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Islámský
stát přišel
o syrskou
Rakku

Arabskokurdské milice
SDF dobyly z rukou bo
jovníků teroristické orga
nizace Islámský stát (IS)

město Rakka, které dříve sloužilo
jako hlavní bašta IS v Sýrii. S od
kazem na včerejší sdělení exilové
Syrskéorganizacepro lidskápráva
(SOHR) to uvedly agentury AFP
a Reuters.
Ofenzivu s cílem dobýt Rakku

zahájily milice SDF s pomocí me
zinárodní letecké koalice vedené
Spojenými státy a speciálních po
zemníchjednotekUSAletosvčerv
nu.Širší ofenziva skódovýmozna
čenímHněvEufratu, ježmělazacíl
tuto baštu IS dobýt, začala už loni
v listopadu, když jednotkyovládly
okolní regiony v provincii.
Arabskokurdské milice včera

oznámily, že získaly kontrolu nad
nemocnicí a stadionem, poslední
midvěmabaštami ISveměstě. Po
dlemístního velitele SDF se něko
likbojovníků ISukrývá ještěvcen
truměsta, tamprotinimpostupuje
SDF a rovněž čelí bombardování
mezinárodní letecké koalice.
Mluvčí mezinárodní letecké

koaliceplukovníkRyanDillonnic
méně zdůraznil, že město je plné
nášlapných min a různých jiných
výbušnýchzařízení,kteréteďbude
nutné likvidovat.
Islámský stát v roce 2014 vy

hlásil chalífát v částech severního
Iráku a Sýrie, které dobyl. Rakka
měla sloužit jako jeho hlavníměs
toabylamístem,odkuddžihádisté
plánovali další útoky.
Ztráta Rakky je proto symbo

lem dalšího zásadního oslabení
IS, který letos v červenci přišel
o Mosul, svou hlavní baštu v Irá
ku. Území pod kontrolou radikálů
se dál zmenšuje vlivem ofenzivy,
kterou proti IS odděleně vede syr
ská armádapodporovanáRuskem
aarabskokurdskémilice, zanimiž
stojí mezinárodní letecká koalice
v čele se Spojenými státy. ČTK

Státyvisegrádskéčtyřkyvčet
ně Česka mají „s Bruselem“
řadusporů.Včeskémpřípadě
jdehlavněopřijímáníuprch

líků. Pokusem o jisté usmíření by
mohla být dnešní večeře premiérů
zemíVisegráduspředsedouEvrop
skékomiseJeanemClaudemJunc
kerem.Ikdyžjejímtématemnebude
migrace, alehlavněbudoucnostEU
poté,coznívystoupíVelkáBritánie.
Zbylých 27 zemí momentál

ně zvažuje, jak by se měla unie
po brexitu změnit. Část států by si
přála užší integraci jenmezi členy
eurozóny.Vehře jenapříkladvznik
společnéhorozpočtuprostátypla
tící eurem, ze kterého by mohly
dostat podporu zeměprocházející
krizí nebo ti členovéměnovéunie,
kteří se odhodlají k zásadním re
formám své ekonomiky. Česko se
případného prosazení takových
tendencí bojí.
Předseda Evropské komise

Juncker vyzývá ke společnému
postupu celé Evropské unie. „Po
dle mě má neocenitelný význam
to, aby byla zachována jednota
27 členských států unie,“ napsal
v pozváncenadnešní večeři Junc
ker. „Jeho schůzka s lídry zemíVi
segrádumá idůležitou symboliku.
Juncker jim chce vzkázat: Počítá
me s vámi,“ řeklHNzdroj z Evrop
ské komise.
Francouzský prezident Emma

nuel Macron naproti tomu opa
kovaně zdůraznil, že eurozónapo
třebuje další integraci aneměla by
se příliš ohlížet na státy, jež do ní
nejsou ochotné vstoupit, i když
podle platných smluv je to jejich
povinnost.Mezi takové země pat
ří i Česko, Polsko aMaďarsko. Na
opak Slovensko, jako jediná země
V4, už eurem od roku 2009 platí.

Státyvisegrádskéčtyřkyzdůraz
ňují, že jejich hlas musí být v de
batách o dalším vývoji unie slyšet.
„Chceme, aby seobudoucnostiEU
hovořilo v rámci sedmadvacítky.
Nemohou se oddělit státy, které
mají euro, abavit se samybeztoho,
abyzemě, ježeuronemají,bylysou
částí těchtorozhovorů,“ řeklminu
lý týdenvBratislavě jménemstátů
Visegrádu slovenský premiér Ro
bert Fico.
Podle českého státního tajem

níka pro EU Aleše Chmelaře by se
unie „neměla dělit na Západ a Vý
chod“. O těchto sporech se mluví
hlavně kvůli přijímání uprchlíků.
Vedle Česka odmítají naplňovat
schválené uprchlické kvóty i Po
láci aMaďaři.
Někteříodborníciupozorňují, že

trend kposílení eurozóny je jasný.
Byť možná nepůjde o žádné dale
kosáhlékroky, ale spíš o symbolic
ké změny, jako je například vznik
funkcespolečnéhoministrafinan
cí států platících eurem. „Česko si
může zachovat vliv jedině tak, že
jasně řekne, kdy by do eurozóny
chtělo vstoupit, mělo by si stano
vit jasné datum,“ tvrdí Francouz
MartinMichelot, zástupce ředite
le pražského výzkumného centra
Europeum.
Většina českých politických

stran to však odmítá. Proti přijetí
eura je podle průzkumů více než
70 procent Čechů.
Podle jinýchnázorůaleeurozóna

nebude jádrem,které se stanesku
tečným centrem unie, a tak není
důvod k tomu, aby se jednota EU
do budoucna drolila. „Mezi státy
eurozóny stále přetrvávají velmi
hluboké rozdíly, jež se budou řešit
velmi dlouho,“ uvedl člen vedení
ČeskénárodníbankyMarekMora,
který donedávna působil v Radě
Evropské unie a byl jedním z nej
vlivnějších Čechů v Bruselu. Podle
něj by protoČeskomělo s přijetím
eura počkat.

Pokus o smír: premiéři
V4 se sejdou s Junckerem
Ondřej Houska
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■USA

Havajský soud zablokoval
Trumpův dekret
Federální soud v Honolulu zablokoval
zářijový protiimigrační dekret americ‑
kého prezidenta Donalda Trumpa, který
zakazoval vydávání přistěhovaleckých víz
občanům osmi států. Soud vydal své roz‑
hodnutí jen několik hodin před tím, než
mělo o půlnoci místního času prezident‑
ské nařízení vstoupit v platnost. Trumpův
výnos se týkal občanů Severní Koreje,
Čadu, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska,
Sýrie a Venezuely.

■ ŠPANĚLSKO

Odchod z Katalánska
oznámilo už na 700 firem
Kvůli nejistému vývoji v Katalánsku se
rozhodlo přesunout své sídlo z toho‑
to autonomního regionu do jiné části
Španělska už téměř 700 firem. Od začát‑
ku měsíce, kdy se v Katalánsku konalo
referendum o nezávislosti, ohlásily roz‑
hodnutí přesunout sídlo jinam například
velké finanční instituce Banco Sabadell
a CaixaBank, distributor plynu a elektřiny
Gas Natural či společnost Abertis.

■ Z TWITTERU

Dělám pokroky.

@TigerWoods
Tiger Woods, bývalý nejlepší golfista světa, se může
připravovat na návrat. Jednačtyřicetiletému hráči, který
se v dubnu podrobil už čtvrté operaci zad, lékaři povolili
veškerou tréninkovou aktivitu.

■FRANCIE

Ruskomá odškodnit
Navalného
Evropský soud pro lidská práva
nařídil Rusku, aby vyplatilo Ale‑
xeji Navalnému a jeho bratru
Olegovi přibližně 76 tisíc eur
jako úhradu soudních ná‑
kladů a odškodnění za po‑
rušení práva na spraved‑
livý proces při odsouzení
za údajné zpronevěry
v ruské pobočce firmy
Yves Rocher.

Počítá se
všemi
Podle předsedy
Evropské
komise
musí zůstat
zachována
jednota
27 členských
zemí EU.
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