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Lonmin zaznamenal příchod pouze 8 %
zaměstnanců
Důlní společnost a třetí největší světový producent
platiny Lonmin uvedl, že se v úterý do služby
v jihoafrickém dole dostavilo pouze 8 % horníků.
Společnost se snaží obnovit těžbu, která se
zastavila na dva týdny v důsledku stávky, při které
zemřelo 44 lidí. Lonmin dále informoval o
nepodložených zprávách ohledně ranních úterních
střetech v dole Karee, zprávy o dalších incidentech
nebyly hlášeny.

Ekvádor: Velká Británie přestala zemi hrozit ve
věci udělení azylu zakladateli Wikileaks
Tak se vyjádřil ekvádorský prezident Rafael
Correa. Podle něj Ekvádoru, po udělení azylu
zakladateli Wikileaks Julianu Assangeovi, nic
nehrozí. Velká Británie se k věci vyjádřila se slovy,
že ani nikdy zemi nehrozila. Ekvádorská
ambasáda ve Velké Británii zároveň obdržela
oficiální dopis, ve kterém Velká Británie vyzývá k
"uklidnění situace".

Kolumbijská vláda vyjednává o míru s
levicovou guerrilou FARC
To potvrdil prezident Kolumbie Juan Manuel
Santos. Jednání s nejznámější levicovou guerrilou
FARC by tak mohla ukončit téměř 50 let trvající
spor mezi oběma stranami. Prezident Santos i přes
toto potvrzení nesdělil bližší informace. Podle
místních médií ale zástupci obou stran již
podepsali první smlouvy. Stát se tak mělo v
kubánské Havaně.

EU: Somálsko musí vytvořit novou vládu 
Vysoká představitelka Evropské unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine
Ashton po pondělní návštěvě Somálska uvedla, že
somálští lídři musí zformovat novou vládu, která
bude schopná činnosti v ekonomicky i politicky
křehké východoafrické zemi. Klíčovým bodem
k utvoření vlády je volba nového parlamentního
řečníka a prezidenta, k čemuž mělo dojít před 20.
srpnem, ale i přes zahraniční tlak se tak nestalo.
Západní diplomaté doufají, že půjde pouze o
několikatýdenní zdržení a dojde k posunu
v somálském reformním procesu.

Jihoafrická republika se snaží uzavřít dohodu
ohledně mezd horníků
Jihoafrické ministerstvo práce uvedlo, že stát
usiluje o uzavření mírové dohody s důlními odbory
ohledně mezd a ukončit tak stávku, která
ochromila důlní společnost Lonmin. V úterý se
uskutečnilo setkání představitelů Národního svazu
zaměstnanců dolů (NUM), Asociace důlních a
stavebních odborů (AMCU) a management firmy
Lonmin asi 120 kilometrů západně od
Johannesburgu ve městě Rustenburg. Podle
ministerstva se ve středu očekává uzavření mírové
dohody.  Třetí největší světový producent platiny
Lonmin přichází v důsledku stávky o 2500 oz kovu
za den, při čemž se těžba zastavila skoro před
dvěma týdny. Dohoda by měla ukončit stávku, při
které v minulém týdnu zemřelo 44 lidí.

NATO jmenovalo zvláštní zástupkyni pro
bezpečnost žen
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen jmenoval zvláštní vyslankyni pro
bezpečnost žen. Severoatlantická aliance tuto
funkci obsadila poprvé ve své historii. Cílem
zvláštní zástupkyně bude dohlížet na naplňování
rezoluce OSN 1325 o míru a bezpečnosti žen.
Zvláštní zástupkyní se stala norská diplomatka
Mari Sk

Američtí vojáci, kteří zavinili incidenty v
Afghánistánu, byli administrativně potrestáni
6 amerických vojáků, kteří v únoru 2012 spálili na
základně Bagram v Afghánistánu Korán a další
náboženské texty a vyvolali tak v zemi rozsáhlé
nepokoje, při nichž zahynulo na 30 lidí, byli
potrestáni. Americká armáda jim snížila hodnost a
zmrazila platy. Stejným způsobem byli potrestáni i
3 američtí vojáci, kteří vyvolali v Afghánistánu
pohoršení, když pózovali s těly mrtvých povstalců.
Oba incidenty tak byly vyšetřeny a posouzeny v
rámci americké armády a nedošlo tak ke
kriminalizaci obviněných. Administrativní trest byl
obecně očekáván.

Vláda Gambie potvrdila popravu devíti osob
Devět vězňů bylo v neděli zastřeleno popravčí
četou navzdory mezinárodnímu nesouhlasu, čímž
vláda potvrdila zprávu Amnesty International
z minulého týdne. Lidsko-právní organizace a
mezinárodní společenství požadovaly, aby
prezident Yahya Jammeh odstoupil od
plánovaných 47 poprav. Mezi popravenými byli
především bývalí úředníci a nejvyšší vojenští
důstojníci, kteří byli vězněni za zradu od roku
1994, kdy se prezident Jammeh převratem stanul
v čele země. Vysoká představitelka Evropské unie
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Catherine Ashton vyzvala k okamžitému zastavení
poprav. Trest smrti byl v Gambii zrušen
exprezidentem Dawda Jawarem, v roce 1995 ho
obnovil prezident Jammeh.

Egyptský prezident odmítl devalvaci měny
Lidová revoluce, odstoupení exprezidenta Husni
Mubaraka a politická krize měla za následek, že
ekonomika Egypta zpomalila. Nový egyptský
prezident Mohamed Mursi vyloučil devalvaci měny
a vyšší daně, naopak bude spoléhat na investice,
cestovní ruch a vývoz. V minulém roce se
egyptská inflace zvýšila a hospodářský růst značně
zpomalil. Ekonomové tvrdí, že Egypt musí vytvořit
na 700 000 pracovních míst ročně a zaměřit se na
6% ekonomický růst. Minulý týden vláda oficiálně
požádala Mezinárodní měnový fond (MMF) o
navýšení půjčky na 4,8 miliard USD. Zvýšení daní
v nejbližší době prezident Mursi odmítl. „Daňový
systém ale potřebuje revizi, aby se státní podpora
dostala těm, kteří ji skutečně potřebují,“ uvedl.

Ve Spojených státech byl zahájen nominační
sjezd Republikánské strany, kvůli přicházející
bouři Isaac byl však ihned přerušen do úterý
Sjezdu se bude účastnit okolo 2300 delegátů a
v rámci jeho průběhu je na čtvrtek naplánován
projev M. Romneyho, který přijme nominaci strany
na úřad prezidenta Spojených států. O průběhu
sjezdu bude informovat přes 15 tisíc
akreditovaných novinářů. Očekává se, že se sjezd
pevně postaví za svého kandidáta a bude se
snažit přesvědčit veřejnost, že je strana dostatečně
jednotná a silná před nadcházejícími
prezidentskými volbami.

Podle posledního předvolebního průzkumu
jsou preference obou prezidentských
kandidátů ve Spojených státech zcela
vyrovnané
Podle průzkumu provedeného před
republikánským nominačním sjezdem nyní
podporuje současného prezidenta B. Obamu 46%
oslovených registrovaných voličů, jeho
republikánského rivala M. Romneyho 47%
respondentů. Zároveň z výzkumu vyplývá, že
nejdůležitějším faktorem při výběru nového
prezidenta bude jeho hospodářská politika, se
kterou v současnosti není spokojeno přes 80%

respondentů.

Spojené státy americké utržily v roce 2011 66,3
miliardy amerických dolarů za vývoz zbraní
Jedná se o trojnásobný nárůst v porovnání
s předchozím rokem. Podle analytiků má největší
podíl na prodeji vývoz do států v oblasti Perského
zálivu, které se obávají především nestabilní
situace v regionu v souvislosti s nestabilní situací
Íránu. Celkový prodej zbraní Spojenými státy tvořil
v loňském roce více než 75% celkového
celosvětového obchodu se zbraněmi, na druhém
místě se umístilo s velkým odstupem Rusko
s prodejem v celkové hodnotě 4,8 miliardy
amerických dolarů.

Bulharsko a ruská společnost Gazprom
podepsaly protokol o realizaci projektu South
Stream
Dle vyjádření vedení ruské plynárenské
společnosti Gazprom definuje tento dokument
vstupní bod budoucího plynovodu do systému
přepravy plynu v zemi. Objasňuje také parametry
projektu a další kroky k jeho realizaci.
Plynovod South Stream povede pod Černým
mořem, dvě z jeho větví pak budou vedeny přes
Balkán do Itálie a Rakouska. Výstavba by měla být
zahájena v letošním roce, předpokládané
dokončení je v roce 2015.

Austrálie rekordně navyšuje imigrační limity
Austrálie zvýší roční příjem imigrantů ze
současných 13 750 na celkových 20 000 osob,
tedy o 45%. Jedná se tak o největší nárůst příjmu
přistěhovalců za posledních 30 let. Australská
vláda tak reaguje na doporučení nezávislého
expertního panelu, který byl zřízen australskou
premiérkou Julii Gillard poté, co se debata o
problematice žadatelů o azyl dostala na půdě
parlamentu do mrtvého bodu. Návrh na navýšení
počtu přijatých imigrantů navazuje na nedávno
schválený zákon o obnovení azylových táborů na
Papui-Nové Guinei a ostrově Nauru, a zároveň
souvisí s rostoucím počtem ilegálních
přistěhovalců a bojem proti ilegálnímu obchodu s
lidmi.

Malawská inflace vzrostla
Národní statistický úřad (NSO) v pondělí uvedl, že
malawská inflace v červenci stoupla na 21,7 %
oproti 20,1 % předchozího měsíce. Podle NSO je
důvodem zvýšení inflace růst cen potravin. Naproti
tomu došlo ke snížení cen vybraných
upravovaných potravin, tisku, textilií a pohonných
hmot.

Jednání Súdánu a Jižního Súdánu je odloženo
na příští týden
Jednání představitelů Súdánu a Jižního Súdánu,
ohledně zbývajících sporných otázek týkající se
hranic, bezpečnosti a obnovy vývozu ropy, bylo
odloženo na příští týden kvůli pohřbu bývalého
etiopského premiéra Meles Zenawi, jenž zemřel
minulý týden. Jednání mělo proběhnout 26. srpna
pod dohledem Africké unie (AU), která má sídlo
právě v hlavním městě Etiopie Addis Abeba, kde
se 2. září uskuteční Zenawiho pohřeb. Delegáti
obou zemí dorazí do Etiopie 3. září, vyjednávání
bude pokračovat v následujících dnech.

Jihoafrická republika poskytne Svazijsku
půjčku
Jihoafrický ministr financí Pravin Gordhan
v pondělí uvedl, že Jihoafrická republika začne v
září Svazijsku, poslední africké monarchii, vyplácet
půjčku v hodnotě 285,9 miliónů USD. Půjčka byla
vyjednána v minulém roce poté, co se Svazijsko
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ocitlo ve finanční krizi způsobené propadem příjmů
z regionální celní unie. Monarchie bude úvěr
splácet po dobu pěti let, počínaje rokem 2015,
prostřednictvím příjmů z akcií z Jihoafrické celní
unie (SACU).

Organizace Human Rights Watch kritizuje Čínu
za nucenou deportaci uprchlíků z barmského
státu Kachin
Podle lidskoprávní organizace Human Rights
Watch (HRW) Čína minulý týden donutila k návratu
do etnickým konfliktem zmítané provincie Kachin
na severu Barmy přibližně jeden tisíc uprchlíků.
Podle zdrojů HRW existují plány na deportaci
dalších 4 tisíc uprchlíků, kteří se v tuto chvíli
nacházejí v provizorních uprchlických táborech v
jihočínské provincii Yunnan. Organizace vyzvala
Čínu k zastavení deportací a k respektování
mezinárodních právních závazků. Boji,  které
vypukly v provincii Kachin na severu Barmy mezi
Barmskou armádou a vzbouřeneckou Kachinskou
nezávislou armádou v létě minulého roku, bylo
postiženo několik desítek tisíc lidí. Konflikt podle
odborníků znamená prozatím největší zkoušku pro
novou barmskou civilní vládu a její reformní snahy.

Nigérie potvrdila rozhovory s islamistickou
skupinou
Militantní skupina Boko Haram, která je jednou
z největších hrozeb nigerijské bezpečnosti, ve
čtvrtek odmítla jednání s nigerijskou vládou. Ta
nyní tvrdí, že rozhovory s Boko Haram pokračují
„zadními kanály“, tj. pouze s některými členy,
nikoliv skupinou jako celek. Islamisté nechtějí
s vládou jednat, dokud nebude země, čítající 160
milionů obyvatel, zcela islámská. „Forma dialogu je
vedena zadními kanály tak, abychom porozuměli
rozhoršení těchto osob. To může pomoci vyřešit
krizi,“ uvedl mluvčí prezidenta Reuben Abati.

Ministr vnitra v Libyi rezignoval
Po vlně kritiky odstoupil libyjský ministr vnitra
Fawzi Abdel A’al. Důvodem jeho rezignace byla
kritika nečinnosti policie vůči konzervativním
islamistům, kteří v sobotu zničili súfijskou mešitu
ve městě Tripolis. Rezignaci zatím premiér
Aberrahim al-Keib nepřijal. Po pádu Muammara
Kaddafiho vzrůstá napětí mezi stoupenci súfijské
tradice a ultrakonzervativními salafisty, kteří
súfijskou tradici považují za modlářskou.

Mexiko vyšetřuje případ útoku na vozidlo
americké ambasády
Včera došlo v mexiku k ozbrojenému útoku na
vozidlo americké ambasády. Mexická vláda
přiznala podíl mexické federální policie na útoku.
Ramon Salinas, mluvčí federální policie, prohlásil,
že dostal výslovný rozkaz nepodávat žádné
informace. V americkém diplomatickém vozidle byli

podle vyšetřování zraněni dva američtí příslušníci
diplomatické služby. Americká ambasáda tlačí na
důkladné prošetření celé kauzy. Mexická vláda
prohlásila, že někteří útočníci byli již zadrženi.

 

Niger zasáhly rozsáhlé povodně
Povodně v západoafrické zemi mají na svědomí
podle Reuters již 65 mrtvých, dalších 125 000 je
bez domova. Nejhůře dopadla oblast Dosso na jihu
Nigeru, kde podle OSN bylo na 10 000 domovů
zničeno. Povodeň je nejhorší od dvacátých let
minulého století. Niger před povodní trpěl
potravinovou krizí následkem sucha, prezident
Mahamadou Issou již požádal o mezinárodní
pomoc. OSN a další organizace do země posílají
potraviny.

Ghana zatkla hledaného spojence exprezidenta
Pobřeží Slonoviny  
Justin Kone Katinan, který sloužil jako ministr pro
rozpočtové záležitosti pro bývalého prezidenta
Pobřeží Slonoviny Laurenta Gbagbo během
povolebního násilí, byl zatčen v Ghaně. V roce
2010 exprezident Gbagbo odmítl uznat porážku
v prezidentských volbách, jejichž vítězem se stal
současný prezident Alassane Outtara. Během
násilí zemřelo na 3000 lidí a exprezident Gbagbo
čelí obvinění u Mezinárodního trestního soudu
(ICC) v Haagu. Vláda Pobřeží Slonoviny vydala na
Katinana mezinárodní zatykač minulý rok a viní ho
z ekonomických krizí v zemi. Katinan žil jako
politický uprchlík v Ghaně, vláda nyní jeho zatčení
potvrdila.

Vláda Středoafrické republiky podepsala
příměří s posledními povstalci
Vláda v sobotu podepsala mírovou smlouvu
s povstaleckou skupinou CPJP, která bojovala
především na severozápadě země. „Dnes jsme
zakopali válečnou sekeru, myslíme, že naše
zpráva byla vyslyšena, uvedl vůdce povstalecké
skupiny Abdoulaye Issene Ramadan. Se čtyřmi
povstaleckými skupinami uzavřel prezident
Francois Bozizé, který stojí v čele země od
vojenského převratu v roce 2003, příměří již v roce
2008. Středoafrická republika patří k nejméně
rozvinutým a izolovaným zemím, roky nestability
přes nerostné bohatství země bránily zahraničním
investicím.

Velká Británie vyjádřila znepokojení kvůli
popravám v Gambii
Britský ministr zahraničních věcí Alistair Burt
v sobotu vyjádřil znepokojení v důsledku
uveřejnění zprávy o gambijské popravě devíti
vězňů a plánování dalších. Zprávu uveřejnila
organizace na ochranu lidských práv Amnesty

International (AI). Gambie v pátek odmítla potvrdit
či popřít pravdivost hlášení AI. Burt dále uvedl, že
Velká Británie vyzývá gambijské úřady k zastavení
dalších poprav.

Důlní společnost Lonmin hlásí návrat horníků
Podle důlní společnosti Lonmin se více než
polovina horníků v sobotu vrátila zpět do dolu
Marikana, jež se nachází nedaleko jihoafrického
města Johannesburgu. Firma se snaží obnovit plný
provoz po protestech, v nichž minulý týden
zahynulo 44 lidí. Společnosti se o víkendu podařilo
otevřít pouze šachty na východě dolu s přítomností
asi 57 % horníků. Zbytek dolu je uzavřen.
V důsledku ochromení třetího největšího
producenta platiny došlo ke zvýšení cen kovu o 10
%.

Ministři zahraničních věcí Litvy, Lotyšska,
Estonska a Německa podepsali dokument
odsuzující Pakt Ribbentrop-Molotov
Ministři zahraničních věcí Litvy, Lotyšska,
Estonska a Německa podepsali ve čtvrtek na
schůzce v Rize dokument odsuzující Pakt
Ribbentrop-Molotov, a to při příležitosti 73. výročí
jeho uzavření. Informoval o tom litevský ministr
zahraničí Andronyus Azhubalis, podle jehož slov
se "pohled Evropy na historii postupně
sjednocuje". Dalšími tématy tohoto pravidelného
setkání byly aktuální hospodářská situace v EU a
budoucnost víceletého fiskálního programu, dále
Východní partnerství EU, vztahy s Ruskem,
situace na Blízkém východě a regionální
energetické projekty.

V Mexiku došlo k útoku na americké
diplomatické vozidlo
Na mexické dálnici mezi Ciudad de México
a Cuernavaca, nedaleko města Tres Marias,
neznámý ozbrojený útočník napadl diplomatické
vozidlo USA. 3 osoby byly zraněny, nikdo
nezemřel. Není zatím jasné, zdali se jedná o lidi
americké či mexické národnosti. Útočník jel ve
voze mexické federální policie. Mexická vláda
odmítla možnost účasti mexické policie na tomto
incidentu. Americké ministerstvo zahraničí to zatím
odmítlo komentovat.

V Latinské Americe roste rozdíl mezi chudými a
bohatými
Tento fakt publikovalo OSN. Podle oficiálního
dokumentu 20% nejbohatších latinoameričanů
ročně inkasuje 20x více, než 20% těch
nejchudších. Nejvyrovnanější zemí regionu je
Venezuela. Naopak v Guatemale jsou rozdíly mezi
bohatými a chudými nejmarkantnější.
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identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně, e-mailem, či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení
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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