
FOLYÓIRAT A CSEH KULTÚRA BARÁTAINAK

Hírek Csehországból
2008. január 1–december 31.
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Január 1. – Életbe lépett a
Mirek Topolánek vezette jobb-
közép kormányzat reformcso-
magja, mely az államháztartás
hiányának csökkentését, egyben
az euró-zónához történő csatla-
kozás feltételeinek teljesítését
tűzte ki célul. Bevezették a vizit-
díjat, a kórházi napidíjat és a
gyógyszerfelírási díjat, emelték
az 5 százalékos forgalmi adót,
megszüntettek, illetve csökken-
tettek több társadalmi juttatást,
emelkedett az energia- és a víz-
szolgáltatás díja, bevezették az
egységes, 15 százalékos szemé-
lyi jövedelemadót.
Január 1. – Az előző év utolsó
napján megjelent felmérési ered-
mény szerint a 2007. év politiku-
sa Václav Klaus cseh államfő lett.
Január 2. – A 2007 elején beve-
zetett elektronikus autópályadíj-
rendszer egy év alatt 5,57 milli-
árd cseh korona (211 millió
euró) bevételt hozott.
Január 3. – Negyven éve, 1968.
január 5-én, Antonín Novotný
akkori csehszlovák köztársasági
elnök leváltásával a kommunista
párt (CSKP) első titkári pozíció-
jából és Alexander Dubček meg-
választásával megkezdődött a
„prágai tavasz”. Az „emberarcú
szocializmus” megvalósításának
kísérletét az év augusztusában a
Varsói Szerződés öt tagállama
hadseregeinek bevonulása szakí-
totta félbe. (Lásd: melléklet!)

Január 3. – Csehország 66,4
milliárd koronás, a vártnál majd-
nem 25 milliárd koronával
kisebb költségvetési hiánnyal
zárta a 2007. évet. (A hazai össz-
termék 2006-os 2,9 százalékáról
1,9 százalékra csökkent a hiány.)
A pénzügyminisztérium január

31-i közlése szerint a cseh gaz-
daság 2007-ben 6,1 százalékkal
növekedett.
Január 5. – Megkezdte tevé-
kenységét a cseh Nemzeti Gárda
félkatonai egyesület, amelyet
2007 októberében a nacionalista
Nemzeti Párt (NS) hozott létre.
Január 6. – A szlovákiai Szakol-
cán szobrot állítottak I. (Nagy)
Lajos magyar királynak.

Január 6. – Az Európai Unió 27
tagállama közül a vásárlóerő-
paritáson számított egy főre jutó
GDP-t nézve Csehország a 20.
helyen, Magyarország a 21.,
Szlovákia a 25. helyen áll.
Január 7. – Mirek Topolánek
cseh kormányfő Bécsben Alfred
Gusenbauer kancellárral megvi-
tatta a vitatott dél-csehországi
temelíni atomerőmű ügyét és a
schengeni övezet bővítésének
tapasztalatait.
Január 7. – Karel Gott, a 68
éves popsztár az amerikai Las
Vegasban megnősült: hét év
együttélés és egy közös gyerek

után feleségül vette 31 éves
barátnőjét, Ivana Macháčkovát.
(Lásd még: május 29.)
Január 8. – Csehországban
2007-ben 12,16 százalékkal nőtt
az új személyautók, illetve
könnyű szállító járművek érté-
kesítése az előző évhez képest.
Az autóimportőrök szövetségé-
nek (SDA) adatai szerint 2007-
ben 198 580 új autót adtak el
Csehországban.
Január 10. – Prágában tárgyalt
Donald Tusk lengyel és Mirek
Topolánek cseh kormányfő a
területükre tervezett amerikai ra-
kétapajzs ügyében. (Lásd még:
június 4.)
Január 15. – Rekordszámú:
630 032 gépkocsit adott el 2007-
ben a cseh Škoda Auto Mladá
Boleslav, a német Volkswagen
konszernhez tartozó legnagyobb
cseh autógyár.

Január 17. – Több mint 15 év
után újra filmszerepet vállalt
Václav Havel volt államfő fele-
sége, Dagmar Havlová. Julius
Ševčík cseh rendező Normal cí-
mű filmjében kapott főszerepet.

Január 17. – Václav Havel drá-
maíró és volt cseh államfő kapta
a Nemzetközi PEN Klub cseh
tagozatának legfőbb elismerését,
a Karel Čapek-díjat.

Január. 17. – Egy felmérés sze-
rint a legnépszerűbb cseh politi-
kus Pavel Bém prágai főpolgár-
mester.

Január 18. – Egy prágai bíróság
döntése értelmében a cseh állam
köteles visszaadni eredeti tulaj-
donosának, a Kumpera család-
nak a Prága melletti Kolodějé-
ben álló barokk kastélyt, ame-
lyet az ötvenes évek óta a kor-
mány használ. A kormány fel-
lebbezett, de október 13-án a
prágai fellebbviteli bíróság meg-
erősítette az elsőfokú testület
döntését.

Január 19. – Václav Havel volt
cseh elnököt szívműködési
zavarokkal kórházba szállítot-
ták, amelyet két hét után hagy-
hatott el.
Január 20. – Bohuslav Martinů
Konyhai revü című balettjének
„fekete színházi” bemutatóját a
prágai Táncművészeti konzerva-
tórium Bohemia Balettjének tag-
jai adták elő a Rendi Színházban,
Jiří Srnec rendezésében. A Bohe-
mia Baráti Kört Molnárová képvi-
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(Forrás: Blesk TV magazin)
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Pavel Bém a
Himalájában

készült képével
(Forrás: Týden)

(Forrás: www.ihot.cz)
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(Forrás: Týden)


