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Událost týdne: 

Dne 29. května byly zveřejněny oficiální výsledky ukrajinských prezidentských voleb. Vítězem se stal Petr 

Porošenko, který v prvním kole získal 54,7 % odevzdaných hlasů. Za Porošenkem zůstala na druhém místě se 

ziskem 12,8 % hlasů vůdkyně strany Vlast Julija Tymošenková, třetí je novinář a politik Oleh Ljaško, který má 

8,3 %. Proruského kandidáta Strany regionů Michaila Dobkina podpořila 3 % voličů a pro šéfa nacionalistické 

strany Svoboda Oleha Ťahnyboka hlasovalo 1,2 % aktivních voličů. Vůdce pravicových radikálů Dmytro Jaroš 

skončil s 0,7 % odevzdaných hlasů. 

26. května oznámila německá média, že šéf sudetských Němců Bernd Posselt neobhájil svůj mandát v 

Evropském parlamentu. V přehledu výsledků to potvrdil německý centrální volební úřad. Posseltovi uškodil 

velký volební propad bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), která proti minulým volbám ztratila šestinu 

voličů. Evropský parlament Posselt opustí po 20 letech. 

27. května známila agentura Interfax, že proruští radikálové unesli na administrativní hranici mezi Doněckou a 

Luhanskou oblastí skupinu čtyř zahraničních pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

(OBSE). Podle informace ukrajinské televize Espreso jsou členy skupiny pozorovatelé z Estonska, Dánska, 

Švýcarska a Turecka. Estonské ministerstvo zahraničí v Tallinnu potvrdilo, že nemá kontakt se svým 

pozorovatelem, stopa prý zmizela nedaleko Doněcka. 

28. května vyzval nový starosta Kyjeva Vitalij Kličko demonstranty na náměstí, aby vyklidili své pozice, jelikož je 

diktatura v Ukrajině již svržena. Nový starosta ukrajinské metropole chce, aby situace na Ukrajině vrátila do 

normálního stavu. 

29. května podepsali prezidenti Ruska, Kazachstánu a Běloruska v kazašské Astaně smlouvu o vzniku 

Euroasijské hospodářské unie (EAHU), která vytváří nové světové ekonomické centrum a protiváhu integraci v 

Evropě. Dokument, který podepsali Vladimir Putin, Nursultan Nazarbajev a Alexandr Lukašenko, má vstoupit v 

platnost 1. ledna 2015. Podle západních kritiků jde o pokus obnovit staré sovětské struktury a potvrdit 

hospodářský a politický vliv Moskvy v postsovětském prostoru. Vznik rusko-kazašsko-běloruské celní unie a 

jednotného trhu mají do konce roku potvrdit parlamenty všech tří signatářských zemí, což je považováno za 

formalitu. Ještě letos by se k paktu měly připojit Kyrgyzstán a Arménie. Iniciátor unie Rusko doufá, že 

následovat budou další postsovětské státy. Celkový hrubý domácí produkt tří integrovaných ekonomik 

dosahuje částky 2,7 bilionu dolarů. Klíčovou roli v novém uskupení bude hrát podle očekávání Rusko. Smlouva 

předpokládá volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil a koordinaci rozvoje klíčových hospodářských 

sektorů. Hlavním výkonným orgánem se stane Euroasijská hospodářská komise. 

30. května se konal pohřeb bývalého polského komunistického prezidenta Wojciecha Jaruzelského, jemuž 

Polsko uspořádalo obřad se státními poctami. Pohřeb provázelo skandování několika stovek jeho odpůrců, 

kterým vadilo, že generál, který tvrdě potlačil protivládní hnutí v roce 1981, spočine na vojenském hřbitově 

mezi oběťmi komunismu. První částí státního pohřbu byla mše, které se zúčastnil prezident Bronislaw 

Komorowski a exprezident Lech Walesa.  

Telegraficky: 
 Dne 30. května oznámila kancelář francouzského prezidenta, že prezident François Hollande pozval na oslavy 70. 

výročí vylodění spojenců v Normandii i ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, 

 1. května vyzval izraelský premiér Benjamin Netanjahu mezinárodní společenství, aby neuznávalo novou 
palestinskou vládu národní jednoty. 
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