Denne tur bliver til dato vores længste tur, hvad dage angår. Vi skal være væk ca. 80 til
90 dage, og vi skal gennem 7 til 8 lande.
Vi starter turen stille og roligt mandag d. 16. august med at køre mod Litomerice, hvor
vi bliver nogle dage, kun for at hygge og slappe lidt af. Jeg ved, der er andre, som også
skal med på turen, der starter her. D. 21. kører vi så ned til pladsen for at gøre klar, til
I kommer.
Mandag, d. 16. får vi handlet det sidste ind ved Fleggaard, og så ellers videre mod Berlin, hvor vi når til en plads mellem Berlin og Dresden sidst på eftermiddagen. Vi har
kørt i regnvejr hele dagen.
Tirsdag, d. 17. ankommer vi sammen med Lissy og Preben til Litomerice. Her er June
og Frank allerede. De skal ikke med på vores tur, men blot være her og nyde det, finde
noget billigt tøj og andre ting, vi slet ikke kan undvære.
Så er vi nået det sædvanlige måltid ved Josef, samme
menukort og priser som de foregående år, f.eks. oksefilet med tilbehør og en stor fadøl under 100 kr. Vi bliver
på pladsen til lørdag, hvor jeg så kører til Podebrady
for at gøre klar til gæsterne kommer søndag. Som det
så ofte går, når noget bliver brugt, så kan der også gå
noget i stykker. Det skete for mig, da vi sov på pladsen
før Tjekkiet, hvor alt vand var løbet af, da vi vågnede
om morgenen. Det skyldtes, at strømmen var gået. Jeg
håbede, strømmen ville komme, når vi begyndte at
køre, men nej, så da vi nåede til Litomerice måtte jeg
have 2 nye batterier på i bo-delen.
Onsdag, d. 18 ankommer Kirsten og Aksel også. Vi
hygger os sammen om eftermiddagen for så atter at gå
op og spise aftensmad sammen.
Torsdag, d. 19. Starter med en overskyet morgen. Så må vi se, hvad dag bringer.
Lørdag, d. 21. Vi er klar til en ny dag med solenskin. I dag kører vi til pladsen i Podebrady.
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Søndag, d. 22. august. Alle kommer til pladsen i løbet af dagen, og kl. 17 har vi det sædvanlige velkomstmøde.
Kl. 19 samles alle til
spisning ved langbord.
Desværre bliver alle
ikke færdig inden regnen kommer. Nogle er
dog så kreative, at de
bliver på deres pladser
og får sat en presenning op over sig, så
trods regnen blev de
der og hyggede lige til
kl. 22,30

Mandag, d. 23. august
I dag har vi været med et lille tog
til byen for at besøge det lokale
bryggeri og smagt på flere af deres vare. Efter bryggeribesøget
kører vi med toget tilbage til pladsen, hvor resten af dagen er til
hygge på pladsen.

Tirsdag, d. 24. august. Vi står op til kedeligt vejr, regn og trist. Vi skulle have besøgt et
barokt slot i dag; men heldigvis har vi fået byttet om på turene, så vi i stedet kommer
på stutteri. Det er trods alt mest inde, vi skal være. Til stutteriet hører der 1200 Ha og
250 heste, heraf 25 hingste, 40 hopper og resten er ungdyr. Efter krigen var der kun 40
levende heste tilbage; men nu er bestanden oppe på det acceptable. Her fra stutteriet er
der årligt salg af 30 til 60 heste, men kun til en pris af 60 til 150 tusinde kroner. Der arbejder 100 personer på stutteriet og heraf 45 med hestene, så et simpelt regnestykke
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med den omsætning og de priser for hestene kan det på ingen måde løbe rundt økonomisk. Da jeg spurgte ind til det, blev det også bekræftet; men det får enormt mange

penge i støtte fra staten. I tidligere tider kørte ærkebiskoppen og kejseren med 8 spand,
kongen kun med 6 spand. Det højeste, der er kørt med af en kusk, var et spand på 22
heste. Det var i forbindelse med en opvisning for et kongehus, som var for at købe heste.
Onsdag, d. 25. August. Vejret er fra morgenstunden flot, men koldt. Vi har i dag været ude
for at se et gammelt kalkværk fra 1880. Allerede
10 år efter blev det solgt til en rigmand, som i
forvejen havde nogle kulminer, og på denne
måde kunne samkøre dem. Efter en større udbygning kom kapaciteten op på 6 tons i døgnet.
Senere nåede man op på 10 tons. Kalkstenene
blev varmet op til 1200 grader i ca. 8 til 10 timer, blev taget ud af ovnen, og var nu klar til at
blive solgt, hvorefter de næste selv måtte knuse
dem og læske pulveret, inden de ca. 5 måneder
senere kunne bruge det til at kalke bygninger
med. Værket var, inden det blev stoppet, nået
op på en produktion på 45000 kg pr. døgn.
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Torsdag, d. 26. august.
Regnvejr fra morgenstunden; men da bussen kl.
10:30 kommer, har den solen med. Vi kører ud til et
arbejdende museum i
Ostra. Her er mange former for gammelt håndværk, ligesom der er nogle
flotte haver, både med
blomster, grøntsager, urter
og frugt. Vi kan også købe
lidt mad på stedet, pandekager med skovbær, porresuppe og kartoffel pandekager, kaffe, øl og vand. Vi fik lidt
for de mønter, vi havde fået udleveret. I området kunne vi kun bruge deres specielle
penge (mønter) til at handle for.

Kl. 13 mødtes vi igen uden for indgangen
for at køre hjem. Vi skal have fest til aften.
Til festen var maden god; men betjeningen
var unge mennesker, der kun kunne Tjekkisk, så det gav lidt problemer. Rødvinen
var meget kold, og de havde ikke meget af
det. Her drikker de næsten kun øl, og musikken var for høj og larmende, så folk gik
desværre hurtigt hjem.
Fredag, d. 27. August. I dag er der fridag, så vi må se hvad dagen bringer, det har været en dag med mere regn end solskin.
Lørdag, d. 28. august. I dag skal vi til Prag, så må vi håbe på bedre vejr end i går. Det
blev trods alt en god dag i Prag. Vi ankom i regnvejr; men kort efter ankomsten blev
det bedre, ikke varmt men tørvejr, så det var behageligt at gå rundt og høre den gamle
historie fra netop denne så velbevarede by. Vi skulle også have været ud for at se Karlsbroen og torvet med det berømte ur; men under besøget på broen var der en demonstration af veganere, som skulle demonstrere deres holdning til at spise kød, og bruge
4

dyr til forsøg, og dræbe dem for at spise kødet, så der var lidt trangt, og mange mennesker her. Efter at have spist var der halvanden time på egen hånd.

Er det sådan at være veganer, ser det da lækkert
ud; men det er jo nok ikke sådan de spiser

Søndag, d. 29. august. I dag har vi været ude på et slot
fra baroktiden. Slottet var i sin tid ejet af familien
Thurn-Taxis, som er en af Europas rigeste familier. Det
var også denne familie, som i starten af 1500-tallet, startede det, der i dag er Taxi over det meste af verden. Det
startede med nogle gule og sorte vogne trukket af heste.
Man garanterede, at man kunne komme fra Madrid til
Bryssel på 7 dage om sommeren og 9 dage om vinteren.
Det slot, vi har besøgt i dag, er nu renoveret for 14 millioner Euro og står, som det var i tidligere tider og med
de samme møbler. Det er et af de 10 mest besøgte slotte
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i Europa. I dag er det solgt til en familie, der lever af at renovere gamle slotte og sælge
dem senere; men dette har de valgt at beholde. De overtog det d. 07. 07. 2007.
Den tidligere fyrste havde, foruden de 3 børn han havde med fyrstinden, 14 børn, som
var ham bekendt; men ville ikke garantere, at der ikke var flere. Fyrstinden beherskede både i tale og skrift 9 forskellige sprog. I det sidste af hendes levetid skrev hun
mange børnebøger, som i dag er berømte i store dele af Europa.
Også verdens ældste fodboldklub starter fra dette dynasti og blev oprettet i 1889.
Slottet fik allerede i 1920 centralvarme.
Mandag, d. 30. august. Vi skifter guide, og Mirka overtager
selv de 2 sidste dage. Vi er på et andet gammelt slot for at se
på et sted, hvor man modtager skadede dyr og fugle. Lederen af dette sted er også falkoner. Der er noget rundvisning,
og vi ser blandt andet hvide krondyr, og får at vide, at der
kun er 400 i hele Europa og heraf 350 i Tjekkiet, ligesom vi
ser på det noget af rovfuglene kan. Dog var hans stolthed en
hvidhovedet fiskeørn, fløjet fra ham. Vi så den flere gange i
området; men han fik ikke kaldt den hjem, mens vi var der.

Her er et udsnit, af det vi så. Det sidste er svært at se; men her er fiskeørnen i trætoppen.
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Tirsdag, d. 31. august. I dag har vi været på turens
sidst udflugt, og vi har som sædvanlig været forbi
Tjekkiets største knogle kirke. I 1200-tallet kom der 8
munke til Kutna Hora. Det viste sig at være et område,
som indeholdt meget sølv, og derfor kunne disse
munke, på kun 50 år, nå at opbygge deres domicil, noget som ellers nemt kan tage flere hundrede år. Og
som traditionen jo er i den kristne tro, blev de døde
mennesker alle begravet hele. Efter 9 til 10 år blev
knoglerne taget op og smidt i store stakke, for at der i
den indviede jord kunne være plads til nogle nye.
I 1318 døde mange mennesker i området, og munkene begyndte at undersøge ligene for
at finde dødsårsagen. Senere kom der mange flere munke til området, det steg fra de
oprindelige 12 til over 800.
Da der efterhånden var så mange knogler oppe på jorden, blev de så stablet i en krypt
under kirken, for at vente på at komme op til gud. I dag er der knogler fra over 60.000
Mennesker i denne krypt, og makabert nok er de stablet og lavet til dekorationer og lysekroner i krypten. Det er ikke lovligt at fotografere; men da jeg fra tidligere ture har
billeder fra krypten, vil disse komme på senere.

Nu er
turen til Tjekkiet slut. Det har hele tiden været et problem at få den afholdt på grund af
corona; men nu er det nu lykkedes, omend med en lavere deltagelse end budgetteret.
Trods regn og kulde har det været sådan, at vi på næsten alle ture har haft tørvejr og
har fået et fint udbytte af turene.
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Dagbogen vil fra i morgen fortsætte på et nyt afsnit som er dagbog Napoli 2021.
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