
tek Esterházy Jánosról, a cseh-
szlovákiai magyarság mártírha-
lált halt egykori vezető politiku-
sáról.

Május 13. – Prága város vezető-
sége új városi köztisztasági sza-
bályzatot fogadott el, melynek
értelmében szigorúan büntetik a
cigarettacsikk vagy rágógumi
eldobását is az utcán.
Május 14. – A prágai Városi
Könyvtárban Brüsszeli álom
címmel az 1958-as Brüsszeli
Expo csehszlovák részvételéről
és a 60-as évek első felének élet-
stílusáról nyílt kiállítás szeptem-
ber 21-ig. A kiállítást 2008. nov-
embertől a brnói Morva Galériá-
ban is láthatta a közönség.

Május 14. – Csehország legna-
gyobb szakszervezeti szövetsé-
ge, a Cseh–Morva Szakszerve-
zetek Konföderációja (ČMKOS)
„az elégedetlenség hónapja”
jegyében minden héten egyszer
demonstrációt tartott a kormány
épülete előtt tiltakozva annak
reformintézkedései ellen.
Május 14–18. – Prágai napok
Budapesten rendezvénysoroza-
tának keretében, a cseh és a
magyar főváros önkormányzata,

a cseh nagykövetség és a Cseh
Centrum szervezésében fellépett
a Prágai Szimfonikusok Zeneka-
ra (FOK), Tomáš Bican fotómű-

vész kiállítása nyílt a MÜPÁ-
ban és nagy sikerrel zajlott az I.
cseh sörfesztivál a Városháza
Parkban. (Lásd még: 42. oldal!)

Május 15. – Az Európai Bizott-
ság engedélyezte a Mol Magyar
Olaj- és Gázipari Nyrt. és a Cseh
Energetikai Művek (ČEZ) közös
cégének létrehozását.
Május 16. – Az eladott meny-
asszony című Smetana-operát
adták elő Budapesten a Művé-
szetek Palotájában a Zeneakadé-
mia opera tanszakos hallgatói.
Május 16. – Václav Klaus elnök
megvétózta a diszkriminációel-
lenes törvényt.
Május 19–21. – Prágában ren-
dezték az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet
(EBESZ) 16. gazdasági és kör-
nyezetvédelmi fórumát.
Május 20. – Prága város dönté-
se értelmében várhatóan 2009
decemberétől vámot fognak
fizetni a belvárosba tartó gépko-
csik tulajdonosai.
Május 20. – Cheb városa úgy
döntött, hogy itt helyezik örök
nyugalomra annak a mintegy
4000 német katonának a földi
maradványait, akik a II. világhá-
ború idején Csehország területén
vesztették életüket.

Május 21. – Csehország elis-
merte Koszovó függetlenségét,
ami miatt Szerbia 23-án haza-
hívta prágai nagykövetét.
Május 21. – A cseh kormány
teplicei ülésén jóváhagyta a Cse-
hországban felépítendő amerikai
radarállomásról szóló kerete-
gyezményt.

Május 22. – Budapesten a Ter-
ror Háza Múzeumban MTI-s
fotókiállítás nyílt az 1968-as
prágai eseményekről. A dimen-
ziók éve – 1968 címmel tanács-
kozás zajlott a XX. Század Inté-
zet és a Konrad Adenauer Ala-
pítvány rendezésében.

Május 22. – Prágában, ahol a
visegrádi négyek, a balti orszá-
gok és Szlovénia miniszterelnö-
kei megbeszélést tartottak José
Manuel Durao Barrosóval, az
Európai Bizottság elnökével.

Május 22. – A prágai Archa
színházban a szerző és felesége
jelenlétében nagy sikerrel bemu-

tatták Václav Havel új színda-
rabját, a Távozást (Odcházení).

Május 22–23. – Prágában tartot-
ta ülését az Európai Nukleáris
Energetikai Fórum, melyen részt
vett Mirek Topolánek cseh,
Robert Fico szlovák és Gyur-
csány Ferenc magyar kormány-
fő is.

Május 24. – Václav Klaus elnök
Kozlany településen felavatta
Edvard Beneš volt csehszlovák
elnök emléktábláját a politikus
szülőházán, és beszédében a leg-
újabb kori cseh történelem egyik
legfontosabb szereplőjének
nevezte Benešt.

Május 27. – Prágában közös,
másfél évre szóló európai uniós
elnökségi tervet készített és írt
alá Csehország, Franciaország
és Svédország. (Franciaország
2008 második felében, Csehor-
szág 2009 első, Svédország
2009 második felében uniós
elnök.)
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Esterházy János budapesti emléktáblája
(Forrás: Esterházy János emlékkönyv)

Topolánek és Barroso
(Forrás: Právo)

Fico és Topolánek
(Forrás: Právo)
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