
Május 27. – Az észak-csehor-
szági Hrobčice községben
üzembe helyezték a kínai
Shanghai Mealing húskonzerv-
gyárát, mely az eddigi legna-
gyobb kínai beruházás Csehor-
szágban.
Május 29. – Megszületett Karel
Gott negyedik lánya: Nelly Sofie
Gottová, akinek édesanyjával,
Ivana Macháčkovával január-
ban, Las Vegasban házasodott
össze, s már van egy közös gyer-
mekük, a kétéves Charlotte Ella.
Gott korábbi kapcsolataiból
más-más anyától született fel-
nőtt lányai: Dominika és Lucie.

Május 30. – Csehországban
július 1-jétől egyes részeken 15
százalékkal, másutt 9,6 száza-
lékkal drágul a lakossági gáz.
Május 30–31. – A négy visegrá-
di ország parlamentjeinek veze-
tői Prágában tanácskoztak a
Lisszaboni Szerződés hatályba-
lépése utáni lehetőségekről.
Június 1. – Mohamed-karikatú-
rák jelentek meg néhány közté-
ren Prágában.
Június 1. – A 18. Prágai Író-
fesztivál zajlott.

Június 2–3. – Európa lelkiisme-
rete és a kommunizmus elneve-
zésű nemzetközi konferencia
Prágában.

Június 3. – Csípőizületi műtéten
esett át Václav Klaus cseh elnök.

Június 3. – Hat éves korig a
gyerekek nem fognak vizitdíjat
fizetni az orvosoknál Csehor-
szágban 2009. januártól.
Június 3. – A cseh autóipar
2007-ben 641 milliárd korona
(25,64 milliárd euró) forgalmat
bonyolított, 14,3 százalékkal
többet mint 2006–ban.
Június 4. – A cseh legfelsőbb
bíróság új tárgyalást rendelt el a
86 esztendős Ludmila Brožo-
vá–Polednová ügyében, aki
1950-ben államügyészként részt
vett a Milada Horáková elleni,
egyik legnagyobb csehszlová-
kiai koncepciós perben. Az újra-
tárgyalás után szeptember 9-én
hat évi börtönbüntetésre ítélték.
24-én Václav Klaus elnök eluta-
sította a kegyelmi kérvényt.

Június 5. – A Budapesti Feszti-
válzenekar nagy sikerű koncert-
jével fejeződött be a 63. Prágai
Tavasz zenei fesztivál.
Június 5. – A Hospodárské
Noviny című cseh gazdasági és
politikai napilap úgy tudja, hogy
Miroslav Topolánek cseh
miniszterelnök cukorbetegség-
ben szenved.
Június 5., 6. – Az Ünnepi
Könyvhétre Budapesten megje-
lent a Visegrádi antológia, amely
tizenhárom közép-európai író
egy-egy munkáját tartalmazza
cseh, magyar, lengyel, szlovák
és angol nyelven. Švejk unokája
címmel kortárs cseh drámák

jelentek meg. (Lásd még: 45.
oldal!)
Június 6. – A Londonban aláírt
megállapodás szerint a cseh
állam mintegy 3,65 milliárd
koronát fizet a japán Nomura
bankháznak a prágai Beruházási
és Postabank (IPB) miatti vita
peren kívüli lezárásaként. Július
30-ig a cseh állam kifizette az
összeget a japán Nomura bank-
háznak.

Június 7. – Bollók Csaba Iszka
utazása című filmje kapta a zlíni
nemzetközi gyermek és ifjúsági
filmfesztiválon a cseh kulturális
miniszter különdíját.
Június 9. – A csehországi általá-
nos- és középiskolák pedagógusai
magasabb bérekért sztrájkoltak.
Június 11. – Pozsonyban a
június eleje óta tartó Régi Zenei

Napok a Visegrad Baroque Orc-
hestra koncertjével zárult.
Június 11. – Cseh történészek
kutatásai szerint 1968-ban Cseh-
szlovákia megszállásának a Var-
sói Szerződés tagállamai hadse-

regei által 108 áldozata volt, 14-
gyel több az eddigi adatoknál.
Június 16. – A visegrádi négyek
kormányfői Nicolas Sarkozy
francia államfővel találkoztak
Prágában, továbbá az Európai
Unió jövőjét vizsgálták a lissza-
boni szerződést elutasító írorszá-
gi népszavazás tükrében.

Június 18. – Džamila Štehlíková
cseh emberi jogi és nemzeti
kisebbségi miniszter közlése
szerint Nemzetközi roma holo-
kauszt dokumentációs és műve-
lődési központot hoznak létre
Csehországban.

Június 20. – A visegrádi orszá-
gok kulturális miniszterei a
csehországi Olomoucban tartott
találkozójukon Közép-európai
Fórum néven közös kulturális
intézetet alapítottak, amelynek
feladata lesz a négy ország, illet-
ve Ausztria és Németország tör-
ténelmi és kulturális örökségé-
nek bemutatása, képzőművésze-
ti, zenei, film- és színházművé-
szeti alkotásainak gyűjtése.
Június 20. – Kortárs cseh operát
mutattak be Brnóban az 1968.
májusi párizsi diáklázadásból.
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