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Událost týdne: 

29. dubna schválil jednomyslně summit nejvyšších představitelů 27 unijních zemí obecná politická vodítka pro 

vyjednávání s Velkou Británií o jejím odchodu z EU. Dvouletá vyjednávání budou zahájena po skončení předčasných 

parlamentních voleb v Británii plánovaných na 8. června. Podle EU musí být nejprve vyjednána rozluka mezi Británií 

a EU a až následně nové vztahy s Británií, ačkoliv britská premiérka Theresa Mayová si přeje vést obě jednání 

současně. Prioritou bude pro EU zejména ochrana práv unijních občanů ve Spojeném království i po brexitu.  

 

25. dubna informovala agentura Reuters, že dle průzkumu agentury Kantar nesouhlasí 46 % Skotů s uspořádáním 

dalšího referenda o nezávislosti Skotska. Pouze 26 % se domnívá, že by se referendum mělo uskutečnit v termínech 

navržených skotskou premiérkou Nicolou Sturgeonovou, tedy na podzim 2018 či na jaře 2019. 55 % hlasujících by se 

vyslovilo proti odtržení Skotska od Británie, 37 % by bylo pro.   

 

25. dubna informovala agentura ČTK s odvoláním na informace amerického institutu SITE, že se k nedávnému 

bombovému útoku na metro v ruském Petrohradu přihlásila skupina Prapor imáma Šamila, která měla být 

instruována teroristickou organizací Al-Káida.  

 

26. dubna provedly turecké úřady další zátah namířený proti lidem, které podezřívají z kontaktů na duchovního 

Fethullaha Gülena žijícího v USA, jenž dle úřadů stojí za zorganizováním loňského neúspěšného puče. Zatčeno bylo 

více než tisíc lidí a mimo službu postaveno přes devět tisíc policistů. Koncem téhož týdne propustily turecké úřady 

dalších 3900 státních zaměstnanců. Byl také zablokován přístup k internetové encyklopedii Wikipedie.  

 

26. dubna byl zveřejněn průzkum společností Kantar Millward Brown pro televizi TVN24, podle nějž předběhla 

poprvé za poslední dva roky polská liberální opoziční Občanská platforma (PO) konzervativní vládní stranu Právo a 

spravedlnost (PiS) ve volebních preferencích. Dle průzkumu by PO získala ve volbách aktuálně 31 %, PiS 29 %. 

Analytici přičítají pokles popularity PiS nedávnému úsilí strany o zabránění znovuzvolení Donalda Tuska, někdejšího 

šéfa PO, do funkce předsedy Evropské rady. 

 

27. dubna rozhodl francouzský odvolací soud, že nevydá do Srbska kosovského expremiéra a velitele Kosovské 

osvobozenecké armády (UÇK) Ramushe Haradinaje. Srbsko, podle nějž je Haradinaj válečným zločincem, považuje 

rozhodnutí za skandální a chce povolat svého velvyslance ve Francii ke konzultacím.  

 

27. dubna informovala agentura ČTK, že dle průzkumu agentury Elabe zastává polovina Francouzů názor, že 

francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Penová zahájila kampaň před druhým kolem voleb lépe než její 

soupeř, centrista Emmanuel Macron. Opak si myslí 43 % dotázaných. Z výsledků průzkumu Opinionway navíc 

vychází, že pro Macrona by hlasovalo 59 % voličů, čímž se v preferencích poprvé propadl pod 60 %. Na Macrona se 

sesypala vlna kritiky poté, co oslavil vítězství v prvním kole voleb v luxusní pařížské restauraci La Rotonde. Le 

Penová se snaží nalákat pravicové i středové voliče zjemněním rétoriky, netrvá již například na striktním odchodu 

Francie z eurozóny.  

 

27. dubna vtrhl dav rozzlobených demonstrantů do makedonského parlamentu poté, co byl sociálními demokraty a 

zástupci stran etnických Albánců předsedou parlamentu poprvé zvolen etnický Albánec Talat Xhaferi. Demonstranti 

měli být přívrženci nacionalistické strany VMRO-DPMNE expremiéra Nikoly Gruevského, jehož strana sice 

v prosincových volbách zvítězila, nedokázala však vytvořit koalici. Vláda zatím vytvořena nebyla. Během 

incidentu bylo zraněno 22 policistů a tři politici. Spolupráce sociálních demokratů a zástupců etnických Albánců je 

dlouhodobým zdrojem napětí v zemi. 

 

30. dubna informovala agentura ČTK, že dle posledních průzkumů se zvětšuje náskok německé konzervativní frakce 

CDU/CSU vedené kancléřkou Angelou Merkelovou nad sociálními demokraty z SPD, v jejichž čele stojí expředseda 

Evropského parlamentu Martin Schulz. CDU/CSU by v dubnu volilo 36 % dotázaných, SPD 29 % respondentů. Dle 

průzkumu agentury Emnid by se do parlamentu dostala dále Levice (9 %), Alternativa pro Německo (9 %), Zelení 

(7 %) a liberálové z FDP (6 %). 

 

Telegraficky  

- Dne 28. dubna ratifikoval parlament Černé Hory přistoupení země k NATO. S rozhodnutím nesouhlasí 
Rusko ani černohorská opozice. Pokud přístup Černé Hory schválí Španělsko, země by se mohla k NATO 

připojit již v květnu.  
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