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Gdyby podejść do zwykłego przechodnia w Warszawie i zapytać, z czym mu się 
kojarzą Czechy, prawdopodobnie odpowiedziałby, że z tradycyjnym napojem 
chmielowym, piękną stolicą lub bajką pod tytułem „Krecik”. Mimo iż ten kraj znany 
jest z wyżej wymienionych przykładów, to potrafi zachwycić dodatkowo innymi 
atrakcjami kulturalnymi oraz swoją historią.

Zacznę od tego, że pokolenie naszych rodziców oraz dziadków pamięta czasy, kiedy 
istniała Czechosłowacja, to jest w latach 1918 – 1938, a później 1945-1992. 
Pierwszego stycznia 1993 na terenie dawnej Czechosłowacji powstały dwa nowe 
państwa: Czechy i Słowacja. Teraz Czechy to kraj w Europie Środkowej, graniczący 
z Polską, Słowacją, Austrią i Niemcami, nieposiadający dostępu do morza.

Jak wiadomo, Praga to stolica Czech i największe miasto w kraju. Jest miejscem 
administracyjnym przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym
i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym, a także jest siedzibą większości 
czeskich urzędów centralnych, w tym parlamentu, prezydenta i rządu oraz licznych 
firm, stowarzyszeń, organizacji i uczelni. Zwiedzając to miasto, można odwiedzić: 
Zamek Na Hradczanach, Wełtawę, Tańczący Dom, Praski Zegar astronomiczny, 
Stary Cmentarz Żydowski, Rynek Staromiejski, Pałac Sobkowicza, Most Karola i 
Muzeum Żydowskie.

Warto też wspomnieć o tradycji. Ostatnia noc kwietniowa, zwana też nocą Walpurgii 
to tzw. święto palenia czarownic. Za czasów przedchrześcijańskich, kiedy wierzono, 
że w nocy z trzydziestego kwietnia na pierwszy maja, złe siły mają większą moc i 
ludzie muszą chronić nie tylko siebie i swoją rodzinę, ale także gospodarstwo 
domowe i zwierzęta. Zgodnie z wierzeniami, wiedźmy można było tylko zabić 
poprzez spalenie. Zapalano na wierzchołkach wzniesień ogniska, urządzano głośne 
zabawy, które miały na celu przepędzić nadprzyrodzone istoty. W niektórych 
miejscowościach rzucano zapalonymi miotłami lub szmaciane kule, a gdzie indziej 
robiono ze słomy kukły czarownic i wrzucano je na stos. Robiono tak, aby wystraszyć
je i osłabić. Teraz obchodzi się to święto w formie zabawy ludowej i radosnego 
świętowania. To jest jedna z ciekawszych czeskich tradycji.

Na zakończenie warto dodać, że jedzenie w Czechach charakteryzuje się 
bogactwem smaków, większość posiłków jest sycąca i obfita. Czesi kochają zupy, 
zaczynając od rosołu, a kończąc na flakach. Dodatkowo do każdego posiłku 
serwowane są słynne pyszne knedle, które spożywa się na słodko z owocami lub 
wytrawnie z kawałkami mięsa i gęstym sosem. Jedzenie w tym kraju bazuje na 
wieprzowinie, kapuście i sosach. Kuchnia czeska w niektórych aspektach może 
przypominać polską.

Z całą pewnością można powiedzieć, że Czechy są ciekawym krajem i warto tam 
pojechać, aby poznać kulturę i historię kraju.


