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Událost týdne: 

Dne 27. dubna vyzval ukrajinský prezident Petro Porošenko na summitu Evropské unie ke zrušení víz  

pro Ukrajince; zabránit by tomu podle něj nemělo ani počínání Moskvy na východě Ukrajiny, kde si konflikt  

s proruskými separatisty od loňského dubna vyžádal přes 6 100 mrtvých. Zrušení unijních víz v nejbližší době by 

podle Porošenka významně podpořilo prozápadní orientaci Ukrajiny. Ukrajinský prezident rovněž vybídl EU, 

aby potvrdila, že se Ukrajina může v budoucnu stát členskou zemí unie, samozřejmě pokud splní všechny 

podmínky. Ukrajina podle něj bude během pěti let schopna splnit podmínky pro podání přihlášky ke vstupu  

do EU. 

27. dubna zveřejnil server electoralcalculus.co.uk volební model britských 

politických stran. Podle průzkumu by volby vyhrála Konzervativní strana, která 

by získala 33,2 % hlasů, což by jí vyneslo 277 křesel v dolní sněmovně 

britského parlamentu. Labouristé by získali 31,7 % hlasů, což by znamenalo 

284 křesel. Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP) by získal 2 křesla 

(13,3 %), liberálové pak 18 křesel (10,2 %). Skotská národní strana by obdržela 

celkem 4 % (47 křesel), Velšská strana 3 křesla a Zelení 1 křeslo. Průzkum 

proběhl ve dnech 12.–25. dubna 2015 a zúčastnilo se ho 21 495 respondentů.  

28. dubna navrhl vítěz finských voleb Strana Finský střed (KESK) svým koaličním partnerům, aby budoucí vládní 

koalice zaujala k pomoci zadluženým členům eurozóny rázný postoj. KESK navrhuje, aby vláda vystupovala 

proti jakýmkoli novým závazkům případné finanční pomoci zadluženým zemím eurozóny. 

30. dubna se v Mnichově otevřelo dokumentační centrum nacionálního socialismu. Moderní budova ve tvaru 

kostky stojí na místě někdejší stranické centrály NSDAP, kterou spojenci vyhodili do povětří. Podle ředitele 

dokumentačního centra profesora Winfrieda Nerdingera trvalo zřízení instituce příliš dlouho. O její vybudování 

se snažil od roku 1988.  

1. května se konala v Británii další ze série předvolebních debat tří hlavních britských stranických lídrů, kterou 

vyhrál podle bleskového průzkumu ICM pro Guardian premiér David Cameron. Ten přesvědčil 44 % diváků. 

2. května porodila manželka britského prince Williama, vévodkyně z Cambridge, dceru. Matka i dítě jsou podle 

úřadů v pořádku a daří se jim dobře. V podvečer opustily porodnici. Jméno dívky, která je v linii nástupnictví  

na britský trůn na 4. místě, oznámí královská rodina později. 

3. května se konalo pietní setkání na místě bývalého koncentračního tábora Dachau. Sedmdesát let  

od osvobození koncentračního tábora u Mnichova si na místě dnešního památníku připomínali bývalí vězni, 

jejich potomci a s nimi také američtí veteráni, kteří tábor osvobodili. Ceremoniálu se zúčastnil také bavorský 

premiér Horst Seehofer a kancléřka Angela Merkelová. 

 

Telegraficky: 

 Dne 28. dubna řekl šéf německé centrální banky Jens Weidmann, že členská země eurozóny by měla 
mít možnost vyhlásit platební neschopnost, aniž by to vedlo ke zhroucení celého finančního systému, 

 dne 30. dubna řekl  šéf ministrů financí eurozóny Jeroen Dijsselbloem, že EU je připravena na různé 
výsledky patové situace mezi Řeckem a jeho věřiteli.  
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