
HÍREK CSEHORSZÁGBÓL

FOLYÓIRAT A CSEH KULTÚRA BARÁTAINAK

Október 4., 11. – Prágai Magyar
Kulturális Napokat szervezett a
CSMMSZ prágai alapszerveze-
te. Ehhez kapcsolódott Lőrincz
Zsuzsa grafikus november 11-én
nyílt Papírvarázs című kiállítása
a Prágai Magyar Kulturális Köz-
pontban. (Lásd még: 66. oldal!)

Október 5. – A Cseh Köztársa-
ság történetének eddigi egyik
legnagyobb lopását követték el
ismeretlen tettesek Prágában,
amikor mintegy 300 millió cseh
korona értékben loptak el kész-
pénzt és értékpapírokat az
Olympik hotelból.
Október 5. – Prága és Budapest
I. kerületeinek testvérvárosi
együttműködése eredményekép-
pen új díszburkolatot kapott a
Bécsi kapu téri evangélikus
templom előtti terület.
Október 6. – Egy képviselőház
számára készült jelentés szerint
a csehországi egészségbiztosítók
többletbevételt hoztak, és az
1992–ben létrehozott több bizto-
sítós rendszer jól működik.
Október 7. – Csehország 50
ezer euróra emelte a bankbetétek
állami garanciáját az Európai
Unió pénzügyminisztereinek
hasonló döntése után – a kirob-
bant pénzügyi világválság miatt.
Topolánek cseh kormányfő
bírálta az EU kormányait amiatt,
hogy sok országban az állam tel-
jes garanciát vállalt a betétekre.
Október 7. – A cseh fotográfia
klasszikusának, Josef Sudeknak

először nyílt kiállítása a latin-
amerikai kontinensen, Buenos
Airesben a brnói Morva Galéria
gyűjteményéből.
Október 9. – Hatodik alkalom-
mal rendezték meg a Pilseni
Nemzetközi Rajzbiennálét.
Október 9. – A cseh bíróság 13
év börtönre ítélte Robert Neff
Novákot, akinek bűnügye több
hónapon keresztül foglalkoztatta
a cseh közvéleményt. A férfi
megölte feleségét, az író és pub-
licista Ondřej Neff lányát, a
Týden fotóriporterének, David
Neffnek a testvérét.

Október 9–10. – Havlíčkův Brod-
ban a 18. őszi könyvvásáron, mely-
nek igazgatója a brünni Richard
Pražák professzor barátunk lánya,
Markéta Hejkalová, több mint 170
kiadó képviseltette magát.

Október 10. – Prága központjá-
ban, a Monarchia étteremben
Jiří Paroubeknek, az ellenzéki
Cseh Szociáldemokrata Párt
elnökének, volt kormányfőnek
könyvbemutatója után egy vitá-

ban Bohumír Ďuricko szálloda-
tulajdonos – Paroubek barátja –
lelőtte ifj. Václav Kočkát, a prá-
gai Vystaviště kiállítási és pihe-
nőpark üzemeltetőjének, az idő-
sebb Václav Kočkának a fiát.
Október 11. – A prágai Szent
Anna-templomban Václav
Havel író összegyűjtött írásainak
és beszédeinek legutóbbi köteté-
ért Jaroslav Seifert-díjat vett át,
amelyet 1986–ban Stockholm-
ban alapították cseh emigránsok
azután, hogy Seifert, a nagy cseh
költő megkapta
a Nobel-díjat.

Október 12. – Václav Klaus
cseh és Lech Kaczynski lengyel
elnök a cseh–lengyel határon
fekvő, megosztott, de együttmű-
ködő Těšínben találkoztak.
Október 13. – A Respekt című
liberális cseh hetilap cikke sze-
rint a Cseh Nemzeti Emlékezet
Intézetének egyik történésze fel-
tárt egy dokumentumot, amely
szerint Milan Kundera, a világ-
hírű cseh író 1950-ben feljelen-
tette a kommunista állambizton-
ságnak egyik egyetemi kollégiu-
mi lakótársnőjének barátját, aki
a nyugati hírszerzésnek dolgo-
zott. Miloslav Dvořáček ezután
14 évet töltött a kommunista
rendszer börtöneiben, ma Své-
dországban él. A Párizsban élő
Milan Kundera tagadta és csa-
lásnak minősítette a Respekt
közlését. Okt. 15-én Zdeněk

Pešta cseh irodalomtörténész
szerint nem Kundera, hanem
diáktársa és barátja, Miroslav
Dlask volt a feljelentő. Václav
Havel is kiállt Kundera mellett.

Október 14. –
Václav Klaus
államfő akaratának megfelelően
nem fog uniós zászló lobogni a
prágai Hradzsin felett 2009 első
felében sem, amikor Csehország
lesz az EU soros elnöke.
Október 15. – Prágában kiállí-
tás nyílt a Károly-híd 2007-ben
elkezdett, 13 évig tartó felújítá-
sáról, és ebből az alkalomból
tudományos elemzéssel bizonyí-
tották, hogy a XIV. században a
híd építésekor valóban kevertek
tojást a habarcsba a ragasztás
erősítésére.

Október 15. – Csehországban
megszűnik a gyufagyártás. A
sušicei Solo gyár az olcsóbb
Ázsiába helyezi át a termelést.

Josef Sudek: Önarckép, 1973

Ondřej Neff író lánya fényképével
(Forrás: Lidové noviny) Havel és Jaroslav Seifert (kis kép)

(Forrás: Lidové noviny és Týden)

A Károly-híd felújítása
(Fotó: Polgár László)

Kundera állami díjat
vesz át Klement Gott-

waldtól (fent); Miroslav
Dvoráček (jobbra)

(Forrás: Týden)

A 2008-as Sušicei Napokon mutatták
be ezt a rekordméretű, 7,6 kg súlyú

működő gyufát (Forrás: internet)

Richard Hašek és Markéta Hejkalová a
könyvkiállítás fődíját sorsolják

(Fotó: Polgár László)


