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HÍREK CSEHORSZÁGBÓL

Február 11. – Életbe lépett az a
törvény, amelynek alapján kor-
látozni lehet a román és a bolgár
állampolgárok munkavállalását
Csehországban.
Február 11. – A kormány jóvá-
hagyta a nyugdíjrendszer re-
formjának első szakaszát. A tör-
vényjavaslat értelmében a nyug-
díjkorhatár 2030-tól a férfiak és
a nők esetében is egységesen 65
évre emelkedik, a kötelező bizto-
sítási idő 25 évről 35 évre nő, és
ebbe az időszakba már nem szá-
mítják be az egyetemi éveket. Az
egész nyugdíjrendszert három
szakaszban tervezik átalakítani, s
a harmadik szakaszban a tervek
szerint a pénz egy részét magán-
alapokba irányítják át. (Lásd
még: július 17.)
Február 15. – A kudarcba ful-
ladt február 9-i forduló után az
elnökválasztás megismételt har-
madik fordulójában három jelölt
indult: Václav Klaus (a kor-
mányzó Polgári Demokratikus
Párt jelöltje), Jan Švejnar (a
koalíciós Zöldek Pártja és az
ellenzéki Cseh Szociáldemokra-
ta Párt jelöltje) és Jana Bobosí-
ková európai parlamenti képvi-
selő, az ellenzéki kommunisták
jelöltje. A képviselők és szenáto-
rok újabb öt évre ismét Václav
Klaust választották államfővé.

Február 18. – A budapesti
Örökmozgó Filmmúzeum leve-
títette a Rendezők cérnaszálon

című portréfilmet, amelyet a
Duna Televízió készített Szabó
Istvánról és Jiří Menzelről, a két
alkotó 70. születésnapja alkal-
mából. A két Oscar-díjas film-
rendező beszélgetéssel és tortae-
véssel, filmes kollégákkal és a
közönséggel együtt ünnepelt.
Február 19. – A cseh statisztikai
hivatal jelentése szerint 2007-ben
6,7 millió külföldi turista kereste
fel Csehországot, 3,8 százalékkal
több, mint 2006-ban.
Február 20. – Csehországban
2007 folyamán a működő mobil-
telefonok száma mintegy 700
ezerrel emelkedett. Az év végén
több mint 13 millió mobiltelefon
volt üzemben.
Február 23. – A 17. Prágai
Magyar Bál zajlott a cseh fővá-
rosban, a Vencel tér közelében
lévő cseh Autoklub reprezentá-
ciós helyiségeiben, a Cseh- és
Morvaországi Magyarok Szö-
vetségének rendezésében. A
tánczenét a párkányi Acoustic
Band, a hangulatzenét Mezei
Ernő és cigányzenekara szolgál-
tatta Dunaszerdahelyről. Az ese-
ményen először a Bohemia
Baráti Kör is képviseltette magát
Molnárová személyében, miután
február 2-án a Budapesti Bohe-
mia Bálon is üdvözölhettük a
CSMMSZ tikárát, Smejkal Mag-
dit és a prágai szervezet elnökét,
Jaroslav Fialát. (Lásd még: 11.
oldal!)

Február 25. – Markéta Irglová
cseh énekesnő és zongorista,
valamint párja és szerzőtársa, az

ír Glen Hansard nyerte el a leg-
jobb filmdal Oscar-díját a holly-
woodi Kodak Színházban az
Once című film Falling Slowly
című daláért. Eddigi cseh Oscar-
díjasok: Ivan Jandl (1949), Jan
Kadár, Elmar Klos (1966), Jiří
Menzel (1968), Miloš Forman
(1967, 1969, 1976, 1985), Theo-
dor Pištěk (1985), Jan Pinkava
(1997), Jan Svěrák (1997).

Február 26. – Statisztikai jelen-
tés szerint Csehországban 2007-
ben 7,7 százalékkal, 1997 óta a
legnagyobb mértékben nőtt a
kiskereskedelmi forgalom.
Február 26–29. – Mirek Topolá-
nek cseh kormányfő az Egyesült
Államokba, majd Ottawába láto-
gatott. Washingtoni látogatásán
27-én aláírták az egyetértési meg-
állapodást a két ország közötti
vízummentességi szerződésről. A
cseh kormányfő George W. Bush
amerikai elnökkel az amerikai
radarállomás csehországi telepí-
téséről és környezetvédelmi vo-
natkozásairól tárgyalt. Washing-
tonban a kormányfő érmet ado-
mányozott Josef Mašínnak, aki az
ötvenes évek elején egy öttagú
csoport élén verekedte át magát a
népi demokratikus Csehszlová-
kiából Nyugat-Berlinbe.

Február 27. – A Student
Agency cég vezetője, Radim
Jančura Brnóban először mutat-

ta be az elképzeléseket a HighJet
névre keresztelt vonatról, amely
a tervek szerint először 2010-
ben Prága és Ostrava között köz-
lekedik majd.

Február 28. – Csehországban
elkészült a híres „Hitler-szán”:
sítalpakon járó és légcsavarral
ellátott páncélozott személyautó
másolata.

Február 28. – A cseh kormány
jóváhagyta a cseh egészségügyet
átalakító hét törvény tervezetét.
Február 28. – Bécsben 15 állam
– köztük Magyarország és Cseh-
ország – küldöttjének részvéte-
lével megalakult a függetlenné
vált Koszovó fölött ellenőrzést
gyakorló Nemzetközi Irányító
Csoport (International Steering
Group).
Február 29. – Áprilistól átlago-
san 3,1 százalékos lakossági
földgáz áremelést jelentett be a
legnagyobb cseh földgázszol-
gáltató, az RWE Transgas cso-
port, amely januárban már átla-
gosan 7,4 százalékkal emelte a
gázárakat.
Március 2. – Harminc évvel eze-
lőtt, 1978. március 2-án indult az
űrbe az első csehszlovák asztro-
nauta, Vladimír Remek.
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