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Severoatlantické alianci se podařilo vysvobodit
své zaměstnance z rukou povstalců v
Afghánistánu
Velitel jednotek mise Severoatlantické aliance
ISAF v Afghánistánu generál John R. Allen
oznámil, že se speciálním jednotkám NATO
podařilo osvobodit dva své zaměstnance. Oba
pracovníci NATO s jejich dvěma afghánksými
kolegy byli uneseni a zadržováni povstaleckými
ozbrojenými jednotkami. Osvobozovací akci
provedly speciální jednotky NATO ve spolupráci s
afghánským ministerstvem vnitra. Podobné
operace mají probíhat v zemi i po roce 2014, kdy
mají odejít koaliční jednotky ze země.

Americký ministr obrany oznámil posílení
amerického vojenského angažmá v Asii
Americký ministr obrany Leon Panetta v Singapuru
prohlásil, že americká armáda přesune 60% svých
námořních síl do oblasti Tichého oceánu. V
současné době mají Spojené státy americké
rozděleny své námořní kapacity mezi Tichý a
Atlantický oceán v poměru 1:1. Tento plán je
součástí deklarované strategie USA s cílem posílit
politické a vojenské angažmá země v Asii. Ministr
obrany Leon Panetta oznámil, že tento přesun
námořních jednotek není namířen proti Číně a
oznámil plán Spojených států prohloubit vojenskou
spolupráci a politický dialog s Čínskou lidovou
republikou.

Kandidáti na venezuelského prezidenta se
formálně zapsali na kandidaturu
Učinil tak dosavadní prezident země Hugo Chávez
i opoziční kandidát Henrique Capriles. Prezident
Chávez, který je kandidátem Socialistické strany
Venezuely (PSUV) a Komunistické strany
Venezuely (PCV) bude obhajovat již svoje třetí
volební období. O prezidentský post budou 7. října
bojovat dalších 5 nezávislých kandidátů.

Český prezident: „Evropa se musí zbavit svého
dluhu a to tempem, které je ekonomicky a
sociálně únosné“
Podle prezidenta České republiky Václava Klause
se Evropa musí zbavovat svého dluhu. Ve svém
článku pro Hospodářské noviny dále napsal: „Začít
vytvářet nové dluhy ‚prorůstově orientovanými‘
státními výdaji, na které je nutné si doma či
v cizině dále půjčovat, je naprostá iracionalita.“
Politiky a ekonomy, kteří řešení dluhové krize
pomocí dalšího zadlužování opakovaně nabízejí,
označil za nerozumné. Vinu za zadlužení Evropy
dává Václav Klaus evropskému
sociálně-ekonomickému modelu.

Automobilka Volkswagen zahájila personální
reorganizaci, změny začnou platit od září
Šéf Volkswagnu(VW) Martin Winterkorn dnes
oznámil: „Naše společnost rostla silně a v
posledních letech se stala více mezinárodní. Tato
základní přestavba je tou správnou odpovědí na
rostoucí výzvy,“. VW například zřídila
v představenstvu nový post pro čínský trh, neboť
právě ten je pro automobilku velice významný.
Post bude zastávat Jochem Heizmann. Změny se
dotknou i Škody Auto, když nynějšího šéfa vývoje
nahradí Frank Welsch.

Súdán oznámil stažení policejních jednotek z
Abeyi
Sporné území Abeyi, které je bohaté na ropu, by
měly opustit policejní súdánské jednotky. Krok má
signalizovat snahu Súdánu k jednání se
sousedním Jižním Súdánem. V oblasti se nachází
na 169 policejních jednotek. Súdán z oblasti stáhl
tento týden své armádní jednotky, policejní síla ale

v Abeyi i nadále zůstávala.

Bývalý egyptský prezident Husni Mubarak byl
odsouzen na doživotí
Soud v Káhiře poslal bývalého prezidenta Husni
Mubaraka, který byl svržen během loňských
protivládních nepokojů, na doživotí za podíl na
smrti 800 demonstrantů. Exprezident Mubarak
svou vinu odmítá, proti rozsudku se hodlá odvolat.
Stejný trest soud vynesl i nad bývalým ministrem
vnitra Habíb Adlí. Mubarakovi synové Gamal a Ala
byli zproštěni viny z korupce. Rozsudek kritizovali
pozůstalí jako příliš mírný, požadovali totiž trest
smrti.

Bělorusko získá třetí tranši úvěru z
protikrizového fondu EurAsEC
Bělorusko v nejbližší době dostane další, v pořadí
třetí tranši z protikrizového fondu Eurasijského
ekonomického společenství (EurAsEC). Oznámil o
tom ruský prezident Vladimir Putin během jednání
s běloruským prezidentem Alexandrem
Lukašenkem. Zároveň se hlavy státu dohodly na
zahájení jednání o čtvrté tranši. Podle slov ruského
prezidenta je její poskytnutí "vhodné a účelné
vzhledem k pozitivnímu trendu běloruské
ekonomiky".

Ruský prezident: "Rusko-ukrajinské plynové
smlouvy nejsou v rozporu s ukrajinskými
zákony"
Rusko-ukrajinské smlouvy o dodávkách plynu, za
jejichž podepsání byla odsouzena bývalá
předsedkyně ukrajinské vlády Julija Tymošenko k
sedmi letům odnětí svobody, jsou plně v souladu s
ruskými, ukrajinskými i mezinárodními právními
předpisy. Uvedl to ruský prezident Vladimir Putin
během jednání se svým francouzským protějškem
Francoisem Hollandem. Prezidenti obou zemí se
shodli v nezákonnosti věznění ukrajinské
ex-premiérky. Ruský prezident dále zdůraznil, že
nepodporuje bojkot fotbalového šampionátu Euro
2012 na Ukrajině, na kterém trvá řada evropských
lídrů.

Ruský prezident a německá kancléřka popřeli
zvyšující se energetickou závislost Evropy na
Rusku
Energetická závislost byla jedním z témat jednání
ruského prezidenta Vladimíra Putina s německou
kancléřkou Angelou Merkel. V současné době již
funguje první větev plynovodu Nord Stream, byla
také dokončena instalace druhé podmořské větve,
přes kterou ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 poputuje
plyn ke spotřebitelům v Německu. K tématu růstu
závislosti Německa a dalších evropských zemí na
Rusku prezident Putin uvedl, že dodávky ruského
plynu do Německa se ve srovnání s předkrizovým
obdobím nezvyšují a ve struktuře německé
spotřeby primárních energetických zdrojů podíl
Ruska neroste. Kancléřka ve svém komentáři na
téma energetické závislosti na Rusku rovněž
zdůraznila, že v Evropě existují i 

Věřitelé odhlasovali uzavření německého
řetězce drogerií Schlecker
Na konci července skončí po 40 letech síť
německých drogerií Schlecker, které jsou od ledna
v insolvenci. Věřitelé usoudili, že žádná z nabídek
není přijatelná a Schlecker tak ukončí nájemní
smlouvy na své obchody a propustí všech 13 000
zaměstnanců. Jako největší problém se ukázaly
žaloby od bývalých zaměstnanců, potřeba
snižování mezd a vykazování každodenních ztrát.
O koupi německého řetězce se  zajímala i
česko-slovenská investiční skupina Penta
Investments.

Prezidenti Francie a Ruska se neshodli v
otázce odchodu syrského prezidenta Bashara
al-Assada
Francouzský prezident Francois Hollande
prosazoval na setkání s ruským prezidentem
Vladimirem Putinem v otázce krize v Sýrii další
vyvíjení tlaku a větší sankce. Hollande dále uvedl,
že jediným politickým řešením situace je odchod
Bashara al-Assada z funkce prezidenta. Podle
ruského prezidenta však musí o sankcích nejdříve
jednat Rada bezpečnosti OSN, neboť sankce
nemusí být vždy účinné. Odchod al-Assada
z funkce podle Putina není žádné řešení.

 Australský domorodý kmen získal správu nad
územím v jižní Austrálii  
Australský soud vynesl po 14 letech soudních pří
rozsudek ohledně správy území, které má rozlohu
69 tisíc km2 a jehož součástí je také Eyreovo
jezero. Toto území získal do správy australský
kmen Arabana, který považuje největší australské
Eyreovo jezero za posvátné. Obyvatelé žijící kolem
jezera mají strach, že správa tohoto území
domorodým kmenem negativně zasáhne cestovní
ruch.

Barmská disidentka Aung San Suu Kyi
upozornila během svého projevu na Světovém
ekonomickém fóru na klíčové problémy země
Předsedkyně opoziční strany Aung San Suu Kyi
hovořila zejména o vnitropolitické situaci země.
Vyzvala zahraniční investory, aby se podíleli na
spoluvytváření nových pracovních pozic a
vymýcení chudoby, zároveň ale upozornila na
problematiku korupce a nerovnoměrného
přerozdělování zisků. Varovala také před přílišným
optimismem nad vývojem v zemi. Během svého
projevu, která se konal poslední den fóra,
upozornila na některé přetrvávající problémy v
zemi, a to zejména v otázce nezávislého
soudnictví, demokratického parlamentu či
postavení armády, které limituje přijetí dalších
demokratických reforem v zemi.

Čína zatkla vysoce postaveného státního
úředníka z důvodu podezření ze špionáže 
Podle informací agentury Reuters se jedná o
vysoce postaveného úředníka ministerstva státní
bezpečnosti, který čelí obvinění z provádění
špionáže pro americké tajné služby.  Americká
ministryně zahraničních věcí Hillary Clinton odmítla
událost komentovat. K zatčení mělo dojít na
počátku letošního roku, informace nebyly
zveřejněny z důvodu ohrožení vzájemných vztahů
mezi zeměmi. Pokud se obvinění potvrdí, bude se
jednat o nejzávažnější špionážní aféru od roku
1985.

V tibetském hlavním městě Lhasa došlo k
zatčení několika stovek osob
Čínské bezpečnostní jednotky údajně zatkly přes
600 osob, které byly svědky incidentu, při kterém
se minulý týden upálily dvě osoby. Jednalo se o
první podobný incident, ke kterému došlo v
tibetském hlavním městě. Bližší podrobnosti
prozatím nejsou známy, oblast zůstává pro
zahraniční novináře uzavřena.

4 evropští lídři budou na summitu v Římě
diskutovat o dluhové krizi EU
Italský premiér Mario Monti pozval vrcholné
představitelé Německa, Francie a Španělska k
diskusi ohledně dluhové krize EU. Summit v Římě
by se měl konat na konci června, po parlamentních
volbách v Řecku. Představitelé největších
ekonomik eurozóny by měli přijít se společným
plánem řešení zhoršující se nezaměstnanosti a
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finanční krize v celé EU. Výsledek řeckých voleb
dle analytiků ovlivní setrvání země v eurozóně i
průběh krize v dalších ohrožených státech -
zejména v Itálii a Španělsku.

Došlo ke střetů Srbů s jednotkami KFOR v
severním Kosovu
K incidentu došlo v pátek ve vesnici Rudar, údajně
byly zraněny nejméně 3 osoby. Američtí vojáci
mise KFOR během incidentu hodili na Srby, kteří
se snažili dostat k barikádě v obci Dudin
Krsh, slzný plyn. Mluvčí jednotek KFOR Uwe
Nowitzki uvedl, že mírová jednotka tento akt
násilí důrazně odsuzuje.

Německo a Rusko chtějí, aby situace v Sýrii
byla řešena politickými prostředky
Zprávu potvrdila německá kancléřka Angela
Merkel v pátek po setkání s ruským prezidentem
Vladimírem Putinem. "Oba jsme se vyjádřili jasně,
že požadujeme politické řešení. Annanův plán
(zvláštní vyslanec OSN a Ligy arabských států)
může být výchozím bodem, ale vše musí být
řešeno v Radě bezpečnosti OSN," dodala Merkel.
Jedná se tak o reakci na možnost vojenského
zásahu v Sýrii, která byla diskutována po incidentu
ve vesnici Houla.

Nezaměstnanost eurozóny již druhý měsíc na
rekordních 11%
Revidována oficiální čísla zveřejněná v pátek
ukazují, že nejvíce je nezaměstnaností poškozeno
Španělsko s 24,3% občanů hledajících práci.
Nejnižší nezaměstnanost opět vykazuje Rakousko
s 3,9%. Celkový počet nezaměstnaných
v eurozóně v květnu činil více než 17,4 milionů
osob.

Irsko podpořilo fiskální pakt Evropské unie
Z pátečních výsledků referenda vyplývá, že více
jak 60% Irů se vyjádřilo pro fiskální pakt Evropské
unie, jenž má za cíl posílit pozici eurozóny. Díky
pozitivními výsledku hlasování bude mít země
garantovaný přístup k novému trvalému fondu EU.
Předseda Evropské rady (ER) Herman Van
Rompuy tento klíčový krok směrem k obnově
evropského hospodářství přivítal.

Oficiálním kandidátem Republikánské strany
pro prezidentské volby je Mitt Romney
V rámci primárek se mu podařilo získat potřebných
1144 volitelských hlasů a zajistil si tak nominaci
ještě před samotným republikánským nominačním
sjezdem, který proběhne v srpnu tohoto roku.
V posledních měsících se v kampani zaměřil
především na kritiku ekonomické a energetické
politiky současného prezidenta B. Obamy.

Soukromý vesmírný modul Dragon bezpečně
přistál
Došlo tak k úspěšnému zakončení celé mise, která
pravděpodobně povede k podepsání kontraktu na
další mise mezi společností SpaceX, která modul
vyvinula a provozuje a Národním úřadem pro
letectví a kosmonautiku (NASA). Modul na palubu
Mezinárodní vesmírné stanice dopravil přes 500 kg
materiálu a zpátky se vrátil s 660 kg materiálu.

Míra nezaměstnanosti ve Španělsku se zvýšila
A stále je tak nejvyšší ze všech zemí eurozóny.
Podle posledních údajů Eurostatu nemá ve
Španělsku práci na 24,3% obyvatel. V
nezaměstnanosti žen a mladých ale Španělsko
předčilo Řecko. Tam práci nemá na 52,7%
mladých pod 25 let a 25,7% žen.

Uruguay hodlá rozvinout svoji obchodní
spolupráci s Čínou
To vyplynulo z návštěvy uruguayského ministra
zahraniční Luise Amarga v Asii. V brzké
budoucnosti by tak měla Uruguay rozšířit s Čínou
trhy a přilákat čínské investory do země. Čína totiž
nedávno projevila své ambice ve větší diverzifikaci
svého trhu a silnější spolupráci se zeměmi
Latinské Ameriky. Ministr Amargo nyní doufá, že
jeho země přiláká čínské investory především ze
sektorů telekomunikací a infrastruktury.

Venezuela zakázala prodej zbraní civilním
osobám
Do dnešního dne všichni, kdo vlastnili zbrojní pas,
si mohli v zemi legálně zakoupit zbraň. Nový zákon
týkající se zbraní nově povoluje koupi zbraní
pouze armádě, policii a bezpečnostním
společnostem. Tímto zákonem chce venezuelská
vláda bojovat proti kriminalitě v zemi - hlavní město
země Caracas totiž platí za jednu z
nejnebezpečnějších oblastí jižní Ameriky.

Libérie zvyšuje výdajovou stránku návrhu
rozpočtu
Liberijský návrh rozpočtu pro rok 2012/2013 počítá
s 26% nárůstem výdajů ve výši 649 milionů USD.
Výdaje by podle ministerstva financí měly
vykompenzovat vyšší příjmy z daní. Ekonomický
růst by podle vládní predikce měl být 7,2 %,
Mezinárodní měnový fond (MMF) počítá s 5,1%
ekonomickým růstem v roce příštím.

Světová banka: Somálsko zneužívá finančních
prostředků od mezinárodního společenství
Podle zprávy Světové banky (SB) velká část peněz
od zahraničních donátorů, která do Somálska
proudí, není adekvátně využívána. Rozpor SB
objevila u 130 milionů USD za poslední dva roky.
Obvinění ze špatného přerozdělování finančních
prostředků přichází v době, kdy se somálští politici

snaží v Istanbulu přesvědčit zástupce 50 zemí
světa o další finanční pomoci. Přechodné
somálské vládě vyprší mandát letos v srpnu.

Tuaregové v Mali odstupují od dohody s Ansar
Dine
Vysocí představitelé Tuaregů, kteří vyhlásili na
severu Mali nezávislý stát Azawad, odstoupili od
dohody s islamistickou skupinou Ansar Dine, která
je spojována s teroristickou skupinou Al-Kaida.
Podle úmluvy měly obě skupiny vytvořit na severu
Mali společný stát. Tuaregové nyní tvrdí, že
spojení s Ansar Dine, která požaduje zavedení
islámského práva šaría, by bylo neslučitelné
s jejich sekulárními principy.

V Bulharsku dnes začal platit zákaz kouření na
veřejnosti
Změna v zákoně o veřejném zdraví zakazuje v
Bulharsku kouřit např. na všech pracovištích,
v barech, restauracích, ve veřejné dopravě, kinech,
v okolí škol a administrativních budov či při
sportovních a kulturních akcích. V Bulharsku kouří
podle posledních odhadů asi 39% lidí. Server
Novinite již informoval o protestu, který se chystá
na 10. června.

Šéf řecké pravicové strany Nová demokracie
slibuje občanům, že nebude zavádět další škrty
a nezvedne daně
Předčasné volby v Řecku se blíží a šéf pravicové
strany Nová demokracie (ND) Antonis Samaras se
snaží získat voliče levicových stran. Samaras
slibuje, že v případě výhry nebude pokračovat
v úsporných opatřeních, nezavede nové daně,
bude vyplácet mimořádnou podporu mladým lidem
bez práce a oživí pracovní trh. ND nejvíce soupeří
s protievropskou stranou radikální levice SYRZA,
která v květnových volbách skončila na druhém
místě. Předčasné volby tak pravděpodobně
rozhodnou i o setrvání Řecka v eurozóně. Řekové
si však podle průzkumů chtějí euro udržet.

Indický premiér příslibil abdikaci v případě, že
dojde k potvrzení obvinění z korupce
Indický premiér Manmohan Singh čelí spolu s 13
dalšími ministry obvinění z korupčního skandálu
týkajícího se uhelného těžebního průmyslu, měly
tak státní rozpočet připravit o více než 210 miliard
USD. Premiér upozornil, že obvinění nejsou
založená na skutečných událostech, ale zároveň
uvedl, že pokud dojde k jejich potvrzení, odstoupí z
funkce premiéra země.
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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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