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5. května 2010
V Řecku vypukla dvoudenní generální stávka státních zaměstnanců, která ochromila dopravu i státní úřady.
V Aténách demonstranti zapalovali
budovy, v bance Marfin uhořeli tři lidé.
6. června 2010
Slovinci v referendu těsnou většinou
(51,5 %) odsouhlasili návrh smlouvy,
podle níž má být letitý územní spor
s Chorvatskem vyřešen arbitráží.
10. června 2010
Bývalí důstojníci bosenskosrbské
armády Vujadin Popović a Ljubiša
Beara byli odsouzeni Mezinárodním
trestním tribunálem pro bývalou JuVujadin Popović, Ljubiša Beara

goslávii k trestu doživotního odnětí
svobody za svůj podíl na srebrenickém
masakru v roce 1995.
Srbská policie zadržela Miloše Simoviće, který byl v nepřítomnosti odsouzen za vraždu premiéra Zorana
Đinđiće v roce 2003.
14. června 2010
Ministři zahraničních věcí Evropské
unie dali souhlas k stabilizační a asociační dohodě se Srbskem.
25. června 2010
Ústavní soud Rumunska rozhodl
o protiústavnosti vládních návrhů snižování platů a důchodů.
30. června 2010
Zahájen jubilejní 50. ročník Splitského
festivalu, nejoblíbenější a nejstarší přehlídky populární hudby v Chorvatsku.
2. července 2010
Při výbuchu granátu v Kosovské Mitrovici se zranilo jedenáct lidí. Srbsko
událost označilo za provokaci.
8. července 2010
Řecko ochromila generální stávka
namířená proti odkladu odchodu do
důchodu.
10. července 2010
Asi padesát tisíc lidí, včetně srbského

UDÁLOSTI

2. května 2010
EU a Mezinárodní měnový fond přislíbily zadluženému Řecku historicky rekordní finanční pomoc ve výši
120 miliard eur na období 3 let výměnou za další hluboká úsporná opatření.
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prezidenta a tureckého premiéra, se
shromáždilo na hřbitově u bosenské
obce Potočari, aby uctili památku více
než osmi tisíc muslimských chlapců
a mužů, které v roce 1995 povraždily
srbské oddíly.
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1. srpna 2010
Klášter Suceviţa v Bukovině se stal již
osmým zástupcem Rumunska na Seznamu světového dědictví UNESCO.

21. července 2010
Rumunské úřady přikročily k exhumaci Nicolaie Ceuasesca a jeho choti,
aby ověřily pomocí analýzy DNA, zda
se skutečně jedná o jejich ostatky.
21. července 2010
Slovinsko se stalo členskou zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD).
22. července 2010
Mezinárodní soudní tribunál v
Haagu rozhodl, že Kosovo jednostranným vyhlášením nezávislosti
na Srbsku neporušilo mezinárodní
právo, načež srbský ministr zahraničí reagoval prohlášením, že Srbsko
kosovskou nezávislost stejně nikdy
neuzná.
Mezinárodní měnový fond oznámil, že poskytne Kosovu v horizontu
18 měsíců finanční pomoc ve výši
108,9 mil. dolarů.
26. července 2010
Srbsko přijalo Rezoluci o obnovení
činnosti Srbské republiky ve věci obrany své suverenity a územní celistvosti.
27. července 2010
Prezidenti Makedonie, Albánie, Kosova a Černé Hory podepsali dohodu
o vytvoření zóny volného obchodu.

Rade Marković (1964)

15. srpna 2010
Poprvé od maloasijské katastrofy
v roce 1922 byla obnovena pravoslavná mše v klášteře Panny Marie Sumela,
nejdůležitějším poutním místě v Potu.
20. srpna 2010
V Maďarsku byl vyhlášen zákon
o občanství, umožňující Maďarům
v zahraničí získat na základě maďarského původu a znalosti maďarštiny
maďarské občanství.
4. září 2010
V Prištině byla slavnostně vysvěcena

katedrála blahoslavené Matky Terezy. Největší budova ve městě a jeden
z největších křesťanských svatostánků na Balkáně se má stát duchovním centrem pro kosovskou katolickou komunitu, jež čítá na 50 tisíc
osob.

10. září
Ve věku 89 let zemřel v chorvatském
Zaboku populární srbský filmový
a divadelní herec Rade Marković, otec
režiséra Gorana Markoviće a manžel
herečky Olivery Marković, známý též
z několika československých filmů
(např. Tři přání, 1958).
11. září 2010
Srbsko-albánský incident v Kosovské Mitrovici po vítězství Turecka
nad Srbskem v semifinále mistrovství
světa v basketbalu si vyžádal několik
zraněných.
12. září 2010
Turci vyjádřili v referendu souhlas
s ústavními změnami v oblasti soudnictví a pravomocí armády.
V Turecku bylo odehráno mistrovství světa v basketbalu mužů. Domácí
výběr získal stříbrné medaile, Srbsko
skončilo čtvrté, Chorvaté, Slovinci a
Řekové vypadli v osmifinále.

27. září 2010
Fatmir Sejdiu rezignoval na post kosovského prezidenta poté, co soud rozhodl,
že porušil ústavu současným výkonem
funkce předsedy politické strany.
Ve Slovinsku začala rozsáhlá stávka
zaměstnanců veřejného sektoru.
28. září 2010
V Bosně a Hercegovině byl zadržen
Branimir Glavaš, bývalý chorvatský
politik, který byl v červenci v Chorvatsku odsouzen k osmi rokům vězení za
válečné zločiny na srbském obyvatelstvu v letech 1991–1995.
30. září 2010
Srbský parlament rozhodl o ukončení
povinné vojenské služby k 1. 1. 2011.
3. října 2010
Všeobecné volby v Bosně potvrdily etnické rozdělení země. Za Bosňáky jde
do prezidia umírněný Bakir Izetbegović, srbský a chorvatský zástupce se
nemění.
V Peći se svého úřadu ujal nový srbský
patriarcha Irinej.
7. října 2010
Rada pro všeobecné vzdělávání v Černé Hoře oficiálně přejmenovala předmět „mateřský jazyk“ na „černohorský jazyk“.

UDÁLOSTI

5. září 2010
V Moldavsku proběhlo referendum
o ústavních změnách, především
o přímé volbě prezidenta. Následujícího dne moldavský premiér Vladimir Filat reagoval na kladný výsledek
referenda podáním demise.

18. září 2010
Po vydatných deštích došlo po celém
Slovinsku k rozsáhlým záplavám, nejhorším od roku 1990, pod vodou se
ocitla i část Lublaně.
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