhého státu. Díky ročnímu
obratu bilaterálního obchodu o velikosti 110 miliard
USD je Čína největším obchodním partnerem
Taiwanu a kritici utužujících se obchodních vztahů
varují před zvyšujícím se ekonomickým vlivem
Číny v zemi, který podle nich může poskytnout
podmínky pro růst vlivu politického. Čína legitimitu
Taiwanu neuznává a považuje ho za svou
odtrženou provincii.

Egyptský prezident zrušil rozsáhlé pravomoci
armádě
Těsně před prezidentskými volbami vydala armáda
dekret, jímž navýšila své pravomoci. Dekret
v neděli egyptský prezident Mohammed Mursi
zrušil a zároveň odvolal ministra obrany Marshala
Tantawiho, na jehož místo jmenoval šéfa vojenské
rozvědky Abdala Fattaha Sisiho. Z funkce
náčelníka generálního štábu armády odvolal
prezident Morsi i Samiho Anana a nahradil ho Sidki
Subhi. Viceprezidentem se stal Mahmud Mekki,
který doposud působil jako soudce. Jde teprve o
druhého viceprezidenta za poslední tři dekády,
neboť exprezident Hosni Mubarak viceprezidenta
nikdy nejmenoval. Oba odvolaní by se mohli stát
poradci prezidenta Morsiho.

Inflace Pobřeží slonoviny stoupla
Národní statistický úřad ve čtvrtek oznámil, že
meziroční inflace Pobřeží slonoviny v červenci
stoupla na 1,7 % oproti 1 % v červnu. Měsíční
zpráva ukázala 2,1% růst cen potravin,
nealkoholických nápojů, 2,7% energií, vody a
nákladů za dopravu. Naopak ceny za komunikaci a
zdravotní péči klesly. Ekonomika země představuje
asi 40 % z celkové západoafrické měnové unie
CFA franku, kterou tvoří osm zemí.

Keňa zvýšila odhad produkce cukru pro rok
2012
Podle agentury Reuters se očekává, že se
produkce cukru zvýší o 16,49 % pro rok 2012,
ačkoliv výroba za prvních šest měsíců v důsledku
nedostatku cukrové třtiny a neefektivní práce ve
státních továrnách klesla na 286 tisíc tun cukru,
což je o 9 % méně než v minulém roce. Kenya
Sugar Board (KSB) předpovídá produkci 567 tisíc
tun cukru. Přesto je Keňa závislá na dovozu cukru,
chybí ji kolem 200 tisíc tun ročně. Výroba jedné
tuny cukru se v Keni pohybuje okolo 570 USD.

Inflace v Egyptě klesla na šestileté minimum
Egyptská inflace v červenci klesla v důsledku
pomalejšího růstu cen potravin na své šestileté
minimum 6, 4 %. Egyptská ekonomika se stále
snaží vzpamatovat poté, co odstoupil exprezidenta
Husni Mubaraka a země se ocitla v politické
nestabilitě. Nová vláda obnovila jednání
s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) ohledně
úvěru v hodnotě 3,2 miliard USD, který má
podpořit příliv investorů.

Keňský šilink je stabilní
Podle agentury Reuters se na konci minulého
týdne keňský šilink udržel stabilní vůči dolaru.
Navíc se očekává posílení měny i v dalších dnech,

jelikož výrazně klesá poptávka zákazníků po
dolarech. Inflace v červenci klesla na jednociferné
číslo 7,74 % z předchozích 10,05 %.

Tunisko získá půjčku v hodnotě 1 miliardy USD
Tunisko by mělo získat půjčku v hodnotě 1 miliardy
USD od Světové banky (SB) a Africké rozvojové
banky (AfDB), která podpoří tuniský rozpočet pro
příštích šest měsíců. Ministr pro investice Riadh
Bettaib uvedl, že každá z bank poskytne Tunisku
půjčku 500 miliónů USD. Peníze jsou určeny pro
projekty v infrastruktuře, vytvoření nových
pracovních míst a na pomoc podnikatelům
v soukromém sektoru, kteří byli zasaženi loňským
povstáním. Vláda predikuje, že rozpočtový deficit
dosáhne tento rok 6,6 % HDP.

Libyjské národní shromáždění má nového
předsedu
Do čela nově zvoleného libyjského národního
shromáždění byl ve čtvrtek zvolen bývalý opoziční
lídr Muhamed Magarief. Úkolem lidového
shromáždění je zvolit nového premiéra a vést zemi
do příštího roku, kdy by měla být vypracována
nová ústava. Přechodná národní rada Libye (NTC)
předala ve čtvrtek moc 200člennému shromáždění
a poté byla rozpuštěna. Libyjské národní
shromáždění bylo svobodně zvoleno 7. července a
je složeno z politických stran i nezávislých
kandidátů.

HRT investuje 457 miliónů USD na nalezení
ropy a plynu v Namibii
Brazilská ropná společnost HRT v pátek oznámila,
že plánuje investovat 457 miliónů USD na průzkum
ropy a plynu v brazilské Amazonii a na pobřeží
Namibie do konce roku 2013. Podle generálního
ředitele Marcia Mella společnost dále očekává
kompletní ukončení prodeje svých namibijských
průzkumných koncesí do konce roku. Vrty
v Namibii by se měly rozběhnout v prosinci či lednu
poté, co HRT obdrží ponorné vrtné soupravy od
firmy Transocean Ltd.

Jihosúdánský ropovod přes Keňu bude stát 3
miliardy USD
Podle jihosúdánského ministra financí Kosti
Manibe bude dva kilometry dlouhý ropovod
vedoucí přes Keňu stát 3 miliardy USD.  Ačkoliv
nemá země celou potřebnou částku, zásoby ropy
by měly být pro investory dostatečnou zárukou.
Očekává se, že stavba ropovodu začne v červnu
2013 a potrvá dva roky. Ropovod by měl být
schopen přepravit mezi 700 tisíci a 1 miliónem
barelů jihosúdánské ropy za den.

Katar přispěje 2 miliardy USD na podporu
egyptské ekonomiky
Egyptský prezident v sobotu oznámil, že Katar
složí v egyptské centrální bance částku 2 miliardy
USD za účelem podpory egyptské ekonomiky,
která byla oslabena politickou nestabilitou.
Nepokoje odradily turisty a zahraniční investory. O
půjčce v hodnotě 3,2 miliardy USD bude Egypt
jednat s Mezinárodním měnovým fondem (IMF)
tento měsíc. Podle expertů je finanční pomoc
nutná, aby se zabránilo znehodnocení měny.
Egyptská vláda očekává ekonomický růst 3,5 – 4
% za fiskální rok 2012/2013.

Nepál vydal zákaz vycestování za prací do zemí
Středního východu pro ženy do 30 let věku
Reagoval tak na opakující se případy jejich
pracovního i sexuálního zneužívání a s nimi
spojené vrůstající obavy o jejich bezpečnost.
Odhaduje se, že přibližně tisíc lidí opustí každý
den Nepál, aby se v oblasti Středního východu

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

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


úterý

14
srpen

2012
Rychlé noviny cena 7 Kč

ucházelo o práci. Neoficiální odhady uvádějí, že
v této oblasti pracuje minimálně 200 tisíc
nepálských žen. Zákaz přichází pouhých 18
měsíců od zrušení úplného zákazu práce
nepálských žen v tomto regionu, který trval 12 let.

Japonsko se plánuje obrátit ve svém sporu o
ostrovy Takeshima/Dokdo s Jižní Koreou na
Mezinárodní soudní dvůr
Japonská strana tak reaguje na návštěvu
jihokorejského prezidenta Lee Myung-baka na
ostrovech. Podle japonských zástupců by k tomuto
kroku mělo dojít v nejbližší budoucnosti. Ostrovy,
nazývané Takeshima v Japonsku a Dokdo v Jižní
Koreji leží mezi oběma zeměmi a jsou dlouhodobě
důvodem diplomatických sporů. Spor dále
prohlubují domněnky o možných ložiscích
zmrzlého zemního plynu v hodnotě několika miliard
amerických dolarů.

Republikánský prezidentský kandidát Mitt
Romney oznámil kandidáta na viceprezidenta -
je jím Paul Ryan
Paul Ryan je zástupcem státu Wisconsin ve
Sněmovně reprezentantů a je uznáván jako
odborník na rozpočtovou a sociální politiku.
V minulosti představil velmi radikální plán
ekonomických škrtů, který má za svůj cíl výrazně
omezit vládní výdaje a dostat pod kontrolu
narůstající veřejné zadlužení. Podle analytiků si
Mitt Romney Paula Ryana vybral právě kvůli snaze
o vymezení vůči politice současného prezidenta
Baracka Obamy.

USA a Turecko se připravují na nejhorší scénář
v Sýrii
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton a
turecký ministr zahraničí Ahmet Davutoglu vydali
společné prohlášení, že obě země připravují
společnou strukturu nejhoršího scénáře v Sýrii.
USA a Turecko hodlají koordinovat svoje vojenské,
výzvědné a politické kroky směrem k Sýrii. Podle
americké ministryně zahraničí počítají USA i s
případem, že syrský prezident BasharAl-Assad
použije chemické zbraně. Turecká vláda oznámila,
že si přeje více podpory ze strany Spojených států
v otázce Sýrie. Turecko zhoršilo své vztahy se
Sýrií po incidentu se sestřeleným tureckým
letadlem nad syrským územím.  Obě země také
deklarují sdílenou obavu, aby se Sýrie nestala
útočištěm teroristů. Před tímto scénářem varoval
například Írán.

V Afghánistánu se množí ozbrojené útoky
Včera v noci byli zabiti další 3 američtí vojáci na
vojenské základně v provincii Helmand. Jedná se o
druhý útok během jediného dne. V pátek zabil
velitel lokální policie tři americké vojáky během
večeře ve svém domě. Během posledních čtyř dnů

došlo ke třem případům střelby tzv. Green on blue,
tedy situaci, kdy voják nečekaně obrátí zbraň proti
svému spojenci. V Afghánistánu takto skrytí
příslušníci hnutí Taliban v afghánských
ozbrojených složkách útočí na vojáky
Severoatlantické aliance. Afghánistán nasadil
příslušníky tajných služeb, aby prověřovali vojáky
sloužící v afghánské armádě a policii. Mluvčí
vojenských sil Severoatlantické aliance v oblasti
brigádní generál Gunter Katz prohlásil, že tyto
útoky nevypovídají o situaci v Afghánistánu.

Severní Korea: jsou známy první výsledky
vyšetřování OSN
Podle informací OSN v současné době zemi
nehrozí hladomor podobného rozsahu, jakým byla
zasažena v 90. letech, kdy zemřel více než 1
milion obyvatel. Plnohodnotné posouzení situace
však bude možné až na konci září, vzhledem k
lepšímu přehledu ohledně důsledků povodní na
zemědělskou produkci. Odhadovaný počet obětí
letošních záplav se podle oficiálních zdrojů
pohybuje mezi 169 až 400 oběťmi. Zástupkyně
Světového potravinového programu OSN (WFP)
pro Severní Koreu Claudia von Roehl ve svém
prohlášení také uvedla, že situace ohledně výživy
občanů Severní Korey je dlouhodobě na velmi
špatné úrovni.

Zástupci KSČM navštívili Vietnam 
Delegace KSČM vedená předsedou strany
Vojtěchem Filipem se ve Vietnamu setkala mimo
jiné s generálním tajemníkem Vietnamské
komunistické strany (VKS) Nguyen Phu
Trong. Podle slov generálního tajemníka VKS je
udržování přátelských vztahů a spolupráce s
KSČM velmi významná a bude se i nadále
zasazovat o to, aby obě strany přispívaly k rozvoji
vztahů obou států a jejich občanů. Vojtěch Filip ve
svém prohlášení uvedl, že KSČM a VKS by měly
zintenzivnit výměnu informací, stejně jako udržovat
těsnou spolupráci během vícestranných jednání.

V Afghánistánu zabil velitel místní policie 3
americké vojáky
Velitel lokální afghánské policie v provincii
Helmand pozval na večeři tři příslušníky
amerických ozbrojených sil s tím, že budou
diskutovat bezpečnostní situaci v regionu. Během
večeře spolu se svými kolegy americké vojáky
zastřelil a následně uprchl. Jednalo se o skrytého
příslušníka hnutí Taliban. Od ledna se podobných
útoků, kdy příslušník afghánské policie či armády
zaútočil na vojáky NATO, odehrálo 25 a bylo v nich
zabito 31 lidí.

Íránská televize označila americký přístup k
Sýrii za naivní a cynický
Podle íránské televize Press TV Spojené státy

americké svojí podporou syrským povstalcům
dávají najevo naivitu a cynismus. Podpora
povstalcům je podle íránské televize otevřenou
podporou teroristickým skupinám, napojeným na
Al-Kaidu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov k
tomu dodal, že opozice v Sýrii nesměřuje k
vítězství nad vládou prezidenta Bashara Al-Assada
a její vyzbrojování jen posiluje krvavé střety, které
se v Sýrii odehrávají.

Spojené státy se podílí na odstranění škod po
použití roztoku Agent Orange při vietnamské
válce
Jde přitom o první podobný krok od skončení války
v roce 1975. Podle vietnamských činitelů mělo
použití tohoto roztoku za následek vážné zdravotní
problémy pro několik milionů lidí, přes 150 000 dětí
se narodilo s vrozenými vadami. Armáda
Spojených států používala Agent Orange ke
zničení vegetace, která poskytovala útočiště
nepřátelským vojákům, jeho použití však vedlo k
dalekosáhlým a vážným důsledkům pro zasažené
populace. Práce probíhají v městě Danang v
centrálním Vietnamu.

Prezident Spojených států Barack Obama
podle posledního průzkumu dále zvýšil vedení
nad svým republikánským rivalem Mittem
Romneym
Podle posledního průzkumu, který proběhl
přibližně tři měsíce před prezidentskými volbami
jsou Američané stále více pesimističtí v souvislosti
s dalším vývojem země - dvě třetiny dotazovaných
je přesvědčeno, že se Spojené státy v současnosti
ubírají špatným směrem. Neviní z toho však
současného prezidenta B. Obamu, který mírně
zvýšil svůj náskok na republikána Romneyho, když
získal podporu 49% dotazovaných oproti
Romneyho 42%.

Čína: míra inflace dosáhla v červenci 30-ti
měsíčního minima
Meziročně tak ceny vzrostly o pouhá 1,8%. O
rekordně nízkou míru inflace se zapříčinily
především nižší ceny vepřového masa, které
meziročně poklesly o více než 17% a také ceny
drůbeže. Poté, co v první polovině letošního roku
zaznamenala Čína nejpomalejší růst HDP za
období posledních tří let, i nadále tak ale
přetrvávají obavy z dalšího vývoje druhé největší
světové ekonomiky.
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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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