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Událost týdne: 

Dne 14. července odstoupil britský ministr zahraničí William Hague s okamžitou platností z funkce. Spolu s ním 

končí v kabinetu premiéra Davida Camerona nejméně čtyři další ministři. Svůj úřad v pondělí opustili také 

ministr pro policii Damian Green, ministr pro vysoké školství a vědu David Willetts a nejvyšší státní zástupce 

pro Anglii a Wales Dominic Grieve. Hagueovo rozhodnutí přišlo krátce poté, co odchod z Cameronova kabinetu 

oznámil veterán ostrovní politiky, ministr bez portfeje Kenneth Clarke. K rozsáhlé obměně svého kabinetu 

přistoupil premiér rok před parlamentními volbami. Podle zákulisních informací chce Cameron zvýšit podíl žen 

ve vládě a učinit svůj tým celkově přitažlivějším. Mluvčí opozičních labouristů vládní změny označil za "masakr 

umírněných (konzervativců) ze strany premiéra, který je oslabený a zastrašený. Dne 15. července oznámil 

předseda konzervativců a premiér země David Cameron, že resort zahraničních věcí povede dosavadní ministr 

obrany Philip Hammond. Hammond je známý euroskeptik. Podle agentury Reuters nedávno řekl, že by byl pro 

odchod Británie z EU, pokud se Cameronovi nepodaří vyjednat pro Brity lepší podmínky členství. 

14. července byly vyhlášeny výsledky předčasných voleb do slovinského parlamentu. Volby podle očekávání 

drtivě vyhrál politický nováček Strana Mira Cerara (SMC), na druhém místě s velkým odstupem skončila 

konzervativní Slovinská demokratická strana (SDS) bývalého dvojnásobného premiéra Janeze Janši. SMC získala 

34,61 % hlasů, což pro stranu bude v 90členném parlamentu znamenat 36 mandátů. SNC bude mít díky 20,7 % 

hlasů 21 poslaneckých křesel a třetí Demokratická strana důchodců Slovinska (DeSUS) s necelými 10,2 % hlasů 

10 zákonodárných míst. 

15. července zvolil Evropský parlament Jeana-Clauda Junkera  do čela Evropské komise. Někdejší lucemburský 

premiér dostal 422 hlasů. Jeho úspěch není překvapením, podporu mu dopředu deklarovaly nejen obě největší 

evropská politická uskupení, tedy jeho vlastní lidovci a socialisté, ale přidali se též liberálové. Nynější komisi 

Josého Barrosa by měl nyní ještě nesestavený Junckerův tým s pětiletým mandátem vystřídat na podzim. 

16. července informovala média, že americký prezident Barack Obama telefonicky hovořil s německou 

kancléřkou Angelou Merkelovou. Rozhovor se týkal spolupráce tajných služeb obou zemí, vzájemných vztahů 

obou zemí, ale také konfliktu na Ukrajině a jednání mezi Íránem a západními mocnostmi o jaderném programu 

Teheránu.  

18. července vyhlásilo Nizozemské království den státního smutku za oběti letecké katastrofy u rusko-

ukrajinských hranic. Civilní letadlo bylo dne 17. července pravděpodobně sestřeleno proruskými separatisty na 

východě Ukrajiny. Více než polovinu obětí letecké katastrofy tvořili občané Nizozemska. Premiér země Mark 

Rutte řekl, že celá země je v šoku, že se potvrdil ten nejhorší scénář. Ruský prezident Vladimir Putin telefonoval 

nizozemskému premiérovi Ruttovi. O tragédii spolu ještě ve čtvrtek mluvili ukrajinský prezident Petro 

Porošenko a jeho americký protějšek Barack Obama. I Američané jsou podle některých zdrojů mezi oběťmi 

neštěstí. Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala ukrajinskou vládu a separatisty na východě země, aby 

přistoupili na příměří.  

Telegraficky:  

 Dne 17. července oslavila německá kancléřka Angela Merkelová šedesáté narozeniny, 

 dne 15. července oznámili ruské úřady, že  Rusko zve pozorovatele Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě (OBSE) na své hraniční přechody Doněck a Gukovo v Rostovské oblasti, aby 
prokázalo dobrou vůli v době zvýšeného napětí na hranicích s Ukrajinou. 
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