
HÍREK CSEHORSZÁGBÓL

FOLYÓIRAT A CSEH KULTÚRA BARÁTAINAK14

százalék helyett. A hiány 17,4
milliárd koronával 86,9 milliárd
koronára csökkent.
2007. október 3–4. – Pécsett
zajlott a Moveast Nemzetközi
Filmfesztivál. Csehország volt a
díszvendég, aminek alkalmából
a budapesti cseh nagykövetség,
a Cseh Centrum és a Czech Tou-
rism munkatársai cseh napokat
szerveztek a városban. Kiállítás,
koncertek, prezentációk, talál-
kozók népszerűsítették az orszá-
got. (Lásd még: 47. oldal!)

2007. október 3., 25. – A ma-
gyar grafika művészeti oktatásá-
nak 100. évfordulója alkalmából
100 grafika – 100 kortárs mű-
vész címmel kiállítás nyílt a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyete-
men, illetve nemzetközi grafikai
konferenciát rendeztek ugyan-
ott. A kiállítók között volt Gyu-
lai Líviusz barátunk, az előadók
között Magdalena Vovsová bará-
tunk a prágai Képzőművészeti
Akadémia egyetemi docense.

2007. október 4. – Hivatalosan
közölték, hogy a třebiči szülé-
szeten tíz hónappal korábban el-
cseréltek két lánycsecsemőt. A
szülők az év végéig kicserélték
gyermekeiket, és kárpótlást kö-
vetelnek.
2007. október 4. – A Hospodár-
ské Noviny című cseh gazdasági
és politikai napilap e napon Vác-
lav Havel volt cseh államfő irá-
nyítása alatt jelent meg: a meg-
szokottól eltérő formában és tar-
talommal.

2007. október 4. – Dana Kuch-
tová zöldpárti oktatásügyi mi-
niszternek távoznia kellett a ko-
alíciós kormányból az EU-támo-
gatásokhoz szükséges operatív
programok késedelme miatt. A
tárcát közel két hónapig ideigle-
nesen Martin Buršík környezet-
védelmi miniszter vezette.
2007. október 5–6. – A 17. Hav-
líčkův Brod-i könyvvásáron 182
cseh, szlovák és magyar könyv-
kiadó mutatkozott be, s a közön-
ség két magyar íróval: Závada

Pállal és Borbély Szilárddal ta-
lálkozhatott a Jadviga párnája
című regény és Pompa Funebris
versgyűjtemény cseh nyelven
való megjelenése alkalmából.

2007. október 7. – Prágában 91
éves korában elhunyt Jiřina
Steimarová színésznő, híres szí-
nészdinasztia tagja. Fia, a nép-
szerű Jiří Kodet egy évvel ko-
rábban hunyt el. Lánya, Evely-
na, unokái, Barbara Kodetová
és Anna Polívková szintén ezt a
pályát választották.

2007. október 9. – A prágai Fó-
rum 2000 nemzetközi konferen-
cián, amelynek témája a szabad-
ság és felelősség volt, Václav Ha-
vel volt cseh köztársasági elnök
meghívására részt vett Orbán
Viktor, a Fidesz-MPSZ elnöke is.
2007. október 10. – Fizikai No-
bel-díjat kapott a pilzeni születé-
sű Peter Grunberg a francia Al-
bert Ferttel a gigantikus magne-
torezisztencia felfedezéséért.
2007. október 11–12. – Po-
zsonyban közös antológiát mu-
tattak be és az interkulturális
párbeszéd erősítését szorgal-
mazták a visegrádi négyek –
Magyarország, Szlovákia, Cseh-
ország, Lengyelország – kultu-
rális tárcavezetői.
2007. október 16. – Bécsben
négy osztrák parlamenti párt
képviselői közös nyilatkozatban
nyilvánították ki véleményüket,
hogy a Beneš-dekrétumok ellen-
tétesek az Európai Unió erkölcsi
és jogi alapelveivel.
2007. október 18. – A világon
elsőként, alig több mint hét perc
alatt ugrált fel egykerekű bicikli-

jével egy cseh férfi a prágai Pet-
řín kilátótoronyba.
2007. október 18. – A Budapes-
ti Zenei Hetek keretében és a
„Czech Dreams” elnevezésű
nemzetközi koncertsorozat ré-
szeként a Csalán utcai Bartók
Béla Emlékházban Karel Košá-
rek cseh zongoraművész és az

Akadémia Vonósnégyes Marti-
nů-, Bartók- és Dvořák-műveket
adott elő.

2007. október 19. – A csehorszá-
gi Coexistentia–Együttélés poli-
tikai mozgalom nyilatkozatban
bírálta a szlovák parlamentnek a
Beneš-dekrétumok érvényessé-
gét megerősítő határozatát.
2007. október 20–27. – A Cseh-
és Morvaországi Magyarok Szö-
vetségének Prágai Alapszerve-
zete a Prágai Magyar Kulturális
Központtal karöltve ez évben is
megrendezte a Prágai Magyar
Kulturális Napokat.

2007. október 21. – Több mint
öt hónap után zárt a prágai Jíz-
dárnában Emil Filla, a „cseh
Van Gogh” (1882–1953) retro-

Borbély Szilárd, Honti Eszter, Závada Pál és Marta Dršatová a Havlíèkùv
Brod-i könyvkiállításon (Fotó: Polgár László)
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A kiállítás megnyitóján
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Standunk Havlíèkùv Brodban
(Fotó: Polgár László)
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Dosztojevszkij olvasója, 1907


