
lás és más szélsőséges újnáci
szervezetek tagjainak Prága egy-
kori zsidó negyedébe, a Josefov-
ba tervezett, engedély nélküli
provokációs felvonulását. A
rendőrség 396 személyt letartóz-
tatott.
2007. november 13. – A „Vörös
Hadsereg Frakciója” elnevezésű
terrorszervezet cseh fiókcsoport-
ja robbantásokkal és más akci-
ókkal fenyegetőzött arra az eset-
re, ha Csehországban amerikai
radarokat telepítenek.
2007. november 13. – A cseh al-
kotmánybíróság elutasította azt
a beadványt, amely alkotmány-
ellenesnek nevezte az egyházak-
ra vonatkozó törvénynek a par-
lamentben 2005-ben keresztül-
vitt módosítását. Csehországban
az egyházak sem alakíthatnak
állami ellenőrzés és regisztráció
nélkül karitatív szervezeteket,
egészségügyi intézményeket,
alapítványokat vagy iskolákat.
2007. november 13. – Pozsony-
ban a Visegrádi Négyek színházi
fesztiválján, az Astorka 2007-en
a budapesti Stúdió K képviselte
a magyar színjátszást.
2007. november 13. – Stras-
bourgban az Emberi Jogok Eu-
rópai Bírósága egy 1998 óta hú-
zódó perben úgy ítélt, hogy
Csehország megsértette a roma
gyerekek jogait azzal, hogy nem
engedte őket a rendes állami is-
kolákban tanulni, hanem a kü-
lönleges iskolákba kellett járni-
uk. A bíróság kötelezte a cseh ál-
lamot, hogy kárpótlást fizessen a
roma családoknak.
2007. november 15. – Az Euró-
pai Parlament megszavazta Ma-
gyarország és másik nyolc uniós
tagállam csatlakozását a schen-
geni övezethez. (Lásd még: de-
cember 21.)
2007. november 15. – A cseh
főügyészség ejtette a vádat, a

prágai városi bíróság megsem-
misítette Jan Antonín Baťa cipő-
gyáros ellen 1947-ben hozott el-
marasztaló ítéletet, miszerint
együttműködött volna a német
megszállókkal. 20-án Tomáš Ba-
ťa junior, Tomáš Baťa cipőkirály
unokája kárpótlási igényt nyúj-
tott be a II. világháború után el-
vett vagyonért.
2007. november 15. – Prága
Reprezentációs Házában (Obecní
dům) kiállítás nyílt 2008. február
12-ig Josef Lada (1887–1957)
festő, illusztrátor, író életművé-
ből. Szatírikus illusztrációja:

2007. november 15. – Victor
Vasarely (1908–1997) magyar
festő, grafikus és szobrász, az
op-art ás a kinetizmus nagy-
mestere műveiből nyílt kiállí-
tás az olmützi Modern Művé-
szetek Házában Václav Jehlič-
ka cseh és Hiller István ma-
gyar kulturális miniszter véd-
nöksége alatt.

2007. november 15. – A prágai
Valdštejn Lovardában „Albrecht
Valdštejn (1583–1634) és kora”
címmel nyílt látványos sikerki-
állítás a híres hadvezér életéről
és az akkori katonai, kulturális,
művészeti környezetről.

2007. november 16. – A brnói
Morva Galériában nagyszabású
kiállítás nyílt 2008. február 17-
ig František Foltýn (1891–1976)
festő alkotásaiból, akinek neve
Kassa–Párizs–Brno városával
fonódott össze.

2007. november 16–18. – A bu-
dapesti Örökmozgó Filmmúze-
umban tartott Cseh Filmhétvé-
gén a legfrissebb, a legtöbb díjat
nyert, illetve a hazájukban leg-
népszerűbb cseh játék- és doku-
mentumfilmeket vetítették, köz-
tük Věra Chytilová Szép pillana-
tok, Bohdan Sláma Valami bol-
dogság című alkotását és Robert
Sedláček A hazugság szabályai
című munkáját.

2007. november 17. – Csehor-
szági Magyar Orvosok Társulata
néven új magyar polgári szerve-

zet alakult Prágában. Elnökévé
Dědinová Máriát választották:

2007. november 18. – Jiří Pa-
roubek, a cseh szociáldemokrata
ellenzék vezére miután felbontot-
ta 30 éves házasságát, elvette a 21
évvel fiatalabb Petra Kováčovát.
Tanúja Fico szlovák kormányfő
volt Mariánské Lázněban.

2007. november 18. – Vörös
festékkel öntötték le Edvard Be-
neš volt csehszlovák elnöknek a
prágai külügyminisztérium előtt
álló szobrát.

2007. november 19. – A cseh
könyvesboltokba került Václav
Havel volt cseh államfő Odchá-
zení (Távozás) című új színda-
rabjának nyomtatott változata.
2007. november 20. – Előzetes
hír szerint mobiltelefonos sms se-
gítségével is lehet majd menetdí-
jat fizetni 2008. januártól a prágai
tömegközlekedési eszközökön.
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A hazugság szabályai címû filmből

Jan Antonín Baťa 1936-ban

Albrecht Valdštejn 1630 körül
(Forrás: Èeské listy)

Kompozíció, 1925–26
(Forrás: Èeské listy)
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Szarka Szilvia a Vasarely-kiállításon
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