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Místopředseda vládní strany v Guiney-Bissau
odmítl vést přechodnou vládu
Manuel Sherif Nhamadjo, místopředseda
nejsilnější parlamentní strany PAIGC, v pátek
odmítl vést přechodnou vládu, která má během
dvou let dovést zemi k volbám. Manuel Sherif
Nhamadjo neúspěšně kandidoval v březnových
prezidentských volbách. Africká unie (AU) i
Hospodářské společenství západoafrických států
(ECOWAS) označilo přechodnou vládu za
nelegální.

V minerálních dolech v Sierra Leone propukly
protesty
Během dvoudenních protestů za vyšší platy a lepší
pracovní podmínky ve městě Bumbuna, 15
kilometrů od minerálního dolu Tonkolili, zemřela
jedna žena a nejméně 6 dalších bylo zraněno.
Protesty vypukly v úterý a pokračovaly i ve středu.
Ve čtvrtek se mnozí vrátily zpět do práce.
Společnost African Minerals‘ Sierra Leone označila
protesty za „projev občanské neposlušnosti“.

USA a Tunisko podepsalo prohlášení o finanční
garanci a pomoci ve výši 100 milionů USD
Ministři financí obou zemí podepsali v pátek
prohlášení o americké garanci tuniských úvěrů.
USA přislíbily poskytnutí „několika stovek milionů
dolarů“ úvěrových záruk na podporu tuniského
přechodu k demokracii a hospodářské obnově.
Dohoda obsahuje i americkou přímou finanční
pomoc ve výši 100 milionů USD.

Malawi jedná s Mezinárodním měnovým
fondem o novém programu
Malawi, po nástupu prezidentky Joyce Bandy do
úřadu, začalo vyjednávat s Mezinárodním
měnovým fondem (MMF) o novém finančním
programu. MMF pozastavilo zemi tříletý úvěr ve
výši 79 milionů USD poté, co vláda nedokázala
devalvovat svou měnu kwacha a nerealizovala
reformu veřejných financí. Zástupci MMF by do
Malawi mohli přijet vyjednávat podrobnosti
programu na konci května.

OSN hrozí Guiney-Bissau sankcemi
Rada bezpečnosti OSN odmítla plán armády
vytvořit úřednickou vládu, která by zemi do dvou let
měla dovést k volbám, a hrozí zemi sankcemi.
Podle OSN je ustanovení přechodné vlády
protiústavní a žádá okamžité navrácení moci civilní
vládě. Případné sankce OSN by směřovaly na
jednotlivé členy vojenské vlády Guiney-Bissau.

Rada bezpečnosti schválila rozšíření
pozorovatelské mise OSN v Sýrii
V sobotu shcválila Rada bezpečnosti OSN
rozšíření pozorovatelské mise v Sýrii na 300 členů,
dle návrhu Generálního tajemníka Ban Ki-moona.
Mise bude zřízena na prozatímní dobu 90 dní.
Syrští Povstalci si stěžují, že OSN se nedostatečně
angažuje ve prospěch míru v zemi. Upozorňují, že
násilí v zemi pokračuje a syrské ozbrojené složky
nadále vojensky útočí na civilní obyvatelstvo.

Americký ministr obrany prohlásil, že USA stojí
jen krok od války s KLDR
Během setkání Severoatlantické aliance v Bruselu
prohlásil americký ministr obrany Leon Panetta, že
Spojené státy americké stojí jen krok od války se
Severní Koreou. Zdůraznil, že pokud se KLDR
odhodlá k jadernému testu, tak dojde k výraznému
zhoršení vzájemných vztahů a USA podniknou
protiakci. Nesdělil o jakou akci se bude jednat.

Írán získal data z amerického bezpilotního
letadla
Írán loni v prosinci zajal americký dron (bezpilotní
letoun) a podrobil zkoumání jeho konstrukci. Nyní
se mu podařilo prolomit klíčová vojenská a
konstrukční data z paměti letounu. Velitel letecké
divize Revolučních gard generál Amir Ali Hajizadeh
to označil za důkaz schopnosti Íránu prolomit
americké zabezpečení. Americký prezident Barack
Obama prohlásil, že USA požádaly Írán, aby jim
dron vrátil. Írán to odmítl.

Česká vládní koalice ODS, TOP 09 a VV končí
Lídři ODS, TOP 09 a Věci věřejných se dnes
dohodli na oficiálním ukončení spolupráce do 27.
dubna. Hlavní představitelé těchto stran však
uvedli, že vládní usnesení, na kterých se koalice
dohodla do 11. dubna, zůstanou i nadále v
platnosti. Bylo také řečeno, že pokud bývalá
místopředsedkyně VV Kateřina Peake, která v
úterý ze strany vystoupila, získá podporu dalších 9
poslanců, nemusí dojít k předčasným volbám. V
tomto případě by byla pravděpodobně vytvořená
nová vládní koalice složená z ODS, TOP 09 a
poslaneckého klubu Kateřiny Peake.

Skupina Carlyle Group nabízí 1,8 miliardy
amerických dolarů za podíl ve společnosti
Kyobo Life Insurance
Carlyle Group je jednou ze tří největších
soukromých investičních firem na světě s čistým
příjmem v roce 2011 ve výši 2,489 miliardy
amerických dolarů, sídlí ve Spojených státech a
zaměstnává přes 1100 lidí. Kyobo Life Insurance
je jednou ze tří největších pojišťoven v Jižní Korey.
Současné odhady pro jihokorejský pojišťovnický
trh počítají s růstem 3,8% v letošním roce a další
3,9% v roce 2013.

Spojené státy americké a Afghánistán dosáhli
strategické dohody
V neděli se podařilo představitelům Spojených
států amerických a Afghánistánu dosáhnout
strategické dohody. Dohoda se týká především
plánovaného odchodu amerických ozbrojených sil
z Afghánistánu v roce 2014. USA přislíbily
poskytovat Afghánistánu vojenskou i finanční
pomoc i po odchodu hlavní části vojsk v roce 2014.
Část amerických jednotek by měla v zemi zůstat a
přispět tak ke stabilitě afghánské vlády. Zůstat po
prosinci roku 2014 by měli speciální jednotky,
vojenští instruktoři a političtí poradci. Kancelář
afghánského prezidenta Hamida Krazaie označila
tento dokument za dobrý základ bezpečnosti
Afghánistánu.

Prezident B. Obama prozatím výrazně vede v
získávání prostředků na volební kampaň
Největší rival B. Obamy, kterým je bývalý guvernér
M. Romney, získal podle údajů Federální volební
komise v březnu téměř 12,7 milionu dolarů.
Současný prezident Obama vybral v průběhu
března přes 34,8 milionu amerických dolarů a na
volebním bankovním kontě má k dispozici dalších
104 milionů USD. Vybrané prostředky budou
klíčové při boji o objem vysílacích časů v rádiovém
i televizním vysílání. Celková částka vybraná na
podporu každého z kandidátů je v rámci letošních
voleb odhadována na částku přesahující 1 miliardu
amerických dolarů.

První kolo francouzských prezidentských voleb
vyhrál Francois Hollande
Socialista Francois Hollande vyhrál první kolo
prezidentských voleb s 28% hlasů. Současný
prezident Nicolas Sarkozy obdržel 26% hlasů.
Právě   pouze oni dva postupují do druhého kola

voleb. Ty se budou konat 6. května.

Řecko má obavy z nadcházející turistické
sezóny
Již nyní tento jihoevropský stát zaznamenal úbytek
turistů, sezóna přitom začíná během příštích dvou
týdnů. Úbytek zapříčinily zvláště časté stávky a
nepokoje, ze kterých mají turisté obavy, Řecku
přitom turisté přinášejí až 17% příjmů. Řekové se
snaží problém vyřešit nabídkou příznivějších cen.

Ministři vnitra zemí EU budou projednávat
opětovné zavedení hraničních kontrol
Podle Süddeutsche Zeitung navrhl německý
ministr vnitra a  Hans-Peter Friedrich
jeho francouzský protějšek Claude Guéant, aby si
státy samy určily, zda obnoví kontroly na hranicích
či ne. Návrh by měl být projednáván všemi ministry
vnitra EU příští čtvrtek. Tento postoj Francie a
Německa zapříčinil pravděpodobně příliv afrických
běženců do jižní Evropy a fakt, že Řecko a Itálie
mají problémy s kontrolou svých hranic.

Japonsko odpustí Barmě část dluhu ve výši 3,7
miliardy USD
To je jedním z výsledků japonské návštěvy
barmského prezidenta Thein Seina. Japonsko také
přislíbilo obnovit Barmě rozvojovou pomoc. V
rozhovoru s japonským premiérem Yoshihiko
Nodou byla dále zmíněna možnost vytvoření
speciální ekonomické zóny v okolí barmského
hlavního města Rangoon, která by měla
japonským firmám umožnit lehčí vstup na barmský
trh.

Rusko a Čína začaly společné námořní cvičení
ve Žlutém moři
Šestidenní vojenské manévry budou probíhat
především s cílem nacvičit protiponorkové operace
a postupy při záchraně unesených plavidel. Jedná
se o první společné námořní cvičení čistě těchto
dvou států, ačkoliv se jak Čína, tak Rusko
společně účastnily již čtyř větších námořních
cvičení od roku 2005. Vzhledem k probíhajícím
sporům o četná území v Jihočínském moři se
spekuluje o tom, že by tyto rusko-čínské manévry
mohli být reakcí na nedávné společné námořní
cvičení USA a Filipín.

Barma- Národní liga pro demokracii se
nezúčastní znovuotevření parlamentu a
slavnostního skládání poslaneckých slibů
Důvodem je podle hlavní představitelky této
strany Aung San Suu Kyi spor týkající se znění
poslanecké přísahy. V té se hovoří o "chránění"
dosavadní barmské ústavy, která však byla
stanovena dřívější vojenskou vládou. Národní liga
pro demokracii (NLD) místo toho chtěla přísahat
"respekt" k této ústavě, jelikož je podle jejího
mínění dosavadní podoba barmské ústavy
nedemokratická. Všech 43 poslanců za NLD prý
zahájí svou činnost až dojde ke změně
dosavadního znění přísahy.

Rakousko a Německo posílí své kontigenty v
Kosovu kvůli volbám v Srbsku
Uvedlo to rakouské ministerstvo obrany v sobotu s
tím, že tak vyhovělo žádosti mezinárodních
jednotek KFOR. Kontingent v Kosovu tak bude
posílen o 150 rakouských vojáků. Dle německého
magazínu Spiegel svůj kontingent v Kosovu posílí i
Německo a to o asi 550 vojáků. Parlamentní,
komunální a prezidentské volby v sousedním
Srbsku se budou konat 6. května.

Dnes probíhají francouzské prezidentské volby
Voliči budou moci vybírat z deseti kandidátů,
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hlavními favority na vítězství jsou však socialista
Francois Hollande nebo dosavadní prezident
Nicolas Sarkozy. Podle dřívějších průzkumů má
přitom v této dvojici větší pravděpodobnost zvítězit
Hollande. Pokud se tak stane, Sarkozy bude
teprve 2. prezidentem ve francouzské historií,
kterému se nepodařilo obhájit znovuzvolení. Z
odhadů ústavu OpinionWay Fiducial, jenž se
zabývá průzkumy veřejného mínění, by s
výsledkem voleb mohla "zamíchat" plná jedna
čtvrtina stále nerozhodnutých voličů.

Ukrajina: Ex-premiérka J. Tymošenko chce
podat impeachment proti stávajícímu
ukrajinskému prezidentovi
Bývalá ukrajinská předsedkyně vlády Julija
Tymošenko v rozhovoru pro ukrajinský deník
Zrcadlo týdne uvedla, že opozice má šanci vyhrát v
podzimních volbách do Nejvyšší rady a následně
podat tzv. impeachment proti současnému
prezidentovi Viktorovi Janukovychovi. "Prvním
krokem ke skutečné změně je impeachment proti
V. Janukovychovi ihned poté, co opozice vyhraje
parlamentní volby," uvedla bývalá premiérka a
dodala, že vítězství je možné pouze v případě
sjednocení opozice.

Švýcarská společnost Nestlé zaznamenala růst
tržeb
Celkové příjmy společnosti Nestlé, největšího
světového výrobce potravin, vzrostly v prvním
čtvrtletí roku 2012 o 5,6% na 23,4 miliardy dolarů.
Organický růst tržeb v tomto období dosáhl 7,2%.
Příčinou je vysoká poptávka na rozvíjejících se
trzích a zvýšení cen kompenzující slabý růst na
tradičních trzích.

Nizozemsko: Jednání o rozpočtu selhalo,
budou se konat předčasné parlamentní volby
Jednání o přijetí návrhu zákona o
rozpočtu Nizozemska selhalo, v zemi se proto
budou konat předčasné parlamentní
volby. Oznámil to v sobotu nizozemský premiér
Mark Rutte. Jednání trvala několik týdnů,
ale vládnoucí strany - Liberální a Křesťanští
demokraté - se nedokázali shodnout s jejich
spojencem Stranou svobody v otázce snížení
rozpočtových výdajů o 16 miliard eur. Toto
opatření je nezbytné pro snížení schodku rozpočtu
pod míru stanovenou Bruselem na 3%
HDP. Nizozemský státní dluh dosáhl 28 miliard eur
a mezinárodní ratingová agentura Fitch hrozí
snížením ratingu země.

Brazílie hodlá zesílit přítomnost ropné
společnosti Petrobras v Argentině
Během svého setkání s argentinským ministrem
plánování a veřejných investic Julio de Vidou
prezidentka Brazílie Dilma Rousseff ratifikovala

rozhodnutí své země, že se posílí investice a
přítomnost brazilské ropné společnosti Petrobras v
Argentině. Během své schůzky prezidentka
Rousseff s ministrem de Vidou diskutovali
především o zestátnění argentinské ropné
společnosti YPF. Informaci přinesl argentinský
deník Buenos Aires Harald.

Na italský trh železniční dopravy vstoupí první
soukromá firma
Státní podnik Trenitalia zajišťující v současné době
veškerou železniční přepravu v Itálii bude nyní čelit
konkurenci v podobě nově na trh
vstupující společnosti NTV, kterou povede
prezident společnosti Ferrari Luca di
Montezemolo. Podle jeho slov dojde vstupem firmy
na trh k vytvoření 2000 pracovních míst. "To je
přesně to, co naše země potřebuje k
hospodářskému růstu. Pro Itálii je nezbytně nutný
rozvoj železniční dopravy," uvedl podnikatel.

Agentura Fitch varuje Argentinu před rostoucí
diplomatickou izolací
Agentura Fitch varuje Argentinu před vzrůstající
diplomatickou izolací, což by mohlo vést ke snížení
zahraničních investic. To vše by mohl být důsledek
pondělního oznámení argentinské vlády o
znárodnění ropné společnosti YPF, která byla z
51% kontrolována španělskou společností Repsol.
Agentura dodala, že i když se Argentina snaží
oslovit východoasijské státy, především Čínu,
evropský trh zůstává extrémně opatrným a s
případnými investicemi v Argentině váhá.
Španělsko již v reakci na zestátnění YPF uvažuje o
částečnému zastavení importu argentinských
produktů, především bioetanolu a sóji.

Obyvatelé francouzských zaoceánských území
již volí prezidenta
Kvůli časovému posunu volí obyvatelé
Francouzské Polynésie, Guadaloupe, Martiniku a
dalších zaoceánských francouzských území
prezidenta země již dnes. Svůj mandát obhajuje
momentální prezident země Nicolas Sarkozy,
jehož největším soupeřem je socialista Francois
Hollande. 

Evropská dluhová krize značně zpomalí
ekonomický růst na východ od eurozóny
Světová banka ve své zprávě zkoumala 30 zemí v
regionu od České republiky až po státy Střední
Asie a přišla s odhadem, že ekonomický růst se
v tomto regionu zpomalí z 5,1% na 3,4%. To
souvisí především s dluhovou krizí EU a s tím, že
tento region v předchozích deseti letech těžil
z růstu západní Evropy. Největší zpomalení má
zaznamenat Turecko a Ukrajina.

Soud s bývalou ukrajinskou premiérkou J.
Tymošenko bude pokračovat 28. dubna
Soud v ukrajinském Charkově během včerejšího
zasedání rozhodl o přenesení hlavního soudního
líčení ve věci Julie Tymošenko na 28. dubna, a
to vzhledem ke zdravotnímu stavu bývalé
ukrajinské premiérky. Ta byla včera večer z vězení
převezena do Ústřední klinické nemocnice v
Charkově. Soud rovněž během včerejšího
předběžného líčení zamítl všechny návrhy
advokátů ex-premiérky, včetně návrhu na
přesunutí jednání do Kyjeva a návrhu na zastavení
trestního stíhání.

V ruském Uljanovsku proběhla další
demonstrace proti vytvoření tranzitní základny
NATO
V ruském Uljanovsku se dnes konala další
demonstrace proti vytvoření tranzitní základny
Severoatlantické aliance. Podle organizátorů
protestní akce - regionálního výboru Komunistické
strany RF - se demonstrace zúčastnily nejméně
dva tisíce lidí, podle policejních orgánů však počet
demonstrantů nepřesáhl 800 lidí.

Rusko a Ukrajina oficiálně ukončily tzv.
"sýrovou válku"
V pátek bylo oznámeno o obnovení exportu
ukrajinského sýru na ruský trh. Rozhodnutí bylo
přijato během setkání ukrajinského ministra
hospodářského rozvoje a obchodu Petra
Poroshenka s předsedou ruské národní agentury
na ochranu práv spotřebitelů
Genadijem Onishchenkem. Zákaz na dovoz sýrů z
Ukrajiny do Ruska byl zaveden počátkem
února kvůli výhradám týkajícím se jejich kvality.

Běloruský prezident A. Lukašenko:
"Představitelé opozice mohou být propuštěni
pouze v případě podání žádosti o milost"
Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko v sobotu
oznámil, že zbývající vězněné představitele
opozice je možné propustit jen v případě podání
žádosti o milost. "Ti, kteří tam zůstali a nenapíšou
žádost prezidentovi, budou sedět. To je vše. Nikdo
na mě v této věci nebude vyvíjet nátlak." Jak bylo
oznámeno koncem minulého týdne, na základě
nařízení prezidenta byl z vězení propuštěn bývalý
prezidentský kandidát Andrej Sannikov a jeden z
vůdců běloruské opozice Dmitrij Bondarenko, který
byl zmocněncem A. Sannikova během volební
kampaně. Ve vězení stále ještě zůstávají opoziční
vůdci Dmitrij Dashkevich, Eduard Lobov, Pavel
Sevyarynets a Nikolai Statkevich.
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