
                                                        Prag 1997 

Lørdag den 4. oktober 1997 startede vores årlige tur til Prag, 

Vi havde sovet hos Jytte og Lasse om natten, vi stod op kl. 3, fik morgenmad og så tog vi afsted kl. godt 4 

og vi var ved den Tyske grænse kl. halv seks. 

Kl.8.30 holdt vi pause ved Stolpe, her drak vi formiddagskaffe. Vi tankede benzin lidt senere. 

Kl. 14.00 spiste vi medbragt mad og kl. 14.40 kørte vi uhindret over den tjekkiske grænse. 

Kl.16.30 var vi i Prag og Lasse kørte uden problemer til huset hvor Jørn bor. 

Vi fik en øl hos Jørn og hyggede os en halv time og kørte alle fem til vores hotel, vi blev indkvarteret og 

tog så ind til byen for at spise, vi var godt sultne, men først skulle vi veksle penge, Jørn fandt et godt sted 

at spise og vi fik sulten stillet med et dejligt måltid en øl og en Becherovka, derfra gik vi hen på Codan 

kontoret, senere tog vi hen til Krudttårnet, hvor Folkets Hus var blevet restaureret ( det har taget 3 år) det 

er blevet meget flot med en masse guld, her købte vi en kop kaffe, Lasse og Peter skulle selvfølgelig have 

en kage til, vi andre var godt mætte af al den mad vi havde fået. 

Vi sagde godnat til Jørn, og tog hjem til hotellet godt trætte, vi sov til den lyse morgen. 

Søndag 5. oktober 

Op kl. 8.00, morgenmad kl. 9.00, derefter ind til byen, vi tog til den Jødiske bydel, hvor vi så museet og 

kirkegården, museet med navne på alle de Jøder der blev henrettet under 2. verdenskrig, og tegninger 

som Jødiske børn havde lavet i koncentrationslejrene rundt om i Europa, det var meget bevægende. 

Senere gik vi op i rådhustårnet, hvor der er en pragtfuld udsigt over byen, så købte vi en øl på torvet, hvor 

vi nød Solen og kiggede på folk, der sad på torvet og gik forbi, bagefter gik vi over Karlsbroen, der var en 

masse turister. På broen er der en masse malere, tegnere og meget andet der udstiller deres ting, som 

kan købes. 

Vi fandt et godt sted at spise, men der gik for lang tid før der kom en tjener, så vi gik på M. Donald og fik 

det sædvanlige. 

I Eiffeltårnet er der 299 trin op, så vi var godt ømme i benene, da vi kom op, Jytte og jeg havde det ikke 

ret godt med højden, men sikker en pragtfuld udsigt der oppe fra. 

Det gik hurtigt nedad, vi gik gennem parken over til Borgen, hvor vi var heldige at komme kl. 12.-, da der 

var vagtskifte, det var vældig flot, Peter filmede løs 

Vi gik ind i 1. forgård, 2. forgård, 3. forgård, herfra kom vi ind i Katedralen, det er mægtig stort og flot med 

store mosaikruder, det skal ses. 

Inden for Borgmuren ligger en masse små huse klistret op ad muren, som så danner bagvæg i husene, 

husene er så små, så man slet ikke kan forstå at der har boet en familie i dem.Vi fandt et sted hvor vi 

kunne købe en øl, for resten en ret dyr øl, men vi nød den og solen skinnede dejligt, vi følte os rigtig godt 

tilpas. 

Tilbage i byen igen købte vi os en flutes, som smagte herligt. 

Vi var et smut inde hos Jørn på kontoret, derefter hos guldsmeden, for at købe et smykke til Ester, (som 

jeg spiller kroket med) vi tog derefter metroen hjem, ved købmanden gik vi ind for at købe vand, her 

opdagede Peter at han havde mistet 3000.- koroner (tjekkiske penge),  

Om aftenen tog vi ind til byen til en restaurant på et hjørne, som Lasse og Jytte havde været på før. Vi 

slentrede lidt rundt i byen, tog tidlig hjem og hyggede os med rødvin og snolder (godnat). 

Tirsdag kørte vi sammen med Jørn til C. Krumlov. (Lasses bemærkning, Ingrid har ikke skrevet om det)  



Vi sov længe næste dag (onsdag, Lasses bemærkning), efter morgenmad tog vi ind til byen hvor vi gik 

rundt på Wenchels Plads, vi havde aftalt med Jørn at vi skulle spise frokost sammen, så vi mødtes med 

ham kl.12,30, vi gik gennem små smøger og hen til en Tjekkisk ølstue hvor vi fik friturestegt camberost 

med kål og andre grøntsager, det smagte faktisk godt, selvfølgelig fik vi øl til. 

Jørn skulle på arbejde igen, vi bestemte os for at gå på glasmuseum som ligger på torvet 26, her er en 

masse gamle glas, som viser glaspusteri op igennem årene, vi så også hvordan man sleb glas, inde bagved 

kunne man købe glas, som de lavede i det tilstødende glaspusteri, her gik vi ind bagefter. 

Glaspusteriet var gammelt men så ud til at fungere godt, der var en mester, 2 svende og 1 lærling. Vi stod 

længe og så på hvordan de lavede fine glas og glasfigurer. 

Bagefter gik vi hen i et lille kaffehus, som Jørn havde vist os, her er 1 bord og 4 stole, hvor man kan sidde 

og nyde kaffen, mens man venter kan man sidde på en kassebænk, større er det ikke, vi bestilte Prag/ 

Tyrkisk kaffe, det smagte godt, men som Peter sagde, det er jo ikke Mikkelsens kaffe.  

Vi gik herfra til Krudttårnet, hvor vi nåede at komme på toilet og Jytte fik skrevet kort til venner og 

bekendte, inden vi skulle mødes med andre danskere, før vi gik ned til båden, som vi skulle sejle med på 

Moldau, vi var ca. 30 der skulle med, nede ved båden måtte vi vente med at komme om bord, fordi 

maden ikke var færdig, bagefter var styrmanden ikke kommet og vi måtte sandelig ikke komme om bord, 

før alt var klart, de kunne ellers nemt havde solgt nogle øl, mens vi ventede, men det tænker de ikke over, 

de er ikke så så vakse med at få penge ud af turisterne, som de er mange andre steder f.eks. Danmark. 

Efter ca. et kvarter kom vi endelig om bord, vi fik en god plads og vi sejlede en herlig tur op ad floden ( lige 

som Vagn på floden ), vi fik serveret en 4 retters menu, dejlig mad. 

Kl. 19.30 var vi tilbage på hotellet, vi havde inviteret Jørn, til ost og rødvin, vi hyggede os et par timer, Jørn 

tog hjem og vi gik i seng. 

Torsdag 9. oktober.  

Vi skal i dag i Zoologisk Have, det har regnet i nat, men det ser ikke ud til at det vil blive vedvarende, vi har 

haft strålende solskin alle andre dage, så mon ikke også solen kommer i dag. Vi tog metroen ud til 

Nadratzi Holesovice og derfra med bus 112 ud til Zoo, det er et stort Zoo i et meget kuperet terræn, det er 

et meget gammelt sted og man får indtryk af at de fleste dyr er ret gamle, men det virkede ret 

velorganiseret, de var også flere steder i gang med at bygge nyt og renovere det gamle. Vi var godt trætte 

da vi ved udgangen fandt et helt nyt Cafeteria, her købte vi sandwich og en stor øl, det var lige hvad vi 

trængte til. 

Vi tog herfra ind til byen for at købe Cigaretter og Bekarofka, derfra hjem til 1 times hvil, så igen ind til 

Krudttårnet, hvor Jørn ventede, vi fandt et dejligt spisested, her fik vi en Bekarofka mens vi ventede på 

maden, Lasse ville tage et billede af os, men tjeneren kom farende det ville han skam gøre. 

Jørn lokkede os (det var ikke så svært) med hen på et spise og øl sted, hvor Tjekkerne kommer, her var en 

masse sjove billeder på væggene, men desværre selvfølgelig med tjekkisk tekst. Senere gik vi hen til 

folkets hus, hvor jeg skulle på toilet, her findes byens flotteste af slagsen, med guldhaner og marmor. 

Vi sad udenfor i en times tid, så hjemad til 1 fl. rødvin og i morgen skal vi til Kutna Hore, godnat. 

Fredag 10. oktober. 

kl. 9.45 startede vi fra krudttårnet, vi gik hen til det sted, hvorfra vi skulle med bussen, der selvfølgelig var 

forsinket, Jørn lånte Lasses mobiltelefon og fik ringet til bussen, som så kom ret hurtigt, ca. 1½ time tog 

det til Kutna Hore. 

Vi var 12 personer med på turen, Jørn fortalte hvad vi så mens vi kørte og han fortalte om Benkirken og 

museet vi skulle se, når vi nåede frem, han fortalte blandt andet om sølvminen, som vi skulle ned i. 



Først var vi i Benkirken, det så helt utroligt ud med alle disse menneskeknogler, ca. 40 tusinde, det er 

knogler der er gravet op fra kirkegården, mennesker der er døde af pest, eller er døde i krige, for mange 

hundrede år siden, ikke noget med de krige vi kender, knoglerne var sat meget kunstnerisk sammen, det 

så gevaldig flot ud, måske nok lidt makabert; men ikke uhyggeligt eller frastødende. 

Ude på kirkegården, som stadig bliver brugt, var der masser af blomster og levende lys, der stod også 

flere urner. 

Vi gik bagefter ned i byen, for at få frokost og noget at drikke. Bagefter skulle vi i sølvmuseet, det var 

spændende at se de ting som var blevet brugt for flere hundrede år siden, man kunne også komme 36 

meter ned under jorden i nogle minegange, men jeg blev oppe. 

Hele byen er undermineret af gamle minegange, Jørn fortalte at Jacobskirken skulle have haft 2 tårne, 

men fik kun 1, da man var bange for at minerne ville styrte sammen på grund af den tungere vægt, alt 

tung trafik går uden om byen af samme grund, efter besøget i museet kørte vi tilbage til Prag. 

Om aftenen skulle vi i teater (laterna magika), Wonderfuld Cirkus, det var simpelthen alletiders, det skal 

opleves. senere fandt vi et sted at spise, der var en værre larm af udlændinge der nok havde 

forretningsmiddag, sådan lød det. Dette var sidste aften i Prag i denne omgang, farvel Jørn vi ses i 

Danmark til Jul. 

Lørdag morgen op kl. 5.30, morgenmad kl. 6.30, så kørte vi, jeg sov det meste af vejen hjem, vi var godt 

trætte da vi nåede hjem, men endnu en gang en god tur til Prag. 


