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Augusztus 21. – A prágai
mozikban bemutatták Karel
Hynek Mácha Május című költe-
ménye alapján készült új cseh
filmet. Rendező: F. A. Brabec, a
hóhér-narrátor szerepében Jan
Tříska.

Augusztus 21–24. – XVIII.
nemzetközi dudásfesztivál Stra-
konicében, ahol a Bohemia
Baráti Kör is képviseltette magát
Zachár Ottó barátunk fotókiállí-
tásával. (Lásd még: 8. oldal!)

Augusztus 22. – Karel Schwar-
zenberg cseh és Skender Hyseni
koszovói külügyminiszter Prá-
gában tárgyalt.
Augusztus 22. – A prágai Spejbl
és Hurvínek Színház az épület
rekonstrukciójának idejére a
Pyramida Hotelbe költözött
(Prága–6).

Augusztus 23. – Húsz évvel a
válásuk után Karel Schwarzen-
berg cseh külügyminiszter a leg-
nagyobb titokban újra elvette

volt feleségét, Therese von Har-
degget – adta hírül a Kleine Zei-
tung című osztrák napilap.
Augusztus 24. – Szlovákiában a
kereskedelemben hivatalosan
kötelezővé tették a kettős árak
(szlovák korona, euró) feltünte-
tését az euró 2009. évi bevezeté-
se előtt.
Augusztus 26. – Az ultranacio-
nalista Nemzeti Párt ingyenes
repülőjegyet ajánlott fel minden
romának, aki hajlandó elhagyni
Csehországot.
Augusztus 26. – A cseh külügy-
minisztérium közölte, hogy
Csehország a nemzetközi joggal
ellentétesnek tartja Dél-Oszétia
és Abházia orosz elismerését, s
tiltakozik ellene.
Augusztus 31. – Žatec városá-
ban a Pannon Kutyás Kutató-
Mentő Csapat világbajnokságot
nyert.
Augusztus 31. – Az albániai
Durrësben rendezett nemzetközi
filmfesztiválon Jiří Menzel:
Őfelsége pincére voltam című
filmje nyerte a legjobbnak járó
Arany krokodil-díjat. Menzel
filmszemináriumot is vezetett.

Szeptember 1. – A prágai jegy-
bank 2007. nyári döntése alap-
ján megszűnt hivatalos fizetési
eszközként funkcionálni az
ötvenfilléres érme és a 20-as
papírbankjegy is.
Szeptember 1. – A kanadai To-
rontóban 93 éves korában
elhunyt Tomáš Baťa junior, a

híres zlíni cipőbirodalom alapí-
tójának fia, s a legutóbbi időkig
igazgatója. Védnöksége alatt
1989 után Zlínben létrejött a
Tomáš Baťa Egyetem.
Szeptember 2. – Mirek Topolá-
nek cseh kormányfő a Moldovai
Köztársaság Dnyeszteren túli
szeparatista területének katonai
kiürítésére szólította fel Oro-
szországot.
Szeptember 3. – Edvard Beneš-
re emlékeztek Sezimovo Ústí-
ban Csehország politikai vezetői
a nemzetközileg vitatott megíté-
lésű volt csehszlovák elnök
halálának 60. évfordulóján.

Szeptember 6–8. – Egy Prágá-
ban tartott történész konferencia
a Varsói Szerződés csapatainak
csehszlovákiai bevonulása miatt
önmagát felgyújtó lengyel férfi-
ról, Richard Siwiecról is meg-
emlékezett.
Szeptember 9. – Lemondott Jan
Morava cseh kormánypárti
(ODS) képviselő, miután kide-
rült, hogy kompromittáló anya-
gokat próbált gyűjteni több kép-
viselőtársáról.
Szeptember 9. – Václav Jehlič-
ka kulturális miniszter leváltotta
a Nemzeti Könyvtár igazgatóját,
Vlastimil Ježeket a könyvtár új
épületére kiírt pályázaton díj-

nyertes Kaplický-terv körül kia-
lakult viták miatt.

Szeptember 10. – A cseh kor-
mány jóváhagyta azt a kiegészí-
tő megállapodást, amely az ame-
rikai rakétavédelmi tervek kere-

tében Csehországba telepítendő
radarállomás amerikai személy-
zetének jogi helyzetét és adózá-
sát szabályozza.
Szeptember 10. – Angela Mer-
kel német kancellár, a bajor
miniszterelnök és a cseh közle-
kedési miniszter, Aleš Řebíček is
részt vett az A6-os autópálya
nürnbergi szakaszának átadásán.
Az autópálya átadásával lerövi-
dült a csehek útja Nyugat-Euró-
pa és a tengerpart felé.

Szeptember 11. – Prága Smí-
chov városrészében, az Anděl
metrómegállónál „üzembe he-
lyezték” Ondřej Sklenář szob-
rász 7 méteres alkotását, amely a
„Šrotozemšťan” (Vasföldi) ne-
vet kapta, és amely az elektroni-
kai hulladékok veszélyességére
hívta fel a figyelmet. A prágaiak
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Részlet a filmből
(Forrás: Týden kronika roku 2007)

Špejbl és Hurvínek
(Forrás: internet)

(Forrás: Pražský deník)

Tomáš Baťa (középen) és felesége a Baťa Egyetem egyik dékánjával 2007-ben
(Forrás: T·ýden)

A Beneš-dekrétumok nyomán kitelepített magyarok pakolnak a tehervonatra
(Forrás: Mladá fronta)


