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Událost týdne:  
11 . listopadu se uskutečnila v Paříži u Vítězného oblouku vzpomínková ceremonie k 100. výročí 
konce první světové války. Do francouzské metropole dorazilo na pozvání prezidenta Emmanuela 
Macrona kolem osmdesáti zahraničních prezidentů a premiérů, a to včetně amerického 
prezidenta Donalda Trumpa, ruské hlavy státu Vladimira Putina či německé kancléřky Angely 
Merkelové. Odpoledne program pokračoval zahájením třídenního Pařížského mírového fóra. 
Macron v zahajovací řeči varoval před nacionalismem, rasismem, antisemitismem a 
extremismem. Původně plánovaná schůzka Putina s Trumpem se nakonec neuskutečnila.  
 
5. listopadu podepsala bavorská Křesťanskosociální unie (CSU) v Mnichově koaliční smlouvu 
s konzervativními Svobodnými voliči (FW) . Bavorská vláda se chce soustředit například na 
snižování dluhu, lepší školství či životní prostředí. Následující den byl ministerským předsedou 
Bavorska zvolen úřadující premiér Markus Söder (CSU).   
 
5. l istopadu skončil s okamžitou platností ve funkci šéf německé civilní kontrarozvědky Hans-
Georg Maassen. Do výslužby ho poslal ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) kvůli výrokům 
z poloviny října, kdy během schůzky s představiteli evropských tajných služeb ve Varšavě označil 
německou migrační a bezpečnostní polit iku za idealistickou, naivní a levicovou.  Maassen čelil 
vážné krit ice již v září kvůli zpochybnění pravosti videa z Chemnitz, které zachycovalo útoky na 
cizince. 
 
8. l istopadu informoval server iROZHLAS.cz s odvoláním na agenturu Interfax, že ruští poslanci 
přijali v prvním čtení návrh zákona, který příslušníkům ruských ozbrojených sil zakazuje sdílení 
osobních informací na internetu a sociálních sítích, a to včetně fotografií či souřadnic. 
 
9. listopadu uvedl rakouský kancléř Sebastian Kurz, že Rakousko se rozhodlo předvolat si ruského 
velvyslance ve Vídni, a to kvůli  odhalené špionáži nyní již penzionovaného rakouského 
plukovníka . Ten měl během své služby v armádě 20 let informovat Rusko o citlivých údajích 
týkajících se rakouského letectva, dělostřeleckých systémů či  situačních hodnoceních. Policie 
plukovníka v témže týdnu zatkla. Moskva označila obvinění za nepodložená . 
 
10. listopadu se uskutečnily komunální volby na Slovensku, v nichž znovu nejvíce zabodovali 
nezávislí kandidáti , kteří získal i posty starostů a primátorů ve více než dvou pětinách z celkového 
počtu asi 2900 obcí . Nejúspěšnější politickou stranou se stal vládní Smer-SD, oproti minulým 
volbám však oslabil a nebude mít primátora v žádném z osmi krajských měst.  
 
11 . l istopadu sdělil dle agentury DPA šéf bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) a německý 
ministr vnitra Horst Seehofer svým spolustraníkům v Mnichově, že se vzdá postu předsedy strany. 
Nového předsedu si strana zvolí začátkem příštího roku na mimořádném sněmu. Seehofer hodlá 
dle DPA předčasně skončit i v ministerské funkci. O Seehoferově odchodu se kvůli zhoršujícím se 
volebním výsledkům CSU spekuluje již delší dobu.    
 
11 . l istopadu slavilo Polsko 100 let od opětovného získání nezávislosti. Při této příležitosti prošel 
Varšavou pochod nezávislosti, jehož se zúčastnilo asi 250 tisíc l idí  včetně vrcholných státních 
představitelů. Zhruba kilometr za oficiálním pochodem kráčel průvod, v jehož čele stáli 
představitelé radikálních nacionalistických organizací. Nacional ist ický průvod přitom původně 
zakázala varšavská primátorka Hanna Gronkiewiczová-Waltzová. Její zákaz byl však následně 
zrušen varšavským soudem. 
 
Telegraficky 

- Dne 6. listopadu zadržela francouzská policie šest lidí, neboť je  podezřívá, že plánovali útok na 
prezidenta Emmanuela Macrona. Zadržení mají mít kontakty na krajní pravici.  

- Dne 8. listopadu rozhodla Evropská lidová strana (EPP) na kongresu ve finských Helsinkách, že 
ji do voleb do Evropského parlamentu (EP) v příštím roce povede Němec Manfred Weber.   

- Dne 11 . l istopadu se uskutečnily volby v samozvaných republikách na východě Ukrajiny, které 
uspořádali proruští separatisté. Ukrajina, západní země, NATO, ani OBSE volby neuznávají.  
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