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HÍREK CSEHORSZÁGBÓL

2007. augusztus 24. – Húsz hó-
napos, felfüggesztett szabadság-
vesztésre ítéltek egy cseh vállal-
kozót, aki 2006. évi parlamenti
választás után ötmillió koronát
ígért egy szociáldemokrata kép-
viselőnek, ha az átlép a Zöldek
Pártjába, amivel a kormánykoa-
líció többséget szerzett volna az
alsóházban.
2007. augusztus 24. – Az ameri-
kai radar telepítését elutasító
cseh települések szövetséget ala-
kítottak álláspontjuk egységes
képviselésére.
2007. augusztus 24. – Csehor-
szágban az év első felében rekor-
dot döntött a sörtermelés: 9,92
millió hektoliter 3,9 százalékkal
több az egy évvel korábbinál.

2007. augusztus 28. – Mirek To-
polánek miniszterelnök bejelen-
tette, hogy a kormány Csehország
euróövezeti csatlakozási stratégi-
áját évente átvizsgálja és hozzá-
igazítja a realitásokhoz. Egyelőre
nem tűzött ki céldátumot.
2007. augusztus 29. – A cseh
kormány által jóváhagyott bün-
tetőtörvénykönyvet módosító ja-
vaslat titkos rendőrségi ügynö-
kök bevetését engedélyezi a kor-
rupció ellenes harcban.
2007. augusztus 30. – Petr Ne-
čas, cseh munkaügyi és népjólé-
ti miniszter bejelentése szerint
átlagban 4 százalékkal, mintegy
346 koronával emelkednek 2008
januárjától a nyugdíjak Csehor-
szágban.
2007. augusztus 30. – A Buda-
pesten kezdődött négynapos
Moziünnep díszvendége Jiří
Menzel cseh filmrendező volt,
akinek premier előtt vetítették
legújabb játékfilmjét, az Őfelsé-
ge pincére voltam című Hrabal-
adaptációját.

2007. augusztus 30. – Stratégiai
szövetség, együttműködés létre-
hozásáról írt alá szándéknyilat-
kozatot a Cseh Energetikai Mű-
vek (ČEZ) és a magyar olajipari
vállalat, a Mol. Eszerint közösen
fognak gáztüzelésű hő- és villa-
mosáram-termelő erőműveket
építeni és működtetni, továbbá a
ČEZ a tervek szerint megszerzi
az OTP 8 százalékos Mol-rész-
vénycsomagját.
2007. szeptember 1. – A prágai
jegybank döntése alapján meg-
szűnt az ötvenfilléres érme mint
hivatalos fizetési eszköz.
2007. szeptember 7. – A Czech
Tourist ügynökség jelentése sze-
rint az év első félévében 10 szá-
zalékkal, azaz 57,3 milliárd ko-
ronára emelkedtek Csehország
devizabevételei a turistaforga-
lomból.
2007. szeptember 9. – Karel
Schwarzenberg külügyminiszter
Gratias Agit díjjal tüntette ki Pe-
ter Bakewell kanadai diploma-
tát. Előzőleg, június 19-én a
Csehország külföldi hírnevének
szélesítéséért évenként kiosztott
díjat 14 külföldi személynek,
köztük Miloš Forman cseh szár-
mazású amerikai filmrendező-
nek és két szervezetnek adta át.

2007. szeptember 10–21. – A
holland bejegyzésű, cseh érde-
keltségű AAA Auto Group N. V.
részvényeinek jegyzési időszaka
után szeptember 26-án indult
meg a tőzsdei kereskedés Buda-
pesten és Prágában.
2007. szeptember 12. – A prá-
gai Nemzetiségek Háza „Roz-
plétání a identita” című kiállítá-
sával ünnepélyesen megnyitotta
galériáját, ahol az első alkalom-
mal 12 nemzetiségi művész mu-
tatkozott be, köztük Lőrincz

Zsuzsa grafikusművész barátunk
is. Az eseményről Smejkal Mag-
di, a CSMMSZ titkára tudósított
és készített képeket a Prágai Tü-
kör 2007/4. számában.

2007. szeptember 13–14. – Prá-
gában hét közép-európai ország
– Csehország, Németország,
Lengyelország, Ausztria, Szlo-
vákia, Szlovénia és Magyaror-
szág – szociáldemokrata pártjai-
nak vezetői nyilatkozatot írtak
alá az amerikai rakétapajzs cseh-
országi és lengyelországi telepí-
tése ellen.
2007. szeptember 13. – Kassán
a Cseh Kultúra Napjainak ren-
dezvénysorozata zajlott október
11-ig a Kassai Cseh Egyesület és
Cseh Centrum rendezésében.
2007. szeptember 14. – Prágá-
ban, a Karlíni Zenei Színházban
16 év után nagy sikerrel mutat-
ták be a Csárdáskirálynőt, Kál-
mán Imre világhírű operettjét,
amelyet Kerényi Miklós Gábor, a
Budapesti Operettszínház igaz-
gatója és rendezője vitt színre.
2007. szeptember 14. – Több-
milliárd dollár nagyságrendű
ügyletről írtak alá megállapodást
cseh és vietnami cégek képvise-
lői Prágában.
2007. szeptember 14–16. – A
torinói JATA World Travel Fair
kiállításon a V4 keretében Ma-
gyarország, Csehország, Len-
gyelország és Szlovákia közös
standon mutatkozott be.

2007. szeptember 16. – A 15.
Pilzeni Nemzetközi Színházi
Fesztiválon vendégszerepelt a
Bárka Színház és a Gyulai Vár-
színház közös produkciója, a
Koldusopera.
2007. szeptember 17. – A prágai
állatkertben e napon több mint
ezeregyszáz lombikbébi gyűlt
össze, és az eseményt felterjesz-
tették Guinness-rekordnak.
2007. szeptember 18. – Laphír
szerint 2008. januártól a lakos-
ság számára 10 százalékkal, a
cégek számára pedig 15 száza-
lékkal drágul a villanyáram
Csehországban.
2007. szeptember 18. – Prágá-
ban utcát neveztek el Emil Záto-
pekről, minden idők egyik leg-
jobb hosszútávfutójáról, négy-
szeres olimpiai bajnokról, aki
2000-ben hunyt el.

2007. szeptember 18. – Ausztri-
ában 67 éves korában elhunyt
Miloš Welde Zavadil, akire ott-
hon mint a hatvanas évek „cseh
Jean Marais”-jára emlékeztek,
főként a Starci na chmelu című
filmmusical Honzájának szere-
pében.

2007. szeptember 18. – Csehor-
szág, Portugália és Spanyolor-
szág aláírta az elektronikus se-
gélyhívó rendszerrel (eCall)
kapcsolatos egyetértési nyilat-
kozatot, amelyben kötelezték
magukat, hogy aktívan támogat-
ják a közúti balesetek során
használható, járműbe épített
páneurópai segélyhívó rendszer
gyors megvalósítását.
2007. szeptember 19. – A cseh-
országi háziorvosok rendelőik
bezárásával tiltakoztak az ellen,Jelenet a filmből
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