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Událost týdne: 

Dne 31. ledna zvolil italský parlament novým prezidentem třiasedmdesátiletého ústavního soudce Sergia 

Mattarellu. Za kandidáta ho navrhla vládní Demokratická strana. Mattarella byl zvolen až ve čtvrtém kole, kdy 

stačily hlasy nadpoloviční většiny volitelů. Prezidenta vybíralo kolegium 1 009 volitelů složené  

z poslanců dolní komory, senátorů a zástupců 20 regionů.  

26. ledna oznámil předseda vítězné strany SYRIZA Alexis Tsipras, že sestaví koaliční vládu s pravicovou stranou 

 Nezávislí Řekové. Společně obsadí zástupci obou uskupení v třísetčlenném parlamentu 162 křesel  

- 149 zástupci Syrizy, 13 Nezávislí Řekové. Malá strana Nezávislých Řeků dostane za podporu radikální levice tři 

křesla ve vládě, mimo jiné i post ministra hospodářství. Prezident Karolos Papulias ve stejný den jmenoval 

předsedu vítězné strany premiérem a pověřil ho sestavením nové vlády. 

27. ledna začal v Osvětimi pietní akt u příležitosti 70. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora 

Osvětim-Březinka sovětskou armádou. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili zástupci mnoha zemí světa. 

Chyběl ruský prezident Vladimir Putin.  

28. ledna zablokovala sociální síť Facebook v Turecku stránky, které údajně urážely proroka Mohameda. 

Vyhověla tak rozhodnutí tamního soudu, který hrozil, že pokud to společnost neudělá, odstřihne Turecko  

od přístupu na tuto sociální síť. Tureckému soudu vadilo, že tamní deník a internetové stránky zveřejnily výběr 

karikatur proroka Mohameda z francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo.  

29. ledna  uvedl šéf ruské delegace u Parlamentního shromáždění Rady Evropy Alexej Puškov, že Ruská 

delegace pozastavuje svou činnost v Parlamentním shromáždění minimálně do konce roku a přerušuje veškeré 

kontakty s touto organizací. Parlamentní shromáždění Rady Evropy bojkot ruské delegace potvrdilo. Do dubna 

jí prodloužilo zákaz hlasování. Důvodem je anexe ukrajinského Krymu a podpora proruských separatistů na 

Ukrajině.  

30. ledna zveřejnil španělský statistický úřad, že hrubý domácí produkt Španělska se loni zvýšil o 1,4 %  

po poklesu o 1,2 % v předchozím roce. V posledním čtvrtletí loňského roku ekonomika proti předchozím třem 

měsícům stoupla o 0,7 %.  

31. ledna se konala v Madridu několikatisícová demonstrace, kterou svolala nová levicová strana Podemos 

hlásící se k politice řecké Syrizy. Demonstrace se konala proti současné vládě a zaběhlým politickým stranám.  

1. února zveřejnila média zprávu, že pětihodinové jednání zástupců Ruska, Ukrajiny, OBSE a separatistů v 

Minsku skončilo neúspěchem. Z neúspěchu mírových jednání se navzájem obviňují proruští separatisté a Kyjev, 

který zastupoval bývalý prezident Leonid Kučma. 

 

Telegraficky: 

 Dne 31. ledna zemřel ve věku 94 let bývalý německý prezident Richard von Weizsäcker. 


