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Március 4. – A Magyar Állami
Operaházban 4-én, 7-én, 11-én
és 19-én utoljára adták elő Janá-
ček Jenufa című operáját, a cím-
szerepben Bátori Évával.

Március 5. – Brnóban a Salima
nemzetközi élelmiszeripari
vásáron Gráf József magyar és
Zdenka Kramplová szlovák
mezőgazdasági miniszter megál-
lapodott, hogy a magyar–szlo-
vák határon átnyúló tokaji borvi-
déket egységes közös borrégió-
nak ismerik el.
Március 6. – A cseh statisztikai
hivatal közölte, hogy 2007-ben
1485 koronával 21 692 koronára
emelkedett az átlagos bruttó bér
Csehországban. (A 7,3 százalé-
kos növekedésből az inflációt
kivonva a reálbér–növekedés
4,4 százalékos volt.)
Március 7. – A prágai Hradzsin-
ban a másodszor is Csehország
államfőjévé választott Václav
Klaus ünnepélyes keretek között
letette hivatali esküjét. (A České
Budějovice-i Koh-i-noor Hart-
muth cégtől egy millió koronát
érő arany-platina tollat kapott
ajándékba.)

Március 7. – A cseh statisztikai
hivatal jelentése szerint Csehor-
szág hazai összterméke 2007-
ben változatlan áron 6,5 száza-
lékkal nőtt, nominálisan 3557,7

milliárd koronára (37,567 billió
forint).
Március 7. – A budapesti Bárka
Színház Vasárnap nem temetünk
címmel Bohumil Hrabal cseh író
művei alapján készült darabot
mutatott be.

Március 8. – Egyesült a Cseh
Köztársaság Nagy Páholya és a
Cseh Nagy Orient nevű szabad-
kőműves szervezet, amely így
kb. 500 tagot számlál.
Március 8. – Egy fiatalember
illetéktelenül behatolt a cseh
elnök Lány-i rezidenciájára,
ahol váratlanul elhunyt, amikor
a biztonsági őrök elkapták.

Március 10. – Václav Klaus
cseh államfő Pozsonyban óvott
Koszovó elismerésétől, és a
feszült magyar–szlovák viszonyt
emlegette.
Március 11. – A Guide Miche-
lin étteremkalauz-sorozat csil-
laggal tüntette ki a Four Sea-
sons prágai szálloda Allegro
nevű éttermét, elsőként a poszt-
kommunista Kelet- és Közép-
Európában.

Március 17. – A dél-afganisztá-
ni Hilmand tartományban ön-
gyilkos merénylet áldozata lett
egy ISAF-alakulatban szolgáló

cseh katona, Milan Štěrba is.
Május 1-jén további katona halt
meg merénylet következtében
Logár tartományban, ő Csehor-
szág harmadik áldozata a tálibok
elleni harcban.
Március 19. – A cseh képviselő-
ház ismét elutasította a szigo-
rúbb dohányzásellenes törvény
elfogadását, így az ebédidőt
kivéve továbbra is szabadon
lehet dohányozni a csehországi
vendéglőkben és bárokban.
Március 19. – Afganisztán
Logár tartományában 200 fős
cseh tartományi újjáépítő cso-
port (PRT) kezdte meg három
éves működését, és folytatja az
Egyesült Államok által megkez-
dett iskola- és kórházépítési
programokat.
Március 27. – A cseh versenyhi-
vatal jóváhagyásával egy izlandi
cég, a Nordic Partners veheti
meg a legnagyobb cseh konzerv-
gyártót, a Hamét.

Március 27. – A prágai film-
fesztiválon az Európai Mesterek
elnevezésű portrésorozatban
Török Ferenc rendező három
játékfilmjét mutatták be, a
FebioFest versenyprogramjában
pedig Bollók Csaba rendezése,
az Iszka utazása indult. Az ápri-
lis 4-ig tartott 15. szemle kereté-
ben 14 prágai moziban 64 or-
szág alkotóinak 249 filmjét vetí-
tették.

Március 28. – A felújított
prágai Schwarzenberg-palotá-

ban megnyílt a Nemzeti Galé-
ria új állandó kiállítása: A
barokk Cseh- és Morvaor-
szágban címmel.

Március 30. – A repülőtereken
is csatlakozott a határellenőrzés
nélküli közlekedést biztosító
schengeni övezethez a kilenc új
EU-tagállam (Magyarország,
Csehország, Lengyelország,
Szlovákia, Szlovénia, Észtor-
szág, Lettország, Litvánia és
Málta), azaz egymás közti for-
galmukban megszűnt a határ- és
vámellenőrzés.

Április 1. – Csehország állam-
háztartásának hiánya 2007-ben a
vártnál nagyobb mértékben, a
bruttó hazai termék 1,58 száza-
lékára mérséklődött – jelentette
a prágai statisztikai hivatal.
Április 1. – A legnagyobb cseh-
országi szolgáltató, az RWE
Transgas a lakossági fölgáz árát
3,1 százalékkal, míg a második
helyen lévő Pražská Plynárenská
3,2 százalékkal emelte. A har-
madik jelentősebb szolgáltató,
az E–On csak a cégeknek szállí-
tott gáz árát emelte.
Április 2. – Visszatért a cseh
kormányba Jiří Čunek volt mi-
niszterelnök-helyettes és regio-
nális fejlesztési miniszter, aki
2007. november elején korrup-
ciógyanús pénzügyei miatt volt
kénytelen távozni a kabinetből.
Čunek, aki egyben a koalíciós
K e r e s z t é n y d e m o k r a t a
Unió–Csehszlovák Néppárt el-

Jan Švejnar elnökjelölt gratulál Václav
Klausnak újraválasztása alkalmából

(Forrás: Népszabadság)

A Hamé társtulajdonosa, Leoš Novotnýa cég embléma figurájával
(Forrás: Mladá fronta)

Részlet az előadásból
(Forrás: internet)

Részlet a kiállításból
(Forrás: internet)
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