Prag

Prag är en stad i guldram. Resten av Europa kan bara avundsjukt titta på. Kontinentens
vackraste och mest romantiska huvudstad möter med valvbroar över Vltava, med stilla
sken från rödtegeltäckta vindsvåningar, med körsbärsträd, gränder, palats och spiror. Prag
är ett koncentrat av Europa. Barock, gotik och överdådig arkitektur varvas med slitna
arbetarkvarter, parker och promenader. Ta dig hit och du blir rikligt belönad med mat, kultur
och musik. Jazzscenen är omtalad, rockklubbarna högljudda, operan försedd med flärdfulla
balkonger. Resten handlar om det som går att äta och dricka. Ölstugorna serverar världens
bästa maltdryck. Pilsner Urquel och Staropramen flödar ur stans öltappar. Köket är tryggt
med Pragskinka, korvar, och surkål. Prag är inte lika billigt som för tio år sedan, men du har
fortfarande råd att äta, dricka och njuta! Speciellt om du lämnar de turisttunga kvarteren.
Guide Vagabond Foto Czech Tourist Authority

Snabbfakta Prag
Antal invånare 1,1 miljoner Valuta 10 koruna = knappt 4 svenska kronor Landsnummer 420 Religion övervägande katoliker (27%)
Statsskick republik Tidsskillnad ingen Visum nej Officiellt språk tjeckiska



Prag > Stan bit för bit

stan bit för bit
hradcany slottsklippan ovanför
floden Vltava. Reliefen av kupoler,
murar och spiror markerar Prags
status som huvudstad. Här finns St
Veitskatedralen, Kungliga Slottet
och utsiktsterrasser med överblick
över hela stan. Stram prakt varvas
med guldmakargrändens noppriga
kullerstenar som mer föreslår
Bröderna Grimm än 30-åriga
kriget – det sistnämnda startade på
borgklippan.
mala strana klär sina sluttningar i
pompös barock. Milos Forman valde
att spela in filmen Amadeus här.
Toner av Mozart strömmar ur kyrkor,
butiker och restauranger. Flanörer
fångas i det som redan är uppenbart:
en turistfälla. Men en vacker sådan.
Tingeltangel och souvenirer varvas
med en och annan kvarglömd
ölstuga. Bortom hörnet väntar något
helt annat. Blanknött gatsten. Tysta
bakgator. Vackra bostadskvarter. Där
de täta stenfasaderna slutligen öppnar
sig, spricker allt upp i Petrin, ett ljust
grönområde med äppelodlingar och
lösa hundar.
stare mesto betyder gamla
stan och fyller kvarteren mellan
Vltavafloden, Karlsbron och
Vaclavplatsen med kyrkor, palats och
kameraförsedda turister. Köpmän och
hantverkare har bott här sedan 900talet. Gotik vävs ihop med barock,
med nyponröda fasader, dunkla
prång och sagostans alla attribut.
Kulmen nås vid Starometske namesti,
torget som bär epitetet vackrast
i Centraleuropa. Smala gränder
spretar ut mot renässans och kubism,
mot vinstugor och kaféer. Flera
museer finns här liksom pompösa
Klementinum och det judiska gettot
i Josefov.
nove mesto betyder nya
stan. Här finns stans hjärta som
suger åt sig affärer, klubbar, och

Torget Staromestske namesti i Gamla stan är Prags hjärta.

restauranger. Här finns det väldiga
Nationalmuseet, sekelskiftets
Hotel Evropa, snurrig jugend, trist
prostitution och böhmisk kristall.
Narodni trida och Na prikope smiter
förbi Vaclavplatsens nordvästra
hörn. Stråken är Prags tappning på
Stockholm. Vid Namesti Republiky
möter grandiosa konserthuset Obecni
dum; hem åt Pragsymfonikerna och
ett flärdfullt kafé. Härifrån är det inte
långt till Centralstationen och Café
Arco där Kafka pausade under sina
författarperioder.

vysehrad är stans andra
borgklippa. Kullen utmanar Nove
Mestos rätlinjighet, pekar finger
mot ändlösa förorter i öst och möter
Vltava med kastanjer, lövträd och
stilla promenadstråk. Överst ståtar
Sankt Peter och Paulkatedralens
dubbelspiror. Platsen bär på ett starkt
symbolvärde. Prags första slaviska
stammar påstås ha bosatt sig här.
Mot floden möter lekfull bebyggelse.
Gatan Neklova tjänstgjorde som
experimentkammare för tjeckisk
kubism.

studentikosa klubbar och ett smaklöst
tevetorn. Stadsdelen går ibland
under sin gamla stämpel: det röda
Zizkov. Kringränt av järnvägsräls och
spårvagnslinjer ligger Zizkovberget
vars mausoleum en gång i tiden
svalde kommunistpresidenterna
Gottwald, Zapotocky och Svoboda.

holesovice ligger på andra sidan
floden, norr om Nove Mesto.
Återigen vackra fasader, skramliga
spårvagnar och nött gatsten. Bortom
sekelskiftets bostadskvarter väntar
järnvägsstationen och det gamla
slakthusområdet som sadlats om till
myllrande marknad. Mässområdet,
på halvöns mitt, markerar chans
till kanderade äppel eller vidare
promenad ut bland Stromkovas
vildvuxna ekar. Stillhet och
lugn väntar även vid Letna där
skateboardåkare och barnvagnar
glider förbi paviljonger, parkbänkar
och fundamentet till efterkrigstidens
gigantiska Stalinmonument. Statyn är
sprängd i bitar, men utsikten består
och är kanske stans bästa.

zizkov är småruffigt, mestadels
flackt och förtjänar bitvis ryktet
som Prags Söder. Bostadskvarter,
ölstugor och knegarfik punkteras av


Prag > Ta sig dit, Ta sig runt

var 6–8 minut, övriga tider var 10–15
minut.

Buss
Buss gäller till förorter och bitar av
det bortglömda Prag. Linjer i trafik
mellan 05.00–24.00.
www.dpp.cz

nattbuss och nattspårvagn
Avgångar var 30–45 minut 23.30–
05.00.

Biljetter

Prag är den ultimata promenadstaden.
Innerstan är kompakt. Avstånden ofta
korta. Gator och gränder kantade av
så mycket vackert att tunnelbana eller
taxi känns som ren försummelse.

Biljett heter jizdenky och är giltig på
tunnelbana, buss och spårvagn. Köp
när du får chansen. Säljs i automater,
tobaks- och tidningsaffärer och ett
fåtal tunnelbanestationer. För 20 Kc
får du åka hur mycket du vill i 75
minuter (90 minuter på sena kvällar
under veckorna). Köp färdpass till
Prag och du slipper allt biljettkrångel.
24-timmarspass kostar 80 Kc, 72timmars 220 Kc och sjudagarspass
280 Kc. Säljs på samma ställen som
vanliga biljetter. Barn under sex år
åkerg ratis.

Tunnelbana

22.00. Tunnelbanestationerna vid Nadrazi

Prags tunnelbana, smidig och billig.

ta sig dit

Flyg
Ruzyne, Prags flygplats, ligger 17
kilometer väster om centrum. I
ankomstterminalen finns hotell- och
rumsförmedling liksom bankomat.
Minibussar, Cedaz, kör kvickt till
centrum för 90–120 Kc. Stannar
bland annat vid Námesti Republiky.
Lokalbuss är billigast. Var 10 minut
linje 119 till Dejvicka, byt där till
tunnelbana. Köp biljett i maskinen
vid busshållplatsen. Enkel resa
på lokaltrafik kostar 20 Kc. Taxi
till innerstan kostar cirka 350 Kc.
Pålitliga bolaget AAA finns utanför
ankomsthallen (andra bolag se ruta
till höger.
Flygplatsen, tel 02-201 133 14, www.prg.

aero.

Tåg

praha hlavni nadrazi tar emot
internationella tåg. Ligger nära
centrum, har tunnelbanestation,
turistbyrå, bankomater,
rumsförmedling och grym varmkorv.
Flertalet tåg stannar också vid Nadrazi
Holesovice i distriktet Holesovice.
Tåginformation 24 timmar/dygn, tel 02-

242 242 00, www.cd.cz/static/eng.

ta sig runt

Gå

DP-kontor: Flygfältet, öppet 07.00–

Snabbt, smidigt och billigt. Tre linjer,
tre färger. Mustek, Muzeum och
Florenc, tre användbara knutpunkter
i centrum. I rusningstid avgång
varannan minut, övriga tider var 5–10
minut. Trafik från 05–24.

Spårvagn
Efter promenad, bästa sättet att se
Prag. Vidlyftigt nät mellan centrum
och förorter. Många stadskartor har
linjerna utsatta. I rusningstid avgång

Holesovice, Muzeum, Mustek och Andel.

Taxi
Prags taxikår omges av notoriskt
dåligt rykte. Upplagt för skojeri och
mystisk taxameter. Chansa och var
beredd på problem. Eller kontakta
pålitlig firma.
AAA, tel 140 14, ProfiTaxi, tel 02–140 35,

Halo Taxi, tel 02-441 144 11.

Fallgrop!
biljett . Ha alltid engiltig sådan när du åker kollektivt. Kontrollanterna
tycks sikta på nyanlända turister. Och då hjälper det inte att pipa ”but
I am swedish!” Böter kostar 400 Kc. Undvik även menyer översatta till
engelska; av någon märklig anledning dyrare priser än på den tjeckiska.
Prags taxichaufförer har huliganstämpel. Manipulerade mätare, försvunnen
semesterkassa och inte sällan handgemäng om saltade notor. Anlita endast
pålitliga firmor, eller undvik taxi och satsa på kollektiva transportmedel.



Prag > Sevärdheter, Muséer

Tips!
karlstejn Som ur Snövit. Dramatiskt belägget sagoslott med rötter i
1300-talet. Torn, tinnar och palissader kröner lövskogsklädda höjder.
Tåg varje timme från Prags Smichovske Nadrazi. Resan tar 35 minuter och följs av

tjugominuters promenad upp till borgporten.

följdes av andra världskriget och
Hitlers bisarra ide om att bevara
området som ”exotiskt museum över
en utplånad ras.” Staronova, byggt
kring 1270, är Europas äldsta aktiva
synagoga. Fler synagogor finns längs
områdets stämningsfulla gränder.
Josefov. Vill du besöka kyrkogården,

sevärdheter
karlsbron Stan och floden. Medeltiden och nu. Sök dig hit när dimman rinner längs Vltava, när gult
lyktsken lyser upp ekande fotsteg och
sluttningarnas palatsfasader. Eller en
solig dag när bron är intagen av porträttmålare och flöjtister och armador
av vita svanar simmar under valven.
Tunnelbana Staromestska.

hrad , slottet som är mer än en
befäst klippa. Det handlar lika mycket
om vägen dit som byggnaden. Se
den på håll från Vltavas flodstränder.
Fortsätt uppför Mala Stranas
barockklädda backar och kliv genom
slottsportarna mot St Veitskatedralen.
Mäktig och hotfull från utsidan.
Magisk och försonande invändigt.
Särskilt när ljus strömmar genom dess
målade fönster. Fästningen en massiv
labyrint av salar, murar och värn.
Från 1000–1500-talet hem åt Böhmens
kungar och furstar, platsen där
presidenter som Masaryk och Havel
svurit sin ed. Men också startpunkt
för krig. När Greve Thun knuffade
två ståthållare mot gödselhögen
under Ludwikvingen bröt det 30åriga kriget ut. Stillsammare då på
guldmakargränden Zlata ulicka där
alkemister framställde likör och tvål, i
princip allt utom guld.
Hradcanske namesti, www.hrad.

cz. Tunnelbana Malostranska. Öppet

april–okt 05.00–00.00. Nov–mars 06.00–
23.00. Vissa av byggnaderna har andra
öppettider, och kräver biljett.

staromestske namesti Torget
som bildar gamla stans hjärta. Alltid
fullt av folk och rörelse. Klätt med

vackra barockbyggnader, strama
kyrkor och vinterns glöggförsäljare.
Största publikmagneten, det
medeltida stadshusets astronomiska
ur. Klurig skapelse från 1490 och
präglat av tidens värderingar. Vid
varje slagen timme uppenbarar sig
en dråplig samling figurer. De tolv
apostlarna passerar på rad liksom
döden, fåfängan, girigheten och en
skäggprydd turk som symboliserar
tidens hot från söder.
Staromestske namesi. Tunnelbana

Staromestska. Klockslagsparaden, varje
timme mellan 08.00 och 20.00.

josefov Under medeltiden en av
Europas största judiska enklaver.
Stöpt i mörk historia. Kvarteren
formades klaustrofobiskt tätt genom
restriktiva lagar och förordningar.
På kyrkogården jordfästes folk i tolv
lager. 100 000 ligger begravda på en
liten muromgärdad plätt. Pogromer

Uteservering på Staromestske namesti.

museer och synagogor gäller dyr biljett
som täcker stadsdelens samtliga

sevärdheter. Köps från judiska museet,
Zidovske Muzeum, tel 02-223 171 91,

www.jewishmuseum.cz . Tunnelbana

Staromestska. Alla dagar utom lördag,

vinter 09.00–16.30, sommar 09.00–18.00.

vaclavplatsen Avlångt,
lätt sluttande torg. Men också
kraftkälla för frihet och oberoende.
Samlingsplats för Pragvårens
motstånd 1968. Sovjetiska kulor slog
ner i det väldiga Nationalmuseets
fasad. Studenten Jan Palach brände
sig här själv till döds i protest mot
invasionen. Ett brinnande ljus
markerar platsen. Tjugo år senare
forum för sammetsrevolutionen.
250 000 människor samlades och
krävde ett slut på järnridån och Havel
vid makten.

muséer
narodni museum Pampig byggnad.
Byster av tjeckiska hjältar, medaljer
och ordnar. Annars, mest uppstoppade
och nerstoppade djur.
Narodni Museum, Vaclavske namesti 68,

tel 02-244 971 11, www.nm.cz. Tunnelbana
Muzeum. Öppet maj–sep 10.00–18.00.

Okt–apr 09.00–17.00 Stängt första tisdagen
varje månad. Inträde 120 Kc.

muzeum komunismu Från
Lenin och Stalin till kollaps och
sammetsrevolution. Foto, ljud och
propaganda. Parodiskt läge i samma
hus som kasino och McDonalds.
Muzeum komunismu Na Prikope 10, tel

02-242 129 66, www.muzeumkomunismu.
Tunnelbana Mustek. Öppet varje dag
09.00–21.00. Inträde 180 Kc.



Prag > … Muséer, Parker, Rundturer

mozart museum Tjusig 1700-tals
villa där Mozart fick inspiration och
skrev Don Giovanni.
Villa Bertramka, Mozartova 169,

Smichov, tel 02-573 174 65, www.bertramka.
cz. Tunnelbana Andel. Öppet apr–okt

09.00–18.00. Nov–mar 09.30–16.00.
Inträde 110 Kc.

nationalmuseets samlingar av
1800-, 1900-, och 2000-tals konst
Prags tyngsta konstutställning. Fokus
på landets mest briljanta artister, Karel
Purkyne, Max Svabinsky, Frantisek
Bilek med flera. Men också alster från
det nya årtusendet.
Sbirka moderniho a soucasneho umeni,

Veletrzni palac. Dukelskych hrdinu 47,

Vårfestival i det pampiga nationalmuseet.

Holesovice, tel 02-243 011 22,

www.ngprague.cz. Tunnelbana Vltavska.

Öppet tis–sön 10.00–18.00. Inträde 50–250
Kc.

parker
petrin Innerstans högsta kulle
kommer med dess största gröna lunga.
Solbelyst sluttning ovanför Vltava.
Lösa hundar, blommande äppelträd
och trummande hackspettar. Men
också små bisarra minnesmärken från
Pragutställningen 1891. Ett förminskat
Eiffeltorn, en finurlig bergbana,
restaurang och utsiktsterrass.
Tunnelbana Malostranska. Bergbanan

från Ujezd var 10–15 minut 09.15–20.45.

Stannar halvvägs vid restaurang Nebozizek.

stromkova Gammalt kungligt
jaktreservat med ingång från
mässhallarna i Holesovice. Grönt
andhål inom hörhåll från spårvagn
och trafik. Plats där pensionärer matar

duvor, där jollriga barnvagnar förs
mellan skir grönska och ädellöv. Park,
men sympatiskt vild sådan.

sarka Djup kanjon i stans utkant.
Frisk bäck, gråsvarta bergssidor
och högstammig lövskog. Mer vilt
än tamt. Promenadstråk, värdshus
och swimmingpool. Joggare och
fågelskådare. Partiet Divoka Sarka
vackrast.
Tunnelbana till Dejvice, följt av

spårvagn 20 eller 26 till ändhållplats.
Promenadväg till ravinen börjar intill
McDonalds.

olsanske hrbitovy Vemodig,
vacker kyrkogård i stadsdelen
Zizkov. Resliga barrträd, skuggiga
promenadstråk och gravarna till
några av landets mest betydande
personligheter: kommunistledaren
Klement Gottwald och bortanför,
ett av regimens offer, studenten Jan
Palach.

Tips!
vodickovagatan med startpunkt vid Vaclavplatsen. Prag i ett nötskal.
Lekfulla jugendfasader. Skramlande spårvagnar. Och så ölstugan Branicky
Sklipek där det serveras hemlagad husmanskost och välsmakande Branik på
fat.

rundturer
gray line prague Lotsar kunnigt
till fots, buss, cykel och segway (!).
En uppsjö av olika turupplägg både i
Prag och utanför staden.
Palac Vltava Revolucni 25, Nove Mesto,

tel 02-248 262 62, www.citytours.cz.
Tunnelbana Mustek.

prague tours Olika stadsturer till
fots. Engelskspråkiga guider.
www.praguer.com

den historiska spårvagnen
Populärt och billigt helgnöje. Prag
från skramlig spårvagn. Avverkar Mala
Strana, Nationalteatern, Vaclavplatsen
med mera.
Linje 95 utgår från Stresovice Depot,

Vystaviste varje timme. Endast lördag

och söndag. Öppet mars–nov 12.00–17.30.
Vuxna 35 Kc, barn 20 Kc. Resan tar 40
minuter.

spårvagnslinje 22 Tuffar från
slottet till Narodni trida och passerar
ett knippe härliga Pragmiljöer.

Branicky, Vodickova 26. Tunnelbana Mustek.



Prag > … Rundturer, Äta

Tips!
tjeckisk mat . Missa inte! Bättre än sitt rykte. Bastant, pilsnervänligt
och välsmakande. Mycket kretsar kring kött och knedliky (knödeln)
tillsammans med gräddsås, lingon och surkål. Husets tallrik innehåller
korvar, skinka, potatisplättar och tillräckligt med kalorier för veckan ut.
Schnitzlar, gyllengula och panerade, naturell eller fyllda med ost och skinka.
Smakar bättre än hemma. Serveras snudd på som metervara. Knepiga
krkovice na rytirsky zpusob är svinstek, potatiskroketter, rödkål, röd
paprika och lök. Kommer med riven pepparrot och stark senap.

äta
Fortfarande billigt nöje. Prags
restauranger stänger tidigt. Att
hitta något ätbart efter 22.00, är en
utmaning.

Billigt (huvudrätt under 100 Kc)

u bakalare Lunchhak för traktens
proletariat (och en del turister).
Knegarfik med varma mackor, soppor
och pajer. Föredömligt låga priser.
Celetna 13, Stare Mesto, tel 02-

248 173 69, www.ubakalare.euweb.cz

Tunnelbana Namesti Republiky. Öppet
09.00–19.00.

u houbare Lämnar man gamla
stan och tar sig över floden till

Knödel, skinka och surkål. Och så en pilsner.

Holesovice så hittar man ofta både
ölstugor där det fortfarande är fler
locals än turister, samt bra och billiga
restauranger som denna klassiska
tjeckiska inrättning.
U Houbare, 30 Dukelskych Hrdinu, tel

02–242 281 36, www.ihosp.cz. Spårvagn till
Strossmayerovo Nam.

country life Spänstiga sallader,
fräscha grönsaker, frisk juice. Bulla
upp med nyttigt och gott, linssoppa,
grovt bröd och morotsjuice. Idealiskt
läge i Gamla stan, lika idealiska priser.
Knökfullt vid lunch.
Melantrichova 15, Stare Mesto, tel 02-

242 133 66, www.countrylife.cz. Tunnelbana

satsa växelpengarna på chlebicky,
kaloritung macka med kött och
majonnäs.
Na Porici 26, tel 02-242 133 66.

Tunnelbana Namesti Republiky. Öppet

mån–fre 07.30–19.30. Lör 07.30–19.00. Sön
10.00–17.00.

Mellan (huvudrätt 100–300 Kc)

pivovarsky dum Trist utifrån, fest
inuti. Bastant tjeckisk husmanskost.
Vällagat och mycket prisvärt. Knödel,
skinka, korvar och surkål. Men också
mer sublima anrättningar. Allt sköljs
ner med ännu vassare öl. Eget mikrobryggeri där ljust och mörkt öl serveras bland bryggkar och vörtpannor.
Stor arsenal av kuriosapilsner. Välj
mellan banan-, kaffe- körsbärs- och
champagneöl. Avsluta med aprikoseller valnötssnaps.
Lipova 15, Prag 2. Tel 02-962 166 66,

www.gastroinfo.cz/pivodum. Tunnelbana
Karlovo namesti. Boka bord kvällstid.

na stare kovarne Prisbelönt
restaurang med tjeckiska delikatesser
och trivsam atmosfär.
Kamenicka 17, Holesovice, tel 02–

Narodni trida. Stängt på lördagar-

333 71099, www.starakovarna.cz..

u rozvarilu Soppor, gulasch
och knödeln till innerstans kanske
lägsta priser. För något mer udda:

u kalicha Klassisk, litterär mark.
Stamställe för den tappre soldaten
Svejk. Väggarna täckta med klottriga
teckningar. Ovanför borden flinar
den rundhuvade Svejk och spetsnästa
korpraler. Menyn innehåller löjtnant
Dubas potatisplättar och fältprästen
Katz rullader.
Na Bojisti 12. Tel 02-961 896 00-1.

www.ukalicha.cz. Tunnelbana I.P Pavlova.
Reservera bord på sommaren.

pivnice u pivrnce Pålitlig
institution för tjeckisk husmanskost.
Ölstuga i Prags judiska stadsdel. Satsa
dina slantar på svickova, oxkött i
krämig citronsås och komplettera
med en skummande pilsner.
Maiselova 3, Josefov, tel 02-232 294 04.

Tunnelbana Namesti Republiky. Öppet
11.00–24.00



Prag > … Äta, Barer & pubar, Shopping

Dyrt (huvudrätter över 300 Kc)

david Elegant restaurang med
strama kypare och stärkta dukar.
Rockstjärnor och filmvärldens dito
äter här. På menyn vildsvin, kaninfilé
och andra böhmiska specialiteter.
Serveras i husets tappning
tillsammans med rödvit surkål och
örtsås.
Trziste 21, tel 02-575 331 09, www.

restaurant-david.cz. Tunnelbana

Malostranska. Öppet 11.30–23.00. Boka
bord i förväg.

u zlate studne Terrass i
anslutning till slottsklippan.
Konjaksmarinerad anklever, skinka
med knödeln och andra läckerheter
avnjuts till en av stans vassaste
utsikter. Uteservering med lovvärd
service.

barer & pubar
u fleku Världens äldsta
bryggeripub med ett halvt årtusende
av egenhändig öltillverkning på
samvetet. Glasklar turistfälla.
Men svårslaget lockbete: ett
åskmolnsmörkt öl som håller 13
grader. Tunga ölsejdlar och lika tung
räkning ifall du byter upp dig till
snaps och korvbricka. Lokaler som
rymmer 1 200 gäster och ölmuseum.
Kul!
Kremencova 11, Tel 02-249 340 19, www.

ufleku.cz. Tunnelbana Narodni trida. Öppet
09.00–23.00.

staropramens bryggeri Öl är
transportkänsligt. Så varför ta risker.
Helig mark, men samtidigt ganska
trist, ny ölhall. Betydligt roligare öl.
Nadrazini 84. Tel 02-571 913 97,

exkurze@ppivovary.cz. Tunnelbana Andel.
Öppet 11.00-01.00.

novomestsky pivovar
Mikrobryggeri med humle i
väggar och tak och snart också
i dina näsborrar. Egen 11 grader
finsmakarpilsner. Folklig, fullmatad
restaurang. Femliters öltunna för 175
kronor.
Vodickova 20. Tel 02-222 324 48, www.

npivovar.cz. Tunnelbana Narodni trida.

Boka bord kvällstid. Öppet mån–fre 10.00–
23.30, lör 11.30–23.30, sön 12.00–22.00.

shopping

U Zlate studne 166, tel 02–575 333 22,

www.zlatastudna.cz. Tunnelbana

stare mesto Gamla stan, samlar
på sig exklusiva modebutiker. Ladda
kontokortet och styr stegen mot
gatorna Jakubska och Jilska.

Malostranska. Öppet 07.00–23.00.

pravda Vit sekelskifteselegans med
kristallkronor, ljus på borden och
uniformerade kypare. Konservativ
miljö, men innovativ meny. Tar ett
rejält varv runt klotet och stannar till
där det doftar spännande och gott.
Allt från tjeckiskt till afrikanskt och
asiatiskt.
Parizska 17, Josefov, tel 02-223 262 03,

www.pravdarestaurant.cz. Tunnelbana
Staromestska. Öppet 12.00–01.00.

u modre kachnicky Gamla
stan på tungspetsen. Liten, sober
restaurang med tung träinredning
och ännu tyngre mat: vildsvinsstek
med champinjoner eller varför inte
helstekt anka med inlagda päron och
ett glas friskt pärlande moraviskt vitt.
Parlamentets medlemmar sägs stärka
sig här inför hårda sejourer.
Michalska 16, Stare Mesto, tel

02–242 134 18, www.umodrekachnicky.
cz. Tunnelbana Staromestska. Öppet
11.30–23.30.

u zlateho tygra Populärt
vattenhål för inhemska författare och
författarwannabes, men den främsta
anledningen att komma hit är för den
goda pilsnern. Ligger i gamla stan.
Husova 17, tel 02-222 211 11, www.

uzlatehotygra.cz. Tunnelbana Starometska.
Öppet 11.00-23.00.

u provaznice Betyder ”hos
repslagarens fru”. Bra priser,
trots närheten till turistkvarteren.
Traditionell tjeckisk mat och öl i
gammaldags miljö. Vänlig, stimmig
atmosfär.
Provaznicka 3, Nove Mesto, tel

02-242 325 28, www.uprovaznice.cz.

Tunnelbana Mustek. Öppet 11.00–24.00.

nove mesto fyrar av stans
modernaste shoppingstråk längs
Na Prikope. Stort utbud av kända
märken, kända affärer, kända priser.
lucerna pasaz Vacker
shoppingarkad från 1920-talet.
Diskret ingång från Vaclavplatsen.
Sträcker sig från Stepanska till
Vodickovagatan. Innehåller kaféer,
biograf, musikklubb och finurliga
småbutiker

Varuhus

tesco Som ett gammaldags EPA eller
Domus. Sympatiskt och välbesökt
varuhus som hängt med sedan
kommunisttiden (fast då under
annat namn). Rymmer lite av varje,
inklusive välfylld livsmedelsavdelning.
Narodni trida 26, Nove Mesto, tel

02-242 279 71. Tunnelbana Mustek eller

Narodni trida. Öppet mån–fre 08.00–21.00.
Lör 09.00–20.00. Sön 10.00–20.00.
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kotva Om det står läppstift, lakan,
köksbord och en kvarts gris på
inköpslappen. Välfyllt varuhus. Rejält
och inte särskilt glansfullt.

Staromestska. Öppet 07.00–19.00.

blatnice Busbilligt moraviskt vin.
Tanka 25-litersdunken full, spänn på
ryggen och spring hem till hotellet.

Namesti Republiky 8, Nove Mesto,

Michalska 6, Stare Mesto, tel 02-

tel 02-248 011 11. Tunnelbana Namesti

Republiky. Öppet mån–fre 09.00–20.00.

242 258 36, www.blatnice.com. Tunnelbana

Lör 10.00–19.00. Sön 10.00–18.00.

Narodni trida. Öppet mån–fre 10.00–18.00.

Böcker

Marknader

havelsky . Genuin marknad i
gamla stan, särskilt om du masar
dig hit tidigt innan turisterna och
turiststånden kommit på plats. Allt
från vitkål och böhmiska äpplen
till kasperdockor och slagtåliga
träleksaker. Se upp för ficktjuvar.

academia Två våningar med tonvikt
på Tjeckien; både kartor och böcker,
både på tjeckiska och engelska.
Välsorterad bokhandel.
Vaclavske namesti 34, Nove Mesto,

tel 02-242 235 11, www.academiaknihy.

cz. Tunnelbana Mustek. Öppen mån–fre

09.00–20.00. Lör 09.30–19.00. Sön 9.30–
18.00.

the globe Omtalad bokhandel. Drar
till sig författare, kulturpersonligheter
och vanligt folk på jakt efter
begagnade pocketböcker. Allt ifrån
Kafka till internet och sympatiskt
kafé samt uppträdanden och
poesiläsningar..
Pstrossova 6, Nove Mesto, tel 02-

249 162 64, www.globebookstore.cz.

Tunnelbana Narodni trida. Öppet 10.00–
24.00.

Kläder

art deco Butik som siktar mot
1920–1950-talets Prag. Tidens kläder,
bredbrättade hattar och smycken till
anständiga priser.
Michalska 21, Stare Mesto, tel 02-

242 230 76. Tunnelbana Staromestska eller

Narodni trida Öppet mån–fre 14.00–19.00.

alma mahler Spretig antikhandel
med karaktär, com funnits sedan
1991. Leksaker, lampor, smycken, you
name it. Hyfsade priser för att vara i
turistkvartere.
Valentinska 1, Stare Mesto, tel

02-223 258 65, www.almamahler.cz.

Tunnelbana Starometska. Öppet 10.00–
19.00.

En stad att vara kär i.

artel Tjeckisk kristalldesign med
en twist. Drivs av formgivaren Karen
Feldman. Populärt ställe att köpa
presenter.
Celetna 29, Stare Mesto, tel 02-

248 150 85, www.artelglass.com.

Tunnelbana Namesti republiky. Öppet
10.00–20.00.

pavla & olga Kreativt, hippt
tjeckiskt mode i pyttenliten butik
som drivs av två systrar. OBS! Bara
damkläder.
Karoliny Svetle 30, Stare Mesto.

Tunnelbana Narodni trida. Öppet 10.00–
19.00

bata Flaggskeppsbutiken för
detta välkända tjeckiska skomärke.
Varuhus med förmånliga priser.
Ständigt fyndläge.
Vaclavske namesti 6, Nove Mesto, tel

02-242 181 33. Tunnelbana Mustek. Öppet
mån–fre 09.00–21.00. Lör 09.00–19.00.
Sön 10.00–19.00.

Mat & vin

bakeshop praha Bröd i alla upptänkliga former, med eller utan russin
och valnöt. Ägs av amerikanska. Ligger vid torget i gamla stan.
Kozi 1, Stare Mesto, tel 02-223 168 23,

www.bakeshop.cz. Tunnelbana

Havelska, Stare Mesto. Tunnelbana

Mustek eller Narodni trida. Öppet mån–fre
08.00–18.00. Lör–sön 09.30–18.00.

pragmarknaden i holesovice
Burleskt och vådligt stort
marknadsområde som rymt stans
slakthus. Billigt, bra och smaklöst
om vartannat. Stickat tjeckiskt,
högklassigt läder, Asienimporterade
jeans, porr, sprit och elartiklar.
Restauranger, ölhus och mjukglass.
Allt och inget i ett sanslöst huller om
buller. Mängder av folk kommer hit
för att trängas, handla och pruta.
Holesovice. Gatan Bubenske

nabrezi, öster ut längs floden från
tunnelbanestationen Vltavska.

nöjen

Klubb

be kara ok! Karaoke är kanske inte
det första man tänker på när man är
i Prag, men detta ställe har snabbt
blivit en succé. Välj bland 9 000 låtar
Legerova 78,, tel 02-222 525 04, www.

karaokebox.cz. Tunnelbana IP Pavlova.
Öppet mån–tor 18.00–02.00. Fre–lör

18.00–05.00. Ett privat rum kostar 400–
1 500 Kc.

karlovy lazne . Techno, pop,
disko, mestadels väldigt ung publik.
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lucerna music bar Klassisk
rockscen i källarmiljö. Rock, jazz,
blues, hiphop, metal. Har populära
80-talstemakvällar.
Vodickova 36, Nove Mesto, www.

musicbar.cz .Tunnelbana Mustek. Öppet,
20.00–03.00.

n 11 Småputtrig rock, blues, svett
och röjiga riff. En av innerstans
populäraste musikklubbar. Högt i
taket. Gäller både musik och publik.
Narodni trida 11, Nove Mesto, tel

02-220 757 05, www.n11.cz. Tunnelbana

Narodni trida. Öppet tis, tor, sön 20.00–
04.00. Fre, lör 19.00–05.00.
Prags klassiska operahus från slutet av
1800-talet.

Flera våningar fyllda av party och
musik. Megaklubb inrymd i gammalt
badhus. Dj.s och liveband.
Smetanovo nabrezi 19 , tel 02

222 205 02, www.karlovylazne.cz.

Tunnelbana Staromestska. Öppet, kafé

Blues & Jazz

agharta Intimt och uppskattat
jazzhak vid Vaclavplatsen. Småskumt
källarvalv med bord och stolar
halvvägs uppe på scenen. Kända
och okända förmågor får kvällen
att sväva. Försäljning av både mat,
pilsner och skivor.
Krakovska 5, tel 02–22 21 12 75,

10.00-05.00. Klubb 21.00–05.00.

tunnelbana Muzeum, www.agharta.cz.

radost fx Het klubb med anor
sedan järnridåns dagar. Oemotståndlig mix av house, techno, stökig glam,
brölande musik, konstgalleri, kafé och
pub. Har även bra vegetarisk mat.

cirka 21.00. Stänger 01.00. Inträde 250 Kc.

Belehradska 120, Nove Mesto, tel 02–

242 547 76, www.radostfx.cz. Tunnelbana IP
Pavlova. Öppet mån–lör 11.00–04.00. Sön

10.30–04.00. Klubb mån–lör 22.00–06.00.

Rock

akropolis Labyrint av olika
barer och scener. Ofta liveband.
Gränsöverskridande; tjeckisk
svårmodig pop följt av marockansk
rajmusik och studentdisko. Högt
i taket. Mycket folk i alla åldrar,
svartrockare, hobbypoeter, studenter
och turister. Skön stämning.
Kubelikova 27, Zizkov, tel 02-963 309 11,

www.palacakropolis.cz. Tunnelbana Jiriho
z Podebrad, spårvagb 5, 9 eller 26 till

Öppet från 17.00. Levande musik startar

reduta Nådde världsberömmelse
när Bill Clinton äntrade scenen och
drog saxofonsolo för en förtjust
Vaclav Havel. Klassisk Pragscen
som hängt med sedan 50-talet.
Möblemanget har inte bytts ut sedan
tiden för Hylands Hörna. Mycket
turister. Levande musik varje kväll.
Narodni 20, tel 02-249 122 46, www.

redutajazzclub.cz. Tunnelbana Narodni

trida. Öppet 21.00–24.00. Konserter 21.30.
Inträde 200 Kc.

u maleho glena Jazz på riktigt.
Kul källarklubb med lekfulla
improvisationer. Scenen, stor som en
busskur, rymmer en trio.
Karmelitska 23, Mala Strana, tel 02-

Klassiskt & opera

operan Klassiskt operahus med anor
från 1880-talets slut. Rymd, ljud och
prakt. Ursprung som tyska teatern.
Scen för tonsättare som Mahler,
Zemlinsky och Seidl.
Wilsonova 4, Nove Mesto, biljettkontor

02-242 272 66, www.opera.cz. Tunnelbana
Muzeum. Öppet biljettkontor mån–fre
10.00–17.30. Lör–sön 13.00–17.30.

obecni dum Grandios jugendbyggnad. Hem åt Pragsymfonikerna och
stans musikaliska vårfestival. Smärtsamt vackert tillsammans med Smetanas smekande toner. Boka biljetter
god tid i förväg.
Namesti Republiky 5, Nove Mesto,

tel 02–220 021 01, www.obecni-dum.cz

Tunnelbana Namesti Republiky. Öppet,
biljettkontor mån–fre 10.00–19.00.

sport

Ishockey

hc sparta praha Nedomansky,
Hasek, Bubla och Hlinka. Fyra tjecker
som letat sig in svenska folkhemmet
efter gastkramande VM-turneringar.
Se tjeckisk hockey där den spelas som
bäst, på Spartas hemmaarena.
Tesla Arena, Za elektarnou 419,

Holesovice. Biljettkontor, tel 02-333 792 48,
www.arena-hc-sparta.cz.

Fotboll

ac sparta praha Tjeckisk fotboll
har inte samma lyster som spansk,
engelsk och italiensk. Men Prags
stolthet, Sparta Praha är bäst i landet
och tar sig ofta till Champions Leauge.
Undvik de huligantäta sektorerna D3,
D4, D5.
Axa Arena, Milady Horakove 98,

Holesovice, tel 02–205 703 23, www.sparta.
cz Tunnelbana Hradcanska.

575 317 17. Tunnelbana Malostranska.
Livemusik från 21.30.

Lipanska.. Öppnar 19.00.
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bra att veta

Genvägar

prague card Fyra dagars tillgång till
stans viktigaste museer och byggnader
inklusive slottet. Kortet kostar 790 Kc
för vuxna och 530 Kc för studenter.
För 330 Kc extra ingår gratis
tunnelbana, spårvagn, buss i tre dagar.
Köp det på tunnelbanestationerna vid
Muzeum och Holesovice. Konsten att
leva billigt? Gå något kvarter från de
mest upptrampade turiststråken och
du får avsevärt lägre priser på lunch,
pilsner, fika etc, www.praguecard.cz.

Information

cedok Förflutet som statlig
turistbyrå. Kompetent källa till
information. Försäljning av tågbuss- och flygbiljetter. Tips om
boende och rumsförmedling.
Na Prikope 18, Nove Mesto, tel 02-

217 144 44. Tunnelbana Mustek.

prague information service
Turistinformation. Svarar på frågor
och delar ut användbara gratiskartor.
Turistbyråer på Centralstationen,
vid Gamla stans stadshus och intill
Karlsbron.
PIS Prazska informacni sluzba, Na

Säkerhet

prikope 20, Nove Mesto, www.prague-info.

Prag, i stort lugnt och säkert.
Ficktjuvar och skojeri på Karlsbron,
marknader och andra platser med
trängsel. Få våldsbrott.

Länkar

I nödfall

ambulans
155

polis

158

brandkår
150

svenska ambassaden
Embassy of Sweden, Uvoz 13, tel
02-203 132 00.

cz/www.pis.cz.

Muren med namnet Lennons vägg..

prag www.prauge.cz, www.timeout.
com/travel/prague
hotell www.travelcook.com.

Guiden är senast uppdaterad i
september 2008

aktuellt i stan www.
ceskakultura.com, www.praguepost.
com, www.expats.cz.
konsertbiljetter www.ticketpro.
cz.

10

