
 Przede wszystkim mówiąc Czechy, myślę jaki to niezwykły kraj, leżący tak blisko 
Nas. W końcu są to Nasi południowi sąsiedzi. Ale co jest takiego niesamowitego w 
Czechach? Między innymi niezwykłe zabytki czy miasta, które na pewno warto 
zwiedzić. Moim marzeniem jest pojechanie tam, aby je zobaczyć. Obraz w mojej 
wyobraźni, jaki ilustruje się po słowie ,,Czechy" są to przede wszystkim piękne 
miasta, bo z nimi najbardziej kojarzy mi się ten kraj. I nic dziwnego, gdyż stolicą 
Czech jest Praga, która jest oryginalna i przepiękna. A to co można w niej zobaczyć, 
to między innymi kamienny ,,Most Karola", który łączy Starą i Nową Pragę. Jest tam 
również Zamek na Hradczanach, który charakteryzuje się architekturą romańską, 
gotycką oraz XX wieczną.  Bardzo bym chciała zobaczyć tak imponujące budowle, 
gdyż przy omawianiu stylów architektury w historii robią one na mnie ogromne 
wrażenie.

           Jednak nie tylko Praga jest imponującą lokalizacją. Niezwykłe są też Czeskie 
Podiebrady, w których również możemy zobaczyć bogactwa tego kraju. W tym 
mieście jedną z ciekawszych budowli jest sam ,,Zamek w Podiebradach" położony 
nad uzdrowiskiem. Znajduje się tam również pomnik Jerzego z Podiebradów.

            Można by wymieniać coraz to więcej miast i zabytków czeskich, ale cofając 
się do początków budowania kultury ciekawym elementem są stroje ludowe. Ten kraj
jak zarówno nasz wywodzi się z kultury słowiańskiej. Dlatego ich strój ludowy może 
się kojarzyć z naszym. Dla mężczyzn charakterystyczna jest biała koszula z 
kamizelką, a dla kobiet szerokie spódnice często połączone z gorsetem. W 
kobiecych kostiumach dominowały barwne, żywe kolory.

           Wizytówką dla każdego kraju jest flaga oraz godło. Flaga Czech jest 
podzielona na dwa równe poziome pasy: biały i czerwony. Z dodatkiem niebieskiego 
przekręconego trójkąta z jednej strony. Bardziej interesujący jest dla mnie herb, a 
raczej herby Czech, gdyż są one dwa: wielki i mały. Mały herb przedstawia lwa 
stojącego na tylnych nogach ze złotą koroną na czerwonym tle. Kojarzy mi się on z 
naszym polskim białym orłem. Natomiast wielki herb Czech podzielony jest na cztery 
pola, gdzie również występuje motyw zwierzęcy. Dwa lwy oraz dwa orły, jeden 
czarny, a drugi w szachownice. Każdy z tych zwierząt są w oddzielnych kolumnach.

           Te wszystkie zabytki, miejsca i elementy Czech sprawiają, że to miejsce 
przyciąga do siebie zainteresowanych historią tego kraju turystów. Również ja jestem
pochłonięta tym krajem oraz gotowa do poznawania kultury Czech.
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