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ВАЖЛИВІ ПОСТАТІ

КАРЛ IV  
(1316–1378)
Ми називаємо його 
«Батьком Вітчизни». 
У середні віки як 
король він стояв 
на чолі культурно і 
політично розвиненої 
держави, про славу 
якої ми постійно 
згадуємо. Він заснував 
у Празі університет і 
кафедральний собор 
св. Віта.

БОЖЕНА НЄМЦОВА  
(1820–1862)
Найвідоміша жінка 
в нашій історії. Вона 
написала «Бабусю», 
книжку про добру і 
мудру стару жінку, 
яку діти повинні 
читати в наших 
школах. Нємцова 
зробила значний 
внесок в емансипацію 
нашого народу, що 
свого часу звик 
писати й розмовляти 

німецькою, а не 
чеською, а також 
емансипацію жінок.

ЯРА ЦІМРМАН (?–?)
Хоча він ніколи не 
існував, його знають 
усі. Вигаданого 
персонажа 
геніального ерудита 
(протилежність 
Незнайки) створив 
празький Театр Яри 
Цімрмана, і той, 
хто хоче зрозуміти 
специфічний чеський 
гумор, має почати з 
Цімрмана.

МІЛАДА ГОРАКОВА  
(1901–1950)
Юристка, політикиня і 
феміністка, страчена 
комуністами за її 
любов до свободи. 
Під час війни вона 
вже була ув’язнена 
нацистами, але навіть 
вони не дозволили 
собі такого страшного 

вчинку, проти якого 
даремно протестував 
Альберт Ейнштейн. 
Сьогодні її ім’ям 
названі вулиці в ряді 
чеських міст.

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ  
(1936–2011)
Драматург за першою 
професією, він не 
міг десятки років 
працювати через 
комуністів, натомість 
він очолював чеське 
дисидентство, 
він був одним із 
найхоробріших людей 
в нашій історії. Коли 
ви комусь на Заході 
кажете, що ви з 

Чехії, скоріше за все 
згадають Вацлава 
Гавела.

ЯРОМИР ЯҐР  
(1972)
Наш найвідоміший 
спортсмен. Чехи 
люблять хокей, це 
наш національний 
вид спорту, і в 1998 
році Яґр привів збірну 
Чехії до несподіваного 
і незабутнього 
олімпійського тріумфу 
в Наґано. Хоча йому 
п’ятдесят, він все ще 
грає в першій лізі.

ІСТОРІЯЧехи прийняли рішення про 
свою самостійність в 1918 року, 
коли була створена незалежна 
Чехословаччина. До 1938 року 
до її складу входила Закарпат-
ська Україна.

Адольф Гітлер своєю армією 
окупував нашу країну першою, 
а потім почалася Друга світова 
війна, коли ми перебували під 
так званим «протекторатом» 
нацистської Німеччини. Під час 
війни в Чехії було страчено ти-
сячі патріотів, ще тисячі воюва-
ли в іноземних військах за наше 
визволення.

Після війни в нашій країні 
стався комуністичний перево-

рот. Прийшов період сорока 
років тоталітаризму, який був 
підкреслений у 1968 році окупа-
цією радянською армією.

У 1989 році у нас перемогла 
ненасильницька демократична 
революція, Вацлав Гавел став 
президентом, і росіянам зі сво-
їми танками нарешті довелося 
повернутися додому.

Незалежна Чеська Республі-
ка існує з 1993 року, коли слова-
ки мирним шляхом заснували 
власну державу.

Основна влада в нашій країні 
сьогодні знаходиться в руках 
уряду, що обирається на чоти-
ри роки, формальним главою 

держави є президент, котрого 
обирають на п’ять років. У Чехії 
є парламент і сенат, що спільно 
готують закони.

З 2004 року ми входимо до 
Європейського Союзу і можемо 
ним пересуватися без паспор-
тів.

Ми є членом НАТО з 1999 
року, і хто б на нас не нападав, 
захищатиме весь Альянс.

Ласкаво просимо до Чехії!
KRÁTKÝ PRŮVODCE ČESKÝMI REÁLIEMI
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КУЛЬТУРАОскільки на нашій території у 
ХХ столітті практично не було 
значних боїв, збереглася майже 
вся культурна спадщина.

Чехи пишаються своїми 
пам’ятками. Вони люблять фор-
теці та замки, найвідоміший із 
яких, крім Празького Граду, є 
Карлштейн неподалік Праги. 
Його заснував Карл IV, і в ньому 
раніше зберігалися коронаційні 
коштовності разом із королів-
ською короною, котра є одним 
із наших найцінніших скарбів.

Кажуть, що не чех, то му-
зикант. Симфонія «З Нового 
світу» Антоніна Дворжака є зна-
ною у всьому світі, вона циту-
ється у багатьох відомих філь-
мах. Однак у селах вам скоріше 

зустрінуться танцювальні вечо-
ри. А на радіо ви часто почуєте 
надзвичайно популярного Каре-
ла Ґотта, якого ніколи не варто 
лаяти, навіть якщо він вам не 
подобається.

Серед наших найпопулярні-
ших письменників – Ярослав 
Гашек, який писав про веселу 
долю доброго вояка Швейка під 
час Першої світової війни. Його 
зображення з пацифістським 
гаслом «Потрібен мир» часто 
прикрашає стіни ресторанів.

Всесвітньо відоме ім’я кі-
норежисера Мілоша Формана. 
Він від комуністів емігрував 
до США і зняв там, наприклад, 
оскароносний фільм «Амадео» 
про композитора Моцарта. У 

Формана є також кілька чудо-
вих комедій, це жанр, який чехи 
можуть переглядати знову і 
знову. Потрібно лише відкрити 
сайт Чеського телебачення, де 
багато з них можна побачити 
безкоштовно.

Серед художників чехам по-
добається Альфонс Муха. Ре-
продукції його плакатів у стилі 
модерн з елегантними фран-
цузькими актрисами можна 
знайти на календарях навіть у 
автомайстернях.

НАЦІОНАЛЬНА  
ГАЛЕРЕЯ В ПРАЗІ
У найбільшій чеській 
галереї експонується 
мистецтво від готики 
до сьогодення не тіль-
ки з чеських земель. 
Варто побачити екс-
позиції в палаці Швар-
ценберґів (старі карти-
ни) і у Виставковому 
палаці (мистецтво 
ХХ століття). Українці 
оплачують половину 
вартості вхідного квит-
ка.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  
МУЗЕЙ
Будівля у верхній 
частині Вацлавської 
площі містить колекції, 
що наочно розповіда-
ють чеську історію, 
а також про розвиток 
світу людей і тварин 
протягом віків. З його 
купола також відкрива-
ється прекрасний вид 
на Прагу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  
ТЕАТР
Чехи побудували його 
в ХІХ столітті на гроші, 
зібрані у громадськос-
ті. Сьогодні тут грають 
драму, оперу та балет. 
Багато вистав супро-
воджується англій-
ськими субтитрами. 
Театр для українських 
дітей відкрив безкош-
товні уроки танцю та 
балету.

КУТНА ГОРА
Міський пам’ятник-за-
повідник внесено до 
списку ЮНЕСКО. Усе 
місто прекрасне, але 
унікальними є міс-
цевий осуарій (місце 
зберігання кісток), цер-
ква св. Варвари та єзу-
їтський колегіум, що 
належать до найваж-
ливіших європейських 
пам’яток від готики до 
бароко.

ПОВОРОТНИЙ ГЛЯДА-
ЦЬКИЙ ЗАЛ В ЧЕСЬ-
КОМУ КРУМЛОВІ
Саме місто варте того, 
щоб його оглянути, 
оскільки його центр 
зберіг практично не-
змінний вигляд із 
Середньовіччя. Крім 
того, в околицях мо-
нументального замку 
є оригінальний театр: 
з червня в замковому 
саду відбуваються 
вистави під відкритим 
небом, за якими гляда-
чі спостерігають із по-
воротного глядацького 
залу.

ЛІТНІ КІНОТЕАТРИ
Показ фільмів під 
небом у нашій країні 
останнім часом став 
дуже популярним. 
Щойно встановлюєть-
ся хороша погода, по 
всій країні запускають-
ся кінотеатри із про-
грамою, яка варіюєть-
ся від дитячих до кон-
цептуальних фільмів. 
Додаткова цінність у 
тому, що під час пере-
гляду можна їсти, пити 
та палити.

КУДИ ЛЮБЛЯТЬ ХОДИТИ ЧЕХИ
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ПОДОРОЖІЧеська природа – це не пусте-
ля, повна небезпек, а набагато 
більш дружній ландшафт, що 
заохочує до прогулянок і подо-
рожей. Це також одна з причин, 
чому мережа туристичних вка-
зівників тут є однією з найгусті-
ших і найрозвиненіших у світі.

Традиція туристичних брен-
дів сягає другої половини ХІХ 
століття і тісно пов’язана зі 
створенням туристичних клубів. 
Захоплення відкриттям краси 
місцевих краєвиду та власної 
країни було пов’язане з яскраво 

вираженими патріотичними тен-
денціями, адже на той час Чехія 
ще входила до складу Австро-У-
горської монархії.

Перша стежина, позначена 
червоним кольором, яка ви-
користовується донині, вела 
вздовж річки Влтави з яскравою 
національною символікою від 
Штеховіце до Сватоянських 
порогів, а в 1889 році її наніс на 
мапу Чеський туристичний клуб. 
Сьогодні в Чехії для позначення 
маршрутів використовуються 
чотири кольори: червоний, си-

ній, зелений та жовтий – і всі 
маршрути разом утворюють не-
ймовірні 80 000 кілометрів.

Найкращий огляд того, куди 
піти і не заблукати, дає зручний 
додаток Mapy.cz, а з можливістю 
безкоштовного проїзду потягами 
Чеської залізниці для громадян 
України, також зручно, що деякі 
з позначок, котрі ведуть до пі-
знання, є майже на кожній заліз-
ничній станції, присутній майже 
в кожному містечку.

КУДИ ВІДПРАВИТИСЯ
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РЖІП (ŘÍP)
Гора, яку в Чехії знають 
абсолютно всі. Неви-
сокий пагорб висотою 
456 метрів, з якого від-
криваються краєвиди 
на околиці Праги та Пів-
нічної Богемії, є місцем, 
куди, як оповідають 
старі повісті, прийшли 
наші предки. Саме біля 
Ржіпу та його околиць 
після прибуття на нову 
батьківщину оселилися 
перші слов’яни на чолі 
з легендарним предком 
Чехом. Тому і країну 
назвали на честь їхньо-
го очільника.

КАРЛШТЕЙН 
(KARLŠTEJN)
Найвідоміший замок 
в Чехії, а також одна з 
найбільш відвідуваних 
пам’яток. Його звів у 
другій половині XIV 
століття улюблений ко-
роль Карл IV з наміром 
зберігати коштовності 
корони та святі мощі. 
Місцевою унікальністю 
є каплиця Святого Хре-
ста, прикрашена 129 
готичними розписами, 
яка за своїм розмахом 
не має собі рівних у 
світі. Це місце також 
овіяне багатьма леген-

дами, зокрема такою, 
що за часів Карла IV 
всім жінкам сюди був 
заборонений вхід.

ЄШТЄД (JEŠTĚD)
Мало яка будівля ХХ 
століття є більш відо-
ма, ніж телевізійний 
передавач, що вінчає 
вершину гори Єштєд, 
сягаючи хмар. Вона 
була побудований в 
1966-1973 роках за про-
ектом архітектора Каре-
ла Губачека, викладача 
Технічного універси-
тету в Ліберці, міста, 
розташованого прямо 
біля підніжжя гори. На 
додаток до витонченої 
форми та функції пере-
давача, будівля також 
містить ресторан та 
готельні номери. І це 
все з дивовижним кра-
євидом.

ЧЕСЬКИЙ КРУМЛОВ
Письменник Карел Ча-
пек (автор слова «ро-
бот») сказав про вежу 
місцевого замку, що це 
«найвежатіша» з усіх 
веж, які він коли-не-
будь бачив. Крумлов 
– це не просто замок 
із чудово збереженим 
театром у стилі бароко, 

місто під ним пропонує 
клубок звивистих се-
редньовічних вулиць, 
мальовничих фронто-
нів міських будинків та 
романтичних закутків. 
Тут у своїй майстерні 
творив художник Еґон 
Шиле.

ПАРКОВИЙ КОМП-
ЛЕКС ЛЕДНИЦІ-ВАЛЬ-
ТИЦІ (LEDNICKO-
VALTICKÝ AREÁL)
Маючи площу майже 
300 км², комплекс вва-
жається найбільшим 
концептуально змі-
неним ландшафтом 
у світі. Він внесений 
до списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО і 
розташований у пів-
денній Моравії. Будів-
ництво почалося у XVIII 
столітті продовжилося 
в XIX за ініціативою 
родини Ліхтенштейнів. 
Крім замків ви знайде-
те тут низку невеликих 
будівель, таких як ка-
плиці, колонади, штуч-
ні руїни та тріумфальна 
арка.

ЧЕСЬКА ШВЕЙЦАРІЯ 
(ČESKÉ ŠVÝCARSKO)
Скелястий край, що 
вклинюється в долину 

річки Ельби між містом 
Дечин і німецьким 
кордоном, пропонує 
несподівані скельні 
утворення. Найвідомі-
ші – Правчицькі ворота, 
найбільші пісковикові 
ворота в Європі. Навко-
лишні маршрути від-
кривають багато крає-
видів. На одній стежці 
є їх навіть три: стіна 
Вілеміна, що височить 
над краєм, Рудольфів 
камінь з адреналіно-
вим підйомом і Мар’їна 
скала з альтанкою.

ЗООПАРК
Більшість чеських зо-
опарків пропонують 
людям, що прибули з 
України, безкоштовний 
вхід. Це також стосу-
ється найбільшого в 
Празі, який є третім за 
відвідуваністю турис-
тичним місцем у Чесь-
кій Республіці та одним 
з найцінніших зоо-
парків у світі. У Брно, 
Остраві та Оломоуці 
вхід в зоопарки також 
вільний.
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СМАЖЕНИЙ СИР 
(SMAŽÁK)
Ця страва вже давно є 
однією з небагатьох ве-
гетаріанських альтер-
натив, які могли пода-
ватися в нашій країні. 
Але з часом це стало 
традиційною особли-
вістю нашої кухні. Го-
тується зі шматочків 
сиру (зазвичай «Едам») 
обкачаних в борошні, 
яйцях та паніруваль-
них сухарях, після 
чого все обсмажується 
до хрусткої корочки. 
Його можна знайти 
скрізь – у вишуканому 
ресторані та студент-
ській їдальні. Зазвичай 
смажений сир їдять з 
вареною картоплею 
або картоплею фрі, але 
можна зустріти варіант, 
де його подають у бу-
лочці з щедрою порці-
єю соусу тартар.

СИРКИ (SYREČKY / 
TVARŮŽKY)
Якщо якась страва 
насправді розколює 

чеське суспільство, то 
це сир, також відомий 
як оломоуцькі сирки. 
У цьому винен їх спе-
цифічний (для бага-
тьох непривабливий 
до огидного) аромат. 
Сирки виготовляють із 
знежиреного молока, 
зазвичай вони круглі, 
мають жовтуватий 
колір, напівм’яку кон-
систенцію і злегка 
пікантний смак. Зараз 
сир виробляють на 
єдиному заводі в Гані 
в східній частині Чесь-
кої республіки. Вони є 
в кожному магазині в 
молочному відділі.

БУТЕРБРО-
ДИ (OBLOŽENÉ 
CHLEBÍČKY)
Тонкий шматочок бато-
ну, намазки або майо-
незний салат і багато 
холодних нарізок, сиру 
або маринованих ово-
чів. Це типовий чесь-
кий бутерброд – швид-
ка вечеря чи святкова 
закуска. На відміну від 

звичайного сандвіча, 
він відкритий, зазвичай 
ретельно прикраше-
ний. На початку ХХ сто-
ліття відомий празький 
гастроном Ян Паукерт 
одним із перших почав 
виготовляти бутер-
броди. Він прикрашав 
їх празькою шинкою, 
скибочками сиру, ва-
реними яйцями та 
картопляним салатом. 
Зараз бутерброди мож-
на придбати в м’ясних, 
делікатесних лавках чи 
магазинах, варіацій є 
нескінченна кількість, 
все залежить від смаку 
та фантазії.

ПРОФІТРОЛІ І ВІ-
НОЧКИ (VĚTRNÍK A 
VĚNEČEK)
Серед класичних 
чеських солодощів 
є десерти, які можна 
знайти в будь-якій кон-
дитерській. Профітролі 
і віночки – делікатеси з 
заварного тіста, відріз-
няються лише начин-
кою та глазур’ю. Всере-
дині обох є жовтковий 

крем, але на профітро-
лях крім карамельного 
крему є карамельна 
глазур, тоді як віночки 
зазвичай прикрашають 
кислішою лимонною 
глазур’ю або помадкою.

ПИВО
У Чехії пивоваріння 
має давню традицію, 
ченці Бржевновського 
монастиря почали ва-
рити пиво в кінці пер-
шого тисячоліття. Крім 
того, чехи створили 
так званий лаґер пль-
зенського типу. І п’ють 
його багато – до п’ятої 
частини чехів щодня, 
адже в пабах і рестора-
нах це часто дешевше 
за безалкогольні напої. 
Незалежно від того, 
спробуєте ви розливне 
чи пляшковане пиво 
великого заводу чи ма-
ленької крафтової пи-
воварні, ви не будете 
неприємно здивовані.

ХАРЧУВАННЯОкрім Наґано та національних 
героїв Яри Цімрмана та Швейка, 
чехи пишаються своїм пивом та 
типовою кухнею – найчастіше 
смажені, жирні страви, вершкові 
соуси, а також гуляш чи кнедли-
ки, які хоч і походять із Австрії 
чи Угорщини, але у нас точно 
одомашнені.

Чеська національна страва – 
смажений короп з картопляним 
салатом. Ми їмо її лише раз на 
рік на Різдво і вона насправді 

майже нікому не подобається, 
але це наша традиція.

Найчастіше чехи харчуються 
в їдальнях, ресторанах і пабах, 
а на вихідних їдять вдома. Тоді 
їжа більш багатша, зазвичай 
складається з двох страв, де 
основній страві передує суп. 
Печуть також багато – найчас-
тіше це булочки, тістечка або 
солодкі та солоні штруделі.

Найкраще в нашій країні хар-
чуються м’ясоїди. Але веганами 

та вегетаріанцями теж завжди 
знайдеться їжа.

Значна частина чехів при-
гощаються пивом на обід і ве-
черю, деякі навіть п’ють його 
частіше, ніж воду.

Від ранку до вечора ви може-
те добре наїстися. Багато пабів 
також пропонують різноманітні 
пивні делікатеси. Це, напри-
клад, мариновані сардельки, 
мариновані сири або ковбаси з 
хлібом.

ЩО ЇДЯТЬ ЧЕХИ
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