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Událost týdne: 

Dne 26. října se konaly parlamentní volby na Ukrajině. Velkým favoritem voleb byla koalice Blok Petra 

Porošenka, která má už připravený koncept koaliční smlouvy, jejíž podstatou jsou hluboké reformní změny  

v horizontu do roku 2020.  V cílovém roce 2020 by měla být Ukrajina schopna podat žádost o členství  

v Evropské unii. Prezident Petro Porošenko, odjel neočekávaně na východ Ukrajiny, aby sledoval hlasování 

přímo v neklidném Donbasu.  Podle předběžných výsledků volby vyhrál Blok Petra Porošenka se ziskem 22 % 

hlasů, na druhém místě skončila Lidová fronta premiéra Arsenije Jaceňuka, která obdržela  

o necelá tři procenta méně. Na třetím místě skončilo hnutí Svépomoc lvovského starosty Andrije Sadového, 

čtvrté místo patří Radikální straně -   v jejím čele stojí poslanec, novinář a vystudovaný pedagog Oleh Ljaško. 

Následuje Opoziční blok, což je nástupnické hnutí Strany regionů. Opoziční blok překročil 5% hranici nutnou 

pro vstup do Parlamentu, ovšem na východě země získal téměř 30 % hlasů. Do parlamentu se ještě podívá 

nacionalistická strana Svoboda a strana Vlast bývalé premiérky Julie Tymošenkové. Volební účast se 

pohybovala kolem 50 %. Předčasné volby se ale nekonaly na anektovaném Krymu ani v části Luhanské a 

Doněcké oblasti, která zůstává pod kontrolou proruských povstalců. Tamní voliči však mohli hlasovat ve 

městech a vesnicích, které osvobodila ukrajinská armáda. 

20. října řekl v rozhovoru předseda dolní komory polského parlamentu Radoslaw Sikorski, že ruský prezident 

Vladimir Putin už v roce 2008 navrhoval rozdělit Ukrajinu mezi Rusko a Polsko. Maršálek Sejmu, který 

donedávna stál v čele polské diplomacie, ale později tvrdil, že jeho slova o Putinově návrhu při návštěvě 

premiéra Donalda Tuska v Moskvě nebyla dobře interpretována. Mluvčí ruského prezidenta vše popřel jako 

nesmysl a polská opozice chce demisi Sikorského.  

21. října oznámilo britské ministerstvo obrany, že britské vojenské letectvo brzy zahájí mise nad Sýrií pomocí 

svých bezpilotních letounů, a to s cílem shromažďovat zpravodajské informace. 

22. října schválil Evropský parlament novou Evropskou komisi v čele s předsedou Jeanem-Claudem Junckerem. 

Pro 28členný tým, v němž bude i Češka Věra Jourová, zvedlo ruku 423 europoslanců z 699 přítomných. Proti 

jich bylo 209 a 67 se hlasování zdrželo.  

23. října podepsal ruský prezident Vladimir Putin novelu zákona o kompenzacích příbuzným zahynulých vojáků, 

kteří zemřeli nebo zmizeli při vojenských manévrech. Stálou rentu v přepočtu asi 7 tisíc korun měsíčně budou 

dostávat pozůstalí po ruských vojácích od roku 2015. Podle autorů zákona má změna finančně pomoci 

pozůstalým po obětech afghánské a čečenské války.  

24. října přiznal ruský prezident Vladimir Putin, že po únorovém převratu na Ukrajině eskortovalo Rusko 

svrženého prezidenta Viktora Janukovyče do ruského exilu. Důvodem byla podle prezidenta obava, že se 

ukrajinský prezident stane obětí vzbouřené opozice. 

25. října demonstrovaly statisíce lidí v ulicích Říma proti reformě trhu práce, která je pilířem vládního 

programu premiéra Mattea Renziho. Podle odborového svazu CGIL se naplnilo očekávání organizátorů, kteří 

předpovídali až milionovou účast. Demonstrovat prý přišli i voliči a členové Renziho vlastní strany. 

Telegraficky:  
 Dne 21. října oznámila Evropská komise, že Ukrajina požádala o novou půjčku ve výši 2 miliard eur (asi 55 miliard Kč), 

 dne 21. října řekl čečenský prezident Ramzan Kadyrov, že byla chyba v zemi zavádět internet. Podle jeho názoru internet kazí 
mládež a umožnuje rychlé šíření extrémistických názorů. 
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