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Událost týdne:  
Dne 5. května přicestovala do Prahy předsedkyně francouzské Národní fronty (NF) Marine Le Penová. 

Předsedkyně NF se sešla s bývalým prezidentem České republiky Václavem Klausem a dne 6. května vystoupila 

na konferenci v Poslanecké sněmovně. Evropa podle Le Penové musí být založená na spolupráci svobodných 

národů. Občany EU pak přirovnala k hlavnímu hrdinovi povídky Franze Kafky Proměna, který se změní  

v obludného brouka. Projev předsedkyně NF narušila skupina mladých lidí, kteří provolávali hesla jako "Fašistka 

pryč". 

4. května zveřejnila agentura IPSOS průzkum týkající se postoje občanů České republiky k Ruské federaci. Podle 

průzkumu podporuje politiku prezidenta Zemana vůči Rusku 37 % dotázaných. Pozitivní vztah 

k Severoatlantické alianci (NATO) má 55 % respondentů. Více než dvě třetiny lidí (68 %) se obávají aktivit ruské 

tajné služby, tři lidé z pěti (61 %) mají strach z vojenského útoku na spojence ČR v Pobaltí. Pro ochranu 

potenciálního ohrožení ze strany Ruska by Česká republika měla podle názoru 62 % občanů více posilovat 

vztahy se spojenci ze Severoatlantické aliance (NATO), 57 procent respondentů doporučuje nijak 

nepodporovat ruské postoje na mezinárodní scéně. Současné Rusko hodnotí 54 % Čechů podobně negativně 

jako bývalý Sovětský svaz. Ze státníků Češi nejlépe hodnotí německou kancléřku Angelu Merkelovou (64 % 

pozitivních hlasů) a amerického prezidenta Baracka Obamu (63 % pozitivních hlasů). Z devíti soudobých  

a historických státníků nejhůře dopadl někdejší sovětský diktátor Josif Stalin (77 % negativních hlasů)  

a současný ruský prezident Vladimir Putin (71 % negativních hlasů). 

5. května odmítl prezident Miloš Zeman podepsat jmenování tří navržených vysokoškolských profesorů. Jde  

o docenty Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka měl prezident  

pro rozhodnutí vážné důvody týkající se minulosti kandidátů. V reakci na tuto zprávu se rozhodla přibližně 

polovina ze třiadvaceti rektorů veřejných vysokých škol, že se slavnostního předávání profesorských dekretů 

nezúčastní. Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nejmenovat trojici profesorů vnímají politici napříč 

politickým spektrem jako nepochopitelné a jako projev arogance moci nebo snahu o změnu vysokoškolského 

zákona. Ministr školství mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek (ČSSD) nakonec jmenování profesorů odložil na 

neurčito. 

6. května řekl na jednání sněmovního rozpočtového výboru ministr financí Andrej Babiš (ANO 2011), že trvá na 

schodku rozpočtu na rok 2016 ve výši 70 miliard korun. Na tomto schodku v návrhu rozpočtu na rok 2016 se už 

na konci dubna shodly strany vládní koalice. 

7. května oznámila média, že v Karlových Varech vznikla nová koalice Karlovarské občanské alternativy (KOA), 

ANO 2011, ČSSD a KDU-ČSL. Z vedení města tak odejdou Karlovaráci, naopak nově budou v koalici ČSSD a KDU-

ČSL. Informaci potvrdil primátor města Petr Kulhánek (KOA). Nová koalice, která bude mít 21 z 35 zastupitelů, 

by měla být ustavena do jednání zastupitelstva 12. května 2015. 

8. května odcestoval prezident Miloš Zeman do Ruska na oficiální oslavy konce druhé světové války. Zeman se 

zde setkal například s generálním tajemníkem OSN Pan Ki Munem, slovenským premiérem Robertem Ficem 

nebo ruským prezidentem Vladimirem Putinem.  

Telegraficky: 
 Dne 5. května byla u budovy Českého rozhlasu  odhalena pamětní deska se jmény dalších 81 lidí, kteří v květnu 

1945 padli při obraně Československého rozhlasu, 

 dne 9. května se stal předsedou jihomoravské KDU-ČSL Roman Celý. 
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