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V Nigérii se zřítilo civilní letadlo, počet obětí se
odhaduje na 150
Letadlo společnosti Dana Air se zřítilo na
dvoupatrovou budovu v nejlidnatějším městě země
Lagosu. Na palubě mělo být 150 osob, podle šéfa
nigerijského úřadu pro civilní letectví Harold
Demurena pravděpodobně nikdo nepřežil. Příčiny
havárie se vyšetřují.

Rebelové v Darfúru zaútočili na súdánské
vojáky
Členové Spravedlnost a hnutí rovnosti (JEM), kteří
chtějí svrhnout centrální vládu, napadli armádní
tábor ve Wad Ganja na severovýchodě Darfúru.
Boje v Darfúru propukly v roce 2003, OSN a
Africká unie (AU) do oblasti poslaly mírové mise.
Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač na
súdánského prezidenta Omara Hassan al-Bashir a
ministra obrany Abdel Husseina pro válečné
zločiny v regionu.

Inflace Jižního Súdánu vystoupala v květnu
téměř na 80 %
Meziroční inflace, která se v květnu zvýšila na 79,5
%, ukázala vážné ekonomické problémy v jednom
z nejmladších zemí světa. Země přišla o drtivou
většinu svých příjmů kvůli sporu se sousedním
Súdánem ohledně transferu ropy a transferních
poplatků, což vystřelilo ceny potravin a pohonných
hmot, které musí Jižní Súdán dovážet ze
sousedních zemí.

Pobřeží slonoviny chce zrušit embargo na
vývoz diamantů
Na schůzce příští týden bude Pobřeží slonoviny
lobbovat za zrušení zákazu vývozu diamantů, který
na zemi uvalilo OSN, s odůvodněním, že
„diamanty déle nejsou hrozbou pro stabilitu země a
že občanská válka je u konce“. Pobřeží Slonoviny
je jedinou zemí, na jejíž export diamantů v
současnosti OSN drží embargo. Tzv. krvavé neboli
konfliktní diamanty financovaly občanské války
v regionu.

Německo radí Španělsku, aby požádalo o
pomoc Evropský nástroj finanční stability
Tuto informaci přinesl list Spiegel. Podle německé
kancléřky Angely Merkel a ministra
financí Wolfganga Schaeuble se Madrid nedokáže
vypořádat s krizí svého bankovního systému sám.
Během návštěvy španělského ministra financí
Luise de Guinose v Německu ministr Shaeuble
Španělsku doporučil, aby požádalo o pomoc právě
Evropský nástroj finanční stability (EFSF). Ministr
de Guindos ale odmítá a uvádí, že Španělsko je
schopno celou krizi vyřešit samo.

V Bolívii začal mítink Generálního shromáždění
Organizace amerických států
Summit, jehož hlavním tématem je potravinová
soběstačnost členských zemí Organizace
amerických států (OAS), se koná v bolivijském
městě Cochabamba. Zde se bude dále
projednávat případná legalizace žvýkání listů koky,
která je žádostí Bolívie, obrana lidských práv, spor
Argentiny a Velké Británie o nadvládu nad
Falklandskými ostrovy nebo spor Bolívie a Chile o
přístup k Tichému oceánu.

Německý ministr zahraničí vyzval Řeky, aby
před předčasnými volbami nevěřili
populistickým slibům
V rozhovoru pro řecký To Vima německý ministr
zahraničí Guido Westerwelle také řekl, že
Německo i on sám si přejí, aby Řecko zůstalo dále
členem eurozóny. Poté dodal, že jsou to však
Řekové, kdo se musí rozhodnou, jakou cestou se

vydají. V rozhovoru se Westerwelle také kriticky
vyjádřil k vytvoření společných evropských
dluhopisů neboli tzv. eurobondů.

Kyperský prezident Demetris Christofias
nevylučuje možnost, že Kypr bude potřebovat
finanční pomoc
V posledních měsících se začalo stále častěji
diskutovat o možnosti, že by Kypr mohl být dalším
státem eurozóny, který by kvůli problémům svých
bank musel požádat o finanční pomoc. Kypr má
také značně omezené zdroje financování, neboť již
přes rok nemá přístup na mezinárodní finanční
trhy. Kyperský prezident nepovažuje potřebu země
o jednání o vstupu do podpůrného mechanismu za
jasnou věc, ale vyloučit to prý také nemůže. Dále
uvedl, že za problémy stojí také silné napojení
kyperských bank na zadlužené Řecko. Největší
kyperské bance dokonce hrozí znárodnění.

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
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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
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.
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