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Událost týdne: 

Dne 25. ledna se v Řecku konaly předčasné parlamentní volby. Podle oficiálních výsledků volby vyhrála levicová 

opoziční strana SYRIZA, která získala 36,3 % všech hlasů a s bonusem 50 křesel pro vítěze obsadí v parlamentu 

149 křesel. Druhá skončila dosavadní vládní pravicová strana Nová demokracie se ziskem  

27,8 procenta hlasů. Třetí místo obsadila krajně pravicová strana Zlatý úsvit s 6,4 procenta hlasů. Další strany, 

které usednou v řeckém parlamentu, jsou hnutí Potami (Řeka), Komunistická strana Řecka, Nezávislí Řekové a 

socialistická strana PASOK. Vítěz voleb nezískal absolutní většinu, ke které mu chybí 2 křesla. Volební účast byla 

61 %. 

19. ledna oznámilo vedení německé euroskeptické neparlamentní strany Alternativa pro Německo (AfD),  

že zákaz veřejných shromáždění v Drážďanech, který vyhlásila policie kvůli teroristické hrozbě, je omezení 

demokracie. Policie zakázala všechna veřejná shromáždění v Drážďanech, protože získala informace  

o chystaném útoku na demonstraci hnutí Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida). Podle 

vysokých německých politiků jsou opatření nutná, ale nesmí se stát pravidlem. 

20. ledna převzal francouzské občanství Afričan Lassan Bathily. Dostal ho ve zrychleném řízení za záchranu 

několika zákazníků košer lahůdkářství, které nedávno přepadl radikální islamista. Petici požadující okamžité 

udělení občanství podepsalo přes 300 tisíc lidí. 

21. ledna řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, že Rusko je odhodlané udělat maximum pro zastavení bojů 

na jihovýchodní Ukrajině. Poznamenal také, že neexistují důkazy o ruských vojácích, kteří by byli zapojení  

do bojů proti ukrajinské armádě, nebo o zbraních dodávaných separatistům z Ruska. 

21. ledna oznámil zakladatel hnutí Pegida Lutz Bachmann, že odstupuje z čela protiislámského hnutí. Důvodem 

odchodu jsou jeho urážky na adresu cizinců, které Bachmann napsal loni v září na Facebooku. Za ně ho 

kritizoval i organizační výbor Pegidy. Drážďanské státní zastupitelství po posouzení Bachmannových výroků 

proti němu zahájilo trestní stíhání, protože podněcování k nenávisti - stejně jako nadávky cizincům - jsou  

v Německu trestné.  

22. ledna řekl ukrajinský předseda vlády Arsenij Jaceňuk, že navrhl vyhotovit mobilizační plány národního 

hospodářství pro případ války. Zároveň oznámil, že vláda rozhodla o zvýšené ostraze strategických objektů  

po celé zemi. Podle ukrajinských médií byly už hlídky posíleny ve východoukrajinském Charkově. 

24. ledna vydal Evropský židovský kongres průzkum zabývající se znalostmi mladých lidí o dění ve 20. století. 

Podle průzkumu každý čtvrtý Brit mezi 18 a 35 lety věří, že by se mohl za jeho života opakovat holocaust. Dále 

téměř 60 % dotazovaných mladých Britů nevědělo nic o tom, že během holocaustu zemřelo přes 6 milionů 

Židů. Dalších 15 % z nich by pak souhlasilo, aby měli Židé zapsané své náboženství v osobních dokladech. Stejný 

počet dotazovaných by zase uvítal, kdyby museli Židé jasně označovat své podniky. 

 

Telegraficky: 

 Dne 19. ledna řekl britská ministryně vnitra Theresa Mayová, že vláda musí zdvojnásobit své úsilí,  
aby vymýtila rostoucí antisemitismus v zemi, 

 dne 20. ledna řekl ruský prezident Vladimir Putin, že Rusko se ubrání, aniž by se nechalo zatáhnout  
do závodů ve zbrojení. 


