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Událost týdne: 

Dne 20. srpna podal řecký premiér Alexis Tsipras demisi své vlády. Řecký premiér požádal prezidenta  

o uspořádání předčasných parlamentních voleb. Vyjednáním podmínek nového záchranného programu vláda 

podle premiéra vyčerpala svůj mandát a Řekové teď musí znovu rozhodnout, kdo má vést zemi dál. Řeky tak 

letos čeká již druhé předčasné hlasování. Podle řeckých médií by se volby měly konat 20. září, termín ale 

stanoví hlava státu. Následně z vládní strany Syriza vystoupilo 25 zákonodárců ultralevicového křídla. 

Poslanecké mandáty ale nesloží, chtějí založit novou stranu pod názvem Lidová jednota (Popular Unity). 

17. srpna vyčlenila Organizace spojených národů na pomoc Donbasu 316 milionů dolarů. Vedle přímé 

humanitární pomoci mají prostředky jít také na obnovu válkou zničené infrastruktury. Program pomoci OSN 

přivezl do Donbasu emisar generálního tajemníka Neil Walker. Spojené národy chtějí přispět k obnově 

sociálního systému a vytváření nových pracovních míst.  

18. srpna přicestoval na anektovaný krymský poloostrov ruský prezident Vladimir Putin. Ruský prezident zde 

oslavil 170. výročí založení Ruské zeměpisné společnosti. Ukrajinský prezident Petro Porošenko označil Putinův 

příjezd na Krym za výzvu civilizovanému světu a pokračování scénáře vyostřování situace. Vladimír Putin - jak 

řekl - doufá, že se Ukrajina postaví na vlastní nohy, zbaví se zahraničních poručníků a bude své zítřky budovat 

společně s Ruskem. Ruský prezident se na Krymu sešel také s představiteli proruské části tamních Tatarů. 

Podle jeho názoru se za jejich práva nejvíce berou ti, kdo chtějí získat západní granty. 

18. srpna schválily finanční pomoc zadluženému Řecku parlamenty  v Estonsku, Španělsku a Rakousku.  

V Estonsku, kde má koaliční vláda Taaviho Roivase ve sněmovně většinu, hlasovalo pro třetí záchranný balík 50 

poslanců, 37 bylo proti a šest zákonodárců se zdrželo. Mezi těmi, kdo hlasovali proti, byl podle estonských 

médií jeden vládní poslanec. Dalších pět koaličních poslanců bylo i mezi těmi zákonodárci, kteří se zdrželi 

hlasování. Ve Španělsku, kde premiér Mariano Rajoy parlament o souhlas požádal už v červenci, a to přesto, že 

podle zákona se sněmovna k dohodě o Řecku vyjadřovat nemusela, hlasovalo pro finanční pomoc této zemi 

297 poslanců. Proti bylo 20 a pět se zdrželo, informoval server Open Europe. V Rakousku se podle agentury 

Reuters k záchrannému programu vyslovovala pouze osmnáctičlenná stálá komise pro Evropský stabilizační 

mechanismus (ESM), která pomoc Řecku schválila. 

19. srpna schválil německý Spolkový sněm velkou většinou třetí záchranný balíček pro Řecko. Pro další 

evropskou pomoc zadlužené zemi se vyslovilo 454 z 585 přítomných poslanců. 

21. srpna informovaly agentury, že přistěhovalci pronikli do nákladního vlaku mířícího tunelem pod 

Lamanšským průlivem do Británie. Souprava byla zastavena a běženci byli vráceni na francouzské území. 

Provoz v tunelu byl kvůli tomuto incidentu zpomalen. 

 

 

Telegraficky: 

 Dne 20. srpna oznámilo řecké ministerstvo financí, že Řecko obdrželo prvních 13 miliard eur (přes 350 

miliard Kč) z nového záchranného programu.  
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