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Událost týdne:  
31 . října informovala agentura ČTK s odvoláním na agenturu APA, že rakouský kancléř 
Sebastian Kurz a vicekancléř Heinz-Christian Strache avizovali na zasedání vlády, že 
Rakousko nepřijme globální pakt OSN o migraci, který bude oficiálně schválen v  prosinci v 
marockém Marrákeši. Dohoda podle nich v některých bodech ohrožuje rakouskou národní 
suverenitu. Pakt, od něhož loni odstoupily i USA, je nezávazným dokumentem cíl ícím na 
zlepšení mezinárodního řešení migrace.  
 
30. října byl v německém Oldenburgu zahájen soudní proces s pravděpodobně největším 
masovým vrahem v dějinách Spolkové republiky, ošetřovatelem Nielsem Högelem. Högel 
je obžalován z vraždy 100 pacientů v letech 2000 až 2005, k činům se přiznal. Počet obětí 
však může být i dvojnásobný. Ošetřovatel měl pacientům podávat nepředepsané léky 
ovlivňující činnost srdce, aby následně mohl prokázat své schopnosti  při jejich oživování .  
 
31 . října sdělil  úřad tureckého prokurátora, že saúdskoarabský novinář Džamál Chášukdží 
byl začátkem října po svém příchodu na konzulát své země v  tureckém Istanbulu uškrcen.  
Turecký prokurátor se již před tím sešel s prokurátorem Saúdské Arábie, který však 
neodpověděl na klíčové otázky včetně toho, kde se nachází Chášukdžího tělo.  Chášukdžího 
vražda na diplomatickém území vyvolala velké mezinárodní pobouření. Více než stovka 
osobností z celého světa vyzvala generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese k iniciaci 
mezinárodního vyšetřování případu.         
 
1 . l istopadu uvedla německá kancléřka Angela Merkelová na společné tiskové konferenci 
s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem v Kyjevě, že Německo bude i nadále 
prosazovat prodloužení protiruských sankcí, neboť stále nejsou dodržovány minské mírové 
dohody cíl ící na zklidnění konfl iktu mezi ukrajinskou vládou a proruskými separatisty na 
východě Ukrajiny.   
 
4. l istopadu zveřejnil  institut Ifop výsledky průzkumu pro květnové volby do Evropského 
parlamentu, v němž se Národní sdružení (dříve Národní fronta) vedené francouzskou 
nacionalistkou Marine Le Penovou vůbec poprvé dostalo před stranu prezidenta 
Emmanuela Macrona Republika v pohybu.  Národní sdružení by dle průzkumu obdrželo 21  %  
hlasů, zatímco Republika v pohybu o 2 %  méně.    
 
4. l istopadu bylo v Berlíně zahájeno dvoudenní zasedání vedení německé 
Křesťanskodemokratické unie (CDU)  s cílem připravit  prosincové zasedání v Hamburku, na 
němž bude zvolen nový předseda či předsedkyně strany. Současná předsedkyně a 
kancléřka Angela Merkelová avizova la, že se o post ucházet nebude. Podle informací 
agentury DPA se o post předsedy hodlá ucházet nejméně 12 kandidátů. Reálné šance mají 
dle médií tři uchazeči:  56letá generální tajemnice CDU a bývalá sárská premiérka Annegret 
Krampová-Karrenbauerová, 38letý ministr zdravotnictví Jens Spahn a 62letý někdejší 
předseda parlamentní frakce CDU/ CSU Friedrich Merz.   
  
Telegraficky 

- Dne 31 . října informovala agentura ČTK, že podle hodnocení britské společnosti Quacquare lli 
Symonds (QS) je Univerzita Karlova spolu s Petrohradskou státní univerzitou třetí nejlepší 
vysokou školou v regionu východní Evropy a střední Asie.   

- Dne 31 . října vyjádřily členské země EU souhlas se zákazem vybraných plastových výrobků na 
jedno použití. Zákaz v říjnu podpořil i Evropský parlament.  

- Dne 4. listopadu rozhodli obyvatelé t ichomořského souostroví Nová Kaledonie, že souostroví 
zůstane i nadále součástí Francie.  V referendu hlasovalo zhruba 57 %  voličů proti vyhlášení 
samostatnosti.  

- Dne 4. l istopadu si v Kremlu osobně převzal český písničkář Jaromír Nohavica Puškinovu 
medaili za zásluhy v kulturní oblasti, kterou mu předal ruský prezident Vladimir Putin.  
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