
és fél év felfüggesztett szabad-
ságvesztésre ítélték Hradec Krá-
lovéban a világhírű Bambini di
Praga gyermekkórus karnagyát.

Április 23. – A visegrádi orszá-
gok külügyminiszterei Prágában
Ukrajna és Grúzia európai integ-
rálódásáról tanácskoztak.
Április 23. – Csehországban az
alkotmánybíróság hatályon
kívül helyezte a 2008. január 1-
jén életbe lépett szociális reform
egyik vitatott intézkedését,
miszerint az állam a betegség
első három napjára nem fizet az
érintetteknek táppénzt.
Április 23–25. – A visegrádi
országok külügyminiszterei Prá-
gában találkoztak.
Május 24. – A Mladá Fronta
Dnes című napilap egész oldalas
interjút közölt Esterházy Péter
magyar íróval, aki Kis magyar
pornográfia című könyvének
cseh nyelvű megjelenése alkal-
mából járt Prágában, a PMKK
vendégeként.

Április 25. – Vlasta Parkanová
cseh és Jaroslav Baska szlovák

védelmi miniszter közös
cseh–szlovák európai uniós
harci egység felállításáról írt alá
emlékeztetőt Prágában.

Április 26. – A május 3-ig tartó
18. győri Mediawave fesztivál
díszvendége Jiří Menzel cseh
filmrendező, a konferencia
egyik előadója pedig Jan Kavan
cseh diplomata, egykori külügy-
miniszter volt.

Április 28. – Karel Schwarzen-
berg cseh külügyminiszter az
Egyesült Államokba látogatott.
Április 28. – Lipnice nad Sáza-
vouban háromnapos nemzetközi
konferenciát szenteltek Jaroslav
Hašek legnépszerűbb figurájá-
nak, Švejknek, az író születésé-
nek 125., halálának 85. évfordu-
lója alkalmából. Rendezője, az
író „professzionális” unokája,

Richard Hašek barátunk a Hav-
ličkobrodský deník című napilap
április 29-i számában nyilatko-
zott a nagyapjáról, magáról, a
szellemi örökség gondozásáról
és ez irányú családi vállalkozá-
sáról, megjegyezvén: „Egy géni-
usz elég egy családban”. A nem-
zetközi Hašek-konferencián G.
Kovács László és Polgár László
barátunk képviselte Magyaror-
szágot és a Bohemia Baráti
Kört! (Lásd még: 48–53. oldal!)

Április 29. – A május 1-jére
készülődő anarchisták és extre-
misták prágai tüntetését a rend-
őrségnek kellett feloszlatnia.
Április 29. – Mirek Topolánek
miniszterelnök, Aleš Řebíček
közlekedési, és Václav Jehlička
kulturális miniszter, valamint
Prága polgármestere, Pavel Bém
aláírták azt a memorandumot,
amelyben elkötelezik magukat a
Vencel tér felső részének rende-
zési projektje mellett. A 2014-
ben befejeződő munkálatok ter-
vei szerint a magisztrált alagútba
vezetnék, a Nemzeti Múzeum
épületét teljesen felújítanák, a
Vodičková és Jindřišská utcákon
közlekedő villamosokat össze-
kötnék a Vinohradyn közlekedő

villamosvonallal, a téren pedig
kiszélesítenék a járdákat, és
újabb fasorokat telepítenének.
Április 30. – A Janáček Filhar-
monikus Zenekar a Zeneakadé-
mia nagytermében lépett fel
Theodore Kuchar zeneigazgató
vezényletével.
Május 5. – Václav Klaus cseh
államfő budapesti munkalátoga-
tásán a visegrádi együttműkö-
désről, uniós kérdésekről és a
kétoldalú kapcsolatokról tár-

gyalt. Sólyom László köztársasá-
gi elnökkel is találkozott. A köz-
társasági elnökök egyetértettek
abban, hogy a két ország kap-
csolatát a „tiszteletbeli szom-
szédságnak” megfelelően a
problémamentesség jellemzi.

Május 6. – Betiltották a május
14-re tervezett neonáci menetet
Prágában.
Május 6. – Mirek Topolánek
cseh kormányfő Észtországba
látogatott.
Május 7. – Az Európai Bizott-
ság brüsszeli konvergencia-
jelentése az újonnan csatlakozott
tíz ország közül csak Szlovákia
esetében hagyta jóvá, hogy
2009. január 1-jén bevezesse az
eurót.

Május 10. – Prágában civil szer-
vezetek képviselői megemlékez-
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Jan Kavan
(Forrás: Týden)
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Bohumil Kulinský kar-
nagy (jobbra) védőjével;

a gyermekkórus (lent)
(Forrás: Týden)
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Sólyom László és Václav Klaus
(Forrás: Népszabadság)

A Vencel tér rendezési terve
(Forrás:Lidové noviny)


