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Událost týdne: 

Liberální pokroková strana a konzervativní Strana nezávislosti na Islandu oznámily, že se dohodly na 

podmínkách vzniku společné vlády. Koalice mimo jiné představila koaliční smlouvu, podle které nebude 

islandská vláda pokračovat v přístupových rozhovorech s EU do té doby, než se uskuteční referendum o 

možném členství země v EU. Vstup země do EU podporuje v současné době pouze 25 % obyvatel. 

V noci z 19. na 20. května začaly ve Stockholmu nepokoje mladých lidí. Podle mládežnické organizace 

Megafonen začaly protesty kvůli policejnímu zákroku, při kterém byl zastřelen 69letý muž. Nepokoje 

pokračovaly i v průběhu celého týdne.  

21. května schválila Dolní sněmovna Britského království zákon, který zlegalizuje sňatky homosexuálů. Pro 

zákon hlasovalo 366 poslanců, proti 161. Ti, kteří již uzavřeli registrovaná partnerství, budou moci změnit 

status na řádná manželství. 

Podle průzkumu veřejného mínění nezávislého střediska Levada v Rusku, kladně zhodnotilo 56 % dotázaných 

éru Brežněva. Vladimír Iljič Lenin získal kladné hodnocení od 54 % dotázaných, Josif Stalin 50 %, car Mikuláš II. 

získal 45 % kladných hodnocení a Michaila Gorbačova hodnotilo kladně pouze 22 % dotázaných. 

21. května spáchal historik a pravicový aktivista Dominique Venner sebevraždu v katedrále Notre-Dame, na 

protest proti schválenému zákonu, jenž umožňuje homosexuálům ve Francii uzavřít sňatek a také adoptovat 

děti. D. Venner mimo jiné upozorňoval také na to, že největším nebezpečím pro Francii a Evropu je imigrace, 

která vede k nahrazování původního obyvatelstva. 26. května se v Paříži opět konaly demonstrace proti zákonu 

o sňatcích homosexuálů. Protestů se zúčastnilo až několik stovek tisíc lidí. 

22. května oznámil bývalý bulharský premiér a předseda strany Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB), 

jež zvítězila v posledních volbách, že se vzdá pověření se sestavit novou vládu. Kvůli nemožnosti sestavení 

vlády navrhují socialisté vytvořit úřednický kabinet, naopak GERB usiluje o opakování voleb, kterých se snaží 

dosáhnout stížností u ústavního soudu kvůli údajnému porušení volebního zákona v předvečer hlasování, kdy 

některé strany porušily zákaz další agitace. 

23. května schválila dolní komora francouzského parlamentu novelu zákona o vysokoškolském vzdělání a 

výzkumu, která ruší po 19 letech zákaz angličtiny jako možného vyučovacího jazyka na vysokých školách. 

Opatření je zaměřeno na zvýšení počtu zahraničních studentů v zemi a zároveň na posílení 

konkurenceschopnosti francouzských absolventů vysokých škol v globálním prostředí. Zrušení zákona vyvolalo 

negativní ohlasy nejenom u veřejnosti, ale i mezi politiky a jazykovými puristy. 

24. května nařídil bosenský ústavní soud propustit prezidenta Bosny a Hercegoviny Živka Budimira z vazby. 

Budimir byl zatčen kvůli podezření z korupce, konkrétně z braní úplatků za udělování milostí.  

Telegraficky: 

 22. května zveřejnil časopis Forbes žebříček nejmocnějších žen na světě v roce 2013, podle kterého se stala 
nejmocnější ženou světa německá kancléřka Angela Merkelová. 

 23. května oslavila německá sociální demokracie (SPD) 150leté výročí vzniku.  

 26. května se uskutečnil pohřeb posledního jugoslávského krále Petra II., který zemřel v roce 1970 
v americkém Denveru, avšak ostatky byly převezeny do Srbska až v letošním roce. 


