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Událost týdne: 

I v třetím týdnu pokračovaly protivládní demonstrace v Turecku. 11. června zatkla policie během tiskové 

konference u soudu Caglyan 49 právníků, kteří chtěli okomentovat policejní násilí. Naopak vláda připustila 

uspořádání referenda o sporné výstavbě v centru Istanbulu. 15. června vyzval turecký premiér T. Erdogan 

vyzval demonstrující, aby opustily prostor v parku Gezi u Taksimského náměstí před nedělním mítinkem       

jeho vládní strany, jinak proti nim zakročí bezpečnostní síly. Načež se tak stalo, a to za použití slzného plynu       

a vodních děl. Následkem zákroku se 16. června uskutečnily další masové demonstrace, které by měly 

s největší pravděpodobností pokračovat i v následujících dnech. 

10. června si Česká republika připomínala 71. výročí vypálení Lidic. Ve stejný den si připomínalo město v oblasti 

střední Francie – Oradour-sur-Glane vypálení tamní vesnice, které se uskutečnilo v roce 1944 kvůli údajnému 

zajetí německého důstojníka. O život tenkrát přišlo celkem 642 lidí. 

10. června informovala řecká vláda o neúspěšné privatizaci plynárenské společnosti DEPA, na kterou bude 

vypsán nový tendr. V rámci úsporných opatření rozhodla 11. června vláda v Řecku o okamžitém, avšak 

dočasném pozastavení provozu veřejnoprávního rozhlasu a televize ERT kvůli špatnému vedení a korupci.      

13. května se po zemi konala řada protestů a následující den řecký premiér Antonis Samaras nabídl jako 

ústupek koaličním partnerům, zejména socialistické straně Pasok, že by veřejnoprávní médium mohlo být 

restrukturalizováno a vysílání by mělo být zajištěno s minimálním počtem žurnalistů. 

11. června schválili ruští poslanci zákon, který zakazuje ve sdělovacích prostředcích včetně internetu 

propagovat netradiční sexuální orientace (např. homosexuální chování). Pokud zákon poruší ruský občan či 

právnická osoba, bude hrozit finanční pokuta až ve výši 1 milionu rublů (600 000 Kč), u cizinců hrozí například 

dva týdny vězení či vyhoštění ze země. Pro zákon hlasovalo 436 poslanců, žádný nebyl proti a jeden poslanec 

se zdržel hlasování. Proti zákonu se podle průzkumu státní sociologické služby VCIOM vyslovilo pouze                

7 % dotázaných a navíc 40 % dotázaných je přesvědčeno, že by měla být homosexualita trestána zákonem. 

12. – 13. června se v Bratislavě konal 18. summit prezidentů zemí střední Evropy, kteří jednali převážně             

o ekonomické a sociální situaci v Evropě, ale také o prohloubení spolupráce členských států EU se 

státy východní Evropy, západního Balkánu, a také o přínosu nových unijních států. Summitu se zúčastnili také 

zástupci zemí Srbska a Kosova.  

14. června schválil norský parlament zákon, zavádějící povinnou vojenskou službu pro ženy. První ženy by se 

mohly zúčastnit vojenské služby podle ministerstva obrany již v roce 2015. 

16. června se uskutečnilo jednání předsedů vlád Visegrádské skupiny s japonským ministerským předsedou 

 Šinzó Abem. Předsedové vlád se vyslovili pro co nejrychlejší podpis dohody o volném obchodu mezi EU             

a Japonskem a ještě větším prohloubením vzájemné spolupráce mezi zeměmi V4 a Japonskem, zejména 

v energetické oblasti. 

Telegraficky: 

 Nizozemský premiér Ruud Lubbers přiznal, že je v Nizozemsku stále umístěno 22 taktických nukleárních 
bomb Spojených států, které byly umístěny v 60. letech na základnu Volkel ve východní části Nizozemska. 

 12. června obvinila bulharská policie bývalého ministra vnitra a současného poslance Cvetena Cvetanova za 
nezákonné odposlechy politiků.  

 15. června se konaly oficiální oslavy 87. narozenin britské královny Alžběty II., které jsou tradičně přesunuty 
kvůli nepřízni počasí z 21. dubna. 


