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2007-ben 2857 tonna elektrohul-
ladékot „termeltek”.

Szeptember 12–13. – A visegrá-
di országok államfői a szlová-
kiai Pöstyénben tárgyaltak az
európai integráció elmélyítésé-
ről. Elítélték a grúz–orosz konf-
liktussal kapcsolatban az erősza-
kot, bár a kaukázusi konfliktus
eredetét eltérően értékelték.
Sólyom László köztársasági
elnök a felvidéki magyarság
képviselőivel is találkozott.

Szeptember 12–14. – A prágai
kiállítási csarmokban bélyeg vi-
lágkiállítás zajlott, amelyen bemu-
tatták a világ legértékesebb bélye-
geit, köztük a két leghíresebbet, a
kék és a piros Mauritiust is.

Szeptember 5. – Pozsonyban
tartották a 2008. évi cseh film-
gyártás egyik szuperprodukció-
jának, Václav Marhoul Tobruk
című filmjének díszbemutatóját.
A film a Csehszlovák hadsereg
11. keleti zászlóaljának hősies-
ségét mutatja be a II. világhábo-
rúban.

Szeptember 18–21. – Prágában
másodszor rendezték meg a kül-
földön élő cseh honfitársak
folklór fesztiválját, amelyre 11
egyesülettől 265 vendég érke-
zett, és a programokra 2230 láto-
gató volt kíváncsi.
Szeptember 19. – Robert Gates
amerikai és Vlasta Parkanová
cseh védelmi miniszter megálla-
podást írt alá Londonban arról,
hogy az Európában telepítendő
amerikai rakétapajzzsal össze-
függésben amerikai katonákat
lehet állomásoztatni a Cseh
Köztársaság területén.
Szeptember 19. – Václav Havel
Távozás című darabjának első
külföldi bemutatóját a londoni
Orange Tree színházban tartot-
ták. Az előadást az Sam Walters
rendezte, aki már több Havel-
darabot is színpadra állított.

Szeptember 20. – Az iszlámá-
bádi Marriott szálloda ellen vég-
rehajtott öngyilkos merénylet

következtében életét vesztette a
Cseh Köztársaság pakisztáni
nagykövete, Ivo Žďárek is.

Szeptember 20. – A Mladá
Boleslavban megrendezett „Mo-
solygó Filmek Fesztiválján”
Paczolay Béla első játékfilmje, a
Kalandorok nyerte el a Cseh
Televízió díját.
Szeptember 22. – A cseh kor-
mány elfogadta a 2009. évi álla-
mi költségvetést, amely mintegy
38,1 milliárd koronás hiánnyal
számol.
Szeptember 23. – A cseh kor-
mány döntése értelmében 2009.
január 1-jétől már a 3,5 tonnás
tehergépkocsik is elektronikus
útadót fognak fizetni.
Szeptember 22. – A cseh parla-
ment alsóháza után a felsőház is
elfogadta azt a törvényjavasla-
tot, amely az ún. zöldkártya
bevezetésével 2009. január 1-
jétől jelentősen egyszerűsíti a
külföldi munkavállalók lakhatá-
si és munkavállalási engedély-
hez jutását.
Szeptember 24. – Prágai közlés
szerint a cseh állam visszaadja
az örökösöknek Emil Freund
képgyűjteményét, amelyet a II.
világháború idején koboztak el a
nácik a zsidó vállalkozótól,
műgyűjtőtől, majd az a háború
után a csehszlovák állam tulaj-
donába került. Az állam ugyan-
akkor visszavásárolja az örökö-
söktől a képek egy részét, várha-
tóan több tízmillió koronáért. A
Freund-gyűjtemény 32 képből
áll, amelyek közül 13 a nemzeti
kulturális örökség része. A gyűj-
temény legértékesebb darabjai a
francia Paul Signac Gőzhajó a
Szajnán című képe, a neves cseh
festők közül pedig Emil Filla,
Václav Špála és Jan Bauch
képei.

Szeptember 25. – Havlíckův
Brodban három, illetve két évi
börtönbüntetésre ítélték Erik
Sedláčeket és Libor Budíkot egy

Poslední generace (Utolsó
Generáció) című neonáci inter-
netes újság kiadásáért.
Szeptember 26. – A cseh televí-
zióban elkezdték vetíteni az
egyik legnépszerűbb cseh televí-
ziós sorozat, a Kórház a város
szélén harmadik sorozatát: Kór-
ház a város szélén – új sorsok
címmel. A kultikussá vált tv-
sorozatban a régi szereplők (dr.
Sova, dr. Blažej, Alžběta, stb.)
mellett számtalan új szereplő is
feltűnik.

Szeptember 30. – A Német
Egység Kuratóriuma Point-
Alpha-díjjal tüntette ki Václav
Havel volt cseh köztársasági
elnököt a Németország és Euró-
pa egysége érdekében kifejtett
munkássága elismeréseként.
Október 3-án Havel a spanyol
Instituto de Cultura del Sur ala-
pítvány Tomás y Valiente díját
vehette át az emberi jogok, sza-
badságjogok védelméért.
Október 1. – A szlovák SPP
gázszolgáltató 10 százalékkal
emelte a földgáz árát a mintegy
65 ezer ipari fogyasztó számára.
Október 1. – A szlovák kor-
mány jóváhagyta a kulturális
tárca stratégiai tervezetét, mely-
nek értelmében az a jövőben
évente hárommillió koronát
(százezer eurót) juttat az ország-
ból külföldre került muzeális
értékeket képviselő „slovaciku-
mok” visszavásárlására.
Október 1. – A cseh kormány
úgy döntött, hogy megerősíti
jelenlétét a külföldi katonai
missziókban. December 19-én a
cseh képviselőház elutasította a
cseh katonák 2009. évre terve-
zett külföldi vezénylését.
Október 2. – A cseh Červa
Export Import megvette a mun-
karuhákat gyártó magyar Vektor
Munkavédelmi céget.
Október 3. – A cseh külügymi-
niszter Gratias agit kitüntetettjei
között volt Pavel Kohout, az
Ausztriában élő író, Helena Miš-
kufová újságíró Kassáról.

Részlet a filmből
(Forrás: Týden)

A merényletben elhunyt
cseh nagykövet

(Forrás: The Heart of Europe)

Emil Filla: Önarckép, 1908

A „visegrádi” elnökök
(Forrás: internet)

Az új sorozatban Jiří Bartoška (balra)
is szerepett kapott

(Forrás: Mladá fronta)
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Šrotozemšťan
(Forrás: Pražský deník)

A bélyegritkaságokat sajtótájékoztatón mutatták be Prágában
(Forrás: Pražský deník)


