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Událost týdne: 

Dne 27. dubna proběhl na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu slavnostní ceremoniál, při němž byli svatořečeni 

papežové Jan Pavel II. a Jan XXIII. Za svaté je prohlásil současný papež František. Poté byly přeneseny relikvie 

nových světců. Kromě Františka, současné hlavy římskokatolické církve, který ceremonii vedl, se kanonizace 

zúčastnil i emeritní papež Benedikt XVI. Ten ze zdravotních důvodů před rokem rezignoval a žije v ústraní.   

21. dubna informovala média, že největší britská a francouzská populistická strana spolu v novém Evropském 

parlamentu do koalice nepůjdou. Námluvy Strany pro nezávislost Spojeného království a Národní fronty 

ztroskotaly na údajném antisemitismu francouzské formace. Její předsedkyně Marine Le Penová tuto nálepku 

odmítá. 

21. dubna oslavila britská královna Alžběta II. 88. narozeniny. U příležitosti Alžbětiných narozenin zveřejnil 

Buckinghamský palác královninu novou oficiální fotografii. Velkolepé oslavy ale připadají až na 14. červen. 

22. dubna dolní komora ruského parlamentu schválila nový zákon, který zpřísňuje dohled nad blogosférou a 

úředně reguluje fungování blogů s denní návštěvností převyšující tři tisíce čtenářů. Každý takový bloger musí 

projít úřední registrací a poměrně radikálně změnit své chování. Zákon dává úřadům nástroj k postihu blogerů 

za šíření informací, které stát nepovažuje za hodnověrné. Bloger nesmí zveřejňovat detaily ze soukromého 

života jiných lidí, musí uvádět věkový limit pro příchozí čtenáře a respektovat ustanovení volebních zákonů o 

politické propagaci. Podle kritiků nového zákona bude nyní muset procesem registrace projít i prezident 

Vladimir Putin, jehož blog má statisíce čtenářů.  

23. dubna přiletělo do Polska 150 příslušníků 173. výsadkové brigády armády Spojených států. O vyslání svých 

vojáků do Polska a pobaltských států rozhodl Washington v reakci na ruskou vojenskou aktivitu a události na 

Ukrajině. 

25. dubna řekl britský vicepremiér Nick Clegg, že si umí představit odluku anglikánské církve od státu. To by 

znamenalo zbourat jeden z pilířů ostrovní monarchie. Odluka státu a církve je tradiční téma liberálních 

demokratů, menšího koaličního partnera konzervativců, i samotného Nicka Clegga. Je to ale poprvé od roku 

2010, co jsou liberálové ve vládě, kdy něco takového zaznělo. 

26. dubna prohlásil představitel vzbouřenců na východě Ukrajiny Denis Pušilin, že jeho kolegové zadrželi 

zástupce mezinárodní mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Skupina, kterou 

ozbrojenci zadrželi ve východoukrajinském Slavjansku, se podle Pušilina dostane na svobodu jen výměnou za 

jiné zajatce - stoupence separatistů, kteří jsou naopak zadržováni ukrajinskou stranou. Dne 27. dubna byl pak 

propuštěn jeden ze členů zadržené skupiny OBSE. 

 

Telegraficky: 
 Dne 25. dubna oznámil ministr zahraničí Sergej Lavrov, že Rusko nebude na rozdíl od Spojených států 

vyhrožovat zemím, které nesdílejí jeho pohled na Ukrajinu, ani je nebude vydírat.   
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