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Událost týdne:  
27. listopadu porazil v primárkách francouzské pravice bývalý premiér Francois Fillon dalšího 
francouzského expremiéra Alaina Juppého. Fillon se tak stane kandidátem francouzské pravice 
pro nadcházející prezidentské volby na jaře 2017, ve kterých má podle aktuálních průzkumů 
velkou šanci na celkové vítězství.  
 
21 . l istopadu informovala agentura ČTK, že podle agentury RIA Novosti uvedl ruský poslanec a 
šéf branného výboru horní komory parlamentu Viktor Ozerov, že Rusko rozmístí  v oblasti 
Kaliningradu protiraketový systém S-400 a mobilní rakety krátkého doletu Iskander  jako 
protiopatření americkému protiraketovému systému. Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo 
Rusko, aby nepodnikalo kroky, které ohrožují stabilitu evropské bezpečnosti. Podle prezidenta 
Vladimira Putina je však důležité disponovat účinnou vojenskou protisilou. Přesun raket 
Iskander do Kaliningradu potvrdilo Rusko už v  říjnu. Tvrdilo však, že se jedná o součást 
dočasného vojenského cvičení.  
 
24. l istopadu oznámil předseda Evropského parlamentu  (EP) Martin Schulz, že se v příštím roce 
nebude znovu ucházet o předsednický post  v EP, neboť chce být aktivní na domácí německé 
polit ické scéně, kde zamýšlí kandidovat do Spolkového sněmu. O Schulzovi se nejčastěji mluví 
jako o možném nástupci Franka-Waltera Steinmeiera ve funkci ministra zahraničí, ale i jako o 
potenciálním kandidátovi  SPD na kancléře, neboť dle průzkumů veřejného mínění by měl větší 
šance porazit současnou kancléřku Angelu Merkelovou (CDU), než předseda SPD Sigmar 
Gabriel.    
 
24. l istopadu vyzval Evropský parlament k pozastavení přístupových jednání  EU s Tureckem a to 
kvůli aktuální znepokojivé situaci v zemi, kde po červencovém pokusu o státní převrat zahájila 
turecká vláda rozsáhlé čistky vůči skutečným i domnělým odpůrcům režimu. Podle právně 
nezávazného usnesení by rozhovory mohly být opětovně obnoveny, až bude v  Turecku ukončen 
výjimečný stav.  Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan následující den v reakci na usnesení 
pohrozil EU otevřením tureckých hranic pro uprchlíky a zopakoval, že EU svou část readmisní 
dohody o navracení uprchlíků nedodržuje. Podle Erdogana například Turecko neobdrželo 
všechny slíbené peníze.      
 
24. l istopadu informoval deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, že předseda bavorské CSU 
Horst Seehofer prohlásil, že pokud se nepodaří prosadit strop pro  přij ímání maximálně 200 tisíc 
uprchlíků ročně, nebude se jeho strana po německých parlamentních volbách 2017  účastnit 
vlády. Angela Merkelová, spolková kancléřka a předsedkyně CDU, jež tvoří tradičně na spolkové 
úrovni se sesterskou CSU společnou frakci,  tuto horní hranici odmítá. Podle Seehofera budou 
následující měsíce do podzimních parlamentních voleb v příštím roce těmi nejtěžšími, které 
CDU a CSU za poslední desítky let zažily.  
 
27. l istopadu odmítli Švýcaři v referendu návrh Zelených na zkrácení životnosti pěti švýcarských 
jaderných elektráren a zákaz budování nových. V reakci na havárii japonské elektrárny 
Fukušima v roce 2011  oznámila švýcarská vláda, že jaderné elektrárny budou v  zemi odstaveny 
po konci jejich přirozené živostnosti, tedy asi do roku 2050. Zelení se snažili prosadit rychlej ší 
konec jaderné energie ve Švýcarsku.  
 
Telegraficky 

- Dne 24. listopadu informovala agentura ČTK o výsledcích průzkumu nezávislého centra 
Levada, podle nichž vystoupala popularita ruského prezidenta Vladimira Putina až k  86 % , 
což značí jeho nejvyšší  popularitu od roku 2008. Pouze 14 %  Rusů je s počínáním Putina v čele 
země nespokojených. Podle 56 %  respondentů se věci v Rusku ubírají správným směrem, 26 %  
Rusů zastává opačný názor a zbytek neví. Putin vede s  59 %  i žebříček nejdůvěryhodnějších 
ruských polit iků.  
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