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mely ma az unoka, Richard
Hašek családjának tulajdonában
van. A életnagyságúnál nagyobb
szobor – amelyet Josef Malejovs-
ký készített az író születésének
100. évfordulójára és Prága
városától került Lipnicére – Haše-
ket egy hatalmas kőalapzaton,
mintegy a földön ülve, keresztbe
tett lábakkal, ingben, nadrágban,
bal kezével a nadrágtartóját fesze-
getve fiatal bohémként ábrázolja.
(Lásd még: 48–53. oldal)

Július 30. – A Kapolcsi Bűvé-
szeti Napokon Pepin bácsi sörö-
zőjében (Pivnice U Pepina)
Galkó Balázs színművész Bohu-
mil Hrabal Véres történetek és
legendák című kötetéből olva-
sott fel. (Lásd még: 74. oldal)

Augusztus 1. – Csehországban
470 koronával (4572 forint)
emelkedtek a nyugdíjak, így a
csehországi nyugdíj átlaga havi
9616 korona (93 568 forint).
Augusztus 2. – Prága tömeg-
közlekedése három menetrend-
szerű kishajójárattal bővült,
melyek a hagyományos menet-
jegyekkel (26 korona), illetve
bérletekkel is igénybe vehetőek.
A kishajójáratokból kettő a
Moldva szigeteit köti össze
Želva (Teknős) néven. A hajójá-

ratok május 1-jétől október
végéig reggel 8-tól este 8-ig üze-
melnek. A P1–P5 jelölésű jára-
tok menetrendje a Moldva-parti
kikötőkben ki van függesztve.

Augusztus 8. – A csehországi
Studenkában kisiklott a Krakkó
és Prága között közlekedő
Comenius EuroCity nemzetközi
vonat, miután a sínre ráomlott
egy híd. A balesetben tíz ember
meghalt.

Augusztus 9. – Prágában 35
személy ellen indítottak bűnvádi
eljárást a cseh hatóságok a
védelmi minisztériumban két
éve felfedezett korrupciós ügyek
miatt.
Augusztus 20. – A Varsói Szer-
ződés csapatainak Csehszlová-
kiába történt bevonulásának 40.
évfordulója alkalmából Totalita-
rian Circus / Mi közöm nekem
‘68-hoz címmel? cseh és szlo-
vák összművészeti fesztivált

rendezett a budapesti Gödör
klubban a Cseh Centrum, a Szlo-
vák Intézet és az Opona Köz-
hasznú Társaság.
Augusztus 20. – Václav Klaus
cseh államfő Mikulovban találko-
zott osztrák kollégájával, Heinz
Fischerrel az 1968. augusztus 21-
i csehszlovákiai bevonulás 40.
évfordulója alkalmával.
Augusztus 21. – A prágai tavasz
eltiprásának, Csehszlovákia szov-
jet megszállásának 40. évfordu-
lójára orosz tankkal kiegészült
tárlat nyílt a prágai Vencel téren.
(1968 témájáról lásd: mellék-
let!)

Augusztus 21. – Csehszlovákia
két utódállamának, Szlovákiá-
nak és Csehországnak a kor-
mányfői, Robert Fico és Mirek

Topolánek Prágában, államfői,
Ivan Gasparovič és Václav
Klaus pedig Pozsonyban emlé-

keztek meg az egykor közös
ország 1968-as megszállásának
40. évfordulójáról.
Augusztus 21. – Hiller István
kulturális miniszter a magyar
kormány nevében tett politikai
nyilatkozatban bocsánatot kért,
Sólyom László köztársasági
elnök pedig sajnálatát fejezte ki
a negyven évvel ezelőtti magyar
részvétel miatt az 1968-as prágai
tavasz leverésében.
Augusztus 21. – Mirek Topolá-
nek miniszterelnök a Karel Kra-
mář egykori csehszlovák kor-
mányfőről elnevezett Emlékér-
met adományozott tíz külföldi

állampolgárnak – köztük Heller
Ágnes magyar filozófusnak –
annak elismerésére, hogy negy-
ven éve tiltakoztak a Varsói
Szerződés öt tagállamának cseh-
szlovákiai katonai akciója ellen.
Az érmet az akkori külföldi tilta-
kozásokat bemutató kiállítás
megnyitója alkalmával Prágában
adta át a kitüntetetteknek. Heller
Ágnes az 1968-as események
idején egy nemzetközi konferen-
cián vett részt a jugoszláviai
Korčula szigetén, s ott írta alá a
megszállás elleni tiltakozó nyi-
latkozatot.

Augusztus 21. – A cseh kor-
mány 150 millió koronát szava-
zott meg Grúziának az orosz
csapatok által okozott károk
helyrehozatalára. (Klaus elnök
ezzel ellentétben Grúziát hibáz-
tatta Oroszország beavatkozásá-
ért a dél-oszét konfliktusba.)
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Jaroslav Hašek szobra Lipnice nad Sázavouban. Josef Malejovský alkotása
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