
HÍREK CSEHORSZÁGBÓL

FOLYÓIRAT A CSEH KULTÚRA BARÁTAINAK 27

November 29. – Prágába látoga-
tott a Dalai láma, Václav Havel
exelnök és a Fórum 2000 Alapít-
vány meghívására.

December 3. – Az Európai Parla-
ment (EP) brüsszeli székházában
Esterházy János egykori szlová-
kiai magyar politikus portréját
helyezték el ünnepélyesen.

December 4. – Lőrincz Zsuzsa,
Prágában élő grafikus barátunk
monotypiáiból kiállítást rendeztek
a Pozsonyi Magyar Galériában.

December 7. – A Polgári
Demokratikus Párt (ODS) prá-
gai tisztújító kongresszusán két
évre ismét Mirek Topolánek kor-
mányfőt választották elnökké,
Václav Klaus köztársasági elnök
pedig lemondott tiszteletbeli
pártelnöki tisztségéről.

December 9–12. – Az évi prágai
Bohuslav Martinů fesztivállal
megkezdődött a zeneszerző
halálának 50. évfordulójára indí-

tott Martinů Revisited program-
sorozat, nemcsak Csehország-
ban, hanem külföldön is, a Cseh
Köztársaság 2009. első félévi
EU-elnöksége alkalmából. A
Rudolfinumban tartott két záró-
koncerten Magdalena Kožená
világhírű mezoszoprán énekesnő
előadásában elhangzott a Julietta
H. 253 című opera három részle-
te. Magát a projektet és várható
programjait Aleš Březina, a
Bohuslav Martinů Intézet igaz-
gatója ismertette, a budapesti
készülődést is megemlítve, a
Český Dialog című folyóiratban.

December 10. – A cseh képvise-
lőház nyolc független honatya
támogatásával elfogadta a 2009.
évi költségvetést. A kormány
által benyújtott tervezet szerint a
2009. évi költségvetés 38,1 mil-
liárd koronás hiánnyal számol, a
2008-ra tervezett 71,3 milliárd
koronás hiány után. Ezzel együtt
az államháztartás hiány 2009-
ben 1,6 százalékosnak ígérkezik,
a 2008-ra tervezett 1,5 százalék
után, a gazdasági növekedés vár-
ható lassulása miatt.
December 10. – Göncz Árpád volt
magyar köztársasági elnököt Po-
zsonyban nemzetközi Ján Langos-
díjjal tüntették ki, melyet Göncz
Kinga külügyminiszter vett át.
December 11. – A cseh Škoda
autógyár 2009 első felére négyna-
pos munkahetet határozott el.
December 11. – A cseh képvise-
lőház 8 százalékról 6,5 százalék-
ra csökkentette a társadalombiz-
tosítási járulékot.

December 13. – Prágában meg-
született Jiří Menzel filmrende-
ző és negyven évvel fiatalabb
felesége, Olga Kelymanová
lánya, Anna Karolina. A Blesk
című bulvár napilap szerint nem
biztos, hogy a Thaiföldön tartóz-
kodó Menzel a gyermek édesap-
ja, valószínűleg inkább Jaroslav
Brabec filmrendező, akivel Olga
a nyár óta együtt él.

December 15. – Berlinben
Karel Schwarzenberg cseh kül-
ügyminiszter az európai meg-
osztottság felszámolásában szer-
zett érdemeiért átvette a német
szövetségi érdemrend nagyke-
resztjét.
December 16. – A Právo című
prágai lap hírül adta, hogy Cse-
hországban a Hold Nagykövet-
sége társaság közvetítésével
eddig 6000 hektárnyi telket
adtak el a Holdon 13 000 cseh
állampolgárnak.
December 17. – Távozott a
szlovák kormányból Ján Kubiš
külügyminiszter.
December 17. – A szlovák kor-
mány úgy döntött, hogy 14 mil-
lió eurós adókedvezményt ad a
német Volkswagen konszern-
nek a Szlovákiába tervezett,
majdnem 300 millió eurós beru-
házásához. A kabinet a Cseh
Energetikai Műveket (ČEZ)
választotta stratégiai partnernek
az új szlovákiai atomerőmű fel-
építéséhez.
December 19. – Ivan Gašparo-
vič szlovák államfő nem írta alá
a módosított közoktatási tör-
vényt, amely lehetővé tette
volna, hogy a kisebbségi tan-
könyvekben először a kisebbség
anyanyelvén, majd zárójelben
szlovákul tüntessék fel a földraj-
zi neveket.
December 19. – Majdnem egy
hónapra leállította termelését a
csehországi Škoda Autógyár,
miután a nemzetközi pénzügyi
válság miatt csökkent a Škodák
iránti kereslet.
December 19. – A szlovák kul-
turális minisztérium közölte,
hogy a cseh nyelv a szlovákiai

hivatalokban akkor használható,
ha a cseh az ügyfél anyanyelve.
December 31. – A Cseh Köztár-
saság 2009. január 1-jén hivata-
losan átveszi Franciaországtól az
Európai Unió soros elnöki tiszt-
ségét, Szlovénia után a második
tagállamként a 2004-ben csatla-
kozott kelet- és közép-európai
országok közül. A hat hónapos
cseh elnökség hivatalos mottója
„Európa korlátok nélkül”.
December 31. – Szlovákia 2009.
január 1-jétől nemzeti valutaként
bevezeti az eurót, s ezzel az euró-
övezet 16. tagja lesz.
December 31. – Éjfélkor a
cseh EU-elnökség kezdete
alkalmából az Európai Unió
színeiben világították ki a prá-
gai Letná dombon álló óriási
Metronómot.
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