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Kottász Zoltán: Feltörekvő cseh kommunisták
(Magyar Nemzet, 2008.11.18., 9. p.)

Szlovákok a cseh neonácik között (Magyar Hírlap, 2008.11.19., 7. p.)
Prágai vízumstop (Népszabadság, 2008.11.20., 8. p.)
Távozhatnak a csehországi cigányok (Magyar Nemzet, 2008.11.22., 9. p.)
Jeszenszky Géza: Falak helyett. A szlovák–magyar viták gyökere és az

ellenszer (U.o., magazin, 21. p.)
Krezinger Szonja: Három perc a véradásról. Zsűri: Jiří Menzel,

Szabó István (metropol, 2008.11.24., 5. p.)
Somogyi Mátyás: Prágai ellenérzések (Magyar Nemzet, 2008.11.26., 9. p.)
Szilvássy József: Lisszabon nem ellentétes a cseh jogrenddel

(Népszabadság, 2008.11.27., 9. p.)
„Szívből jövő filmek”. Zsüriben az Oscar-jelölt Michaela Pavlatova

(anilogue, 2008.11.27–12.03., 4.p.)
Csillag Márton: Csereüvegek (Filmvilág, 2008/12., 61. p.)
Cseh–francia megállapodás Európáról (Magyar Hírlap, 2008.12.01., 6. p.)
Advent, karácsony és szilveszter Český Krumlovban (Exit, 2008.12.03–10., 110. p.)
Szilvássy József: Három hétre leáll a Skoda (Népszabadság, 2008.12.06., 14.p.)
Topolánek önkritikát gyakorolt (Népszabadság, 2008.12.08., 10. p.)

Varga Attila: Kézikönyv Prága levéről (Magyar Nemzet, 2008.12.08., 10. p.)
Somogyi Mátyás: Topolánek győzött, a gondok maradtak

(Magyar Nemzet, 2008,12.09., 9. p.)
Tycho Brache: Prágai kocsmakalauz (tychobrache.tar.hu, 2008.12.09.)
Cohen-Bendit kiosztotta Klaust (Magyar Hírlap, 2008.12.12., 6. p.)
Lánya született a 70 éves Menzelnek (Vasárnapi Hírek, 2008.12.14., 1.p.)
Szilvássy József: Fakultatív lesz a cseh vizitdíj (Népszabadság, 2008.12.16., 7.p.)
Dékány Róbert: Áramtőzsde: Prága előzött? (Magyar Nemzet, 2008.12.16., 12.p.)
A prágai tőzsdén a magyar villamos energia (metropol, 2008.12.16., 5. p.)
Szolgálat és küldetés. Mucha (Heti Válasz, 2008.12.18., 80. p.)
Angolul alliterálnak a csehek (Népszabadság, 2008.12.22., 6. p.)
Októberben választ Csehország? (Népszava, 2008.12.23., 2. p.)
Somogyi Mátyás: Klaus: Az unió eltért az eredeti alapelvtől

(Magyar Nemzet, 2008.12.27., 9. p.)
Tóth István: Rendhagyó cseh mű Közép-Európáról

(Magyar Nemzet, 2008.12.30., 10. p.)
Szilvássy József: Fél év, amely nem rengeti meg az uniót

(Népszabadság, 2008.12.31., 8. p.)
(Gyűjtötte: Bakos István, Molnár Éva, Polgár László)

Gazdasági rekordot dönt a cseh külkereskedelem (mr1-kossuth.hu, 2008.01.10.)
http://www.mr1-kossuth.hu/index.php/HIR/Gazdasag/Rekordot-dont-a-cseh-kulk
ereskedelem.html?mr=1/2008-01-10_22:32:00

Vályi István: Kiló hatvan lett, maradhat? Észak-szláv körkép a sebességkorlátozásról
http://totalcar.hu/magazin/kozelet/szlovak160/ (totalcar.hu, 2008.01.16.)

Bioetanolt importálnak a csehek (vg.hu, 2008.01.22.)
http://vg.hu/index.php?apps=cikk_start&cikk=205251&fr=hk

A Pécs nagy csatát vesztett Brnóban (fn.hu, 2008.02.05.)
Prágának nyilatkoznia kell a Benes-dekrétumokról (mult-kor.hu, 2008.02.06)

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=19637
Megmenekült a büntetéstől a kommunista Csehszlovákia államügyésze

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=19710 (mult-kor.hu, 2008.02.13)
Magyar pólóleckét kapott Csehország (origo.hu, 2008.02.17.)

http://www.origo.hu/sport/vizilabda/20080217-magyar-noipololecket-kapott-cse
horszag.html

Európának nem tetszik Prága különalkuja vízumügyben (mr1-kossuth.hu, 2008.02.26.)
http://www.mr1-kossuth.hu/index.php?option=com_content&task
=view&id=21617&dt=2008-02-26_14:15:00

Bejárat nélküli mélygarázst építettek Prága központjában
(automenedzser.hu, 2008.02.26.)

http://automenedzser.hu/hirek-egyeb/20080227_melygarazs_praga.aspx
Újra láthatóak lesznek a cseh koronaékszerek (mult-kor.hu, 2008.02.28)

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=19860
Kába tehénhez hasonlította egy cseh lap a Gyurcsány-kormányt

(origo.hu, 2008.03.04.)
http://www.origo.hu/nagyvilag/20080304-cseh-lap-cikkezett-a-nepszaavazas-elotti-
gyurcsanykormanyrol.html

Jégkorong: meghalt a cseh hokis legenda (nemzetisport.hu, 2008.03.07.)
http://www.nemzetisport.hu/cikk.php?cikk=171899&hirkereso=1

Összetűzött az újságírókkal Malina Hedvig feltételezett támadója
http://index.hu/politika/kulfold/mh080307/ (index.hu, 2008.03.07.)

Magyari Péter: Cseh árulás, pórul járt Microsoft (index.hu, 2008.03.07.)
http://index.hu/politika/kulfold/eu/euketto4458/

A cseh kormányfő hazudott a múltjáról (index.hu, 2008.03.07.)
http://index.hu/politika/kulfold/mt080307/

A nagy többség ellenzi a csehországi USA-radart (index.hu, 2008.03.07.)
http://index.hu/politika/kulfold/csr080307/

Meghalt a behatoló a cseh államfői rezidenciában (hvg.hu, 2008.03.09.)
http://hvg.hu/vilag/20080309_cseh_praga_orzovedo_behatolo.aspx?s=hk

Maradt a magas cseh infláció (origo.hu, 2008-03.10.)
http://www.origo.hu/uzletinegyed/vilaggazdasag/20080310-maradt-a-magas-cseh-
inflacio.html

Visszakapta cseh állampolgárságát Martina Navratilova (index.hu, 2008.03.11.)
http://index.hu/sport/shirek/345749/

Megint egy szőkével bukott le a cseh elnök (index.hu, 2008.03.11.)
http://index.hu/politika/bulvar/klaus3982/

Alig bírnak a csehek a koronával (privatbankar.hu, 2008.03.18.)
http://www.privatbankar.hu/html/cikk/frisshir.php?hir=57066

Micsoda cseh csoda! (nol.hu, 2008.03.25.)
http://www.nol.hu/cikk/486133/

A csehek bírságolnák a szmókereket (kender.blog.hu, 2008.03.25.)
http://kender.blog.hu/2008/03/26/a_csehek_birsagolnak_a_szmokereket

Magánkézben van a cseh kórházak kétharmada (index.hu, 2008.03.26.)
http://index.hu/politika/kulfold/cseh3526/

Egy golyóstoll mentette meg egy cseh focista életét (origo.hu, 2008.03.27.)
http://www.origo.hu/sport/focivilag/20080327-egy-golyostoll-mentette-meg-a-cseh-
focista-eletet.html

F. Tóth Benedek: Meseváros a cseh erdők mélyén, knédlivel és sörfőzdékkel –
Várkastély a Moldva kettős kanyarulatában (zona.hu, 2009.03.)
http://zona.hu/article/194/varkastely-a-moldva-kettos-kanyarulataban.html

Vámot fognak fizetni a Prágába behajtók (blikk.hu, 2008.04.03.)
http://www.blikk.hu/cikk.php?cikk=97408&date=2008-04-02

Nemkívánatos csehek Kínában (fn.hu, 2008.04.04.)
http://www.fn.hu/kulfold/20080404/nem_kivanatos_csehek_kinaban/

A szuperbruttósítás a nyerő a cseheknél (index.hu, 2008.04.07.)
http://index.hu/gazdasag/vilag/szpbr080407/

Elismerte a cseh államfő, hogy szeretőt tart (origo.hu, 2008.04.07.)
http://www.origo.hu/nagyvilag/20080407-vaclav-klaus-elismerte-szereto-38-evvel-
fiatalabb.html

A 66 éves cseh államfő beismerte: 28 éves nőbe szerelmes (hvg.hu, 2008.04.07.)
http://hvg.hu/vilag/20080407_vaclav_klaus_szerelme.aspx?s=hk

Sokkal többet keresnek nálunk a csehek és a szlovákok (index.hu, 2008.04.08.)
http://index.hu/gazdasag/magyar/ber080408/

Még az arabok is cseh fürdőbe járnak (privatbankar.hu, 2008.04.11.)
http://www.privatbankar.hu/html/cikk/kommentar.php?kommentar=23230

Visszakapja középkori arculatát Prága belvárosa (mult-kor.hu, 2008.04.15)
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=20360

Tiltakozássorozat indul a cseh reformok ellen (nol.hu, 2008.04.15.)
http://www.nol.hu/cikk/488656/

Átépítik a prágai Vencel teret (travelline.hu, 2008.04.21.)
http://travelline.hu/hirek-szines/20080419_praga_vencel_ter.aspx?s=rss

A cseheknek is meggyűlik a baja a fémtolvajokkal (dunatv.hu, 2008.04.23.)
http://www.dunatv.hu/kulfold/cseh_kuka.html

Ez a cseh világ: nincs nyelvvizsga, nincs letelepedés (vg.hu, 2008.05.16.)
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=222535&fr=hk

Orosz bombagól és cseh blamázs, elcserélt himnuszokkal (Eb-hírek)
http://focitipp.hu/?content=hirek&id=3281 (focitipp.hu, 2008.05.29.)

Mohamed-kariktúrák prágai köztereken (index.hu, 2008.06.01.)
http://index.hu/politika/kulfold/moh080601/

Prága: ‘68-asok találkoztak az írófesztiválon (stop.hu, 2008.06.01.)
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=330922

A csehek már Olaszországból veszik az olajat (napi.hu, 2008.07.12.)
Dán film nyert Karlovy Varyban (nol.hu, 2008.07.13.)

http://www.nol.hu/cikk/498746/
Az AERO Vodochody kötelező érvényű vételi ajánlatot tett a román IAR Ghimbav

repülőgép-gyárra (jetfly.hu, 2008.07.)
http://www.jetfly.hu/rovatok/jetfly/hirek/aero_vodochody_veteli_ajanlat/

Jön a cseh szupervasút? Több ezer milliárd forintos projekt (vg.hu, 2008.08.15.)
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=235941

Újabb táncoló tornyokat kap Prága (hg.hu, 2008.09.30.)
http://www.hg.hu/blog/5085-ujabb-tancolo-tornyokat-kap-praga-

Soha nem látott fotók a prágai tavasz végéről (mult-kor.hu, 2008.10.03.)
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=21776

Kratochvilová világcsúcsot döntött (borsonline.hu, 2008.10.17.)
http://www.borsonline.hu/news.php?op&hid=14582

Szociáldemokrata siker a cseh regionális önkormányzati választáson
http://gondola.hu/hirek/81244 (gondola.hu, 2008.10.18.)

Igaz a legenda: tojást találtak a prágai Károly-híd malterében
(ingatlanmenedzser.hu, 2008.10.16.)

http://ingatlanmenedzser.hu/hirek/20081016_tojasokkal_erositettek_a_
pragai_karoly_hi.aspx?s=rss

(Gyűjtötte: Polgár László)
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