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Událost týdne: 

8. dubna zemřela na následky mrtvice bývalá ministerská předsedkyně Velké Británie Marget Thatcherová, jež 

byla první premiérkou v britské historii a tuto funkci zastávala 11 let. Státní pohřeb tzv. železné lady se 

uskuteční 17. dubna v Londýně za účasti britských politiků, představitelů 200 států a organizací. Celkově se má 

pohřbu zúčastnit podle aktuálních informací přes 2 tisíce lidí. 

8. dubna oznámil srbský premiér Ivica Dačić, že nepodepíše dohodu o urovnání vztahů s Kosovem, kterou 

vyjednala a navrhuje Evropská unie, jelikož požaduje větší míru autonomie pro srbskou menšinu v Kosovu. 

Srbský premiér však rovněž vyzval k neodkladnému obnovení rozhovorů, které by vedly k dohodě. 

8. dubna při návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina v Německu znovu kritizovala německá kancléřka 

Angela Merkelová omezování práce nevládních organizací v Rusku. V. Putin uvedl, že země nebude 

komplikovat politickým organizacím jejich práci, nicméně lidé mají mít právo vědět, kdo tyto organizace 

financuje. 

Na počátku týdne začala Francie stahovat své jednotky z Mali. Podle francouzského deníku Le Monde je za 

tímto záměrem Francie předat vedení mise africkým jednotkám. Podle ministra obrany Jean-Yvese Le Driana 

by měly být v Mali na konci léta zhruba 2 tisíce vojáků. 

8. dubna se v bývalých koncentračních táborech v Osvětimi a Březince uskutečnil každoroční Pochod živých, 

který byl také spjat se 70. výročím povstání ve varšavském židovském ghettu a 65. výročím vzniku státu Izrael. 

10. dubna si vrcholní političtí představitelé a občané v Polsku připomněli leteckou havárii, při které zemřelo 96 

lidí včetně prezidenta republiky L. Kaczynského. Prezident Bronislaw Komorowski nechal při této příležitosti 

sestavit odborný tým, jehož úkolem bude vysvětlit příčinu letecké katastrofy na základě materiálů 

shromážděných Státní komisí. 

Italská vláda vypracovala seznam klášterů, hradů a dalších historických budov v celé zemi vlastněné státem, 

které chystá nabídnout soukromým firmám. Vláda si od tohoto kroku slibuje nejenom podpoření cestovního 

ruchu, ale také snížení státního dluhu. 

11. dubna byl propuštěn bývalý policejní důstojník Johan Tarculovski, jenž byl v roce 2008 odsouzen za válečné 

zločiny. Tarculovského vítaly na makedonském letišti tisíce lidí včetně premiéra Nikoly Gruevského a několika 

ministrů jeho vlády.  

11. dubna oznámil ruský ministr hospodářství Andrej Belousov, že ruskému hospodářství hrozí recese a je 

zapotřebí zavést kroky, které by podpořily ekonomický rozvoj v zemi. Podle ministerstva poroste růst HDP o 

2,4 % oproti předpokládaným 3,6 % HDP. 

14. dubna, tedy v den 82. výročí založení druhé španělské republiky, se uskutečnily ve Španělsku demonstrace 

více než osmi tisíc lidí, kteří požadovaly návrat země k demokratické formě vlády. 

Telegraficky: 

 8. dubna byly oficiálně potvrzeny výsledky prezidentských voleb v Srbsku, které vyhrál dosavadní prezident 
Filip Vujanović se ziskem 51,2 % hlasů. 

 10. dubna schválil Senát ve Francii sňatky homosexuálů. Pro zákon hlasovalo 179 senátorů, proti 157.  
 12. dubna podalo státní zastupitelství v Hannoveru žalobu na bývalého prezidenta Christiana Wulffa, kvůli 

podezření z podílu na korupční kauze. 


