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Událost týdne: 

Dne15. července řekl předseda maďarské vlády Viktor Orbán, že protiruské sankce jsou v rozporu se zájmy 

Maďarska a poškozují jej víc než Rusko. Maďarský premiér souhlasí se svým slovenským protějškem v názoru, 

že sankce vůči Moskvě poškozují jejich země více než Rusko. Brusel by podle Orbána měl nejen odškodnit 

producenty potravin z postižených zemí, ale i změnit současné sankce. Orbán je již druhým čelním politikem 

v EU, který sankce kritizoval. Před několika dny se k sankcím negativně vyjádřil také předseda slovenské vlády 

Robert Fico.  

11. srpna napsaly evropské deníky, že dlouholetý turecký premiér Recep Tayyip Erdogan nevyhrál turecké 

prezidentské volby zrovna čistým způsobem, výsledek je ale třeba respektovat.  

12. srpna zažilo Španělsko největší nápor uprchlíků z Afriky za poslední čtyři roky. Asi 500 nelegálních migrantů 

zadržela pobřežní hlídka u jihošpanělského pobřeží, když se asi v 50 plavidlech snažili nepozorovaně přeplout 

Gibraltar. Dalších zhruba 700 Afričanů se pak v Maroku snažilo překonat šestimetrový hraniční plot s ostnatými 

dráty a dostat se do španělské enklávy Melilla. 

12. srpna uvedl bavorský premiér Horst Seehofer, že jeho strana CSU dále trvá na zavedení mýtného                

pro cizince na německých dálnicích. Ve vládnoucí koalici nemělo mýtné plnou podporu. Bavorským 

konzervativcům se ale podařilo začlenit tento bod do koaliční smlouvy a na tu se nyní Horst Seehofer 

odvolává.  

13. srpna se v Sevastopolu na Krymu sešla ruská vláda, prezident a zástupci regionálních vlád Ruské federace. 

Prezident Putin tam předsedal ruské Bezpečnostní radě. Na svém posledním zasedání projednávala 

Bezpečnostní rada hlavně situaci na východní Ukrajině, kde už podle Moskvy vypukla humanitární katastrofa.  

14. srpna oznámil maďarský statistický úřad, že maďarská ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí meziročně    

o 3,9 procenta, a zaznamenala tak svůj nejsilnější výkon za více než osm let. Maďarsko tak bylo druhé čtvrtletí 

za sebou nejrychleji rostoucí ekonomikou ze zemí visegrádské čtyřky a jednou z nejvýkonnějších ekonomik i v 

celé Evropské unii. 

14. srpna napadli  neznámí hackeři twitterový účet ruského předsedy vlády Dmitrije Medvěděva. Hackeři 

umístili na Twitter ruského premiéra zprávu o jeho odchodu exprezidenta z čela ruské vlády. Tisková služba 

vlády okamžitě reagovala prohlášením, že autorem nejnovějších zpráv není premiér a záznamy neodpovídají 

skutečnosti.  

17. srpna řekl britský předseda vlády David Cameron, že bude požadovat tvrdší postup proti radikálům                

z organizace Islámský stát. Britský premiér dále dodal, že řešení humanitární krize v severním Iráku nestačí. 

Pokud se nepodnikne rozhodná akce, islamisté by podle Camerona mohli brzy zaútočit v ulicích britských měst. 

 

Telegraficky:  

 Dne 13. srpna oznámil francouzský prezident Francois Hollande, že Francie dodá do Iráku zbraně k boji 
proti islámským radikálům, 

 dne 14. srpna zahájil papež František pětidenní návštěvu Jižní Koreje.  Jde o první návštěvu hlavy 

římskokatolické církve v Jižní Koreji po 25 letech.  
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