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Az Arany utcácskától Svejken át a csontkápolnáig: 

Csehország 

Október hosszúhétvégéjén a hajnali órákban, busszal indultunk Prága 

felé. Az út hosszú és a benzinkutas megállóknál nem árt pénzzel 
leszállni, mivel a mosdóhasználatért fizetni kell. A reggelit a buszon, de 

az ebédünket már a Cseh határon átlépve költöttük el. 

Szándékosan tettünk kerülőt, hogy Telc városát meglátogathassuk. Egy 

rövid órát töltöttünk ott, hogy főterét megtekintsük. A várost négy tó 
fogja közre és gyönyörű épületek teszi lenyűgözővé. 

Sötétedés után érkeztünk meg a Prága külvárosában lévő a Hotel Duo 

szállodába, ahol kényelmes szobák és svédasztalos vacsora és reggeli 

várt minket. 
Vasárnap délelőtt a városba metróval utaztunk és a délelőtt folyamán 

sétáltunk. A csehek különleges söreikről és gyönyörű ékszereikről 

híresek. Svejk sörözőjét is sikerült lencsevégre kapnunk, majd a Károly 
hídhoz sétáltunk. Az idegenvezetőnk a délután folyamán a várnegyeden 

kísért végig. A Szent Vitus templomot, a várat és az Arany utcácskát 

jártuk be. Az utóbbi az ott élő alkimistákról lett híres. Az utcácska apró 

házaiba belépve az akkori foglalkozásokra kapunk rálátást korhű 
tárgyakkal. Aki szeretne vásárolni is tud emlékbe. 

Mivel még akadt időnk az újra megnyitott parlamenti kertbe sétáltunk 

el. Szép szobrai, tava, és a felújított részei kellemes hangulatot 

teremtettek és a hűvös idő ellenére sem bántuk a sétát.  
Hétfőn az óvárost és a zsidónegyeded jártuk végig. Először a Vencel 

téren kaptunk egy kis időd, majd onnan a Lőportoronyhoz sétáltunk, ahol az idegenvezetőnkkel 

találkoztunk. Az óváros viseli a barokkosítás nyomait rengeteg régi épületén. Főterén minden 

órában a híres toronyóra játéka jelzi a múló időt. A Károly hídon újra végigsétálva rengeteg árus 
és zenész újra elvarázsolt minket. 

A zsidónegyed története már nem volt ennyire vidám, de önmagában is különleges és szép 

épületei ellensúlyozták. 
Kedden indultunk haza, de útba ejtettük Kutná Hora híres városát. Az egyik leghíresebb kápolna a 

csont kápolna. Valamikor a Huszita háborúk és egy súlyos pestis járvány után a túl sok halott 

csontjait felhasználva egy szerzetes halmokat, csillárt, címert és egyéb elemeket helyezette el a 

kápolnában. Ez egy figyelmeztetés volt az emberi halandóságra. Nem gusztustalan vagy ijesztő 
ám azért senki sem lenne boldog, ha éjszakára bezárnák oda. Ahhoz azért bizarr. 

Későn értünk vissza Egerbe az egész napos utazás után. Azt azért még megállapítottuk, hogy 

Csehország méltó hírnevéhez és reméljük lesz még alkalmunk visszatérni.  

   

 


