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Událost týdne: 

Dne 15. ledna informovala média, že správní soud v Kyjevě rozhodl, že až do 8. března 2014 je ve městě 

zakázáno demonstrovat. Soud tak vyhověl žádosti kyjevské radnice. Kyjevská radnice ve své žalobě uvedla, že 

organizování protestních akcí v centru města ohrožuje národní bezpečnost Ukrajiny, veřejný pořádek a práva a 

svobody občanů.  Masové demonstrace, do nichž se o víkendech pravidelně zapojují desetitisíce lidí, vyvolalo 

rozhodnutí prezidenta Viktora Janukovyče odvolat na poslední chvíli podpis dohody o přidružení Ukrajiny k 

Evropské unii. Dne 19. ledna se pak konala další masová demonstrace, která byla doprovázena velkým 

množstvím násilných konfliktů. 

13. ledna odmítl ukrajinský nejvyšší správní soud žádost opozičního vůdce Vitalije Klička o zrušení nedávno 

přijatého paragrafu daňového zákona, který by mu mohl znemožnit účast v prezidentských volbách. Soud 

potvrdil platnost ustanovení, podle něhož osoba se stálým bydlištěm mimo Ukrajinu není považována za osobu 

trvale žijící na jejím území. Tento paragraf podle Kličkových advokátů může být zneužit k tomu, aby volební 

komise odmítla zaregistrovat jeho kandidaturu k prezidentským volbám. Změnu daňového zákona schválil 

ukrajinský parlament hlasy poslanců vládní Strany regionů loni v říjnu. 

14. ledna se maďarský prezident Viktor Orbán a prezident Ruské federace Vladimir Putin dohodli, že jedinou 

maďarskou jadernou elektrárnu Paks dostaví Rusové. Celkový objem jaderné zakázky bude nižší než 10 miliard 

eur. Dohodu napadla maďarská opozice, která ji označila za puč proti vlastnímu lidu. 

15. ledna pohrozil britský ministr financí George Osborne odchodem Británie z Evropské unie. Podle britského 

ministra financí se EU musí reformovat, aby byly chráněny zájmy členských zemí mimo eurozónu, jinak hrozí, 

že Británie EU opustí. Smlouvy Evropské unie již nevyhovují a je zapotřebí je změnit. 

16. ledna schválil katalánský parlament návrh referenda o nezávislosti Katalánska na Španělském království. 

Referendum  chce regionální vláda uspořádat v listopadu. Poslanci v poměru hlasů 87 pro a 43 proti schválili 

podání žádosti ústřednímu parlamentu v Madridu, aby jejich regionu povolil plebiscit zorganizovat. Je téměř 

jisté, že španělský parlament, kde má většinu Lidová strana, návrh zamítne.   

17. ledna udělila nadace Raula Wallenberga ceny za boj proti antisemitismu, rasismu a netoleranci – 

v Maďarsku cenu převzali dva slovenští občané, kteří se snaží o obnovu staré židovské čtvrti v Bardejově. Pavol 

Hudák a jeho syn Peter Hudák převzali cenu v budapešťském Centru holocaustu.  

18. ledna potvrdil Vatikán již dřívější informaci, že  během pouhých dvou let propustil z duchovního stavu čtyři 

stovky duchovních kvůli podezřením ze zneužívání dětí. Média hovoří již o stovkách kněží, kteří během roku 

2013 přišli o talár. 

 
Telegraficky: 

 Dne 13. ledna bylo pohřbeno tělo Ariela Šarona do hrobu na rodinném ranči v Negevské poušti, 

 dne 15. ledna uvedlo ruské ministerstvo zahraničí, že stav lidských práv v EU je vadný, 

 dne 17. ledna skončil v německém městě Hamburg stav nebezpečí, který byl vyhlášen kvůli střetům 
levicových aktivistů s policií, 

 dne 18. ledna řekl v ruské televizi Vladimir Putin, že homosexuálové jsou na Olympijských hrách vítáni, 
ale musí nechat děti na pokoji. 
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