Jak dobře znáte Řecko?
Řecko je mezi Čechy čtvrtou nejoblíbenější destinací. Loni tam za sluncem vyrazilo bezmála 400
tisíc našinců - lákalo je stabilně slunečné počasí, vyhlášené pláže i místní speciality. Jak dobře
znáte tuto jihoevropskou zemi?
1) Víte, které město bylo hlavní,
než se jím staly Athény?
a) Soluň
b) Heraklion
c) Nafplio

6) Zkamenělý les je jedním z lákadel kterého
ostrova?
a) Lesbos
b) Samos
c) Rhodos

2) Na kterém ostrově se nachází legendární pláž
Navagio s vrakem pirátské lodi?
a) Rhodos
b) Zakynthos
c) Korfu

7) Co dostanete na stůl, když si objednáte
souvlaki?
a) Karbanátky ze směsi vepřového a jehněčího
b) Na plátky nakrájené kousky masa
c) Špíz z vepřového, kuřecího nebo jehněčího masa

3) Který v Česku velmi populární spisovatel, autor
trilogie Třetí přání, si zamiloval Krétu a zvláště pak
oblast kolem Chanie?
a) Dick Francis
b) Robert Fulghum
c) Arthur Hailey

8) Co nesmí chybět v tradičním řeckém salátu?
a) olivy
b) krevety
c) kousky masa

5) Na kterém ostrově se narodil slavný matematik
a filozof Pythagoras?
a) Kos
b) Samos
c) Patmos

9) Kde leží vyhlášená Olympská riviéra?
a) Na okraji Athén
b) Přibližně 100 km jižně od Soluně
c) Na jižním pobřeží Kréty
10) A závěrečná otázka pro znalce Řecka
a Bondovek. Který film ze slavné série se mimo
jiné točil u „létajících“ klášterů Meteora?
a) Jen pro tvé oči
b) Zítřek nikdy neumírá
c) Zlaté oko
Správné odpovědi:
1c, 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7c, 8a, 9b, 10a

4) V Jónském moři najdete magický ostrov, jehož
divoké západní pobřeží zdobí pláže Porto Katsiki,
Egremni, Kathisma a další . Jak zní jeho jméno?
a) Lefkada
b) Kefalonie
c) Ithaka

Vyhodnocení:
0-3 body
Řecko vás zajímá, ale chtělo by ho trochu víc poznat. Co třeba letos vyrazit na jeden ze zmiňovaných ostrovů?
4 – 7 bodů
Slušný výsledek, ve společnosti můžete o Řecku zasvěceně vyprávět. Pokud jste ještě nebyli na Krétě, zkuste se tam vypravit!
8 – 10
Gratulujeme! Test nepatřil k nejlehčím a získat takový počet bodů je obdivuhodné. Řecko máte rádi, líbit by se vám mohla velká
poznávací cesta tímto státem.
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