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Událost týdne: 

Dne 18. srpna řekla německá kancléřka Angela Merkelová na návštěvě Lotyšska, že Severoatlantická aliance  

u svých východních členů oproti nynějšku velmi výrazně posílí svou vojenskou přítomnost, základny zde ale 

budovat nebude. Merkelová dále při setkání se svou lotyšskou kolegyní Laimdotou Straujumaovou řekla,  

že Riga se může spolehnout na německé závazky vůči Lotyšsku. Stejná slova o německé solidaritě vzkázala  

i do sousední Litvy a Estonska, které jsou spolu s Lotyšskem členy NATO. 

18. srpna oznámila turecká média, že  tureckým premiérem se pravděpodobně stane dosavadní ministr 

zahraničí Ahmet Davutoglu. Vše potvrdil dosluhující turecký prezident Abdullah Gül. Toho ve funkci 28. srpna 

nahradí dosavadní předseda vlády Recep Tayyip Erdogan, jenž předminulý víkend zvítězil v prezidentských 

volbách. 

20. srpna oznámil bývalý francouzský premiér Alain Juppé, že by se chtěl v roce 2017 ucházet o prezidentské 

křeslo.  V médiích se již dříve objevily spekulace, že by o nejvyšší post v zemi opět stál i bývalý prezident 

Nicolas Sarkozy. 

21. srpna oznámila světová média, že Turecko ostře odmítlo návrh radikálů z Islámského státu (IS), kteří 

ovládají severovýchodní Sýrii a severozápadní Irák, aby jim předalo kontrolu nad hrobem turecké historické 

osobnosti, šáha Sulajmána, který se nachází v Sýrii. Výměnou extremisté nabídli propuštění  

49 zaměstnanců tureckého konzulátu v severoiráckém Mosulu, které islamisté zajali v červnu při obsazení 

tohoto druhého největšího iráckého města.  

22. srpna rozhodl moskevský soud, že čtveřici mladých aktivistů, kteří v týdnu na jedné z výškových budov 

vyvěsili ukrajinskou vlajku a přemalovali pěticípou rudou hvězdu ukrajinskými barvami - žlutou a modrou-, 

uloží domácí vězení. Dva mladíci a dvě dívky se měli podle soudu dopustit vandalismu a zneuctění památky. 

 Za tuto akci jim původně hrozily tři roky vězení, policie ale přidala i obvinění z výtržnictví, které se trestá až 

sedmi lety. Sami obvinění se k činu nepřiznali. Tvrdí, že jako členové klubu parašutistů chtěli z věže seskočit. 

Přemalovaná hvězda i ukrajinská vlajka už tam podle nich v té době byly.  

23. srpna oznámila média, že britská vláda chystá novou legislativu pro boj s radikálními britskými islamisty.  

Ta se chce soustředit například na radikální duchovní, kteří nabádají k násilnostem. Ministryně vnitra Theresa 

Mayová prozradila, že chce kriminalizovat jednotlivce za členství v islamistických organizacích, které nabádají k 

násilí, ale nepodílejí se přímo na terorismu.  

24. srpna řekla německá kancléřka Angela Merkelová, že nechce, aby řešení ukrajinského konfliktu poškodilo 

Rusko. Zároveň neočekává, že plánované setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho 

ukrajinským protějškem Petrem Porošenkem příští týden v Minsku přinese nějaký průlom v krizi.  

 

Telegraficky:  

 Dne 19. srpna řekl ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk, že škody způsobené bojovými operacemi  

na východě Ukrajiny dosahují podle odhadů ukrajinské vlády výše osmi miliard dolarů (asi 160 miliard 

korun). 


