
 

 

 

 

 

 

SZŠ A VOŠZ MLADÁ BOLESLAV 

 



STÁT: Česká republika 

1.etapa začala 18.12. 2020 – 1.1.2021 a 

„procestovali“ jsme tato města:  

 

Začátek cesty: Mladá Boleslav  

→ Praha → Hradec Králové → Olomouc → Žilina  

→ Poprad → Košice → Bratislava → Vídeň  

→ Budapešť → Siofók → Segedín → Temešvár  

→ Bran → Bukurešť → Varna → Istanbul → Sofie  

→ Soluň → Olympos → Meteora → Atény → Fira  

→ Heraklion  → konec cesty Betlém  

 

Celkem v 1. etapě jsme ušli 6 147 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Město: Mladá Boleslav 

Mladá Boleslav je město proslulé především automobilovým průmyslem. 

Škoda Auto je největší výrobce aut v Čechách. Zde se nachází i jeho 

muzeum, kde se koná mnoho akcí. Je zde několik míst, která stojí za 

to navštívit - např. Hrad Mladá Boleslav nebo Letecké muzeum 

Metoděje Vlacha. Pokud dáváte přednost pobytu v přírodě, 

doporučujeme Lesopark Štěpánka. Jeho návštěva se dá spojit i 

s poznáním města, když se rozhodnete vydat po Metalové cestě.   

Mladá Boleslav is a city famous mainly for the automotive industry. 

Škoda Auto is the largest car manufacturer in the Czech Republic. 

Here is also its museum, where many events take place. There are 

several places worth visiting – for example Mladá Boleslav Castle or 

the Methodius Vlach Aviation Museum. If you prefer to stay in nature, 

I recommend Lesopark Štěpánka. Its visit can be combined with 

exploring the city when you decide to go on the Metal Road. 

 

                                           

 

 

 

  



STÁT:Česká republika  

Město: Praha  

Praha je nádherné hlavní město naší České republiky. Je to 13. největší 

město EU. Leží na řece Vltavě, sídlí zde prezident republiky, parlament, 

a vláda. Počet obyvatel je cca. 1,32 milionu a její rozloha je 496 km2. 

Praha je kulturní metropolí celé ČR. Je tu mnoho muzeí, galerií, kin, 

divadel, ale i nákupních center. Je 5. nejnavštěvovanějším městem 

Evropy. Stojí zde několik překrásných památek, například: Katedrála 

svatého Víta, Pražský hrad, Bazilika svatého Jiří, Betlémská kaple, 

Národní divadlo, Karlův most atd. Nachází se zde jeden z nejznámějších 

orlojů na Staroměstském náměstí. Postaven byl už roku 1410. Praha je 

nejen krásná, ale také se tu můžeme pořádně o všem vzdělávat. Co víc si 

přát. Je tu mnoho prestižních škol. Albert Einstein zde pracoval 

15 měsíců jako profesor. 28. října 1918 se stala hlavním městem ČSR a 

od roku 1993 se stává hlavním městem ČR.  

 

Prague is the beautiful capital of our Czech Republic. It is the 13th 

largest city in the EU. It lies on the Vltava River. Prague Castle is the 

seat of our president, government and parliament. The population is 

approx. 1.32 million and its area is 496 km2. Prague is the cultural capital 

of the whole Czech Republic. There are many museums, galleries, 

cinemas, theatres, as well as shopping malls. It is the 5th most visited 

city in Europe. There are several beautiful monuments, for example: St. 

Vitus Cathedral, Prague Castle, St. George's Basilica, Bethlehem Chapel, 

National Theatre, Charles Bridge, and so on. There is located one of the 

most famous astronomical clocks on the Old Town Square. It was built in 

1410. Prague is not only beautiful, but we can also learn about everything 

here. What more could you ask for? There are many prestigious schools. 

Albert Einstein worked here for 15 months as a professor. On October 

28, 1918 it became the capital of Czechoslovakia and since 1993 it has 

become the capital of the Czech Republic. 

              

                                         

                                         
     

  



STÁT: ČESKÁ REPUBLIKA              

Město: Hradec Králové                                      

Hradec Králové je statutární město na východě Čech. Žije zde 

přibližně 93 tisíc obyvatel a leží na soutoku Labe s Orlicí. Mezi 

tradiční průmyslová odvětví patří výroba hudebních nástrojů – 

nejznámější jsou klavíry PETROF. Hradec Králové je univerzitní 

město, vyučuje zde Univerzita Hradec Králové, některé 

fakulty Univerzity Karlovy a Univerzity obrany. Z umění nabízí 

metropole několik divadel (Klicperovo divadlo, Adalbertinum, 

loutkové Divadlo Drak), kin (Centrál, letní kino Širák, 

multikino Cinestar), filharmonii, Galerii moderního umění, Muzeum 

východních Čech či Zahrádkářské muzeum. Navštívit lze i vědeckou 

knihovnu, městskou knihovnu, místní planetárium, Bílou věž, Muzeum 

PETROF nebo Katedrálu svatého Ducha. Asi nejznámějšími festivaly 

jsou "Jazz jde do města" a Divadlo evropských regionů. Co se týče 

sportu, tak hokejovým klubem Hradce Králové je Mountfield HK, 

který hraje v české extralize a nejúspěšnějším fotbalovým klubem 

je FC Hradec Králové, který hraje v České fotbalové lize.  

Hradec Králové is a city of the Czech republic. It has about 93,000 

inhabitants. The city lies at the confluence of the Elbe and the 

Orlice rivers close to the Krkonoše (Giant Mountains), the highest of 

the Czech mountains, with its peak, Sněžka (Snowhill), at 1,603 m. 

Traditional industries include musical instrument manufacturing – the 

best known being Petrof pianos. The University of Hradec Králové is 

located in the city, the University of Defense has its only medical 

faculty in Hradec Králové and Charles University in Prague also has 

its Faculty of Medicine and Faculty of Pharmacy there. The city is 

home to one of the Czech Republic’s leading orchestras, the Hradec 

Králové Philharmonic Orchestra. „Jazz goes to town“, an 

international jazz festival, is held in Hradec Králové every October. 

Every June the Theatre of European regions, an international 

theatre festival, takes place. The ice hockey club of Hradec Králové 

is Mountfield HK, which plays in the Czech extraliga. The most 

successful football club is FC Hradec Králové, which plays in the 

Czech National Football League.                   

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Petrof
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Hradec_Králové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_obrany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klicperovo_divadlo
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adalbertinum&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_Drak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kino_Centrál_(Hradec_Králové)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Letní_kino_Širák&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cinestar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filharmonie_Hradec_Králové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galerie_moderního_umění_v_Hradci_Králové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_východních_Čech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_východních_Čech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studijní_a_vědecká_knihovna_v_Hradci_Králové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studijní_a_vědecká_knihovna_v_Hradci_Králové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_města_Hradce_Králové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hvězdárna_a_planetárium_v_Hradci_Králové
https://en.wikipedia.org/wiki/Mountfield_HK
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Extraliga
https://en.wikipedia.org/wiki/FC_Hradec_Králové
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Football_League


STÁT: Česká republika 

Město:  Olomouc 

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých 

zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, 

kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným 

centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. 

Statutární město Olomouc vzniklo jako samostatná právnická osoba 

dne 24. listopadu 1990 dnem voleb do zastupitelstev obcí. Olomouc je 

sídlem arcibiskupství a vrchního soudu. Roku 2000 se Olomouc zapsala 

do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to 

díky baroknímu Sloupu Nejsvětější Trojice, který se svou výškou 35 m 

patří k nejvyšším v České republice a tvoří jednu z dominant náměstí. 

Nachází se tu mnoho dalších památek – např. radnice s orlojem, několik 

kašen nebo dóm svatého Václava. Tradičně se zde koná zahrádkářská 

výstava Flora Olomouc. Dominantou je nedaleký Svatý Kopeček 

s poutní bazilikou Navštívení Panny Marie a zoologickou zahradou. 

 

Olomouc has always been one of the most important royal cities in the 

Czech lands. Thanks to its convenient location, ancient university, 

spiritual, cultural and craft traditions, it has been the natural center 

of Moravia for many centuries, attracting artists, scholars and 

merchants. The statutory city of Olomouc was established as an 

independent legal entity on 24 November 1990 on the day of the 

municipal elections. Olomouc is the seat of arcibishop and a very 

important court. In 2000, Olomouc was inscribed on the UNESCO 

World Cultural and Natural Heritage List, thanks to the Baroque Holy 

Trinity Column, which with its height of 35 m is one of the highest in 

the Czech Republic and forms one of the dominants of the square. 

There is a lot of other sights – for example the town hall with the 

astronomical clock, several fountains or Saint Wenceslas Cathedral. 

The Flora Olomouc gardening exhibition takes places here. The 

dominant of Olomouc is Svatý Kopeček with the Pilgrim Cathedral of 

the Visitation of the Virgin Mary and the ZOO.             

   



STÁT: SLOVENSKO 

Město: Poprad 

Poprad je známý tím, že se poblíž něho nacházejí Vysoké Tatry. Leží 

tam letiště Poprad, které je využíváno celoročně s tím, že v letní 

sezóně tvoří převážnou většinu letů charterové spoje k moři. 

Nejcennější historická památka je kostel sv. Egídia. Dále se tam 

nachází AquaCity Poprad a večer tam probíhá laserová show. Centrum 

Popradu se koncentruje především kolem vřetenovitého náměstí 

sv. Egídia. Za památkami se můžete podívat na Skalnaté pleso, 

Popradské pleso. Zajímavým místem je i Tatra Museum. V Tatranské 

galerii si můžete prohlédnout slovenské výtvarné umění. V přírodě je 

Studený potok, což je levý přítok Popradu. Posledním zajímavým 

místem je Popradský hrad. 

Poprad is known for the high Tatras nearby. There is Poprad Airport, 

which is used all year round, with the vast majority of charter flights 

to the sea in the summer season. The most valuable historical 

monument is the church of St. Egidius. There is also AquaCity Poprad 

and in the evening there is a laser show. The center of Poprad is 

concentrated mainly around the spindle-shaped square of St. Egidius. 

For sightseeing you can see Skalnaté pleso, Popradské pleso. Another 

point of interest is Tatra Museum. In the Tatra Gallery you can see 

Slovak fine art. In nature is the Cold Stream, which is a left tributary 

of Poprad. The last interesting place is Poprad Castle. 

 

 

 

 

  



 

STÁT: SLOVENSKO 

Město: Košice 

                 

Košice jsou přirozenou metropolí východoslovenského regionu a jsou 

sídlem Ústavního soudu Slovenské republiky. Je to největší městské 

seskupení. V Košicích žije přes 238 tisíc obyvatel a je to druhé 

nejlidnatější město Slovenska. Starostou Košic je Ing. Jaroslav 

Poláček. Východní částí města protéká řeka Hornád. Jsou významným 

centrem pro hospodářský, politický, kulturní a církevní život. Město má 

mnoho významných institucí. Patří mezi ně například Státní filharmonie 

Košice, Státní divadlo Košice a Slovenské technické muzeum. Sídlí zde 

také Univerzita P. J. Šafaříka, Technická univerzita v Košicích a 

Univerzitní nemocnice Louise Pasteura. Tato budova je také nejvyšší 

ve městě. Rozvíjí se zde strojírenský a hutnický průmysl. 
 

Košice is a natural metropolis of the East Slovak region and is the 

residence of the Constitutional Court of the Slovak Republic. It is the 

largest urban block. Košice has a population of over 238,000 and is the 

second most populous city in Slovakia. The mayor of Košice is Ing. 

Jaroslav Poláček. Through the eastern part of the town flows the 

Hornád river. Košice is important center for economic, political, 

cultural and religious life. The city has many important institutions. 

For example, the Košice State Philharmonic, the Košice State Theater 

and the Slovak Technical Museum. There is also the P. J. Šafařík 

University, the Technical University of Košice and the Louise Pasteur 

University Hospital. This building is also the tallest building in the city. 

The engineering and metallurgical industries are developed here. 

 

 



 

STÁT: SLOVENSKO         

Město: BRATISLAVA                                     

Bratislava je hlavní město Slovenska. Původní jméno Bratislavy bylo 

Prešpurk. Žije zde přes 430 000 obyvatel. Primátorem Bratislavy je 

Matúš Vallo. Bratislava je nejnavštěvovanějším městem Slovenska. 

Bratislava je město s nejteplejším podnebím na Slovensku. 

Nejvýznamnější památkou je Bratislavský hrad. Tam sídlí prezidentka. 

Bratislava je jediné evropské město, které hraničí se dvěma dalšími 

zeměmi - Maďarskem a Rakouskem. Bratislava je pravděpodobně 

jediné město na světě, kde můžete obědvat v UFO. 

Bratislava is the capital of Slovakia.The original name of Bratislava 

was Prešpurk. More than 430,000 people live here.The mayor of 

Bratislava is Matúš Vallo. Bratislava is the most visited city in 

Slovakia.Bratislava is a city with the warmest climate in Slovakia.The 

most important monument is Bratislava Castle. The president is based 

there. Bratislava is the only European city that borders two other 

countries -Hungary and Austria. Bratislava is probably the only city in 

the world where you can eat in a UFO.  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

STÁT:  Rakousko                

Město:   Vídeň                                   

Vídeň je hlavní město Rakouska a je největším rakouským a současně 

nejvýznamnějším politickým, hospodářským a kulturním centrem země. 

Má přibližně 1,84 mil. obyvatel a rozlohu přes 400 km². Vídeň leží na 

severovýchodním okraji Rakouska a je cca 55 km vzdálená od 

maďarských a českých hranic a 40 km od slovenských. Leží na řece 

Dunaj vedle Vídeňského lesa. Vídeň se vyznačuje bohatou hudební 

tradicí, tvořili zde velmi známí autoři a skladatelé, jako například 

Wolfgang Amadeus Mozart nebo Ludwig van Beethoven, proto se zde 

nachází velké množství divadel, operních domů a muzeí. Historické 

centrum Vídně bylo v roce 2001 zapsáno na Seznam světového 

dědictví UNESCO. Toto město má i mnoho tradičních pokrmů, mezi ty 

nejznámější patří například vídeňský řízek, Sachrův dort, císařský 

trhanec či vídeňský jablečný závin. Ve Vídni také naleznete spoustu 

fotbalových a hokejových klubů a sportovišť.    

                     

Vienna is the main city of Austria and it is the biggest and at the same 

time most important political, ecomonic and cultular center of the 

country. It has about 1,84 milion residents and area is bigger than 400 

km².  Vienna is located on the northeastern edge of Austria and is 

distant approximately 55 km from the Hungarian and Czech border 

and 40 km from the Slovak border. It is situated on the river Danube 

next to the Viennese forest. Vienna is characterized by rich musical 

tradition, a lot of famous authors and composers created their works, 

for example Wolfgang Amadeus Mozart nebo Ludwig van Beethoven, 

that is why you can find a lot of theaters, opera houses and museums. 

Historical center of the Vienna was in 2001 inscribed on the UNESCO 

World Heritage List. This city also has a lot of traditional food, the 

most known are Wiener Schnitzel, Sacher cake, imperial jerk or 

Viennese apple pie. In Vienna you can find a lot of football and hockey 

clubs and sports grounds. 
             

 

 

 

 

 

 

 

  



STÁT:  Maďarsko                 

Město:      Budapešť 

 

Budapešť je hlavním městem Maďarska. Leží na řece Dunaj a má 

přibližně 2 miliony obyvatel. Vzniklo spojením Budína a Pešti. Největší 

jezero se nazývá Balaton. Budapešť se může pochlubit mnoha 

památkami, přičemž na samotném vrcholu žebříčku se určitě nachází   

parlament Országház. Je to třetí největší parlament na světě. 

Budapešť je důležitou dopravní křižovatkou, nachází se zde 

mezinárodní letiště Ferihegy a několik větších vlakových nádraží. 

Nejstarší částí Budapeště je Budín, hradní čtvrť. Jsou tu také lázně 

Széchenyi, které jsou jedny z největších v Evropě. Budapešť je plná 

jídla. Doporučuje se zajít na jídlo k nějaké místní babičce, která vám 

připraví tradiční jídla přímo v její kuchyni.  

 

Budapest is the capital city of Hungary. It lies on the river Danube 

and it is about 2 million inhabitants there. It was created by unifying 

Buda and Pest. The largest lake is called Balaton. Budapest boasts 

many sights and the Országház parliament is definitely the top of the 

list. It is the third largest parliament in the world. Budapest is an 

important traffic junction. There is a international airport Ferihegy 

and several large train stations. The oldest part of Budapest is Buda, 

castle district. There are also health resort called Szécheyi, which 

are one of the largest health resort in Europe. Budapest is full of food. 

It is recommended to go for a meal to a local grandma that will prepare 

traditional dishes for you in her own kitchen.                   

 

 

 

  



 

STÁT: MAĎARSKO           

Město: Siófok - Balaton                                      

Siófok je město v maďarské v župě Somogy. Leží na břehu Balatonu a 

je centrem okresu Siófok. Má rozlohu 124,7 km² a 24 468 obyvatel. 

Je také zvané jako hlavní město Balatonu a je jedno z nejoblíbenějších 

maďarských letovisek. Je to nerušnější lázenská oblast. Můžete zde 

navštívit místa jako Mineral museum, Plázs či Siófok. Hlavně pro 

návštěvníky Balatonu bych doporučil velkou pláž – je to jedna z 

největších a nejnavštěvovanějších pláží Balatonu. Siófok je hlavní 

město jížního břehu, má 17 km dlouhé pobřeží se známými plážemi.  

Jedná se o oblíbenou destinaci pro rodiny s malými dětmi. Mohou zde 

vyzkoušet mnoho aktivit, např. plavání, surfing nebo bungee jumping. 

Můžete si zde také vypůjčit šlapadla, kayak nebo surf. Pobřežní 

promenáda nabízí příležitosti pro večerní program. Poblíž se nacházejí 

města jako Ságvár, Ádánt nebo Tab. 

 

Balaton is a beautiful lake in the counties of Somagry, Veszprém and 

Zala in Hungary. It is the largest freshwater lake in central Europe. 

It is also called Hungarian sea. Siófok is a town in the Hungarian 

country of Somoga. Siófok is the busiest spa area on the southern 

shores of the popular Hungarian lake Blaton. It is situated on the 

shores of Lake Balaton. It is 124,7 square kilometers large, 12 km wide 

and 11 meters deep. It has got 25 468 inhabitants. Siófok has got 

shallow water and sandy bottom. It is a popular destination for 

families with small children. They can do a lot of activities here, for 

example: swimming, surfing or bungee jumping. You can also rent some 

pedal boots, beach kayak or surf. The coastal promenade of the 

“Golden bank” with beautiful “rose gardens” also offers opportunities 

for evening activities.  

 



 

STÁT: Rumunsko                     

Město: Temešvár                                     

Temešvár se nachází v Rumunsku. Počet obyvatel je 332 983 (sčítání 

2016). Starostou je Dominic Fritz. Hustota zalidnění činí 2 446,6 

obyv./km². Město má velmi pestré etnické složení – žijí tu Rumuni: 271 

677 (85,52 %), Maďaři: 24 302 (7,65 %), Němci: 7 157 (2,25 %), 

Srbové: 6 311 (1,98 %), Romové: 3 062 (0,96 %), Bulhaři:  1 218 

(0,38 %). Mezi pamětihodnosti patří Katedrální chrám Tří hierarchů, 

chrám Rumunské pravoslavné církve nebo Katedrála sv. Jiří. Město se 

jmenuje podle řeky Timiş (výslovnost Temeš + vár – město). 

 

Timişoara is located in Romania. The population is 332 983 (census 

2016). The mayor of this city is Dominic Fritz. The population density 

is 2 446.6 inhabitants / km². Timişoara has a varied ethnic 

composition: Romanians: 271 677 (85,52 %), Hungarians: 24 302 

(7,65 %), Germans: 7 157 (2,25 %), Serbs: 6 311 (1,98 %), Roma: 3 062 

(0,96 %), Bulgarians: 1 218 (0,38 %). The most important sights are 

the Cathedral of the Three Hierarchs, the Church of the Romanian 

Orthodox Church or the Cathedral of St. George. The city is named 

after the river Timiş (pronunciation Temeš + vár - city).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

STÁT: Rumunsko 

Město: Bran – Dracula 

Bran (hrad) je národní rumunská památka, která leží u obce Bran. Byl 

vystaven roku 1378. Patří do staveb gotiky. Tento hrad inspiroval k 

popisu hradu Draculy v románu Brama Stokera. Bran proslul nejvíce 

tím, že tam pár měsíců pobyl i kníže Vlad III. Dracula, známý též jako 

Vlad Tepeš, řečený též Napichovač. Tento kníže sloužil jako předloha 

krvelačnému upíru Draculovi, kterého každý známe. Říkalo se mu 

Napichovač, protože napichoval lidi. Můžeme zde vidět i předměty a 

nábytek z rodových sbírek Habsburků. Mezi těmito předmět 

nalezneme např. korunu, žezlo či stříbrnou dýku Ferdinanda I. Kdo má 

rád historii a tajemno, tomu se tam bude líbit. 

 

Bran (castle) is a national monument and landmark in Romania. It was 

built in 1378. And it belongs to gothic buildings. Bran is known as 

Dracula’s Castle and it is often referred to as the home of the title 

character in Bram Stoker's Dracula. Bran became famous for the fact, 

that Vlad III. Dracula stayed there for a few months. Vlad III. 

Dracula is also called Vlad Țepeș or Vlad the Impaler. This Voivode 

served as a model for the character of vampire Dracula. They called 

him Impaler because he stabbed people. In Bran we can see items, 

that belonged to the Habsburgs. Those who like history and mystery 

will love it there. 

 

 
 

  



 

STÁT: Rumusko 

Město: Bukurešť 

Je to hlavní město Rumunska. Město leží na břehu řeky Dâmbovița, 

asi 50 kilometrů na jih protéká Dunaj, který také tvoří hranici s 

Bulharskem. V období mezi dvěma světovými válkami se Bukurešti 

říkalo „Paříž Východu“, ale toto označení můžeme najít dodnes. 

Architektura Bukurešti je velmi různorodá, najdeme zde například 

klasicistní a secesní budovy z meziválečného období, například Art 

Deco. V posledních letech zažilo město kulturní a ekonomický 

rozmach. Ve druhé světové válce však bylo zničeno mnoho památek. 

Mnoho z nich však přežilo a po rumunské revoluci bylo 

rekonstruováno. Bukurešti se někdy také říká město radosti. 

Zajímavá místa jsou Palác Parlamentu, Zahrada Cismigiu a 

Rumunské Athenaeum. 

 

It is the capital of Romania. The city lies on the banks of the river 

Dâmbovița, about 50 kilometers south flows the Danube, which also 

forms the border with Bulgaria. In the period between the two world 

wars, Bucharest was called the "Paris of the East", but we can still 

find this designation to this day. The architecture of Bucharest is 

very diverse, we can find here, for example, Classicist and Art 

Nouveau buildings, from the interwar period, for example, Art Deco. 

In recent years, the city has experienced a cultural and economic 

boom. Many monuments were destroyed in World War II. However, 

many of them survived and were reconstructed after the Romanian 

Revolution. Bucharest is also sometimes called the city of joy. Places 

of interest are the Palace of the Parliament, Cismigiu Garden and The 

Romanian Athenaeum. 

 

 



STÁT: Bulharsko           

Město: Varna 

Varna je třetí největší město Bulharska. Rozkládá se na březích 

Černého moře. Je to největší bulharský přístav. Přezdívá se jí i 

,,mořská metropole Bulharska.” V letních měsících se ve Varně pořádá 

mnoho festivalů (např. mezinárodní hudební festival Varenské léto, 

Mezinárodní jazzový festival, či týden moře). Ve městě a jeho okolí 

stojí mnoho chrámů, klášterů a kostelů (Katedrála Nanebevzetí Panny 

Marie, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášter Alajah, kostel 

sv. Mikuláše Thaumaturge) Kostely ale nejsou to jediné, co toto město 

nabízí, můžeme zde najít například: Roman Thermae, Antique Village, 

Small Roman Baths-malé římské lázně, Stone Forest-kamenný les). Za 

návštěvu určitě stojí i místní muzeum, které nabízí pohled na nejstarší 

zlatý poklad na světě, tzv. Varenskou kulturu. Za zmínku také stojí 

mořské zahrady jinak zvané Primorski park, které se nacházejí u 

mořského pobřeží. Park se táhne podél pobřeží v délce neuvěřitelných 

8 kilometrů, čímž se řadí mezi největší přímořské parky v Evropě. 

 

Varna is the third largest city in Bulgaria. It is located on the 

Black Sea coast. It is the largest Bulgarian port. It is also nicknamed 

the "sea metropolis of Bulgaria". "In the summer months, many 

festivals take place in Varna (eg the Varna Summer International 

Music Festival, the International Jazz Festival or the Sea Week). 

There are many temples, monasteries and churches in and around the 

city (Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Church 

of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Alajah Monastery, 

Church of St. Nicholas Thaumaturge). Also worth a visit is the local 

museum, which offers a view of the oldest golden treasure in the 

world, the so-called Varna culture. It is also worth mentioning the sea 

gardens, otherwise known as Primorski Park, which is often located on 

the coast. The park stretches along the coast for an incredible 8 

kilometers and leads among the largest medium parks in Europe. 

 



STÁT: TURECKO 

MĚSTO: ISTANBUL 

V Istanbulu nyní žije přibližně 15 000 000 obyvatel. Jeho rozloha je 

5461 km2. Istanbul je proslulý především jako město, které se rozkládá 

na dvou kontinentech. Oba kontinenty spojuje a zároveň rozděluje úžina 

Bospor. V minulosti se město jmenovalo Konstantinopol. O roku 1855 je 

Istanbul spravován městskou vládou, v čele stojí vrchní starostové. 

Současným starostou je Ekrem İmamoğlu. Prvním starostou Istanbulu byl 

Pepe Salih Paşa. Ve městě žilo ještě v 50. letech 20. století velké 

množství Řeků. Nejpočetnějším náboženstvím je zde islám, křesťanství 

a judaismus. Istanbul se skládá z 39 městských částí a to evropských a 

asijských. Mezi nejznámější památky v tomto městě patří např.: 

Konstantinův sloup, Sulejmanova mešita, palác Topkapi nebo známá Hagia 

Sofia, která od roku 1935 slouží jako muzeum. Istanbul vždy přitahoval 

lidi všech profesí, národností a náboženských vyznání. 

 

A lot of people think that Istanbul is the capital of Turkey, but it is not. 

The capital of the Turkey is Ankara. Istanbul has got about 15 000 000 

inhabitants. Its area is 5461 square kilometres. Istanbul is famous as 

the city on two continents. Both continents are connected with and also 

divided by the Bosporus. In the past Istanbul was called Konstantinopol. 

Since year 1855 Istanbul has been administered by the city government. 

The current mayor of the city is Ekrem İmamoğlu. The first mayor in 

Istanbul was Pepe Salih Paşa. There used to live a lot of Greeks until 

the 1950s. The most common religions here are Islam, Christianity and 

Judaism. Istanbul consists of 39 city parts – European and Asian. The 

most famous sights in this city are: The Column of Constantine, The 

Süleymaniye Mosque, The Topkapı Palace or Hagia Sophia that has been 

used as a museum since 1935. Istanbul has always attracted people of all 

professions, nationalities and religions. 

  

 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pepe_Salih_Paşa&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pepe_Salih_Paşa&action=edit&redlink=1


STÁT: Bulharsko 

Město: Sofia 

Sofia je hlavní město státu Bulharska, které leží na západě státu 

blízko hranic se Srbskem. Původně se ale město jmenovalo Serdica, 

podle prvních osadníků z kmene Serdi. Její rozloha je 1311 km2. Počet 

obyvatel je kolem 1 400 000 a hustota zalidnění je 1070 obyv./km2. 

Nadmořská výška je zde 550 m n. m. Na severu města se nachází nížina, 

ze které pozvolna stoupá pohoří Stara Planina. Na východě protéká 

řeka Iskar. Pro Sofii je charakteristický čistý vzduch a hezké okolí, 

protože se zde nenachází žádné potravinářské, textilní ani chemické 

továrny. Léta zde jsou horká a zimy jsou tu chladné, ale ne nějak moc. 

Nejznámější památkou je Katedrála sv. Alexandra Něvského, ale je 

zde také Bojanský kostel, Vitoša a další. Nejčastější sport je tu fotbal 

a různé letní hry. 

 

It is the capital of the state of Bulgaria, where it lies on the west of 

the state Nera near the border with Serbia. Originally, however, the 

town was called Serdica, after the first settlers from the Serdi tribe. 

Its area is 1311 km2. The population is around 1 400 000 people and 

the population density  is 1070 inhabitants per square kilometer.  The 

altitude here is 550 m about sea level. In the north of the city there 

is a lowland, from which the Stara Planina mountains rise. In the east 

there flows the river Iscar. What is characteristic for Sofia is clean 

air and nice surroundings, because there are not food, textile or 

chemical factories. Summers are hot and winters are cold here, but 

not too much. The most famous monument is the St. Alexander Nevsky 

Cathedral, but there is also the Boyana Church or Vitosha Boulevard. 

The most common sport is football and various summer games. 

 

 

 



STÁT:  Řecko  

POHOŘÍ: Olymp            

Nachází se v části severního Řecka zvané Makedonie poblíž 

Thermalského zálivu. Podle řecké mytologie byl domovem bohů (Zeus, 

Héra, Artemis, Athéna, Hermés, Arés atd.). V tomto pohoří se nachází 

nejvyšší vrchol v Řecku Mytikas s nadmořskou výškou 2 918 m.n.m. 

Bájný Olymp se z geografického hlediska řadí do Thrácko-makedonské 

soustavy. Je součástí masivu Olympos. Poprvé pohoří Olymp zdolal 

Heinrich Barth v roce 1862. V roce 1981 zde byla vyhlášena přírodní 

rezervace (bohatá fauna a flora).  

 

It is in Macedonia, which is a part of Northern Greece, near the Gulf 

of Thermal. According to the Greek mythology it was the home of the 

gods (Zeus, Hera, Artemis, Athena, Hermés, Arés, etc.). In this 

mountain range there is located the highest peak in Greece Mytikas 

with an altitude of 2,918 m.n.m. From a geographical point of view, the 

mythed Olympus is part of the Thai-Macedonian system. It is a part 

of the Olympos massif. Heinrich Barth first climbed the Olympus 

mountains in 1862. In 1981, a nature reserve (rich fauna and flora) was 

declared here. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Řecko  

Meteora  

Meteora, to je místo v Řecku v oblasti Thesálie poblíž města 

Kalambaka. Na tom to místě se nachází 24 pravoslavných klášterů 

(monastýrů). Tyto kláštery jsou postaveny na vrcholcích slepencových 

skal. Stavba těchto klášterů byla těžká protože, stavitelé museli nosit 

stavební materiál na zádech. Kláštery založili mniši a poustevníci už v 

11. století. První založený klášter se jmenuje Megalon Metero (velký 

vznášející se). Uvnitř klášterů se nachází vyřezávaný nábytek a malby 

ikon. V 18. století začali mnozí církevní hodnostáři kláštery opouštět a 

přesídlovat kláštery do mnišské republiky Athos. Dnes je obydleno 

pouze 5 klášterů. V roce 1988 byly tyto kláštery zapsány na Světový 

seznam kulturního dědictví UNESCO. 

In Greece there is a place which is called Meteora. Meteora is in 

Thésali region near Kalambaka. There are 24 orthodox monasteries. 

The monasteries are built on conglomerate rocks. In the 11th century 

the monasteries were built by monks and hermits. The first monastery 

which was built was Megalon Metero. The translation of this name 

is:,,big hovering”. The construction of these monasteries was difficult. 

Today only 5 monasteries are inhabited. The monasteries are on World 

heritage list UNESCO. 

 

 

 

 

 

  



 

STÁT: ŘECKO 

MĚSTO: ATHÉNY (MĚSTO BOHŮ) 

Athény jsou hlavním městem Řecka. Žije zde přibližně 665 tisíc 

obyvatel. Rozkládají se na poloostrově Attika poblíž Saronského zálivu. 

Nejznámější monumentální stavba v Athénách je Akropolis. Akropolis 

byla vybudována ve starověku. Tvořila dlouhou dobu politické, 

náboženské i kulturní centrum starověkého Řecka. Další nejznámější 

památky jsou Parthenon, Propyleje, Agora, Odeon. Platí se zde měnou 

euro (EUR). 

 

Athens is the capital of Greece. Approximately 665 thousand people 

live here. It is located on the Attica peninsula near the Saronic Gulf. 

The most famous monumental building in Athens is the Acropolis. The 

Acropolis was built in antiquity. It formed for a long time the political, 

religious and cultural center of acient Greece. Other most famous 

monuments are Parthenon, Propylaea, Agora and Odeon. It is paid here 

in euro (EUR). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

STÁT: Řecko   

MĚSTO: Fira 
 

 

Fira je hlavním městem souostroví a obce Santorini v Řecku. Nachází 

se na ostrově Théra a je hlavním sídlem obecní jednotky Théra. 

Komunita Fira je tvořena pěti sídly na hlavním ostrově a šesti dalšími 

ostrovy a ostrůvky. Město bylo založeno v 18. století a jeho jméno 

pochází od slova Thira. Začátkem 19. století se ostrov stal součástí 

Osmanské říše a Fira se stala jeho hlavním městem, jelikož měla 

přístup k moři. Pro město jsou typické domky vestavěné přímo do skal. 

Domky mívají několik pater (netradičně však do hloubky, nikoliv do 

výšky). V hlavním městě se nachází známé archeologické muzeum, 

které opatruje vykopávky z celého ostrova Santorini a především pak 

z pohoří Mesa Vouno. Jsou tu shromážděny sochy, nádobí, amfory a 

další předměty z různých historických etap. 

Fira is the capital city of the archipelago and village Santorini in 

Greece. It is located on the island of Théra and is the main seat 

municipal unit Théra. The Fira community consists of five residences 

and six other islands and islets. The city was founded in the 18th 

century and his name comes from the word Thira. At the beginning of 

19th century the island became part of the Ottoman Empire and Fira 

became his capital. Typical for the city are houses built directly into 

the rocks. The houses usually have several floors. 

 

 



 

Stát: Kréta – Řecko 

Město: Heráklion 

Je to hlavní město řeckého ostrova Kréta. Nachází se na severním 

pobřeží ostrova. Heráklion vznikl před 4000 lety v Minojské době. Byl 

přístavem pro palácové město Knóssos. Sám o obě nemá moc památek. 

Město bylo často ničeno zemětřeseními.  Na náměstí Plateia Venizelou 

se nachází lví kašnou a fontánou. Její základy jsou zakryty sklem tak, 

že jsou vidět. Nedaleko se nachází věhlasná cukrárna s řeckou 

specialitou Frozen Yougurt. Archeologické muzeum Heráklion není 

příliš výrazná budova, ačkoliv ukrývá spoustu zajímavých artefaktů.  

 

Heraklion is the capital city of the Greek island Creta. It is placed at 

the north cost of the island. Heraklion was founded 4000 years ago in 

Minoan epoch. Heraklion was the port of palace of Knossós. There are 

not many sights. The town was often destroyed by earthquakes. Lion 

fountain is placed on Plateia Venizelou square. Its base is covered with 

a glass plate so it is visible. Nearby there is placed a confectionery 

with a Greek speciality – Frozen Yougurt. Although the Museum of 

Archeology in Heraklion in not a very interesting building, there are 

displayed  many interisting artefacts.  

 
 

 


