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nöke, beleegyezett abba, hogy
családi pénzügyeit egy Karel
Schwarzenberg külügyminiszter
által kiválasztott könyvvizsgáló
cég ellenőrizze le.

Április 2. – Göncz Kinga
magyar és Karel Schwarzenberg
cseh külügyminiszter közös nyi-
latkozatban állt ki Macedónia,
Albánia és Horvátország együt-
tes NATO–felvétele mellett.
Április 2. – A cseh kormány
jóváhagyta, hogy kárpótolják az
egyházakat a szocialista rend-
szer idején államosított vagyo-
nukért.
Április 2. – Tóth Nor-
bert–Stefan Sutaj: Beneš-dekré-
tumok és a magyar kérdés
1945–1948 címmel megjelent
könyvének bemutatóját tartották
Budapesten.

Április 3. – A cseh statisztikai
hivatal közlése szerint a cseh
férfiak átlagos élettartama 2007
végén 73,7, a nőké 79,9 év volt,

azaz 1989 óta a férfiak átlagos
élethossza 5,6, a nőké pedig 4,5
évvel emelkedett.
Április 3. – Karel Schwarzen-
berg cseh és Condoleezza Rice
amerikai védelmi miniszter a
bukaresti NATO-csúcstalálkozó
alkalmával megállapodott az
amerikai rakétaelhárító radar
csehországi telepítésére vonat-
kozó keretegyezményben. (Lásd
még: július 8.)
Április 7. – Az Aha című bul-
várlapnak a 66 éves Václav
Klaus cseh államfő nem tagadta,
hogy házasságon kívüli szerelmi
viszonya van egy 28 éves nővel,
bizonyos Petra Bednarovával,
akivel az elnökké választása
utáni éjszakát töltötte egy luxus-
hotelben.
Április 8. – Tomáš Julínek cseh
egészségügyi miniszter bejelen-
tette, hogy Csehországban átala-
kítják az egészségbiztosítás
addig is több biztosítós intéz-
ményrendszerét, és 2009-től egy
állami és nyolc magántulajdon-
ban lévő egészségbiztosító fog
működni részvénytársaság for-
májában.
Április 9. – A kormány nem
támogatta azt a képviselői javas-
latot, hogy anyagilag kárpótol-
ják a II. világháború után Kárpá-
taljáról elüldözött csehszlovák
állampolgárokat. Ugyanakkor
jóváhagyta a cseh egészségügyi
reform második szakaszának
legfőbb elveire vonatkozó javas-
latát, amelyet Tomáš Julínek
szakminiszter terjesztett elő.

Április 10. – A cseh kormány és
a jegybank megállapodott
abban, hogy az EU programjai
keretében Csehországba érkező
összegek a Cseh Nemzeti Bank
devizaszámlájára kerülnek
annak érdekében, hogy letörjék
a cseh korona folyamatos erősö-
dését.

Április 11. – Luiz Inacio Lula
da Silva brazil államfő Csehor-
szágba látogatott és találkozott
Václav Klaus elnökkel.
Április 11. – Egy floridai üdülő-
központban lakást vett Stanislav
Gross volt cseh miniszterelnök,
akinek korrupciógyanús és zava-
ros családi pénzügyei miatt
2005-ben kellett távoznia hiva-
talából.
Április 15. – Prágában 78. élet-
évében meghalt Pos Kati (Kate-
řina Pošová, a magyar filmek
cseh fordítója. (Lásd még: 69.
oldal!)

Április 17. – Az orosz Gazprom
tulajdonában lévő Vemex cseh
gázipari vállalat és a Moravské
Naftové Doly (MND) dél-mor-
vaországi földgáztároló építésé-
ről írt alá megállapodást.
Április 17–20. – A csehszlovák
újhullám filmjeit vetítették a
budapesti Örökmozgóban.
Április 18. – Katarban büntetlen
maradt a Csehországban kiskorú
lányok megrontása miatt két és
fél év börtönre ítélt katari her-
ceg, akit a prágai hatóságok
azzal a feltétellel adtak ki 2005-
ben a kis arab országnak, hogy
ott is bíróság elé állítják.
2009. április 18. – Pozsonyban
megalapításának 25. évforduló-
ját ünnepelte a Cseh kultúra
barátainak köre, melynek ma
130 fizető tagja van és évente
Karel Čapek-díjjal jutalmaznak
egy-egy cseh és szlovák szemé-
lyiséget a cseh és szlovák köl-

csönösség támogatásáért. Elnö-
kük jelenleg: Štefan Vraštiak.
Április 19. – A prágai vár Ulász-
ló termében öt év után április 29-
ig újra láthatta a nagyközönség a
cseh koronázási ékszereket.

Április 20. – Prágában elhunyt
Zádor András, a cseh irodalom
egyik legnagyobb magyar
műfordítója. (Lásd még: 68.
oldal!)
Április 21. – Lubica Herzanová
szlovák, Michal Kopeček cseh,
Maciej Maria Gorny lengyel,
valamint Fejérdy András
magyar kutató vehette át Buda-
pesten a visegrádi akadémiák
évi ifjúsági díjait.
Április 22. – A cseh kormány
jóváhagyta azt a törvényt,
amelynek értelmében a csúcs-
technológia területén tevékeny-
kedő cégeket fog támogatni, és
megszüntetik a feldolgozó ipar-
ban meglévő öt éves adókedvez-
ményt.
Április 22. – Magyar civil szer-
vezetek egy csoportjának képvi-
selői Strasbourgban petíciót
adtak át az Európai Parlament-
nek a Beneš-dekrétumok egyes
rendelkezései és azok 2007-es
pozsonyi megerősítése ellen til-
takozva.
Április 23. – Václav Klaus
államfő Berlinben az Európai
Unión belüli együttműködés
elmélyítése ellen foglalt állást.
Április 23. – Kiskorú lányok
szexuális zaklatása miatt három
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