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Престолнината на Чешка, Прага, Престолнината на Чешка, Прага, 
според многумина еден од нај уба-според многумина еден од нај уба-
вите градови на Европа, годишно ја вите градови на Европа, годишно ја 
посетуваат повеќе од 5 милиони посетуваат повеќе од 5 милиони 
туристи. Нема улица во градот каде туристи. Нема улица во градот каде 
не завлегуваат туристите, кои со не завлегуваат туристите, кои со 
камерите и фотоапаратите ги за бе-камерите и фотоапаратите ги за бе-
лежуваат сите знаменитости. Турис-лежуваат сите знаменитости. Турис-
тичката сезона во Прага трае цела тичката сезона во Прага трае цела 
година, а поради туристите и го ле-година, а поради туристите и го ле-
миот број доселеници понекогаш се миот број доселеници понекогаш се 
добива впечаток дека Чесите ста-добива впечаток дека Чесите ста-
нуваат национално малцинство во нуваат национално малцинство во 
својот град. Тука можат да се слушнат својот град. Тука можат да се слушнат 
речиси сите јазици од светот.речиси сите јазици од светот.

Прага остана симбол на Чешка и Прага остана симбол на Чешка и 
на средноевропската култура. Шета-на средноевропската култура. Шета-
њето по неговите улици, претставува њето по неговите улици, претставува 
прошетка во минатото, а градот осо-прошетка во минатото, а градот осо-
бено е интересен кога е украсен за бено е интересен кога е украсен за 
време на Божиќните и Нового ди-време на Божиќните и Нового ди-
шните празници.шните празници.

Од било кој дел на Прага, без раз-Од било кој дел на Прага, без раз-
лика на големиот број возила, брзо лика на големиот број возила, брзо 
се доаѓа до центарот, односно гужва се доаѓа до центарот, односно гужва 
речиси и нема благодарение на ме-речиси и нема благодарение на ме-
трото кое е изградено во 1979 го-трото кое е изградено во 1979 го-
дина, односно превозот добро е ор-дина, односно превозот добро е ор-
ганизиран. ганизиран. 

На реката В’лтава се изградени На реката В’лтава се изградени 
дури 18 мостови. Најубав е Кар ло-дури 18 мостови. Најубав е Кар ло-
виот мост, еден од најпознатите сим-виот мост, еден од најпознатите сим-
боли на Прага, кој минатата година боли на Прага, кој минатата година 
прослави 650 години од изградбата. прослави 650 години од изградбата. 

Мостот е наречен по Карло IV, чешки Мостот е наречен по Карло IV, чешки 
крал и цар на Светото Римско цар-крал и цар на Светото Римско цар-
ство, кој во 1357 г. ги поставил први-ство, кој во 1357 г. ги поставил први-
те негови темели. те негови темели. 

Овој мост секојдневно го посе ту-Овој мост секојдневно го посе ту-
ваат туристи, но најубаво може да се ваат туристи, но најубаво може да се 
види од горниот град Храдчани, чие види од горниот град Храдчани, чие 
срце е Прашкиот дворец. Овој дво-срце е Прашкиот дворец. Овој дво-
рец го сочинуваат катедралата "Св. рец го сочинуваат катедралата "Св. 
Вито", преубаво здание во готски ст-Вито", преубаво здание во готски ст-
ил, чие градење почнало во XIV век, ил, чие градење почнало во XIV век, 

потоа базиликата "Св. Ѓорѓи", старата потоа базиликата "Св. Ѓорѓи", старата 
кралска палата и други градби. кралска палата и други градби. 

Во составот на Прашкиот дворец Во составот на Прашкиот дворец 
се наоѓа и работниот простор на се наоѓа и работниот простор на 
чешкиот претседател, каде стражата чешкиот претседател, каде стражата 
се менува на секои 12 часа, а врз се менува на секои 12 часа, а врз 
основата на знамето кое е истакнато основата на знамето кое е истакнато 
пред палатата Чесите секогаш знаат пред палатата Чесите секогаш знаат 
дали претседателот е во државата дали претседателот е во државата 
или е надвор од неа. или е надвор од неа. 

Во овој дел на Прага по својата Во овој дел на Прага по својата 
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убавина се издвојува и Златната уличка, која така е наре-убавина се издвојува и Златната уличка, која така е наре-
чена по златарите, кои тука се наоѓаат од XVII век, а денес чена по златарите, кои тука се наоѓаат од XVII век, а денес 
тоа се мали куќички со јаки бои. тоа се мали куќички со јаки бои. 

Исто така, интересна е и еврејската населба во долниот Исто така, интересна е и еврејската населба во долниот 
дел на градот, каде останале мал број Евреи. Зачувани се дел на градот, каде останале мал број Евреи. Зачувани се 
шест убави синагоги и старите еврејски гробишта, каде шест убави синагоги и старите еврејски гробишта, каде 
покојниците се закопани дури во 12 слоеви.покојниците се закопани дури во 12 слоеви.

Во близина се наоѓа и староварошкиот плоштад со Во близина се наоѓа и староварошкиот плоштад со 
црквата "Св. Марија" и астрономскиот часовник црквата "Св. Марија" и астрономскиот часовник ""ОрлојОрлој"", , 
направен во XV век, а покрај точното време тој ја по ка-направен во XV век, а покрај точното време тој ја по ка-
жува и положбата на планетите, како и движењето на жува и положбата на планетите, како и движењето на 
сонцето и на месечината. Кога отчукува полн час на не-сонцето и на месечината. Кога отчукува полн час на не-
говите прозорчиња се појавуваат фигурите на дванае-говите прозорчиња се појавуваат фигурите на дванае-
сетте апостоли. За туристите тоа е атракција. Потоа тие сетте апостоли. За туристите тоа е атракција. Потоа тие 
можат да се движат по средината на плоштадот, обеле-можат да се движат по средината на плоштадот, обеле-
жувајќи го меридијанот. Главно доживување е да се за-жувајќи го меридијанот. Главно доживување е да се за-
стане на него, да се мавне со раката и да се скокне. стане на него, да се мавне со раката и да се скокне. 

Во долниот град се наоѓаат и прашката улица Во долниот град се наоѓаат и прашката улица ""В’ц лав-В’ц лав-
ске наместиске намести"", зградата на Прашкиот универзитет, На род-, зградата на Прашкиот универзитет, На род-

ниот музеј, статуите на Карло IV, Беджих Сметана, Про-ниот музеј, статуите на Карло IV, Беджих Сметана, Про-
клетиот витез, бројни галерии, театри, музеи...клетиот витез, бројни галерии, театри, музеи...

Населението на Прага, 1,3 милиони жители, се свес-Населението на Прага, 1,3 милиони жители, се свес-
ни за убавините на својот град, па затоа тука сè им е ни за убавините на својот град, па затоа тука сè им е 
подредено на потребите на туристите. Тротоарите се подредено на потребите на туристите. Тротоарите се 
чисти, фасадите бојадисани, на располагање се бројни чисти, фасадите бојадисани, на располагање се бројни 
трговски центри. Посебна приказна се кафулињата, пи-трговски центри. Посебна приказна се кафулињата, пи-
вниците и рестораните. Сите специјалитети на чешката вниците и рестораните. Сите специјалитети на чешката 
(тврдло колбаси, прашка шунка и сирење), но и на (тврдло колбаси, прашка шунка и сирење), но и на 
светската кујна можат тука да се пробаат.светската кујна можат тука да се пробаат.

За да се доживее романтиката на старите времиња За да се доживее романтиката на старите времиња 
на туристите им се нуди возење со кочија, како и ноќна на туристите им се нуди возење со кочија, како и ноќна 
прошетка со брод.прошетка со брод.

Освен богатата историја, секојдневните културни Освен богатата историја, секојдневните културни 
слу чувања, она што ги привлекува младите да дојдат слу чувања, она што ги привлекува младите да дојдат 
во Прага е и ноќниот живот. Последниве години зла-во Прага е и ноќниот живот. Последниве години зла-
тниот град стана омилена дестинација на младите од тниот град стана омилена дестинација на младите од 
цел свет. цел свет. 

Во секој случај за доаѓање во Прага има безброј причини. Во секој случај за доаѓање во Прага има безброј причини. 
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