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Október 16. – Leégett és össze-
omlott az 1891-ben épített prá-
gai kiállítási csarnok bal szár-
nya. Ezt a részt az október 10-én
meggyilkolt ifj. Václav Kočka
cége használta.

Október 16–29. – A cseh kultú-
ra napjait tartották Kassán az
ottani Cseh Egyesület és Cseh
Centrum szervezésében.

Október 17–18. – Csehországban
regionális önkormányzati és a
részleges szenátusi választást tar-
tottak, amelyen jelentős szociálde-
mokrata siker született. A regioná-
lis önkormányzati választáson a
szociáldemokraták a szavazatok
36 százalékát szerezték meg, a
Polgári Demokratikus Párt (ODS)
23,5, a kommunisták 15, a keresz-
ténydemokraták pedig 7 százalé-
kot kaptak. A részleges szenátusi
választás október 24–25-i második
fordulójában a 81 tagú szenátus 27
megújítandó mandátumából a
Cseh Szociáldemokrata Párt
(ČSSD) 23, a kormányzó Polgári
Demokratikus Párt (ODS) három,
az ellenzéki Cseh- és Morvaország
Kommunista Pártja (KSČM) egy

mandátumot szerzett. Az ODS 41
szenátusi helye 35-re csökkent.
Október 18. – Akvarely (Akva-
rellek) címmel Csehországban
könyv alakban megjelentették
Adolf Hitler festményeit.

Október 21. – Jan Kaplický épí-
tész, az új Nemzeti Könyvtár
tervezője visszautasította a kul-
turális minisztérium díját, ame-
lyet a szakbizottság ítélt neki
rendkívül újszerű tervéért. Úgy
nyilatkozott, hogy ki akarja
várni azt az időt, amikor valóban
tud tenni valamit a cseh építé-
szetért és kultúráért. (Egyelőre a
tervezett könyvtár felépítésének
helyén folyik a vita, s Kaplický a
Letnához ragaszkodott.) A terve-
ző 72 éves korában 2009. január
14-én váratlanul elhunyt.

Október 22. – A Cseh-Svájc
Nemzeti Parkban egy 1998-ban
kezdett újratelepítési program
keretében 8000 fiatal lazacot
engedtek a Kamenyicába, az
Elba mellékfolyójába.
Október 22. – A cseh képviselő-
ház első olvasatban éles vitákkal
elfogadta a 2009. évi költségve-
tés tervezetét. A Mirek Topolá-
nek vezette koalíciós jobbközép

kormány túlélt egy bizalmi sza-
vazást.
Október 22. – A prágai Városi
Könyvtárban a XX. század ele-
jén, az egyre inkább teret hódító
avantgárd korában híres cseh
festőktől született ún. konzerva-
tív alkotásokat állítottak ki
„Sehonnan jött lények” címmel.
(A kiállítás 2009 tavaszán a
brnói Morva Galériában is ven-
dégszerepelt.)
Október 23. – A nemzetközi
pénzügyi válság miatt a Škoda
autógyár Csehországban csök-
kentette egyes modellek árait.
Október 24. – XVI. Benedek
pápa felszólította a Cseh Köztár-
saságot, hogy adja vissza az egy-
háznak az 1954-ben államosított
Szent Vitus-székesegyházat.

Október 26. – Mirek Topolánek
Prágában megütött egy fotóri-
portert, amikor az le akarta fény-
képezni a miniszterelnök gye-
rekkocsiban alvó kisfiát.
Október 26. – Václav Klaus cseh
államfő a Prima kereskedelmi
televíziónak úgy nyilatkozott,
hogy az Európai Unió lisszaboni
szerződése tragikus tévedés, és
számára elfogadhatatlan, mert
jelentősen korlátozza a nemzetál-
lamok szuverenitását.

Október 26. – Prágában letar-
tóztatták az Interpol által évek
óta körözött Josef Roháč szlo-
vák állampolgárt, aki ellen több
gyilkosság és robbanószerrel
való visszaélés gyanúja miatt
Magyarországon és Szlovákiá-
ban is nemzetközi elfogatópa-
rancs volt érvényben. Őt és tár-
sát, Imrich Oláhot gyanúsítják
az 1998. július 2-i budapesti

Aranykéz utcai pokolgépes me-
rénylettel is.
Október 27. – A pozsonyi Eko-
topfilm fesztiválon Török Zoltán
Vidrasors című természetfilmje
elnyerte a szlovák Munka-, Szo-
ciális és Családügyi Miniszté-
rium díját. A fődíjat egy, a sarki
jegesmedvékről szóló amerikai
alkotás kapta.
Október 28. – Prágában 23 év
után nagyszabású katonai dísz-
szemlével ünnepelték meg
Csehszlovákia megalakulásának
90. évfordulóját.

Október 28. – A prágai Nemze-
ti Múzeumban történeti kiállítás
nyílt Csehszlovákia megalakulá-
sának 90. évfordulója alkalmá-
ból, melyen először állították ki
az 1938-as Müncheni Egyez-
mény eredeti példányait.

Október 30. – Az Újvidéken
kezdődött nemzetközi utazó
színházi fesztiválon az egri Gár-
donyi Géza Színház és a chebi
Nyugat-csehországi Színház is
részt vett.
Október 30. – Közép-európai
filmszemle zajlott a Prágai
Magyar Kulturális Központban
november 2-ig.
Október 31. – Prágában keret-
szerződést írtak alá a hadászati
rakétavédelem területén megva-
lósítandó cseh–amerikai együtt-
működésről. (A dokumentum
lehetővé teszi cseh tudósok és
cégek bekapcsolódását az ameri-
kai katonai projektekbe.)
Október 31. – A 2007-ben
rekordforgalmat bonyolító cseh-
országi Škoda Auto gyár egy
hétre leállította az autógyártást
pénzpiaci válság miatt.
November 1. – A cseh országuta-
kon megjelent új közlekedési
tábla – autó és hópehely jelet ábrá-
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