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HÍREK CSEHORSZÁGBÓL

selte a közönség soraiban, mint-
egy tanulmányozva egy meghívás
lehetőségét Budapestre.

Január 21. – A kelet-csehorszá-
gi Hradec Královéban megkez-
dődött Petr Zelenka kórházi
ápoló pere, akit hét gyilkosság-
gal és tíz gyilkossági kísérlettel
vádoltak. Február 21-én élet-
fogytiglani börtönbüntetésre
ítélték, amit június 11-én meg-
erősítettek.
Január 22. – Calin Popescu
Tariceanu román miniszterelnök
Prágában Mirek Topolánek cseh
kormányfővel az amerikai raké-
tapajzs tervezett csehországi
telepítéséről tárgyalt.
Január 23., április 2. – A cseh
kormány Prágában jóváhagyta az
egyházak kárpótlásáról szóló tör-
vénytervezetet, amelynek értel-
mében az állam 60 év alatt –
kamatokkal együtt – mintegy 270
milliárd koronát fizet ki kárpót-
lásként az egyházaknak a volt
szocialista rendszer alatt államo-
sított, 83 milliárd koronában
megállapított vagyonukért. Az
állam a szerzetesrendeknek téte-
lesen visszaadja vagyonuk egy-
harmadát, míg elvett vagyonuk
kétharmadáért pénzben kárpótol-
ja őket. A pénzbeli kárpótlás
lehetővé teszi, hogy az állam
magánosítson sok ezer hektár
addig zárolt termőföldet és ingat-
lant. (Lásd még: április 21.)
Január 23. – Megtörtént a 2007.
december 20-án bejelentett
Mol–ČEZ részvény-adásvételi
szerződés pénzügyi zárása és
elszámolása.

Január 23. – 1994 óta rekord-
számú, több mint 12,8 millió
nézőt vonzottak 2007-ben a
csehországi mozik. A bevétel is
rekordnagyságú volt: 1,2 milli-
árd korona.
Január 23. – Kaliforniában
meghalt Miroslav J. Plavec (sz.
1925), a legjelentősebb cseh
asztronómus.

Január 24. – Csehország 2007-
ben 17 milliárd koronával több
pénzt kapott az Európai Uniótól,
mint amennyit a közös kasszába
befizetett – a cseh pénzügymi-
nisztérium közlése szerint.
Január 25. – Színház és emlé-
kezet 1968–2008 címmel rende-
zett budapesti programsorozat
keretében bemutatták Václav
Havel világhírű cseh író Kérem,
röviden című kötetét, és a Thália
Színházban kiállítás nyílt a volt
cseh köztársasági elnök életéről.
Ugyanitt február 27-én a Prágai
Nemzeti Színház vendégszere-
pelt Tom Stoppard Rock’n’Roll
című darabjával.

Január 28. – A cseh utazási iro-
dák szövetségének híre szerint
2007-ben a cseh állampolgárok
60 milliárd koronát költöttek el
külföldi üdülésekre.
Január 31. – Az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) és a
Cseh Köztársaság Betétbiztosí-
tási Alapja (FPV) vezetői
együttműködési keretmegálla-
podást írtak alá Prágában.
Január 31. – Az Aerofilm Cseh-
országban vetíteni kezdte Pavel
Koutecký és Miroslav Janek
Havel polgártárs című egész
estés filmjét.

Február 1. – A prágai Česká
Pojištovna leányvállalata, a ČP
Zdraví biztosító kórházi napidíj
biztosítási szolgáltatással lépett
piacra.
Február 2. – Cseh–szlovák bált
rendeztek a prágai Obecní důmban.
Február 3. – Prágai árverésen az
eddigi legmagasabb kikiáltási áron,
19,5 millió koronáért (190 millió
forintért) kelt el Oskar Kokoschka
London, Chelsea Reach című,
1957-ben festett képe.

Február 4. – A cseh kormány
jóváhagyta a kilenc egészségbiz-
tosító 2008. évi tervét, mely 208
milliárd korona bevételt és 206,2
milliárd kiadást irányoz elő.
Továbbá 1,25 milliárd koronás
alapot hozott létre a Csehország-
ba tervezett amerikai radarállo-
más közelében fekvő települések
állami fejlesztési támogatására.
Február 5. – A cseh külkereske-
delem rekordnagyságú, 86,1
milliárd koronás többlettel zárta
a 2007. évet. (Több mint kétsze-
resével a 2006-ban kimutatott
többletnek.)
Február 5. – Az osztrák Raiffei-
senbank Bausparkasse megkap-
ta a cseh OHS versenyhivatal
engedélyét a Hypo Stavební
Spořitelna építési takarékpénz-
tár száz százalékos átvételéhez.
A Raiffeisen ezzel 20 százalékos
piaci részesedésre tesz szert a
csehországi építési takarékpénz-
tár piacon.
Február 5. – Öreg žižkoviaknak
– Franta Sauer bohémnek és
Jaroslav Hašek írónak, valamint

az ő halhatatlan irodalmi hősé-
nek, Švejknek, a derék katoná-
nak – ajánlott esti farsangi
menetet tartottak Prága Žižkov
negyedében. A maszkokba öltö-
zött több száz résztvevő a žižko-
vi városházától indult, majd
Švejkkel, és az Osztrák-Magyar
Monarchia egységével elsétáltak
a Hašek-szoborhoz, majd a Jiří-
ho z Poděbrad térig.

Február 9. – A pozsonyi Új Szó
hírül adta, hogy Popély Gyula tör-
ténész, a somorjai Fórum Kisebb-
ségkutató Intézetének munkatársa
megtalálta a II. világháború után
áttelepítésre kijelölt magyarok
csaknem teljes névjegyzékét.
Február 9. – Kassán az ottani
csehek egyesülete már a XV.
bálját rendezte, melyről a Český
dialog című újság munkatársa,
Martina Fialková tudósított.

Fotó: Polgár László

Miroslav Plavec (jobbra)
(Forrás: www.mzv.cz)

(Forrás: www.pragaout.cz)

(Forrás: Mladá fronta)(Forrás: internet)
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