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Událost týdne: 
11. srpna se opakovaně sešly tisíce lidí v centru rumunské Bukurešti, aby protestovaly proti vládě 
Sociálních demokratů, kterou viní z korupce a pokusů o oslabení justice. Účastníci protestovali i 
proti zásahu policie vůči demonstrantům, k němuž došlo o den dříve a který si vyžádal více než 
450 zraněných. Jen v Bukurešti se dle médií sešlo v pátek kolem dvaceti tisíc lidí a desítky tisíc 
demonstrovaly v dalších městech. Demonstranti nesouhlasí například se zmírněním trestního 
zákona, který dle opozice umožní některým poslancům vládní koalice vyhnout se trestnímu 
stíhání. Jednat se má i o předsedu Sociálních demokratů Livia Dragneu, který se nemohl stát 
premiérem, neboť byl podmínečně odsouzen za volební podvody a podplácení. 

 
7. srpna uvedl právník ukrajinského režiséra Olega Sencova, který si v Rusku odpykává trest 
20letého vězení, že Sencov již 87. den odmítá potravu, což mu způsobuje zdravotní komplikace, 
zejména slabost a bolesti hlavy. Sencov se hladovkou snaží domoci propuštění 64 Ukrajinců 
z ruských věznic, kteří jsou dle něj politickými vězni. Sencov se na protest proti ruské anexi 
ukrajinského poloostrova Krym pokusil na jaře 2014 podpálit tamní kancelář ruské vládní strany 
Jednotné Rusko. Následně byl odsouzen za terorismus. Lidskoprávní organizace Sencův proces 
považují za politický.  
 
7. srpna vyzvala britská premiérka Theresa Mayová bývalého ministra zahraničí Borise Johnsona, 
aby se omluvil za své výroky, jimiž o den dříve přirovnal ženy v burkách k poštovním schránkám a 
bankovním lupičům. Tato vyjádření obsahoval jeho komentář pro deník The Daily Telegraph, 
ve kterém se Johnson paradoxně postavil proti zákazům zahalování obličeje na veřejnosti. 
 
8. srpna informovala agentura ČTK s odvoláním na americký server Politico, že ruský prezident 
Vladimir Putin měl během nedávného rusko-amerického summitu v Helsinkách nabídnout svému 
americkému protějšku Donaldu Trumpovi odzbrojovací jednání a jednání o snížení napětí ve 
východní Evropě. Putin údajně navrhl například prodloužení platnosti smlouvy o omezení 
jaderných zbraní, kterou v roce 2010 podepsali americký prezident Barack Obama a ruský 
prezident Dmitrij Medveděv, a jejíž platnost má skončit v roce 2025. Rusko informaci nepopřelo. 
Vytklo však USA, že nedokáže udržet v tajnosti obsah prezidentských rozhovorů. 
   
8. srpna informovala agentura ČTK s odvoláním na agenturu Reuters, že podle sdělení amerického 
ministerstva zahraničí přisuzují i Spojené státy vinu za útok nervově paralytickou látkou novičok 
proti bývalému ruskému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři Rusku. USA by proto ještě v srpnu 
měly proti Rusku vyhlásit nové sankce. Rusko veškerá obvinění rezolutně popírá. Ruský premiér 
Dmitrij Medveděv o dva dny později varoval, že Rusko bude sankce považovat za vyhlášení 
obchodní války ze strany USA. 
 
9. srpna informovala agentura ČTK s odvoláním na agenturu DPA, že v Německu je stále patrnější 
tlak na snížení přídavků na děti cizinců, které žijí mimo Německo. Celkový objem těchto dávek 
neustále roste. V posledních letech stoupl zejména počet příjemců ve východní Evropě. Radnice 
německých měst poukazují na „cílenou migraci do sociálního systému Německa“ a na mnohdy 
podvodné způsoby získání přídavků. 
 
11. srpna prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, že Spojené státy „rozčílily“ Turecko 
kvůli sporu o amerického pastora Andrewa Brunsona, jenž byl zadržen v Turecku a tamní úřady 
ho viní z terorismu a špionáže. USA se dle Erdogana otáčejí k Turecku zády. Americký prezident 
Donald Trump ohlásil během téhož týdne záměr zdvojnásobit cla na dovoz oceli a hliníku 
z Turecka. V důsledku prudkého zhoršení americko-tureckých vztahů v poslední době výrazně 
oslabil kurz turecké liry. Erdogan avizoval, že Turecko bude s Čínou, Ruskem a Ukrajinou 
obchodovat v národních měnách.     
 
Telegraficky 

- Dne 11. srpna informovala agentura ČTK s odvoláním na tiskovou agenturu Interfax, že podle 
průzkumu ruské státní agentury VCIOM schvaluje 62,8 % Rusů počínání Vladimira Putina ve funkci 
ruského prezidenta. Státní průzkum tak dokládá, že Putinova popularita v posledních měsících klesá. 
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