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Událost týdne: 
14. srpna se v italském Janově zřítila až 200metrová část frekventovaného mostu na dálnici A10. 
Z výšky 45 metrů tak spadlo až 35 osobních automobilů a několik kamionů. Nehoda si vyžádala 
více než 40 obětí. Italská vláda viní z neštěstí firmu Autostrade per l'Italia, která most provozovala 
a požaduje rezignaci jejího vedení. Firmě chce také odebrat koncesi a vymáhat pokutu. Firma 
odpovědnost odmítá a chce vyčkat na závěry vyšetřování. Na pomoc Janovu vyčlenila 500 milionů 
eur a chce zřídit fond pro pozůstalé obětí. 
 
13. srpna řekl tiskový odbor Ministerstva vnitra SR, že slovenská ministryně vnitra Denisa Saková 
(Smer-SD) zbaví mlčenlivosti všechny osoby, které budou chtít orgány činné v trestním řízení 
vyslechnout v souvislosti s únosem vietnamského podnikatele Trinha Xuana Thanha. Thanh měl 
být podle německých médií unesen z Berlína do Vietnamu slovenským vládním letadlem. 
Slovenský generální prokurátor sdělil, že už zbavil mlčenlivosti celkem 44 lidí. Saková už přijala ve 
své kanceláři také německého velvyslance na Slovensku Joachima Bleickera, jehož informovala, 
že se vydá do Německa navštívit německého ministra vnitra.  
 
14. srpna oznámila maltská vláda, že loď Aquarius, která v předešlém týdnu nalodila na palubu 141 
migrantů v lybijských vodách, bude moci zakotvit v maltském přístavu. Malta se rozhodla umožnit 
vylodění migrantů poté, co se pět unijních zemí - Španělsko, Francie, Německo, Portugalsko a 
Lucembursko – dohodlo na jejich převzetí. Později v témže týdnu se k těmto zemím přidala i Itálie. 
 
16. srpna oznámil kyjevský soud, že ukrajinská prokuratura žádá trest 15letého odnětí svobody pro 
někdejšího ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. Ten čelí obvinění z vlastizrady, útoku na 
územní celistvost země a z vedení agresivní války. Prezident je souzen v nepřítomnosti, neboť po 
nepokojích v roce 2014 prchnul do Ruska. 
 
18. srpna zemřel ve věku 80 let bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan. Annan stál v čele OSN 
v mezi lety 1997 až 2001. Podle vyjádření Nadace Kofiho Annana zemřel nositel Nobelovy ceny za 
mír z roku 2001 poklidně po krátké nemoci ve švýcarském Bernu.  
 
18. srpna informovala kancelář běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že Lukašenko 
provedl zásadní změny v běloruské vládě, když odvolal jejího předsedu Andreje Kobjakova a 
vyměnil i několik dalších klíčových ministrů. Novým premiérem jmenoval dosavadního šéfa státní 
rozvojové banky Sjarheje Rumase, který už dříve působil jako místopředseda běloruského 
kabinetu. Lukašenko již o několik dní dříve kritizoval neefektivnost kabinetu. 
 
19. srpna informovala agentura ČTK s odvoláním na agenturu AP, že Kypr vydal ke stíhání do 
Egypta egyptského občana Sajfa Addína Mustafu, který v březnu 2016 unesl letadlo směřující 
z Alexandrie do Káhiry s 64 lidmi na palubě a donutil jej přistát v kyperské Larnace. Mustafa tvrdí, 
že chtěl akcí poukázat na „fašistický režim“ egyptského prezidenta Abdal Fattáha Sísího. Za 
únosem letadla však dle spekulací mohou být i rodinné problémy, neboť na Kypru údajně žije 
Mustafova bývalá partnerka i s jejich dětmi. Mustafovu vydání loni zabránil Evropský soud pro 
lidská práva, který chtěl nejprve přezkoumat, zda mu po návratu do vlasti nehrozí mučení či 
nelidské zacházení. Mustafa se ale dle kyperského ministerstva spravedlnosti rozhodl proti vydání 
nadále nevzdorovat.  
 
Telegraficky 

- Dne 15. srpna informovala agentura ČTK s odvoláním na agenturu Interfax, že kancelář ruského 
prezidenta Vladimira Putina odmítla žádost matky ukrajinského režiséra Olega Sencova o 
milost pro jejího syna. Kreml svůj krok odůvodnil tím, že žádost by musel sepsat sám Sencov. 

- Dne 18. srpna se v Berlíně uskutečnil pochod stovek neonacistů, kteří si připomínali 31. výročí 
úmrtí Rudolfa Hesse, zástupce nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Akce byla silně kontrolována 
policií. Proti neonacistickému pochodu protestovaly v předchozích dnech stovky lidí na 
několika demonstracích.  
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