HÍREK CSEHORSZÁGBÓL
véseiről. Koszovó függetlenségének ügyében nem voltak egységesek.
2007. december 13. – A prágai
Nemzeti Galéria a vár Lovardájában nagyszabású áttekintő kiállítást rendezett 2008. április
20-ig Mikoláš Aleš (1852–1913)
cseh festő, rajzoló, illusztrátor
alkotásaiból.

Kívánság Alapítvány négy országból mintegy kétszáz hátrányos helyzetű gyereket és felnőttet látott vendégül Visegrádon, a Salamon toronyban.
2007. december 20. – A Cseh
Energetikai Művek (ČEZ) és a
magyar Mol Prágában megállapodást írt alá, mely szerint a
ČEZ megveszi a Mol részvénye-

Mikoláš Aleš: Pogyebrád György és Korvin Mátyás találkozása, 1878

mében az osztrák Kapsch cég
fogja kiépíteni az elektronikus
útadó-beszedő rendszert az öszszes új cseh autópályán, amelyek építése legkésőbb 2017-ben
kezdődik el.
2007. december 27. – Vlagyimir
Putyin orosz elnök az orosz
nyelv és kultúra népszerűsítéséért Puskin medált adományozott
Václav Klaus cseh államfőnek.
A kitüntetést a prágai orosz
nagykövet adta át.

Václav Klaus orosz kitüntetése
(Forrás: Pražský deník)

2007. december 14. – Jan Švejnar neves cseh közgazdász, a
michigani egyetem professzora,
a Cseh Kereskedelmi Bank
(ČOB) felügyelőtanácsának elnöke bejelentette, hogy Václav
Klaus államfő ellenében indul a
2008. februári elnökválasztáson.
2007. december 15. – Klement
Gottwald volt kommunista elnök továbbra is a morvaországi
Valašské Meziřící díszpolgára
marad, miután a képviselőtestület elutasította a visszavonásra
vonatkozó javaslatot.

Klement Gottwald

2007. december 18. – A cseh állami vasúttársaság, a České dráhy (ČD) versenypályázat eredményeként húsz évre magáncégnek adja bérbe hat nagy egészségügyi központját.
2007. december 20–21. – Hagyományteremtő szándékkal első ízben megrendezett Visegrádi
Négyek karácsonyán a Dévényi
Tibor nevével fémjelzett Három
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inek 7 százalékát, és a két energiaipari csoport közös céget is
létrehoz.
2007. december 20. – Václav
Klaus cseh államfő aláírta a bevándorlási és menekültörvény
módosítását, amely a schengeni
övezethez való csatlakozással
megszigorítja a külföldi állampolgárok letelepedési feltételeit
Csehországban.
2007. december 21. – A Schengeni Egyezményhez való csatlakozásuk érvénybelépésével ettől
a naptól kezdve megszűnt a határellenőrzés az EU-hoz 2004ben csatlakozott országok
(Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia) egymás közti
és nyugati határain. A légi határokon 2008. március 30-án szűnik meg a határellenőrzés.
2007. december 22. – Egy prágai közvélemény-kutató intézet
felmérése szerint mérsékelten,
de folyamatosan csökken az
utóbbi években a Beneš-dekrétumok támogatottsága a cseh lakosság körében.
2007. december 27. – A cseh
agrárkamara közlése szerint átlagosan 10–15 százalékkal drágulnak 2008-ban az élelmiszerek Csehországban.
2007. december 27. – A cseh
közlekedési minisztérium Prágában aláírt megállapodása értel-

2007. december 27. – 64 éves
korában elhunyt a cseh popzene
népszerű alakja, Karel Černoch,
aki 3 oktávot tudott kiénekelni,
és népszerű dalai mellett számos

musicalben és rockoperában kapott szerepet:

(Forrás: MF Dnes)

2007. december 31. – Egy felmérés szerint a politikusok között Václav Klaus, cseh államfő
lett a 2007. év politikusa Csehországban. Az év végi népszerűségi listán második helyen
Václav Havel és a harmadikon
Jan Švejnar új elnökjelölt állt.
2007. december 31. – Bezárt az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) prágai irodája,
és 2008-tól a bank nem hajt végre további finanszírozásokat a
cseh gazdaságban.
(A cseh és magyar sajtó alapján
összeállította: Molnár Éva)

Moto GP Cseh nagydíj 2007

Lukáš Pešeken a 125 kcm-es kategória cseh versenyzõjén kívül a
brnói pályát a 2007-es sorozatban világbajnoki címet szerzõ Talmácsi Gábor is hazai pályájának tekinti a brnói ringet, hiszen minden évben több tízezer magyar szurkol neki a helyszínen.
Képeinken: Lukáš Pešek a 3., Talmácsi Gábor a 4. helyezett lett a
futamon. Alul a pálya rajza látható.

FOLYÓIRAT A CSEH KULTÚRA BARÁTAINAK

