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Událost týdne: 

Dne 26. srpna uvedla média, že německá vláda poskytne letos spolkovým zemím dodatečných 500 milionů eur 

(13,5 miliardy Kč) na řešení dopadů uprchlické vlny. Dosud na tyto účely uvolnila miliardu eur, celkové náklady 

se pro letošní rok přitom odhadují na deset miliard (271 miliard Kč). Německý prezident Joachim Gauck 

následně prohlásil, že situace kolem běženců je pro zemi velká výzva, je ale přesvědčen, že se s ní Německo 

dokáže vypořádat. 

24. srpna vyznamenal francouzský prezident Francoise Hollande vojáky, kteří ve vlaku zmařili údajný 

teroristický útok. Hrdinové z rychlovlaku na trase Amsterdam-Paříž obdrželi nejvyšší francouzské státní 

vyznamenání. Řád čestné legie dostali tři Američané a jeden Brit. 

25. srpna oznámila média, že nový polský prezident Andrzej Duda údajně zneužíval poslanecké náhrady. Podle 

médií si jako poslanec nechal od kanceláře dolní komory polského parlamentu proplácet soukromé cesty  

do Poznaně. Jeho volební obvod byl přitom v Krakově. Strana Právo a spravedlnost, za kterou byl Duda 

poslancem, označuje aféru za politický útok.  

25. srpna uvedly maďarské úřady, že Maďarsko  vyslalo policejní posily k hranicím se Srbskem, kudy do země 

navzdory pokračující stavbě plotu stále proudí tisíce uprchlíků.  Migranti mířící ze Srbska se totiž stále častěji 

dostávají do Maďarska tak, že se prostřihávají novým plotem z ostnatého drátu. 

25. srpna oznámila média, že britská královská pošta příští rok vydá památeční známku na počest zesnulého 

Nicholase Wintona. Pošta tak vyhoví petici, pod kterou se v krátké době sešlo přes 100 tisíc podpisů. Sir 

Nicholas Winton, označovaný za britského Oskara Schindlera, zemřel minulý měsíc ve věku 106 let. 

26. srpna NATO odmítlo (podle tiskové agentury DPA) požadavek, aby se zapojilo do ochrany hranic některých 

evropských zemí v rámci nynější migrační krize. Podle mluvčího Severoatlantické aliance řešení takových 

problémů Alianci nepřísluší. Byl navíc zmíněn výrok Andreje Babiše o možnosti takovéto alianční pomoci. 

27. srpna oznámila média, že od začátku letošního roku dorazilo do Itálie přes 111 000 migrantů, s příjezdem 

dalších 20 000 uprchlíků úřady počítají v září.  Takřka třetinu všech migrantů tvoří Eritrejci, kterých je přes 29 

000, druhou nejpočetnější skupinou jsou Nigerijci následováni Somálci, Súdánci a Syřany. 

28. srpna oznámilo rakouské ministerstvo vnitra, že v nákladním voze nalezeném na východě Rakouska byla 

těla 71 běženců, mezi nimi čtyř dětí.  Rakouská prokuratura předpokládá, že uprchlíci se  

v chladírenském voze udusili. Šéf policie rakouské spolkové země Burgenland Hans Peter Doskozil uvedl,  

že v Maďarsku byli v souvislosti s případem zadrženi tři podezřelí. 

 

 

Telegraficky: 

 Dne 26. srpna zahájil ukrajinský prezident Petro Porošenko dvoudenní návštěvu Bruselu, kde se sešel 

s prezidentem Evropské unie Donaldem Tuskem či předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem 

Junckerem. 

 

mailto:info@cevro.cz

