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Událost týdne: 

Ruský opoziční poslanec Boris Němcov a opoziční aktivista Hnutí anti-Kremlin Solidarity Leonid Martynyuk 

oznámili výsledky své studie dat a analýz. Podle jejich analýzy bylo rozkradeno z rozpočtu na zimní olympijské 

hry v Soči až 30 miliard dolarů. Navíc na výstavbu sportovních areálů nebylo podle opozice nikdy vyspáno 

výběrové řízení, a také téměř všechny projekty byly přiřazeny obřím firmám, jež jsou buď vlastněné vládou, 

anebo lidmi, kteří mají blízké vztahy s Kremlem. 

27. května se v Soči uskutečnilo pracovní setkání českého premiéra Petra Nečase s ruským prezidentem 

Vladimirem Putinem. Při návštěvě bylo podepsáno několik předběžných smluv a dohod v oblasti vodních           

a paroplynových elektráren a strojírenství. Premiér P. Nečas jednal také s ruským premiérem Dmitrijem 

Medveděvem, mimo jiné o zakázce na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. 

27. května se konaly v Londýně protesty stoupenců krajní pravice, kteří pochodovali centrem Londýna k sídlu 

předsedy vlády. Důvodem protestů byla zejména vražda britského vojáka Leeho Rigbyho, jenž byl zabit minulý 

týden, ale také xenofobní otázky. V minulém týdnu byl zabit i hlídkující voják ve Francii. Pachatel byl zadržen 

tento týden a podle francouzského prokurátora Françoise Molinse byl útok s největší pravděpodobností 

nábožensky motivovaný.  

30. května schválil lotyšský parlament novelu zákona, která počítá s přísnými protikuřáckými opatřeními,      

jako například zákazem kouření rodičů v přítomnosti dětí. Rodičům, kteří zákaz poruší, bude hrozit trest až ve 

výši tří let odnětí svobody, anebo pokuta ve výši 60násobku minimální mzdy nebo odebrání dětí. 

31. května začaly v Turecku masové protivládní demonstrace, které pokračovaly i v následujících dnech a proti 

kterým policisté použili hned v počátku slzný plyn a vodní děla. Za poslední dny bylo pozatýkáno podle ministra 

vnitra více než 1 700 lidí.  

31. května vydal Evropský statistický úřad tiskovou zprávu o vývoji nezaměstnanosti, která v eurozóně za měsíc 

duben činila 12,2 %, v celé Evropské unii 11 % (viz. graf níže). Dále Eurostat informoval o míře inflace, která 

v dubnu činila v eurozóně 1,2 %. 

1. června začal v Rusku platit zákon omezující 

kouření na veřejných místech, jako například na 

úřadech, v nemocnicích, ve školách, kulturních 

zařízeních, ve výtazích a schodištích obytných 

domů, v městské a příměstské dopravě či v okolí 

do 15 metrů od vchodů na nádraží, stanic metra, 

letišť či přístavů. Navíc od června roku 2014 se zákaz má rozšířit i na restaurace, hotely, nákupní centra, bary, 

lodě a dálkové vlaky. Zákon také počítá s prodejem tabáku pouze ve specializovaných obchodech. 

Telegraficky:  

 27. května oznámil bulharský premiér Plamen Orešarski sestavení nové úřednické vlády, které byla             
29. května parlamentem vyslovena důvěra. 

 29. května oznámil španělský ministr zdravotnictví a sociálních věcí Ana Mato, že vláda schválila zákon, 
který počítá se zvýšení věku pohlavní dospělosti ze 13 na 16 let. 

 30. dubna oznámil Statistický úřad ve Španělsku, že se HDP oproti předchozím třem měsícům snížilo             
o 0,5 %. 


