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Neutrina se nepohybují rychleji než světlo
To potvrdil opakovaný pokus v laboratoři v italském
Gran Sasso. Údajný objev, který by vyvrátil
Einsteinovu teorii relativity a tím i dosavadní
chápání celé fyziky, se hned ze začátku setkal se
skepticikou reakcí většiny vědců. Neutrina se podle
posledního pokusu pohybují přesně rychlostí
světla. Druhý pokus provedl jiný tým vědců ve
stejné laboratoři za stejných podmínek.

Vatikán považuje kubánské embargo za
neúčinné
Mluvčí Vatikánu oznámil názor Svatého stolce na
embargo uvalené na Kubu Spojenými státy.
Embargem prý pouze trpí kubánská veřejnost a v
průběhu let ztratilo na své účinnosti. Vatikán se tak
vyjádřil před oficiální návštěvou papeže Benedikta
XVI. na Kubě. Papež bude na návštěvě latinské
Ameriky od 23. března. Při své cestě navštíví Kubu
a Mexiko. Již dříve papež vyslovil přání setkat se s
bývalou hlavou kubánského státu Fidelem
Castrem.

Ve Východním Timoru začínají prezidentské
volby
Volby se konají po deseti letech od znovuzískání
nezávislosti této země na Indonésii. Celkem
dvanáct kandidátů projde dvěma hlasovacími koly,
v nichž musí být vítěz zvolen nadpoloviční
většinou. Favority hlasování jsou současný
prezident Ramos Horta, bývalý vrchní velitel
ozbrojených sil Taur Matan Ruak a Francisco
"Lu-OLO" Guterres. Volby budou zároveň klíčovým
ukazatelem bezpečnostní situace v zemi pro OSN.

Zakladatel mexického drogového kartelu Los
Zetas odsouzen ke 35 letům vězení
To oznámil federální úřad generálního prokurátora.
Soud ve státě Tamaulipas obvinil Jaimeho
Gonzáleze Durana z organizovaného zločinu a
únosů. Jaime Gonzalez Duran byl zatčen již v roce
2008. Během akce měl u sebe na 150 000 dolarů
a vojenskou zbraň.

Venezuela pošle na 15 000 vojáků do svého
pohraničí
Vojáci, nasazení do pohraničí země s Kolumbií,
Brazílií a Guyanou, budou bojovat proti obchodu s
drogami. To potvrdil ministr obrany gen. Henry
Rangel Silva. Dodal, že hlavním cílem operace je
vystopovat a zničit laboratoře, ve kterých jsou
drogy připravovány. Jejich zničení by mohlo vést k
vymýcení překupníků v oblasti. Gen. Henry Rangel
Silva zastává svou funkci od ledna tohoto roku. To
i přes to, že USA v roce 2008 jeho jméno přidala
na seznam klíčových osob pro obchod s drogami.
Podle něj měl gen. Rangel Silva podporovat
kolumbijskou levicovou guerrilu FARC.

Nařízení čínské vlády o povinné registraci
uživatelů sociálních sítí v zemi vešlo v platnost
Od dnešního dne tak díky povinné registraci bude
mít tamní vláda přehled o autorech všech
příspěvků na sociálních sítích. Čínská vláda
odůvodňuje nové nařízení tím, že je třeba
předcházet zárodkům revoluce a šíření
destabilizačních myšlenek. Kritici návrhu
argumentují tím, že se jedná o porušování
svobody slova.

Ropná společnost Chevron pozastavuje své
práce v brazilských vodách
Operace společnosti jsou, podle jejího vyjádření,
zastaveny jen dočasně. Stává se tak v
důsledku loňské havárie, kdy do brazilských vod
vyteklo, podle brazilského ministerstva téměř 417
000 litrů ropy. Za nehodu, způsobenou

podceněným tlakem ropy v jejím ložisku,
společnost zaplatila sankce za znečištění vod.

Spojené království reaguje na výhružky
Argentiny ohledně ropy v oblasti Falkland
Spojené království se vyjádřilo ke včerejšímu
oznámení argentinského ministra zahraničí
Hectora Timermana, ve kterém ministr uvedl, že
Argentina hodlá podniknout právní kroky kvůli
průzkumu ropných ložisek ve vodách u
Falklandských ostrovů. Podle ministra zahraničí
Timemana totiž ropa i zemní plyn, nalezené v
těchto vodách patří Argentině. To proto, že
Argentina si území Falkland nárokuje. Ministerstvo
zahraničí Spojeného království se o věci vyjádřilo
jako o ,,ilegálním zastrašování". Premiér David
Cameron opět zdůraznil, že Spojené království
bude i nadále pokračovat v ochraně a obraně
Falklandských ostrovů.

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a
Severní Koreou je v ohrožení
Představitelé Severní Korey oznámili připravované
vypuštění družice na oběžnou dráhu pomocí
raketového zařízení. Spojené státy americké
označily tuto akci za vysoce provokativní. Tyto
kroky ohrožují dohodu mezi USA a Severní
Koreou, ve které se Pchjongjang zavázal
k pozastavení jaderného programu, a USA za to
přislíbily Severní Korey potravinovou pomoc. Tento
krok Severní Korey porušuje požadavky Rady
bezpečnosti OSN. Představitelé Jižní Korey vyzvali
svého severního souseda k respektování
mezinárodních úmluv.

Americký senátor McCain zdůraznil svůj
požadavek americké vojenské intervence
v Sýrii
Americký senátor John McCain prohlásil, že
situace v Sýrii došla do momentu, že existuje
reálná možnost setrvání syrského prezidenta
Bashara Al-Assada u moci. Zdůraznil, že prezident
Assad je diplomatický spojenec Íránu a sponzoruje
teroristické organizace v Iráku. John McCain
požaduje zahájení americké pomoci syrským
povstalcům ve vojenské i humanitární podobě.

Cisco Systems jedná o převzetí společnosti
NDS za 5 miliard dolarů
NDS je firmou založenou v Izraeli v roce 1988
s nynějším sídlem v Londýně. Specializuje se na
vytváření softwaru pro velké televizní sítě. Dle
informací je nabídka o 35% vyšší než odhadovaná
cena firmy z roku 2009. Vlajkovou lodí společnosti
je šifrovací a přístupový systém VideoGuard, který
je integrován do celé řady set top boxů.

Republikán R. Santorum: „Pokud chce být
Portoriko americkým státem, musí přijmout
angličtinu jako svůj hlavní jazyk“
Republikánský kandidát Santorum pronesl tento
výrok při interview v rámci své předvolební
kampaně v zemi. Portoriko je v současnosti
přidruženým státem USA s oficiálními jazyky
španělštinou a angličtinou. V plánovaném
listopadovém referendu by jeho občané měli
rozhodnout o tom, zda se chtějí stát plnoprávným
státem unie či dále zachovat současný status.
Ačkoliv R. Santorum vyjádřil svoji podporu na
sebeurčení obyvatel Portorika, jeho výrok o
přijmutí angličtiny je v rozporu s ústavou
Spojených států, která o nutnosti podobného
postupu nikde nehovoří. Kongres USA se již při
mnoha příležitostech snažil prosadit zákon, který
by ustanovil angličtinu jako oficiální jazyk, nikdy se
mu to však nepodařilo. Některé státy podobný
zákon přijaly v rámci svého vlastního

zákonodárného procesu, jedním z nich je např.
Florida s početnou hispánskou populací.

Vláda spojených států se snaží zmírnit obavy
o odkladu výroby a růstu cen bitevníků F-35
V průběhu tohoto týdne se americká vláda zaručila
osmi partnerským národům, že již nadále nebude
docházet k dalším odkladům v plánovaném
postupu testování a výroby strategického bitevníku
F-35 Joint Strike Fighter. Spojené státy již potřetí
restrukturalizovaly svůj program výroby tohoto
stroje, za který je zodpovědná firma Lockheed
Martin a ve kterém se počítá s investicemi
v objemu okolo 382 miliard amerických dolarů.
V programu je kromě samotných Spojených států
zapojena Velká Británie, Austrálie, Turecko,
Kanada, Dánsko, Norsko, Itálie a Nizozemí.
Z důvodu rostoucích nákladů a odkladů v testování
však již několik států (např. Japonsko se 42
objednanými stroji) vyjádřilo možnost od programu
odstoupit a zrušit původní objednávky, což by
podle výrobce mělo za následek další zvyšování
ceny.

Prezident Obama se při schůzce s britským
ministerským předsedou Cameronem dotkl i
otázky využití ropných rezerv skladovaných
pro případ krize
Dle zdroje blízkého jednání otevřel prezident
Obama tuto možnost v rámci schůzky obou politiků
v Bílém domě. Zatím nebylo učiněno žádné
rozhodnutí, oba státy však budou nadále
spolupracovat na společném řešení
bezpečnostních i energetických problémů.
Americké SPR (Strategic Petroleum Reserves)
čítají v současnosti okolo 700 milionů barelů ropy,
což představuje v hypotetickém případě krize
zásobu na období 30 dnů. Z pozice prezidenta
Obamy jde o snahu řešit v předvolebním období
obzvláště palčivý problém neustálého zvyšování
cen ropy a pohonných hmot, který je jednou
z příčin stoupající nespokojenosti Američanů
s energetickou politikou své administrativy.

Další kampaň republikána N. Gingriche je po
posledních prohrách na jihu USA v ohrožení
Bývalý předseda Sněmovny reprezentantů se i
přes vynaložený čas a finance v rámci kampaně
zaměřené na státy Alabamu a Mississippi
nedokázal v preferencích dostat před své soupeře
a v obou státech obsadil druhé místo za R.
Santorumem. N. Gingrichovi se za celou dobu
primárek podařilo získat vítězství jen ve dvou
státech – v Jižní Karolíně a ve svém domácím
státě Georgii, kde po dvě dekády zastával úřad
kongresmana. Mnozí komentátoři a politologové
otevřeně hovoří o konci jeho nadějí na
prezidentský úřad. Natalie Davis, profesorka
politologie na Birmingham Southern College se
vyjádřila, že „volby v obou státech byly
Gingrichovou poslední šancí ukázat, že je schopen
vítězit. Pokud nedokáže vyhrát ani v Alabamě,
nedokáže již vyhrát v žádném jiném státě. Toto
byla jeho poslední možnost a on ji ztratil.“ Sám N.
Gingrich se po vyhlášení výsledků vyjádřil zcela
jasně pro pokračování v kampani až do konání
republikánské nominační konference v Tampě,
která proběhne v srpnu tohoto roku.

Republikán R. Santorum ovládl primárky na
jihu USA
Republikánský prezidentský kandidát Santorum
zvítězil ve státech Alabama i Mississippi, na
druhém místě skončil bývalý předseda Sněmovny
reprezentantů N. Gingrich a třetí nejvyšší počet
hladů získal dosavadní vedoucí kandidát M.
Romney. Volba tak naznačuje, že M. Romney má
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stále problémy s oslovením konzervativních voličů
na jihu USA. Pro R. Santoruma je naopak vítězství
v těchto státech dobrým příslibem pro další volební
vývoj a pro případ, že by žádný z kandidátů
nezískal v rámci primárek dostatečnou podporu a o
soupeři prezidenta Obamy by se rozhodovalo až
na republikánské nominační konferenci v Tampě.

Poslanecká sněmovna ČR odsouhlasila vstup
Chorvatska do EU
K dokončení ratifikačního procesu smlouvy o
vstupu Chorvatska do EU, tak stačí už jen
souhlasu Senátu. Česká republika otevřeně a
opakovaně vstup Chorvatska do unie podpořila a
tak se nečekají problémy s ratifikací smlouvy ani
v horní komoře Parlamentu. Budoucí členství
Chorvatska musejí ratifikovat všechny členské
státy EU. Jestliže dostane od všech členských
států souhlasný postoj, stane se tak 28. členem
EU k 1. červenci 2013 a v evropském parlamentu
bude mít 12 poslanců.

Slovensko zlepšilo odhad růstu HDP
Odhad se zvýšil na 2,3% z dosavadních 1,1%.
Dosluhující ministr financí Slovenské republiky
Ivan Miloš tuto informaci zveřejnil poté co
v minulém měsíci snížil výhled růstu z původních
1,7%. K lepší prognóze vedly čísla za poslední
čtvrtletí, kdy HDP překvapivě vzrostl až o 3,4%.

Dětský fond Organizace spojených národů
(UNICEF) varuje před dramatickou situací
v oblasti Sahel
Dětský fond Organizace spojených národů
upozornil, že více než 5 milionů dětí ve věku
nižším než 5 let je v oblasti Sahel ohroženo
nedostatkem základních potravin. Celkově se
v této oblasti jedná o 15 milionů lidí. Více než 1
milion dětí v této oblasti trpí podvýživou. Šéf
UNICEF pro oblast Sahel David Gressly upozornil
na zhoršující se situaci a apeloval na její urychlené
řešení.

Podle Eurostatu zaznamenalo Bulharsko v roce
2011 nejvyšší nárůst hodinové mzdy z
členských států EU
Mezi členskými státy, pro něž jsou k dispozici
údaje za čtvrté čtvrtletí roku 2011, byl nejvyšší
roční nárůst hodinových mzdových nákladů
zaznamenán v Bulharsku - o 12,6%. Bulharsko
následuje Rumunsko s 8,6%, Estonsko (7,2%) a
Maďarsko (6,6%). Pokles byl zaznamenán v Irsku,
Portugalsku (o 1,7%) a ve Slovinsku (o 0,3%).

OSN přivítala zahájení vyšetřování bývalého
brazilského plukovníka obviněného
z válečných zločinů
Komise pro lidská práva při OSN přivítala zahájení
vyšetřování brazilského bývalého plukovníka

Sebasti

Ruské státní zastupitelství žádá od Velké
Británie vydání bývalého ředitele Banky
Moskvy
Státní zastupitelství Ruské federace dnes zaslalo
Velké Británii žádost o vydání bývalého ředitele
Banky Moskvy Andreje Borodina, který je obviněn
z machinací s rozpočtovými prostředky Moskvy ve
výši 12,76 miliard rublů (cca 8 miliard Kč).
Ruské státní zastupitelství vydalo souhlas k
mezinárodnímu pátrání po Andreji Borodinovi a
bývalém viceprezidentovi banky Dmitrim
Akulininem v listopadu loňského roku.

Moldavská opozice odmítá uznat nového
prezidenta
Moldavský exprezident a předseda místní
komunistické strany Vladimir Voronin oznámil o
tom, že opozice odmítá uznat nového prezidenta
Moldavska a bude pokračovat v protestech. V tuto
chvíli probíhá v Kišiněvě protestní akce
opozice, pořádaná komunisty, které se podle
některých zdrojů účastní na 10 tisíc lidí.

Lotyšsko si připomíná Den legionářů, Moskva
protestuje
Lotyšsko dnes oslavilo tradiční kontroverzní
svátek, tzv. Den legionářů. Jako každoročně se v
centru Rigy konal pochod veteránů z nacistické
legie Waffen SS, a zároveň proběhly akce
antifašistů a jiných politických hnutí. Názory na
tento svátek se ve společnosti různí, někteří jej
považují za oslavu nacismu, jiní tento přístup
důrazně odmítají. Ruské ministerstvo zahraničí
mezitím vyjádřilo nesouhlas s konáním pochodu a
vyzvalo mezinárodní společenství k tomu, aby v
této otázce vyřklo odpovídající ohodnocení.

Polská vláda představila plán, který počítá s
odlukou církví od státu
Polsko, jedna z nejreligióznějších zemí Evropy,
chystá reformní program, jenž by se měl dotknout
především katolické církve, ke které se hlásí
naprostá většina Poláků. Zatímco dosud církve
čerpají finanční prostředky především ze státního
rozpočtu, reforma počítá s přesunem většiny
nákladů na jejich financování do rukou věřících.
Nyní vláda Donalda Tuska jedná o svém plánu
s církevními představiteli.

Moldavsko zvolilo prezidenta, stal se jím
Nicolae Timofti
Moldavsko má po třech letech a čtyřech
neúspěšných pokusech prezidenta. Stal se jím
nestranický soudce Nicolae Timofti, pro nějž v
moldavském parlamentu hlasovalo 62 ze 101
poslanců. Kromě poslanců vládní koalice Aliance
pro evropskou integraci o volbě rozhodli 3 opoziční

komunisté a 1 nezávislý poslanec. Jedním z
důvodu této volby byl i fakt, že pan Timofti má
pouze moldavské občanství. Cílem nového
prezidenta je pokračování v evropském
integračním procesu a řešení problému
separatistického regionu Podněstří mírovou
cestou.

Srbský ministr zahraničí "Moskva a Bělehrad
jsou partnery a spojenci"

Srbský ministr zahraničí Vuk Jeremić v Moskvě v
pátek uvedl, že Rusko zůstává srbským nejbližším
partnerem a spojencem. Na začátku svého
setkání s ruským ministrem
zahraničí Sergejem Lavrovem pan Jeremić uvedl,
že Srbsko a Rusko mají stejné pohledy na světové
otázky. Ruský ministr Lavrov oznámil, že
rozhovory se zaměří na dvoustranné a
mezinárodní vztahy a situaci v regionu.

Komisař EU Rehn: "Portugalsko je na správné
cestě z krize"
Dle komisaře Evropské unie (EU) pro hospodářské
a měnové záležitosti a euro Olli Rehna je
Portugalsko na správné cestě k řešení svých
finančních potíží a nabytí konkurenceschopnosti.
Pan Rehn také uvedl, že realizace
záchranného programu pro Portugalsko pokračuje
dobrým tempem a objevují se povzbudivé
náznaky, že přijatá opatření začínají přinášet
výsledky. Přesto však komisař varoval, že
problémy přetrvávají a vyzval Lisabon, aby nadále
pokračoval v reformách, které na oplátku přinesou
"další finanční pomoc od veřejných věřitelů".

Kosovský parlament schválil usnesení o
zákazu konání srbských voleb na kosovském
teritoriu 
Jednokomorové Kosovské shromáždění
(parlament) 76 hlasy ve čtvrtek schválil usnesení o
zamítnutí konání srbských voleb na území
Kosova. Většina poslanců, včetně
těch ze srbské komunity, došla k závěru, že takové
volby by porušily suverenitu Kosova a škodily by
"dobrým sousedským
vztahům". Zákonodárci prostřednictvím usnesení
zavázali vládu, aby zakázala konání těchto voleb.
Prozatím však nebyly poskytnuty údaje o tom, jaké
prostředky by k tomuto záměru měly být užity.
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