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Událost týdne: 

Dne 13. února rozhodl německý ústavní soud v Karlsruhe, že všeobecný zákaz nošení šátků na veřejných 

školách je protiústavní. Podle soudu tento zákaz omezuje náboženskou svobodu. Soud v Karlsruhe rozhodoval 

v případu dvou muslimských učitelek ze spolkové země Severní Porýní-Westfálsko, které ve třídě chtěly šátek 

nosit, anebo místo něj alespoň čepici. Příslušné úřady jim to ale s odvoláním na zemský školský zákon zakázaly. 

Soud teď dal za pravdu učitelkám. Podle soudu je možné šátky zakázat jen v konkrétních případech, kdy by 

manifestace náboženských znaků přímo ohrožovala fungování školy.  

9. března oznámila média, že britská vláda chystá opatření kvůli hrozícímu islámskému terorismu.  

Ze zveřejněného dokumentu třeba vyplývá, že by se žadatelé o azyl museli zavázat k dodržování "britských 

hodnot". Pokud by se žadatel o azyl odmítl učit anglicky, přišel by o část svých sociálních dávek.  

10. března zveřejnila média zprávu, že předsedkyně francouzské krajně pravicové Národní fronty údajně 

zpronevěřila v přepočtu až 200 milionů korun z rozpočtu Evropské unie. Marine Le Penová obvinění odmítá a 

hodlá si stěžovat.  

11. března podepsala polská premiérka Ewa Kopaczová výnos, který výrazně zvyšuje počet civilistů, kteří 

můžou dostat povolávací rozkaz na vojenské cvičení. Důvodem je konflikt na Ukrajině. 

11. března rozhodl Evropský soud pro lidská práva, že Maďarsko má zaplatit tisíce eur za špatné podmínky  

v tamních věznicích. Na nelidské zacházení si stěžovalo šest trestanců. Kapacita maďarských věznic je  

12,5 tisíce osob, trest si v nich ale odpykává skoro o tři tisíce lidí víc. Soud ve Štrasburku chce, aby Maďarsko 

žalujícím vyplatilo odškodnění v rozmezí 90 až 700 tisíc korun. Země se může proti rozsudku ještě odvolat.  

12. března schválila Dolní sněmovna britského parlamentu velkou většinou 367 ku 113 hlasů novelu kuřáckého 

zákona. Všechny balíčky cigaret mají do budoucna vypadat stejně. Lišit se budou jen názvem značky a typem 

cigaret. Na obalu nebudou chybět varování před zdravotními riziky ani drastické záběry kuřáků. Pokud novinku 

posvětí Sněmovna lordů, začne nový zákon platit v květnu příštího roku. Společnost British American Tobacco 

pro agenturu Reuters označila za pravděpodobné, že nová pravidla prodeje cigaret po jejich případném 

definitivním schválení soudně napadne.   

12. března oznámila média s odvoláním na islandského ministra zahraničí Gunnara Bragiho Sveinssona,  

že Island stáhl svou žádost o členství v Evropské unii. Euroskeptická středopravá vláda tak po dvou letech  

u moci ukončila proces, který započal podáním přihlášky už v roce 2009. 

 

Telegraficky: 

 Dne 11. března řekl šéf ruského odboru pro kontrolu zbraní Michail Uljanov, že  Rusko má právo 

rozmístit jaderné zbraně na Krymu. Zda tam už jsou, prý ale neví. 

 Dne 13. března se ujal funkce nový řecký prezident. Bývalého ministra vnitra konzervativní vlády 

Prokopise Pavlopulose zvolil v únoru parlament.  
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