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2007. július 2. – Václav Havel
drámaíró, volt cseh államfő húsz
év után új színdarabbal jelentke-
zett. Az Odcházení, azaz Távo-
zás című darab főbb szerepeit
feleségének, Dagmar Havlová-
nak, illetve a külföldön élő Jan
Třískának szánta. Bemutatásáért
több színház jelentkezett, köztük
a prágai Nemzeti Színház, de
szereposztási nézeteltérések mi-
att végül az Archa színháznak
jutott a 2008. évi bemutató joga.
(A darab Varga György fordítá-
sában magyarul is megjelent a
Színház című folyóirat 2008. ja-
nuári mellékletében.)

2007. július 8–21. – Krakkóban
zajlott a 6. Visegrádi Nyári
Egyetem rendezvénysorozata.
2007. július 9. – A híres prágai
Károly híd, Európa egyik legré-
gibb kőhídja 650. születésnapját
ünnepelte. IV. Károly német-ró-
mai császár és cseh király a tu-
dósok és asztrológusok tanácsá-
ra 1357. év 9. nap 7. hónap 5 óra
31 perckor rendelte el a hídépí-
tés kezdetét. A legmegfelelőbb
időpontot jelző mágikus szám-
sor a kőhíd egyik tornyán van
feljegyezve, s elölről, hátulról
olvasva is ugyanazt a dátumot
jelöli meg.

2007. július 10. – Prágában, az
Olšanské sírkertben ismét meg-
gyalázták a II. világháborúban
elesett szovjet katonák sírjait.
2007. július 10. – Egy felmérés
szerint a cseheknek mintegy két-
harmada támogatja az eutanázia,
az úgynevezett kegyes halál le-
hetőségének a törvényesítését.
2007. július 14. – Prágában egy
kínai lányt, a 25 éves Pao Csing
Linget (Bao Qing Ling) válasz-
tottak a Siketek Világszépévé.
2007. július 15–augusztus 8. –
A régi zene nyári ünnepe elneve-
zésű nemzetközi zenei fesztivál
nyolcadszor zajlott Prágában, il-
letve először Prágán kívül is, a
dobříši kastélyban.
2007. július 15. – Új hőségre-
kordot: 34,6 Celsius fokot mér-
tek Prágában.
2007. július 15. – Közel három
hónap után véget ért a brnói
Morva Galéria nagy kiállítása
Jakub Schikaneder (1855–1924)
festő ismert és újonnan felfede-
zett képeiből. A prágai Valdštejn
Lovardában az 1998-as után
2010-ben új retrospektív kiállí-
tás készül!

2007. július 17. – Megkezdte
működését a Prágai Energiatőzs-
de (PXE), a Prágai Értékpapír-
tőzsde (PX) leányvállalata.
2007. július 18. – A cseh kor-
mány úgy döntött, hogy 2008
végéig részvénytársasággá ala-
kul át az állami kézben lévő
Cseh Posta (Česká Posta).
2007. július 19. – Az észak-
csehországi Ústí nad Labem ál-
latkertjének fehérajkú vagy más
néven Thorold-szarvascsordája
két újabb borjúval gyarapodott.
2007. július 20. – A cseh autó-
pályák és utak igazgatóságának

közlése szerint a csehországi au-
tópályákon 2007. január 1-jétől
szedett elektronikus útadóból
származó bevétel már megha-
ladta a 3 milliárd koronát.
2007. július 20. – A Kofola cseh
üdítőital eladásai az év első felé-
ben több mint 23 százalékkal,
2,45 milliárd koronára nőttek.

2007. július 20–29. – Uherské
Hradištěben 33. alkalommal
rendezték meg a nemzetközi
Nyári Filmiskolát, amelynek
magyar résztvevője is volt.
2007. július 22. – A dél-morva-
országi Miroslavban lezajlott ba-
rackfesztiválon Kamil Hamerský
összesen 101 barackos gombócot
fogyasztott el, s ezzel harmadik
alkalommal szerezte meg a
„Knédlikirály” kitüntető címet.

2007. július 23. – A cseh társa-
dalombiztosító számításai sze-
rint 2006 végén a férfiak átlagos
havi nyugdíja 9157 korona volt
(mintegy 77 800 forint), a nők
nyugdíjátlaga 1726 koronával,
azaz mintegy 19 százalékkal ke-
vesebb.
2007. július 24. – Prágában há-
zasságon kívüli fia született Mi-
rek Topolánek cseh miniszterel-

nöknek, a kormányzó Polgári
Demokratikus Párt 52 éves elnö-
kének, aki már nem él feleségé-
vel, de még nem is vált el tőle, és
két lányuk, egy fiuk és egy uno-
kájuk van. A kormányfő barát-
nője és Nicolas nevű legkisebb
fiának anyja Lucie Talmanová
(36), a képviselőház alelnöke
(ODS).

2007. július 24. – Prágában
Martin Barťák cseh védelmi mi-
niszter bejelentette, hogy az
Egyesült Államok anyagiakban
hozzájárul a hidegháború idején
Csehország területén felállított
szovjet légvédelmi rakéták le-
szereléséhez.
2007. július 27. – Várhatóan
még 2007-ben létrehozzák Cse-
hországban a Nemzeti Emléke-
zet Intézetét (NEI), amely a volt
kommunista rendszer, illetve
Csehszlovákia német megszállá-
sának az időszakát fogja vizsgál-
ni az államfő által aláírt tavaszi
törvényjavaslat értelmében.
2007. július 28. – A Nemzetközi
Gyorsíró és Gépíró Szövetség
(INTERSTENO) prágai 46.
kongresszusa keretében tartott
gyors- és gépíró világbajnoksá-
gon gyorsírásból junior kategó-
riában aranyérmes lett Leiner
Péter, a Veszprémi Közgazdasá-
gi Szakközépiskola tanulója.
2007. július 28. – Václav Klaus
elnök Díszplakettel tüntette ki
75. születésnapja alkalmából
Waldemar Matuškát, az élő cseh
énekes legendát. Klaus koráb-
ban František Peřina háborús
pilótának, Olbram Zoubek szob-
rásznak és Miroslav Vlk bíboros
érseknek nyújtott át ilyen érmet.

Dagmar
Havlová és
Jan Tøíska

(Forrás:
MF Dnes
és Blesk)

Mirek Topolánek, Lucie Talmanová és
a kis Nicholas (Forrás: Týden)
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(Forrás: Týden)

AKároly-híd születésnapján

A „knédlikirály” (Forrás: 24hodin)


