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Událost týdne: 

Dne 3. září přicestoval na státní návštěvu Estonska americký prezident Barack Obama. Americký prezident se 

setkal s prezidenty pobaltských států a pronesl projev k současné mezinárodní situaci. Podle Obamy je 

 Severoatlantická aliance odhodlána bránit všechny své členy, tedy i východní členy. Prezident Obama dále 

řekl, že demokratické zřízení vždy zvítězí, neboť touha po svobodě a demokracii nikdy nezmizí. Pobaltí  

a jeho cestu za demokracií označil šéf Bílého domu za příklad pro celý svět. 

1. září byly oznámeny konečné výsledky zemských voleb ve spolkové republice Sasko. Podle zemské volební 

komise získala vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) 39,4 % hlasů. Na druhém místě skončila 

postkomunistická Die Linke s 18,9 % hlasů. Třetí nejsilnější stranou v saském zemském sněmu bude sociální 

demokracie (SPD), kterou volilo 12,4 % voličů. Euroskeptická Alternativa pro Německo (AfD) po zisku 9,7 % 

bude mít první zástupce v některém z německých zemských sněmů. Do zemského sněmu se dostali 

také Zelení se ziskem 5,7 % hlasů. Ze saského parlamentu po deseti letech vypadne krajně pravicová 

Národnědemokratická strana Německa (NPD), která těsně nepřekročila potřebnou pětiprocentní hranici. Volby 

provázela nízká účast, přišla jen necelá polovina voličů.  

2. září oznámila polská média, že se pravděpodobně v nejbližších dnech objeví jméno nového polského 

premiéra. Dosavadní polský premiér Donald Tusk se připravuje na odchod do Bruselu, kde se v prosinci stane 

prezidentem Evropské rady. Velkou šanci na premiérský post má údajně Ewa Kopaczová, předsedkyně dolní 

komory polského parlamentu. Donald Tusk by mohl rezignovat na post premiéra již tento měsíc, aby se mohl  

v prosinci ujmout nově získané funkce předsedajícího summitů Evropské unie. 

3. září byl ve Francii zveřejněn průzkum k preferencím některých možných kandidátů na úřad prezidenta. Podle 

průzkumu by předsedkyně francouzské nacionalistické pravicové strany Národní fronta (FN) Marine Le Penová 

měla šanci vyhrát i druhé kolo prezidentských voleb, pokud by se proti ní postavila stávající hlava státu 

François Hollande. Podle tohoto průzkumu by Le Penová dostala ve druhém kole 50 % hlasů, pokud by proti ní 

stál mimořádně nepopulární Hollande. Roli zachránce rozkolísané pravice by měl údajně převzít Sarkozy, který 

by mohl Le Penovou porazit již v prvním kole s 30 % hlasů, zatímco krajně pravicová politička by se musela 

spokojit jen s 23 %. Pokud by se proti Le Penové postavili další pravicoví kandidáti, o nichž se nejvíce mluví, 

jako jsou bývalí premiéři Alain Juppé či François Fillon, pak by měli  

v prvním kole od 16 do 24 % hlasů, zatímco vůdkyně Národní fronty by je s přehledem porazila s nejméně 33 % 

hlasů. 

4. září oznámil předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker, že už má v ruce kompletní seznam 

kandidátů na komisaře Evropské unie. Jako poslední země svou uchazečku o funkci v čele společenství 

nominovala Belgie. Mezi osmadvaceti politiky je však pouhých sedm žen, mimo jiné také dosavadní česká 

ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. Ta by podle zpravodajského webu EurActiv mohla v nové komisi 

spravovat oblast dopravy a vesmíru.  

 

Telegraficky:  

 Dne 4. září začal  ve velšském Newportu dvoudenní summit Severoatlantické aliance (NATO). Generální 

tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen řekl, že se jedná o nejdůležitější summit v historii.  


