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HÍREK CSEHORSZÁGBÓL

2007. július 28. – Prágában,
Brnóban, Dobruškában és más
városokban. megkezdődtek a
külföldieknek szervezett cseh
nyelvi nyári egyetemek. (Dob-
ruškai beszámolónkat lásd: 30.
oldal!)
2007. július 29. – A prágai
Kampa Múzeumban véget ért az
absztrakt festészet két nagyjá-
nak egyedülállóan párosított ki-
állítása: František Kupka cseh
(1871–1957) és Piet Mondrian
holland festő (11872–1944) ké-
peit láthatta a közönség.

2007. július 31. – A NATO vé-
delemért és tervezésért felelős
főtitkár-helyettesi tisztségére ki-
írt pályázatot Jiří Šedivý volt
cseh védelmi miniszter nyerte
meg, aki szeptemberben foglalta
el tisztségét.
2007. július 31. – Az Euró című
cseh gazdasági hetilap internetes
honlapján közölte, hogy a cseh
állam négymilliárd koronát fog

kifizetni a japán Nomura bank-
háznak a prágai IPB bank (Beru-
házási és Postabank) miatti vita
peren kívüli lezárásaként.
2007. augusztus 2. – Bíróság
elé állították a 86 éves Ludmila
Brožová-Polednová egykori ál-
lamügyészt, aki 1950-ben részt
vett a Milada Horáková, korabe-
li polgári demokrata politikus el-
leni koncepciós perben. Horáko-
vá a cseh nemzeti szocialista
párt elismert és aktív személyi-
sége volt és az egyetlen nő, akit
az ötvenes években lezajlott
csehszlovákiai kirakatperekben
politikai okokból halálra ítéltek.
Ludmila Brožová-Polednovát,
aki nem érzi bűnösnek magát,
gyilkosságban való bűnrészes-
séggel vádolva november 1-jén
a prágai városi bíróság nyolc évi
börtönbüntetésre ítélte.

2007. augusztus 3. – A brnói
Morva Galéria Rudolf Kremlič-
kát (1886–1932), a cseh modern
festészet egyik megteremtőjét
bemutató életmű-kiállítást ren-
dezett november 4-ig.

2007. augusztus 6. – Václav
Klaus, cseh államfő felszólította
a kormányt, hogy a Csehország-
ba tervezett amerikai radarállo-
más ügyében tartsa tiszteletben
az ellenzők véleményét is.

2007. augusztus 7. – Havel, a
polgár címmel dokumentumfilm
készült a volt cseh államfő több
mint egy évtizedes politikai te-
vékenységéről és magánéletéről
– eddig nyilvánosságot nem ka-
pott, rendkívüli felvételek alap-
ján. A Cseh Televízió nem, de a
mozik műsorukra tűzték.

2007. augusztus 7. – Prágai ver-
senyhatóság megadta az enge-
délyt a Heineken holland söripa-
ri óriásvállalatnak, hogy felvásá-
rolja a krušovicei sörgyárat.
2007. augusztus 9. – A kor-
mányzati illetékesek interneten
hozzáférhető egységes kérvényt
dolgoztak ki, hogy megkönnyít-
sék az európai uniós fejlesztési
pénzek kérését.
2007. augusztus 10. – Václav
Klaus cseh államfő Prága Koby-
lisy negyedében újabb házat vett
8,2 millió koronáért.
2007. augusztus 10. – Külügy-
minisztériumi bejelentés szerint
Csehország takarékossági okok-
ból bezárja hét külföldi diplomá-
ciai képviseletét, köztük három
nagykövetséget és négy főkon-
zulátust.
2007. augusztus 12. – Újabb
dél-koreai autóipari beszállító
telepedett meg Csehországban,
hogy kipufogókkal lássa el az
észak-morvaországi Nosovicé-
ben lévő Hyundai gyárat, illetve
a Kia zsolnai (Žilina) szlovákiai
gyárát.
2007. augusztus 14. – A buda-
pesti Sziget Fesztivál Jazz Szín-

padán fellépett Dan Bárta, az
egyik legsikeresebb cseh énekes.
2007. augusztus 20. – Az év
második negyedében 3,4 millió
vendéget regisztráltak a keres-
kedelmi szálláshelyeken, 2,3
százalékkal többet, mint 2006
hasonló időszakában.
2007. augusztus 20. – A Cseh
Akadémia Kortárs Történeti Inté-
zete a „prágai tavasz” letörésének
39. évfordulóján nyilvánosságra
hozta az akkori áldozatok névso-
rát. Eszerint összesen 93 ember-
életet követelt Csehszlovákia
1968. augusztusi megszállása,
ebből öt férfi kiléte ismeretlen.
2007. augusztus 21. – A cseh
parlament alsóháza, a képviselő-
ház rendkívüli ülésén megsza-
vazta hivatalos nevén a „közki-
adások stabilizációját célzó in-
tézkedéseket”, amelyek célja
megállítani az államháztartási hi-
ány növekedését és megteremte-
ni a feltételeket az euró bevezeté-
séhez. Jóváhagyta az adórefor-
mot, amelynek részeként 2008.
januártól egykulcsos, 15 százalé-
kos személyi jövedelemadót ve-
zetnek be. A társasági adót 24
százalékról 2010-ig három lépés-
ben 19-re csökkentik, az élelmi-
szerekre, a gyógyszerekre, a tö-
megközlekedésre és a sajtóter-
mékekre alkalmazott áfa kulcsa
5-ről 9 százalékra emelkedik.
Kevesebb lesz a családi pótlék,
megszüntetnek néhány más szo-
ciális juttatást és bevezetik az or-
vosi illetékeket. Október 5-én
Václav Klaus cseh államfő Prá-
gában aláírta a törvénycsomagot.
2007. augusztus 22. – Hosszú
előkészület és többszöri halasz-
tás után Prágában megkezdődött
a Károly-híd felújítása, amely
várhatólag 13 évig fog tartani.

František Kupka:
Diagonális tervek II., 1931

Rudolf Kremlička:
Mosónõk, 1919

Piet Mondrian:
Kompozíció, 1930

Dan Bárta a Sziget Fesztiválon
(Fotó: Cseh centrum)
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