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zoló, kék hátterű kör – a téli gumi
kötelező használatára figyelmez-
tet az adott útszakaszon.
November 5. – A visegrádi és
balti országok miniszterelnökei
Varsóban a pénzügyi és gazdasá-
gi válságról, az energetikai és
klímavédelmi együttműködésről
és a keleti szomszédságpolitiká-
ról tárgyaltak.
November 6. – A brnói Janáček
fesztiválon a morva zeneszerző
Jenufa című operájával vendég-
szerepelt a Magyar Állami Ope-
raház együttese.
November 6. – A prágai Hybernia
Színház Václav Postránecký ren-
dezésében bemutatta a Jaroslav
Hašek írásainak felhasználásával
készült Švejk című musicalt.

November 10. – Utcai összecsa-
pásokra került sor az észak-
csehországi Litvínovban, ahol a
szélsőjobboldali Dělnická strana
(Munkáspárt) mintegy 500 tagja
akart tüntetni. Az összegyűlt
tüntetők a város romák lakta
részébe, Janovba indultak, ahol
a helyiek felfegyverkezve várták
őket. A rendőrség vízágyúkkal
és könnygázzal akadályozta meg
az összecsapást. A feldühödött
tömeg utcakövekkel támadt a
rendőrökre, és felgyújtottak egy
rendőrautót is. Az egyórás kö-
zelharc után a rendőrség több

erőszakos tüntetőt előállított,
néhány személyt pedig súlyos
sérülésekkel vittek kórházba.
November 10. – A bécsi tőzsde
megvette a prágai tőzsde részvé-
nyeinek 92,4 százalékát.

November 10. – Václav Klaus
cseh államfő hivatalosan Dub-
linba látogatott. Találkozott az ír
kormányfővel, és nyilvánosan
egyetértéséről biztosította Dec-
lan Ganleyt, a lisszaboni szerző-
dést ellenző írországi Libertas
mozgalom milliárdos vezetőjét,
amivel nagy vihart kavart.

November 11. – A cseh parla-
ment alsóháza által elfogadott új
büntető törvénykönyv az eddigi
15 évről 14 évre csökkenti a fia-
talkorúak büntethetőségének
korhatárát.
November 12. – A prágai Kiállítá-
si Csarnokban Mirek Topolánek
kormányfő és helyettese, Alexandr
Vondra bemutatták a Cseh Köztár-
saság 2009. első félévi EU-elnök-
ségének logóját, amely színes
betűkből és évszámból áll, az EU
mottóját szimbolizálva: „Egység a
tarkaságban”.

November 12. – A nyugat-cseh-
országi Cheb temetőjében fekete
dobozokban újratemették a
Wehrmacht több mint 5000, a II.
világháborúban Csehország
területén elesett katonájának
maradványait.
November 14–16. – Az európai
rabbik konferenciáját Prágában
tartották.
November 15. – Washingtonban
rendezték a pénzügyi válsággal

foglalkozó első világértekezletet
a G7 és az ún. G20–országok
(„húszak csoportja“) vezetői. Az
Európai Unió soros elnöki tisztét
2009. január 1-jén átvevő Csehor-
szág pénzügyminiszterét, Miros-
lav Kaloušeket is meghívták.
November 16. – A Pozsonyban
kezdődött Astorka nemzetközi
színházi fesztiválon szlovák,
cseh, lengyel, svájci, szerb és
magyar produkciók szerepeltek.
November 17. – Ettől az időpont-
tól kezdve hét ország, köztük
Csehország és Magyarország ál-
lampolgárai vízummentesen utaz-
hatnak az Egyesült Államokba.
November 17. – Nosovicében
megkezdte működését a dél-koreai
Hyundai autógyártó cég első euró-
pai összeszerelő üzeme, ahonnan
kigördült az első 130-as.

November 17. – Pozsonyban szél-
sőségesek tüntettek a Szlovák Test-
véri Közösséget (Slovenská Pospo-
litost) betiltó kormányintézkedés
ellen, és „szabadságot követeltek a
nacionalizmusnak”.
November 19. – A Topolánek-
kabinet titkos határozattal ideig-
lenesen felfüggesztette a vízu-
mok kiadását vietnamiaknak.
November 20. – Látványos bet-
lehem-kiállítás nyílt a prágai
Várban 2009. január 4-éig.

November 20. – Gyurcsány
Ferenc magyar kormányfő mun-
kalátogatást tett Prágában.
November 22. – Megkezdődött

a Shoot4Life avagy Forgass az
életért elnevezésű amatőr filmes
világjáték, amelynek zsűrijét az
Oscar-díjas Jiří Menzel és Szabó
István vezette.
November 25. – Az automatikus
ellenőrzőrendszer leállította a
temelíni atomerőmű kettes
blokkját. Az egyes blokk már
július óta nem termelt áramot a
meghibásodott turbina miatt.

November 26. – A Brünnben
székelő cseh alkotmánybíróság
szerint a lisszaboni szerződés
nincs ellentétben a cseh alkot-
mánnyal.

November 26. – A prágai Inter-
Continental luxushotelban ren-
dezték a legjobb cseh knédlit
készítők második versenyét.

November 27. – A cseh–ame-
rikai radarszerződéseket a cseh
szenátus is jóváhagyta.
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Összecsapás Litvínovban
(Forrás: Týden)
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A koreai autógyártó vezetői buddhista
rituáléval ünnepelték a cseh kormány-

nyal kötött megállapodást
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Temelín a levgegőből
(Forrás: The Heart of Europet)

Ülésezik a cseh alkotmánybíróság
(Forrás: ihned.cz)
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