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Pokud v amerických
prezidentských vol-
bách zvítězí Hillary
Clinton, vznikne
pozoruhodný mo-
censký trojúhelník
wořenýženami.
Jeho da1ší vrcholy
tvoří německá kanc-
léřka Angela Merkel
coby neformální
hlava Evropy a The-
resa May, vůdkyně
neistarší konstituční
monarchíe na světě,
kterou vede na cestě
z Evropské unie.

Britskou pre-
miérku čeká 6.-8. lis-
topadu vůbec první
bilaterá1ní zahranič-
ní cesta mimo Evro-
pu. Povede do Indie,
kde ie Británie nei-
větším zahraničním
investorem. Po devíti
letech bezýsledného
vyiednávání dohody
o vo1ném obchodu
mezi EU a Indií má
teďMayvolné ruce
k doiednání dohody
vlastní. S sebou si
poveze Liama Foxe,
ministra meziná.
rodního obchodu,
a zástupce britských
firem. V Indii bude
chtít May lryslat
světu signál, že si
Británie poradí i bez
Unie.
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Pátek 13. l istopadu
2015 večer: koncert-
ním sálem Bataclan
v Paříži duní riffy ka-
pely Eagles of Death
Metal, do nich se ozve
výst ře l 'dva-apak
desítky dalších' iekot
a panika. Pa1ba tří
ozbroiených muŽů
usmítíla za rýkř ikú
Al1áhu Akbar 9o l idí.
Krátce předtím došlo
k výbuchu v blízkos-
ti stadionu Stade
deFranceaks t ře l -
bě a qÍbuchům na
dalších šesti místech
v Paříži. Celková
bi1ance nejhorších
terorístických útoků
v děiinách Francie:
13o mrtv.ých a stovky
zranéných.

Rok od útoků
Francouzi dál chodí
do restaurací, kavá-
ren i na koncerty - na
ul icích ale míjí vojáky
a členům soukro.
mých bezpečnostních
služeb při vstupu do
supermarketů nebo
kostelů ukazuií, zda si
v nákupní tašce nene-
sou výbušninu. Co ie
vidět méně' ie napětí
ve společnosti, která

ie více než dřív rozdě-
lená ohledně tématu
migrantů a menšin.
Problémem ztlstává
i nedostatek perso-
nálu a vnitřní potíže
francouzskýclr zpra.
vodajských služeb,
kvůli nímž ie nemož-
né důkladně sledovat
všechny podezřelé
osoby.

Útoky ve jménu
Islámského státu !T/-
žadovaly iednoznač-
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nou odpověď' proto
Francie přitvrdila
v náletech na Sýrii
a Irák' a je|í přítom-
nost ie v regionu
klíčová i ted' přede-
vším v oblasti tainých
služeb. I zásluhou
útoků má francouz-
ské zapoiení v Sýrii
a Iráku mezi Francou-
zi podporu.

Loňské události
zárovei zvýšily volič-

skou přízeň Marine
Le Pen, jeiíž Národní
fronta může získat vy-
soký počet poslanců
ve volbách do Národ.
ního shromáždění.
Šance na úspěch
v prezidentských vol-
bách, které se v příš.
tím roce také konají'
má však Marine Le
Pen prý malé. Tvrdí
to Martin Michelot,
francouzský šéfvý.

zkumu z think-tanku
Europeum, podle něiž
vše nasvědčuie tomu,
žev prezidentských
volbách v květnu
2oL7 zvítézí Alain
Juppé' republikán-
ský veterán, bývalý
starosta Bordeaux,
ministr zahraničí
a premiér, zastánce
vstřícného posto-
je vůči uprchlíkům
a menšinám.
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