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Událost týdne: 
18. září se dohodli předsedové německých vládních stran Angela Merkelová (CDU), Horst 
Seehofer (CSU) a Andrea Nahlesová (SPD), že šéf německé civilní kontrarozvědky Hans-Georg 
Maassen skončí kvůli svým výrokům týkajícím se útoků na uprchlíky v Chemnitzu (Saské Kamenici) 
ve funkci. Maassen se má stát státním tajemníkem na ministerstvu vnitra vedeném Seehoferem, 
který za Maassenem v průběhu kauzy stál. Opozice tento záměr okamžitě zkritizovala i kvůli tomu, 
že Maassen si měl díky novému postu polepšit o zhruba 2600 eur měsíčně. Seehofer koncem 
týdne informoval, že Maassenovo platové zařazení zůstane stále stejné.  
 
18. září oznámil maďarský premiér Viktor Orbán po schůzce s ruským prezidentem Vladimirem 
Putinem v Kremlu, že se s Putinem dohodli na prodloužení smlouvy o dodávkách plynu, která má 
vypršet koncem roku 2019. Orbán sdělil, že smlouva má být prodloužena i v roce 2020. Dodal, že 
Putina požádal, aby uvažoval o možnosti vést plynovod skrz Maďarsko.  
 
18. září oznámila berlínská nemocnice Charité, do níž byl v předchozím týdnu převezen z Moskvy 
bývalý vůdce ruské protestní skupiny Pussy Riot Pjotr Verzilov, že Verzilov byl s největší 
pravděpodobností otráven. Třicetiletý aktivista již není v ohrožení života. Později v témže týdnu 
informovala ruská média, že podle skupiny Pussy Riot souvisí otrava jejího zakladatele Verzilova 
se smrtí tří ruských novinářů ve Středoafrické republice, k níž došlo v červenci. Novináři tam 
údajně natáčeli snímek o ruských žoldnéřích v Sýrii a Iráku. Někdejší Verzilovova manželka 
Naděžda Tolokonnikovová uvedla, že Verzilov se den před otravou dostal k informacím o 
možných původcích útoků na novináře.   
 
19. září se v rakouském Salcburku uskutečnila společná večeře premiérů a prezidentů 28 zemí EU, 
která se protáhla až do brzkého rána následujícího dne. Státníci diskutovali zejména o migrační 
politice a o brexitu. V otázce migrace se shodli na nutnosti větší spolupráce s Afrikou, zejména 
s Egyptem, a posílení ochrany vnějších hranic EU. Pro vývoj situace kolem brexitu budou zásadní 
jednání naplánovaná na první polovinu října, během nichž by měly být vyjasněny sporné body jako 
například režim hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Na summitu EU po polovině října by tak 
již měla ležet na stole definitivní dohoda. Pokud k domluvě nedojde, odejde Británie z EU bez 
dohody. 
 
20. září rozhodla krajská volební komise v Přímořském kraji na ruském Dálném východě o zrušení 
voleb tamního gubernátora. Existovalo totiž důvodné podezření, že volby byly zfalšovány tak, aby 
vyhrál kandidát Kremlu a stávající gubernátor Andrej Tarasenko. Nové volby se mají uskutečnit do 
16. prosince, Tarasenko už kandidovat nehodlá. Během téhož týdne odstoupil z druhého kola 
voleb v jihosibiřské Chakasii další kandidát vládní strany Jednotné Rusko Viktor Zimin, jehož 
v prvním kole porazil kandidát komunistů Valentin Konovalov. Jednotné Rusko navíc dále oslabilo 
koncem týdne, kdy byl ve druhém kole voleb v Chabarovském kraji na Dálném východě poražen 
její kandidát Vjačeslav Šport kandidátem nacionalistů Sergejem Furgalem.  
 
23. září uveřejnil list Sunday Mirror rozhovor s předsedou britských labouristů Jeremy Corbynem, 
v němž Corbyn uvedl, že podpoří možnost vypsání druhého referenda o brexitu, pokud tak strana 
rozhodne. Zdůraznil však, že jako řešení nastalé politické krize v Británii upřednostňuje spíše 
uspořádání předčasných parlamentních voleb. Možnost opakování referenda vyloučila britská 
premiérka Theresa Mayová o několik dnů dříve během svého projevu na neformální schůzce 
prezidentů a premiérů zemí EU v Salcburku. Britská média hodnotila proslov jako „katastrofu“ a 
„ponížení“. 
 
Telegraficky 

- Dne 22. září protestovalo kolem deseti tisíc lidí v Moskvě proti chystané důchodové reformě, 
která zvyšuje věk odchodu do důchodu. Demonstraci svolali komunisté. 
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