HÍREK CSEHORSZÁGBÓL
hogy az egészségbiztosítók
2008-ra nem akarják emelni nagyobb mértékben az egyes kezelésekért járó összegeket.
2007. szeptember 19. – A prágai Klementinum galériájában
2008. január 6-ig láthatta a közönség a XII–XIII. század fordulóján cseh földön keletkezett
Codex Gigas-t, közismertebb
nevén a Sátán bibliáját, a világ
legnagyobb középkori kéziratos
könyvét, amelyet a harmincéves
háború végén, 1648-ban vittek
magukkal a svédek hadizsákmányként. 1649-ben a stockholmi Svéd Királyi Könyvtár gyűjteményébe került, ahol mind a
mai napig őrzik. A 624 oldalas
óriás fóliáns 75 kilogrammot
nyom. Elkészítéséhez 160 szamár bőrét használták fel.
Codex Gigas
(www.wikimedia.org)

2007. szeptember 20. – A lengyel AB megvásárolta cseh riválisát, az AT Computers-t, amivel
a legnagyobb számítógép-kereskedelmi cége jött létre Kelet- és
Közép-Európában .
2007. szeptember 20. – A szlovák parlament határozatban
szentesítette a németek és a felvidéki magyarok II. világháború
utáni meghurcoltatását törvényesítő Beneš-dekrétumok érinthetetlenségét. Magyar európai parlamenti képviselők közös nyilatkozatban ítélték el a lépést. Sólyom László köztársasági elnök,
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke elfogadhatatlannak, érthetetlennek, a jószomszédi kapcsolatokkal ellentétesnek tartották a pozsonyi döntést.
21-én a pozsonyi magyar nagy-

Edvard Beneš és Winston Churchill
(Forrás: Pøítomnost)

követség ismertette a szlovák
külügyminisztérium vezetésével,
hogy a magyar kormány nem ért
egyet a Beneš-dekrétumok megerősítésével. (A Prágai Tükör
2007/4. száma összegyűjtve közli
a kapcsolatos dokumentumokat,
nyilatkozatokat.)
2007. szeptember 20–21. –
Keszthelyen tartották a visegrádi
országok (V4-ek) államfői
csúcstalálkozóját. Sólyom László magyar, Lech Kaczynski lengyel, Ivan Gasparovic szlovák
és Václav Klaus cseh államfő értékelték az Európai Unióban töltött három év tapasztalatait, támogatták az ingyenes vízumot a
schengeni rendszeren kívül maradottak számára.
2007. szeptember 21. – Prágai
bírósági állásfoglalás szerint a
cseh pénzügyminisztériumnak
kötelessége döntést hozni minden olyan ügyben, amelyben az
Edvard Beneš volt csehszlovák
államfő II. világháború után kiadott rendelete alapján államosított vagyon tulajdonosainak örökösei visszakövetelik a tárcától
egykori jussukat.
2007. szeptember 23. – A Matica Slovenská szervezésében az
egyik mátyusföldi faluban, a
Vágsellyéhez közeli Pereden a
Beneš-dekrétumokat újraszentesítő szlovák parlamenti határozat mellett foglaltak állást a hatvan évvel ezelőtti lakosságcsere
keretében Szlovákiába települt
magyarországi szlovákok.
2007. szeptember 24. – A cseh
kormány döntése értelmében
2008-tól 10, illetve 15 százalékkal drágul az autópályák használata: a személygépkocsik éves
sztrádamatricájának az ára 1000
koronára emelkedik az eddigi
900 koronáról, a 3,5 tonnánál
nagyobb járműveké 8000 korona lesz a korábbi 7000 korona
helyett. A 12 tonnánál nagyobb
önsúlyú tehergépkocsik elektronikus útdíjat fizetnek, melynek
az ára a 2007-es szinten marad.
2007. szeptember 25. – 88 éves
korában elhunyt Jan Řeznak
csehszlovák pilóta, aki a második világháborúban a náci németek oldalán harcolt, és akinek
életéről több filmet is forgattak.
2007. szeptember 26. – A csehországi központú AAA Auto
Group részvényeinek kereskedé-

se megkezdődött a Budapesti
Értéktőzsdén.
2007. szeptember 27. – Budapesten a Terror Házában az
1948-as magyar–csehszlovák lakosságcseréről tartottak nemzetközi konferenciát, illetve nyitottak kiállítást.
2007. szeptember 27. – A budapesti Műcsarnokban a cseh Markéta Othová fotóiból nyílt kiállítás, a litván Deimantas Narkevicius dokumentumfilmjei és a
FORRADALOM? című válogatás mellett.

nyelven is Franz Kafka, a prágai
születésű osztrák író összes műve.
2007. október 1. – Csehországban az RWE Transgas átlagban
4,8 százalékkal, a Pražská Plynárenská pedig 6,2 százalékkal
emelte a földgáz lakossági árát.
2007. október 1. – Sörmagazin
címmel közös cseh–szlovák havi
magazin jelent meg Szlovákiában és Csehországban.
2007. október 1. – A szlovákiai
Magyar Koalíció Pártja (MKP) a
kollektív bűnösség elvére épülő
Beneš-dekrétumokból fakadó

2007. szeptember 28. – A cseh
Škoda autógyár rekordnagyságú, 8,43 milliárd korona osztalékot fizetett egyetlen tulajdonosának, a német Volkswagen konszernnek.
2007. szeptember 28. – A prágai első kerületi bíróság döntése
értelmében a Szent Vitus-székesegyház nem a katolikus egyház, hanem a cseh állam tulajdona. (A 14 éve húzódó perben a
legfelsőbb bíróság már februárban megsemmisítette azt a korábbi döntést, amely az egyháznak ítélte oda a templomot,
amely 1954-ben került az állam
tulajdonába a csehszlovák kormány döntése alapján.) A cseh
katolikus egyház úgy tervezi,
hogy az ügyben a strasbourgi
Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul.
2007. szeptember 30. – Először
jelent meg teljes egészében cseh

„következmények enyhítésének
mérlegelését” javasolta.
2007. október 1. – Prágában bírósági per kezdődött Petr Forman volt regionális fejlesztési
miniszterhelyettes és kilenc társa ellen, akik 2003 és 2005 között állítólag összesen mintegy
229 millió koronát (2,08 milliárd forint) loptak el egy alapítványon keresztül csehországi
vállalkozásoknak szánt EU-támogatásokból.
2007. október 2. – 89 éves korában elhunyt Otto Špaček dandártábornok, második világháborús
pilóta a nyugati fronton. A kommunisták 1950-ben megfosztották minden tiszti rangjától. 16
éve rehabilitálták.
2007. október 2–7. – A IX. Designblokk elnevezésű szakmai
fesztivál zajlott Prágában. A
2006. év Grand Designer-díjának nyertese és az év formatervezője Jiří Pelcl volt (pohár- és
étkészletéért).
2007. október 3. – A cseh statisztikai hivatal EU-nak készített
jelentése szerint 2006-ban az államháztartási hiány a hazai össztermék (GDP) 2,69 százalékát
tette ki, a korábban közölt 2,95

Markéta Othová kiállításáról
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