
Június 24. – A kopřivnicei Tatra
újból elkezdi gyártani a Tatra
603 kormányzati autót. A bolse-
vik kormányok szimbólumának
másolata több mint 600 ezer
koronába kerül.

Június 24. – A cseh orvosok
egynapos sztrájkot tartottak til-
takozásul a jobbközép kormány
egészségügyi reformjai ellen.
Június 24. – Közel egymillió
munkavállaló kapcsolódott be a
13 órakor kezdődött országos
figyelmeztető sztrájkba, amelyet a
Cseh- és Morvaországi Szakszer-
vezetek Szövetsége (CMKOS)
szervezett. A sztrájkolók a nyug-
díjkorhatár hirtelen drasztikus
emelése és a fizetős egészségügy
ellen tiltakoztak.

Június 25. – A Velim környéki
szolgálati vágányokon tesztelték
a francia gyorsvasút, a TGV
negyedik generációs modelljét.
Az AGV prototipusa, amelynek
értéke 30 millió euró körül van,
a forgalomban 360 km/h-s
sebességgel tud közlekedni.

Június 28. – Prágában 92 éves
korában elhunyt az utolsó néme-
tül alkotó cseh írónő: Lenka Rei-
nerová, aki Max Brod, Franz
Kafka, Eduard Goldstücker,
Jaroslav Foglar, Egon Erwin
Kisch ismeretségi köréhez tarto-
zott, s emléküket Kávéház Prága

felett című könyvében örökítette
meg.

Június 30. – Megkezdődött a
prágai főpályaudvar felújítása. A
felújítást az ilyen munkákra sza-
kosodott olasz cég, a Grandi Sta-
zioni végzi.

Július 4–12. – A 43. nemzetközi
filmfesztiválon Karlovy Vary-ban
Ivan Passer világhírű cseh–ame-
rikai rendező volt a nemzetközi
zsűri elnöke, és a záró estén Kris-
tályglóbuszt ka-pott életművéért.
A fődíj Frygtelig Lykkelig című,
Henrik Ruben Genz rendezte dán
alkotásé lett, a filmkritikusok és
újságírók Fipresci díját a Karama-
zov testvérek című Petr Zelenka
rendezte cseh film nyerte. Két
magyar film kapott nem hivatalos
elismerést: Lakatos Róbert rende-
ző Barthalo (Jó szerencsét) című
filmje az Europa Cinemas euró-
pai hálózata által adományozott

Europa Cinemas Label díjat, A
nyomozó című Gigor Attila ren-
dezte film pedig a nemzetközi
filmklubok szövetsége (FICC)
Don Quijote díját. Nemes Gyulá-
nak a Kopaszi-gát átépítéséről
szól a Letűnt világ című filmje
elnyerte a dokumentumfilmek
fődíját. Bemutatták Juraj Jaku-
bisko rendezte Báthory című tör-
ténelmi drámát, a független szlo-
vák filmtörténelem legsikeresebb
és legdrágább produkcióját. A
Báthory Erzsébet (1560–1614)
magyar grófnő legendákkal
átszőtt történetét feldolgozó mű
mintegy 400 millió cseh koroná-
ba, azaz mintegy négy milliárd
forintba került. A rendezőt a világ
filmművészetéhez való jelentős
hozzájárulásáért Kristályglóbusz-
szal tüntették ki.

Július 7. – Nemzeti Honvédelem
néven új polgári félkatonai szer-
vezet alakult Csehországban.
Július 7. – A Cseh Köztársasá-
got 17. tagországként, elsőként a
posztkommunista országok
közül, felvették az Európai
Űrügynökségbe (ESA).
Július 8. – Karel Schwarzenberg
cseh és Condoleezza Rice ameri-
kai külügyminiszter Prágában
aláírta az amerikai radarállomás
csehországi elhelyezéséről szóló
keretszerződést.

Július 15. – A cseh Bochemie
a.s. megvásárolta az Ultrát és a
WU2–öt gyártó EVM Háztartás-

vegyipari és Kozmetikai Zrt.
részvényeinek több mint 99 szá-
zalékát.
Július 17. – A cseh képviselőház
jóváhagyta a nyugdíjreform első
szakaszát, amelynek értelmében
2030-tól 65 évre emelkedik a
nyugdíjjogosultsági korhatár.
Ugyanakkor a biztosítási idő 25-
ről 35 évre növekszik, és ebbe az
időszakba már nem lesznek
beszámíthatóak az egyetemi
évek. A rokkantnyugdíjnak
három fokozata lesz, s minden
nyugdíjas munkát vállalhat anél-
kül, hogy ez bármiféle módon is
érintené nyugdíját. Az új intéz-
kedéseket 2010-től fokozatosan
fogják bevezetni. Augusztus 6-
án Václav Klaus államfő aláírta
a törvénymódosítást.
Július 18–19. – Trencsénben, a
legnagyobb szlovákiai szabadté-
ri fesztivált meglátogatta Václav
Havel író, volt cseh elnök, aki-
nek ebből az alkalomból két
darabját is előadták és vetítették
a Havel polgártárs című róla
szóló filmet.

Július 21. – A Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom és a cseh
szélsőjobboldali Nemzeti Párt
(NS) képviselői Pozsonyban
elvetették az együttműködést a
II. világháború utáni Benes-dek-
rétumokról alkotott eltérő véle-
ményük miatt.
Július 25. – Csehországban fel-
kerültek az internetre a volt
csehszlovák kommunista kato-
nai elhárítás csehországi névlis-
tái a titkosszolgálat ügynökeiről,
illetve a szolgálat által megfi-
gyelt személyekről. A 309 név-
listán összesen mintegy 140 ezer
név található. (www.abscr.cz)
(A pozsonyi Biztonsági Szolgá-
latok Archívuma korábban nyil-
vánosságra hozta a szlovákiai
névsort.)
Július 26. – Jaroslav Hašek
(1883–1923) cseh író köztéri
szobrot kapott a kelet-csehországi
Lipnice nad Sázavou városkában,
az U České koruny (A Cseh
Koronánál) vendéglő mellett,
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Fabio Battagla, a Grandi Stazioni
igazgatója a prágai Főpályaudvaron
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Václav Havel a trencséni Pohoda
fesztiválon (Forrás: internet)
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Részlet a Karama-
zov testvérek című

cseh filmből
(Forrás: Týden)


