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Událost týdne:  
25. února informovala agentura ČTK, že v parlamentních volbách v  Moldavsku, které se 
konaly o den dříve, zvítězil i se zhruba 31  %  hlasů proruští socialisté podporovaní 
prezidentem země Igorem Dodonem.  Na druhém místě skončil s necelými 27 %  proevropský 
opoziční blok ACUM, který kvůli údajné korupci krit izuje i dosud vládnoucí Demokratickou 
stranu oligarchy Vlada Plahotniuca . Ta ve volbách obsadila s asi 24 %  hlasů třetí místo, díky 
nedávné reformě volebního systému ale získá větší počet mandátů než blok ACUM. 
Pozorovatelé předvídají, že vládnoucí koalice se bude sestavovat těžko.  OBSE označila 
volby za svobodné a spravedlivé. 
 
26. února oznámil slovenský prezidentský kandidát Robert Mistrík, že se vzdává své 
kandidatury ve prospěch Zuzany Čaputové, jíž předvolební průzkumy dávají vysoký náskok. 
Podle průzkumu agentury Median by Čaputová v 1 . kole prezidentských voleb získala 23,5 %  
hlasů. Ve 2. kole by pak stála proti Maroši Šefčovičovi. Po Mistríkově odstoupení by Čaputová 
podle průzkumu agentury Focus získala v 1 . kole 44,8 % . Agentura AKO dokonce připsala 
Čaputové vítězství ihned v 1 . kole, kde by ji volilo 52,9 %  respondentů.  
 
26. února informoval server iROZHLAS.cz, že britský velvyslanec v Moskvě Laurie Bristow 
potvrdil, že Sergej a Julija Skripalovi jsou naživu a nacházejí se na bezpečném místě ve Velké 
Británii. Kontakt s ruskými úřady si však nepřejí .  
Reagoval tak na zprávy médií z předchozích dnů, podle nichž se měl Skripalův stav zhoršit. 
Skripal a jeho dcera bylo loni na jaře otráveni jedem novičok. Útok dle britských 
vyšetřovatelů provedli příslušníci ruské vojenské rozvědky.  
 
27. února podpořil i britští poslanci plán premiérky Theresy Mayové, která předchozí den 
slíbila, že 12. března předloží parlamentu nově vyjednanou smlouvu s EU k hlasování. Pokud 
pro tuto dohodu nezíská dostatečný počet hlasů poslanců, nechá je 13. března hlasovat o 
brexitu bez dohody. Pokud by ani tato možnost neprošla hlasováním poslanců, je Mayová 
dle vlastních slov připravená požádat Brusel o jednorázový a krátkodobý odklad brexitu.  
 
28. února rozhodl Evropský soud pro l idská práva (ECHR) ve Štrasburku, že Francie musí 
zaplatit  odškodnění ve výši 15 t isíc eur mladému uprchlíkovi z Afghánistánu, který dle soudu 
čelil  v táboře u přístavního města Calais " ponižujícím podmínkám" . Podle soudu 
nevynaložily francouzské úřady potřebné úsil í, aby zajist ily ochranu tehdy 12letého 
chlapce bez doprovodu. 
  
1 . března vyrazily do ulic německého Hamburku na tři t isíce školáků, kteří pod vedením 
16leté švédské aktivistky Grety Thunbergové protestovali proti nedostatečnému jednání 
politiků v rámci boje proti klimatickým změnám. Protest proběhl jako součást globálního 
hnutí známého jako School Strike 4 Climate nebo Fridays For Future.   
 
2. března proběhly další manifestace tzv. hnutí žlutých vest ve Francii. Podle úřadů přišlo 
protesty proti polit ice prezidenta Emmanuela Macrona podpořit necelých 40 t isíc 
demonstrantů, což potvrzuje klesající tendenci. V několika městech protesty přerostly 
v potyčky s policií. V Paříži bylo zatčeno 33 osob.  
 
3. března informovala agentura ČTK, že podle výsledků reprezentativního průzkumu 
společnosti Emnid pro nedělník Bild am Sonntag by 63 %  Němců uvítalo rozpad velké koalice 
konzervativní unie CDU/ CSU a sociálních demokratů (SPD). Zastánci konce koalice jsou 
zejména mezi příznivci opoziční Alternativy pro Německo (AfD) (97 % ) a koaličních 
sociálních demokratů (73 % ). Pro pokračování koalice se vyjádřilo 29 %  dotázaných.  
 
Telegraficky 

- Dne 1 . března oznámil běloruský prezident Alexandr Lukašenko, že se hodlá ucházet o 
funkci hlavy státu v prezidentských volbách příští rok. Jednat se bude už o jeho šestou 
kandidaturu.  
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