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Vážený čitateľ,

Vitajte v internetovom atlasu sveta, eBook Edition. Sme radi, že
ste túto knihu stiahli a dúfame, že vám pomôže nájsť informácie
o krajinách sveta. Väčšina týchto informácií je založená na
spoľahlivých amerických vládnych zdrojoch. Naším cieľom
bolo pripraviť najdôležitejšie údaje, organizovať ich a ponúknuť
vam ich. Vynaložili sme čo najviac úsilia na to, aby bol súbor
tejto knihy čo najmenší, pretože vieme, že veľkosť pamäte
vášho zariadenia môže byť veľmi obmedzená. A ešte jedna vec:
Časť tejto knihy bola automaticky preložená, takže preklad
nemusí byť presný. Práve pracujeme na lepšom preklade. 

Ďakujeme za používanie tejto e-knihy. 
S pozdravom 
iWorldAtlas 

Dôležité rady:

1) Niektorý text v tejto knihe je aktívny. Dotknite sa ho, ak sa
chcete rýchlo dostať na inú stránku v tejto knihe. 
2) Dotknite sa mapy pre jej zväčšenie (ak je to možné).

Web: www.iWorldAtlas.com 
Hlavné údaje a mapové zdroje: CIA 
Obal - fotografie Zeme a vesmíru: NASA 
Redakcia: tím iWorldAtlas.com 
Obrázok na titulnej strane © 2018 iWorldAtlas.com

http://www.iworldatlas.com/
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Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy,
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Gibraltár, Grécko,
Maďarsko, Island, Írsko, Man, Taliansko, Jersey,
Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva,
Luxembursko, Macedónsko, Malta, Moldavsko,
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko,
Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Ukrajina, Veľká Británia
Ázia: Afganistan, Arménsko, Azerbajdžan, Bahrajn,
Bangladéš, Bhután, Brunej, Mjanmarsko, Kambodža,
Čína, Gruzínsko, Hongkong, India, Indonézia, Irán, Irak,
Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kazachstan, Kórejská
ľudovodemokratická republika, Kórejská republika,
Kuvajt, Kirgizsko, Laos, Libanon, Macao, Malajzia,
Maldivy, Maurícius, Mongolsko, Nepál, Omán,
Pakistan, Filipíny, Katar, Rusko, Saudská Arábia,
Singapur, Srí Lanka, Sýria, Taiwan, Tadžikistan,
Thajsko, Východný Timor, Turecko, Turkménsko,
Spojené arabské emiráty, Uzbekistan, Vietnam, Jemen
Austrália & Oceánia: Americká Samoa, Austrália,
Cookove ostrovy, Fidži, Francúzska Polynézia, Guam,
Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Nová
Kaledónia, Nový Zéland, Niue, Severné Mariány, Palau,
Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamúnove ostrovy,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu
Afrika: Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina,
Burundi, Kamerun, Kapverdy, Stredoafrická republika,
Čad, Komory, Kongo (Zair), Kongo (Brazzaville),



Pobrežie Slonoviny, Džibutsko, Egypt, Rovníková
Guinea, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Lesotho, Libéria, Líbya,
Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Maroko,
Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Rwanda, Svätá
Helena, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Senegal,
Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Južná Afrika, Sudán,
Svazijsko, Tanzánia, Togo, Tunisko, Uganda, Zambia,
Zimbabwe
Severná Amerika: Bermudy, Kanada, Grónsko,
Mexiko, Saint Pierre a Miquelon, Spojené štáty
Stredná Amerika: Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba,
Bahamy, Barbados, Belize, Britské Panenské ostrovy,
Kajmanie ostrovy, Kostarika, Kuba, Curaçao,
Dominika, Dominikánska republika, Salvádor, Grenada,
Guatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Montserrat
(ostrov), Nikaragua, Panama, Portoriko, Svätý Krištof a
Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Trinidad
a Tobago, Turks a Caicos, Americké Panenské ostrovy
Južná Amerika: Argentína, Bolívia, Brazília, Čile,
Kolumbia, Ekvádor, Falklandy, Guyana, Paraguaj, Peru,
Surinam, Uruguaj, Venezuela
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krajiny

Afganistan

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Afganistan.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Afganistan. Ale začneme s vlajkou Afganistan tu:
 

Afganistan - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Afganistan? Začnime týmto:

Ahmad Shah Durrani zjednotil paštínske kmene a založil
Afganistan v roku 1747. Táto krajina slúžila ako nárazník medzi
britskou a ruskou ríšou až do získania nezávislosti od fiktívnej
britskej kontroly v roku 1919. Krátky experiment v demokracii
skončil v roku 1973 a komunistický komunistický puč
countercoup. Sovietský zväz napadol v roku 1979, aby
podporil prepadajúci afghánsky komunistický režim, ktorý sa
dotkol dlhej a deštruktívnej vojny. ZSSR sa v roku 1989 stiahol
pod neustálym tlakom medzinárodne podporovaných
protikomunistických rebelov mujahidinov. Séria následných
občianskych vojen uviedla, že Kábul v roku 1996 nakoniec



padol na Taliban, tvrdé pákistánske hnutie, ktoré sa objavilo v
roku 1994 s cieľom ukončiť občiansku vojnu a anarchiu. Po
teroristických útokoch z 11. septembra 2001 sa Spojené štáty,
a vojenskej akcie Severnej aliancie proti Talibanu zrušili Taliban
za to, že chránili Usámu BIN Ladin. Bonnská konferencia
sponzorovaná OSN v roku 2001 vytvorila proces politickej
rekonštrukcie, ktorá zahŕňala prijatie novej ústavy, prezidentské
voľby v roku 2004 a voľby do Národného zhromaždenia v
roku 2005. V decembri 2004 sa Hamid Karzai stal prvým
demokraticky zvoleným prezidentom Afganistanu a Národné
zhromaždenie bolo slávnostne otvorené v decembri. Karzaj bol
opätovne zvolený v auguste 2009 na druhý funkčný obdobie.
Prezidentské voľby v roku 2014 boli prvými krajinami, ktoré
zahrnuli odtok, v ktorom sa objavili dvaja najlepší voliči z
prvého kola, Abdullah Abdullah a Ashraf Ghani. V priebehu
leta 2014 ich kampane spochybnili výsledky a obchodovali s
obvineniami z podvodu, čo viedlo k diplomatickému zásahu
pod vedením USA, ktorý zahŕňal audit plnoprávnych hlasov,
ako aj politické rokovania medzi týmito dvoma tábormi. V
septembri 2014 sa Ghani a Abdullah dohodli, že vytvoria vládu
národnej jednoty, s prezidentom Ghaniho a prezidentom
Abdullahom sa postavia na novovytvorenú pozíciu generálneho
riaditeľa. Deň po inaugurácii podpísala administratíva Ghani
bilaterálnu bezpečnostnú dohodu medzi USA a Afganistanu a
dohodu o postavení ozbrojených síl NATO, ktorá poskytuje
právny základ pre medzinárodnú vojenskú prítomnosť v
Afganistane po roku 2014. Napriek nárastu budovania stabilnej
ústrednej vlády Taliban zostáva vážnou výzvou pre afganskú



vládu takmer vo všetkých provinciách. Taliban sa stále považuje
za oprávnenú vládu Afganistanu, a zostáva schopnou a
sebavedomou povstaleckou silou napriek tomu, že jej posledni
dvaja duchovní vodcovia boli zabití; že bude pokračovať v
mierovej dohode s Kábulom až po odchode zahraničných
vojenských síl.

Geografia - Afganistan

Kde na svete je Afganistan?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Ázia, severne a západne od
Pakistanu, východne od Iránu. Celková plocha krajiny
Afganistan je 652,230 km2, z čoho 652,230 km2 je zem. Takže
to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou drsné hory; roviny v
severnej a juhozápadnej. Afganistan má najnižší bod Amudarji
258 m, najvyšší bod Noshak 7492. Podnebie je a čiastočne;
studené zimy a horúce leta.

Obyvatelia - Afganistan
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Afganistan. To

číslo je: 34,124,811 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? (Vrátane menších čísel Baloch, Turkmen, Nuristani,
Pamiri, Arab, Gujar, Brahui, Qizilbash, Aimaq, Pashai a
Kyrghyz). Aké sú jazyky v krajine Afganistan? Afganský



Perzský alebo Dari (oficiálny) 80% lingua franca), paštúnčina
(oficiálna) 47%, uzbecká 11%, angličtina 5%, turkménčina 2%,
urdčina 2%, pašaji 1%, nuristani 1%, arabčina 1%, balochi,
Nemeckí, francúzski. A náboženstvá: moslimskí 99,7% (Sunni
84,7 - 89,7%, Shia 10-15%), ostatné 0,3% (2009 est.).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 18.8 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 51.7 rok. Kde ľudia žijú v krajine Afganistan?
Tu: Populácie majú tendenciu zhlukovať v podhorí a perifériu
robustného hinduismu Rozsah Kush; menšie skupiny sa
nachádzajú v mnohých vnútorných údoliaach krajiny; Vo
všeobecnosti je východ husto usadený, zatiaľ čo juh je riedko
osídlený. Hlavné mestské oblasti krajiny Afganistan sú: Kabul
(hlavné mesto) 4,635 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Afganistan
Hlavné mesto krajiny Afganistan je Kabul a typ vlády

prezidentská islamská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 34 provincií (welayat, singular - welayat);
Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamyan, Dayhundi,
Farh, Faryab, Ghazni, Ghor, Helmand, Herat, Jowzjan, Kábul,
Kandahár, Kapisa, Khost, Kunar, Kunduz, Laghman, Logar,
Nangarhar, Nimroz, Paktiya, Panjshir, Parwan, Samangan, Sar-
e Pul, Takhar, Uruzgan, Wardak, Zabul. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Afganistan, dôležité priemyselné produkty sú
drobná výroba tehál, textilu, mydla, nábytku, topánok, hnojív,
odevov, potravinárskych výrobkov, nealkoholických nápojov,
minerálnej vody, cementu; ručne tkané koberce; zemný plyn,



uhlie, Coppa. Dôležité poľnohospodárske produkty sú ópium,
pšenica, ovocie, orechy; vlna, baranina, ovčie kožky, jahňacie
mäso, vlčie maky. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ópium,
ovocie a orechy, ručne tkané koberce, vlna, bavlna, koža a
kožušiny, drahokamy a polodrahokamy drahokamy a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Pakistan 46,3%, India
37,6% (2016),. Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
ostatné kapitál tovar, potraviny, textílie, ropné produkty a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Irán 19,3%, Pakistan
18,3%, Čína 16,7%, Kazachstan 9,5%, Uzbekistan 6,1%,
Turkménsko 5,4%, Malajzia 4% (2016). Ako bohatá je krajina
Afganistan a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $1,900 (2017 odhad). Toto je
veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 35.8% (2011 odhad).

Mapa - Afganistan
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Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Albánsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Albánsko. Ale začneme s vlajkou Albánsko tu:
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Albánsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Albánsko? Začnime týmto:

Albánsko vyhlásilo svoju nezávislosť od Osmanskej ríše v roku
1912, ale dobylo ju v roku 1939 Taliansko a obsadilo
Nemecko v roku 1943. Komunistickí partizánci prevzali krajinu
v roku 1944. Albánsko sa spojilo najprv so ZSSR (až do roku
1960) a potom s Čínou (do roku 1978). Na začiatku
deväťdesiatych rokov Albánsko ukončilo 46 rokov xenofóbnej
komunistickej vlády a založilo multipartovú demokraciu.
Prechod sa ukázal ako náročný, keďže sa postupné vlády
snažili vyrovnať s vysokou nezamestnanosťou, rozsiahlou
korupciou, zničenou infraštruktúrou, silnými sieťami
organizovaného zločinu a bojovými politickými oponentmi.
Albánsko dosiahlo pokrok vo svojom demokratickom vývoji
od prvého volebného obdobia v roku 1991, ale stále
pretrvávajú nedostatky. Väčšina postkomunistických volieb v
Albánsku bola poznačená tvrdeniami o volebných podvodoch;
však, medzinárodní pozorovatelia považovali voľby za prevažne
slobodné a spravodlivé od obnovenia politickej stability po
páde pyramídových schém v roku 1997. Albánsko vstúpilo do
NATO v apríli 2009 av júni 2014 sa stalo kandidátom na vstup
do EÚ. Albánsko dostalo v novembri 2016 odporúčanie
Európskej komisie otvoriť rokovania o vstupe do EÚ
podmienené implementáciou balíka súdnych reforiem, ktorý bol
prijatý skôr v tom istom roku. Hoci ekonomika Albánska



naďalej rastie, spomalila sa a krajina je stále jednou z
najchudobnejších v Európe. Veľká neformálna ekonomika a
slabá energetická a dopravná infraštruktúra ostávajú
prekážkami. Albánsko vstúpilo do NATO v apríli 2009 a v júni
2014 sa stalo kandidátom na vstup do EÚ. Albánsko dostalo v
novembri 2016 odporúčanie Európskej komisie otvoriť
rokovania o vstupe do EÚ podmienené implementáciou balíka
súdnych reforiem, ktorý bol prijatý skôr v tom istom roku. Hoci
ekonomika Albánska naďalej rastie, spomalila sa a krajina je
stále jednou z najchudobnejších v Európe. Veľká neformálna
ekonomika a slabá energetická a dopravná infraštruktúra
ostávajú prekážkami. Albánsko vstúpilo do NATO v apríli
2009 a v júni 2014 sa stalo kandidátom na vstup do EÚ.
Albánsko dostalo v novembri 2016 odporúčanie Európskej
komisie otvoriť rokovania o vstupe do EÚ podmienené
implementáciou balíka súdnych reforiem, ktorý bol prijatý skôr
v tom istom roku. Hoci ekonomika Albánska naďalej rastie,
spomalila sa a krajina je stále jednou z najchudobnejších v
Európe. Veľká neformálna ekonomika a slabá energetická a
dopravná infraštruktúra ostávajú prekážkami.

Geografia - Albánsko

Kde na svete je Albánsko?



Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Európa, ktorá
hraničí s Jadranským morom a Jónským morom, medzi
Gréckom na juh a Čiernou Horou a Kosovom na severe.
Celková plocha krajiny Albánsko je 28,748 km2, z čoho
27,398 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou horské
a kopce; malé pláně pozdĺž pobrežia. Albánsko má najnižší bod
Jadranské more 0 m, najvyšší bod Maja e Korabit 2 674 m.
Podnebie je mierne mierne; chladné, zakalené, vlhké zimy;
teplé, jasné, suché leto; interiér je chladnejší a.

Obyvatelia - Albánsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Albánsko. To

číslo je: 3,047,987 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Albánsky 82,8%, grécky
0,9%, iný 1% (vrátane Vlacha, Rómov, Macedónčanov,
Čiernej Hory a Egypťanov), nešpecifikovaní 15,5% (2011
est.). Aké sú jazyky v krajine Albánsko? Albánci 98,8% 0,6%
(vrátane macedónčiny, rómčiny, vlajky, tureckej, talianskej a
srbochorvátskej), nespecifikované 0,1% (2011 est.). A
náboženstvá: Moslim 56,7%, rímskokatolícky 10%, ortodoxní
6,8%, ateista 2,5%, Bektashi ) 2,1%, ostatné 5,7%,
nešpecifikované 16,2%. Koľko rokov je ľudom v priemere?
32.9 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 78.5 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Albánsko? Tu: Pomerne rovnomerné
rozdelenie s trochu vyššou koncentráciou ľudí v západnej a



strednej časti krajiny. Hlavné mestské oblasti krajiny Albánsko
sú: Tirana (hlavné mesto) 454 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Albánsko
Hlavné mesto krajiny Albánsko je Tirana (Tirane) a typ

vlády parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 12 okresov (qarqe, singular - qark); Berat, Dibër,
Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korca, Kukes, Lezhe,
Shkoder, Tirane, Vlorë. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Albánsko, dôležité priemyselné produkty sú ; obuv, odevy a
odevy; drevo, cement, chemikálie, ťažba, základné kovy,
hydropower. Dôležité poľnohospodárske produkty sú pšenica,
kukurica, zemiaky, zelenina, ovocie, olivy a olivový olej, hrozno;
mäso, mliečne výrobky; ovce a kozy. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú odev a odevy, obuv; asfalt, kovy a kovové rudy,
ropa; cement a stavebné materiály, zelenina, ovocie, tabak a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Taliansko 50,5%,
Srbsko 8,1%, Kosovo 7,5%, Grécko 4,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú strojov a zariadení,
potravín, textilu, chemikálií a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Taliansko 29%, Nemecko 9,4%, Čína 8,7%,
Grécko 7,8%, Turecko 7,8%, Srbsko 4,1% (2016). Ako
bohatá je krajina Albánsko a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $12,500
(2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
14.3% (2012 odhad).



Mapa - Albánsko
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Alžírsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Alžírsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Alžírsko. Ale začneme s vlajkou Alžírsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Alžírsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Alžírsko? Začnime týmto:

Po viac ako storočí vlády Francúzska, Alžírija bojovali počas
veľkej časti roku 1950 s cieľom dosiahnuť nezávislosť v roku
1962. Alžírska primárna politická strana, Národná
oslobodzovacia fronta (FLN) bola založená v roku 1954 ako
súčasť boja za nezávislosť a odvtedy prevažne dominantnou
politikou. Alžírska vláda v roku 1988 zaviedla systém viacerých
strán ako odpoveď na verejné nepokoje, ale prekvapujúci prvý
úspech islamského frontu spásy (FIS) v decembri 1991 viedol
alžírsku armádu k zasahovaniu a odloženiu druhého kola volieb
aby sa zabránilo tomu, čo by svetská elita obávala, že by bola
vládou vedenou proti extrémistom, aby prevzala moc. Armáda
začala zákrok proti FIS, ktorý podnietil fanúšikov FIS, aby
začali útočiť na vládne ciele. Boj sa dostal do povstania, ktorý
zaznamenal silné násilie v rokoch 1992-98, čo viedlo k viac ako
100 000 úmrtiam - mnohým sa pripisovalo neoprávneným
masakrom dedinčanov extrémistami. Vláda získala vrchol ruky
koncom deväťdesiatych rokov a ozbrojené krídlo FIS,
islamská spásonosná armáda sa v januári 2000 rozpadla.
Abdelaziz Bouteflika s podporou armády získal predsedníctvo v
roku 1999 vo voľbách, ktoré sa všeobecne považovali za
podvodné získal nasledujúce voľby v rokoch 2004, 2009 a
2014. Vláda v roku 2011 zaviedla niektoré politické reformy
ako odpoveď na arabskú jar, vrátane zrušenia 19-ročného



stavu núdzových obmedzení a zvýšenie kvót pre volené
zhromaždenia žien a zároveň zvýšenie dotácií populácii. Od
roku 2014,

Geografia - Alžírsko

Kde na svete je Alžírsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Severná Afrika, hraničiaca so
Stredozemným morom, medzi Marokom a Tuniskom. Celková
plocha krajiny Alžírsko je 2,381,741 km2, z čoho 2,381,741
km2 je zem. Takže to je veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou vysoká
náhorná plošina a púšť; niektoré hory; úzka, prerušovaná
pobrežná rovina. Alžírsko má najnižší bod Chott Melrhir -40 m,
najvyšší bod Tahat 2 908 m. Podnebie je a poludnie; mierne,
vlhké zimy s horúcimi, suchými letami pozdĺž pobrežia; sušiarom
so studenými zimami a horúcimi letami na vysokej plošine;
sirocco je horúci, prach / piesok-naložený vietor obzvlášť
obyčajný vo výške.

Obyvatelia - Alžírsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Alžírsko. To

číslo je: 40,969,443 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Arab-Berber 99%, Európska menej ako 1%. Aké



sú jazyky v krajine Alžírsko? Arabčina (oficiálna), francúzska
(lingua franca), berberská alebo tamazitská (úradná); dialekty
zahŕňajú kabylština berberské (Taqbaylit), Shawiya berberské
(Tacawit), Mzab berberské, Tuareg Berber (Tamahaq). A
náboženstvá: moslima (oficiálne, prevažne sunnitskej) 99%,
ostatné (vrátane kresťanskej a židovskej). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 28.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 77 rok. Kde ľudia žijú v krajine Alžírsko? Tu: prevažná
väčšina obyvateľstva sa nachádza v krajnej severnej časti
krajiny pozdĺž pobrežia Stredozemného mora. Hlavné mestské
oblasti krajiny Alžírsko sú: Alžír (hlavné mesto) 2,594 milióna;
Oran 858 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Alžírsko
Hlavné mesto krajiny Alžírsko je Alžír a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 48 provincií (wilayas, singular - wilaya); Adrar, Ain
Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia,
Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef,
Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia,
Guelma, Illizi , Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea,
Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el
Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk
Ahras, Tamanrasset, Tebessa, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi
Ouzou, Tlemcen. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Alžírsko,
dôležité priemyselné produkty sú ropný, zemný plyn, ľahký
priemysel, baníctvo, elektrický, petrochemický, spracovanie



potravín. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Pšenice,
jačmeňa, ovsa, hrozna, olív, ; ovce, dobytok. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú ropa, zemný plyn a ropné produkty 97%
(v roku 2009) a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Taliansko 17,4%, Španielsko 12,9%, USA 12,9%, Francúzsko
11,4%, Brazília 5,4%, Holandsko 4,9%, Turecko 4,5%
Kanada 4,3% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
kapitálové tovar, potraviny, spotrebný tovar, a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 17,8%, Francúzsko 10,1%,
Talianska 9,8%, Španielsko 7,6%, v Nemecku o 6,4%, v USA
4,9% Turecko 4,1% (2016),. Ako bohatá je krajina Alžírsko a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $15,100 (2017 odhad). To je celkom dobré.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 23% (2006 odhad).

Mapa - Alžírsko
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Americká Samoa

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Americká
Samoa. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Americká Samoa. Ale začneme s vlajkou
Americká Samoa tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Americká Samoa - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Americká Samoa? Začnime

týmto: osídlené už 1000 pred naším letopočtom, Do
európskych prieskumníkov nedošlo do 18. storočia.
Medzinárodné rivality v druhej polovici 19. storočia boli riešené
zmluvou z roku 1899, v ktorej Nemecko a USA rozdeľovali
Samočanské súostrovie. USA formálne obsadili svoju časť -
menšiu skupinu východných ostrovov s vynikajúcim prístavom
Pago Pago - nasledujúci rok.

Geografia - Americká Samoa

Kde na svete je Americká Samoa?
Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, skupina ostrovov v
južnom Tichom oceáne, asi na polceste medzi Havajom a
Novým Zélandom. Celková plocha krajiny Americká Samoa je
199 km2, z čoho 199 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: päť vulkanických ostrovov s drsnými vrcholmi a
obmedzenými pobrežnými pláňami, dva koralové atoly (Rose
Island, Swains Island). Americká Samoa má najnižší bod Tichý
oceán 0 m, najvyšší bod Lata hora 964 m. Podnebie je
tropických morí, moderovaných juhovýchodným obchodným
vetrom; ročné zrážky dosahujú priemerne 3 m; dážď (november



až apríl), suchá sezóna (máj až október); malá sezónna teplotná
zmena.

Obyvatelia - Americká Samoa
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Americká

Samoa. To číslo je: 51,504 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? Pacific Islander 92,6% 88,9%, Tongan
2,9%, ostatné 8%), ázijské 3,6% (zahŕňa Filipínsky 2,2%,
ostatné 1,4%), zmiešané 2,7%, iné 1,2% (v roku 2010). Aké
sú jazyky v krajine Americká Samoa? Samoan 88,6% (úzko
súvisí s havajských a ďalších polynézskych jazykov), angličtina
3,9%, Tongan 2,7%, ostatné Tichomorie ostrovania 3%, ostatní
1,8%. A náboženstvá: Christian 98,3%, ostatní 1%, unaffiliated
0,7% (2010 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 25.5
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 73.4 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Americká Samoa? Tu: nevedno. Hlavné
mestské oblasti krajiny Americká Samoa sú: PAGO PAGO
(hlavné mesto) 48 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Americká Samoa
Hlavné mesto krajiny Americká Samoa je Pago Pago a typ

vlády Prezidentská demokracia; samosprávne územie USA.
Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - žiadne (územie
USA); neexistujú administratívne rozdiely prvého rozkazu
podľa definície vlády USA, ale v druhom poradí existujú tri
okresy a dva ostrovy; Východ, Manu'a, Rose Island, Swains
Island, Západné. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Americká



Samoa, dôležité priemyselné produkty sú konzervy tuniaka
hospodárskych zvierat (z veľkej časti dodávané zahraničnými
rybárskymi plavidlami), remeslá. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú banány, kokosové orechy, zelenina, taro, chlieb,
sladké džúsy, kopry, ananásy, papája; mliečne výrobky,.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú konzervovaných tuniakov
93% a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Austrália
21,6%, Ghana 16,1%, Holandsko 11,5%, Barma 8,1%, Južná
Kórea 7,9%, Kolumbia 4,7%, Indonézia 4,3% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú suroviny pre konzervárne,
potraviny, ropné produkty, stroje a časti a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Singapur 22,6%, NZ 19,1%, Samoa
8,7%, Malajzia 8,2%, Fidži 7,6%, Južná Kórea 7,4%,
Austrália 4,6%. Ako bohatá je krajina Americká Samoa a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $13,000 (2013 odhad). To je celkom dobré.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Americká Samoa
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Andorra

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Andorra.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Andorra. Ale začneme s vlajkou Andorra tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Andorra - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Andorra? Začnime týmto:

Andorské kniežatstvo je jedným z najmenších štátov v Európe,
ktorý sa nachádza vysoko v Pyrenejach medzi francúzskymi a
španielskymi hranicami. Po dobu 715 rokov, od roku 1278 do
roku 1993, Andorrans žil pod jedinečnou koprincipality, ktorú
ovládali francúzski a španielsky vodcovia (od roku 1607,
francúzsky náčelník štátu a biskup Urgell). V roku 1993 bol
tento feudálny systém upravený zavedením modernej ústavy;
spoluhráči zostali ako hlavy štátov, ale vláda sa zmenila na
parlamentnú demokraciu. Andorra sa stala obľúbenou
turistickou destináciou navštívenou každoročne približne 8
miliónmi ľudí, ktoré každoročne sprevádzajú zimné športy, letné
podnebie a bezcolné nákupy. Andorra sa tiež stala bohatým
medzinárodným obchodným centrom kvôli svojmu vyspelému
bankovníctvu a nízkym daniam. Ako súčasť snahy o
modernizáciu svojej ekonomiky sa Andorra otvorila
zahraničným investíciám a zapojila sa do ďalších reforiem, ako
je napredovanie daňových iniciatív zameraných na podporu
širšej infraštruktúry. Hoci nie je členom EÚ, Andorra má
osobitný vzťah s blokom, ktorý sa riadi rôznymi dohodami o
colných otázkach a spolupráci a používa euro ako svoju
národnú menu.

Geografia - Andorra



Kde na svete je Andorra?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhozápadná Európa, Pyreneje, na
hranici medzi Francúzskom a Španielskom. Celková plocha
krajiny Andorra je 468 km2, z čoho 468 km2 je zem. Takže
toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: drsné hory odrezané úzkymi
údoliami. Andorra má najnižší bod Riu Runer 840 m, najvyšší
bod Pic de Coma Pedrosa 2 946 m. Podnebie je mierne;
zasnežené, studené zimy a teplé, suché letá.

Obyvatelia - Andorra
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Andorra. To

číslo je: 76,965 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Andorrský 46,2%, španielsky 26,4%, portugalský
12,8%, francúzsky 5%, iný 9,6% (2016 est.). Aké sú jazyky v
krajine Andorra? Katalánsky , Portugalský. A náboženstvá:
rímskokatolícky (prevládajúci). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 44.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 82.9
rok. Kde ľudia žijú v krajine Andorra? Tu: Obyvateľov je
nerovnomerne rozmiestnených a je sústredených v 7



urbanizovaných údoliach, ktoré tvoria farnosti krajiny (politické
administratívne útvary). Hlavné mestské oblasti krajiny Andorra
sú: Andorra LA Vella (hlavné mesto) 23 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Andorra
Hlavné mesto krajiny Andorra je Andorra La Vella a typ

vlády parlamentná demokracia (od marca 1993), ktorá si
ponecháva svojich štátnych náčelníkov vo forme spoločného
kniežatstva; obaja princovia sú francúzsky prezident a biskup
Seu d'Urgell, Španielsko, ktorí preniesť zodpovednosť na iné
úradníkov. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 7 farností
(parroquies, singulární - Parroquia); Andorra la Vella, Canillo,
Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino, Sant Julia
de Loria. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Andorra, dôležité
priemyselné produkty sú (najmä lyžovanie), bankovníctvo,
drevo, nábytok. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Malé
množstvá raže, pšenice, jačmeňa, , zelenina, tabak; ovce,
dobytok. Najdôležitejšie vývozné komodity sú tabakové
výrobky, nábytok a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
nevedno. Najdôležitejšie dovozné komodity sú spotrebný tovar,
potraviny, palivo, elektrina a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina Andorra a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $49,900 (2015 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Andorra



 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Angola

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Angola.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Angola. Ale začneme s vlajkou Angola tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Angola - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Angola? Začnime týmto:

Angola zaznamenáva nízke indexy ľudského rozvoja napriek
tomu, že od skončenia 27-ročnej občianskej vojny v roku 2002
využila svoje veľké ropné zásoby na obnovu. Boj medzi
Ľudovým hnutím za oslobodenie Angoly (MPLA) pod vedením
Jose Eduardo DOS Santos Národná únia pre celkovú
nezávislosť Angoly (Unita), ktorú viedol Jonas Savimbi,
nasledovala nezávislosť od Portugalska v roku 1975. V roku
1992 nastala mierová vojna, keď sa Angol uskutočnil v
národných voľbách, ale v roku 1993 sa znova bojovalo. boli
stratené - a 4 milióny ľudí sa presídlili - počas viac ako štvrtého
storočia bojov. Savimbiho smrť v roku 2002 ukončila povstanie
Unity a upevnila moc MPLA. Prezident DOS Santos v roku
2010 presadil novú ústavu a bol zvolený za prezidenta v roku
2012 na päťročné funkčné obdobie.

Geografia - Angola

Kde na svete je Angola? Umiestnenie
tejto krajiny je Južná Afrika, hraničiaca s južným Atlantickým



oceánom, medzi Namíbiu a Konžskou demokratickou
republikou. Celková plocha krajiny Angola je 1,246,700 km2,
z čoho 1,246,700 km2 je zem. Takže to je veľmi veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: úzka
pobrežná rovina náhle stúpa na obrovskú vnútornú plošinu.
Angola má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod
Moca 2,620 m. Podnebie je na juhu a pozdĺž pobrežia do
Luanda; severná má chladnú, suchú sezónu (od mája do
októbra) a horúce, daždivé obdobie (november až apríl).

Obyvatelia - Angola
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Angola. To

číslo je: 29,310,273 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Ovimbundu 37%, Kimbundu 25%, Bakongo 13%,
mestico (zmiešaný európsky a domorodec africký) 2%,
európsky 1%, iný 22%. Aké sú jazyky v krajine Angola?
portugalský 71,2% (oficiálny), Umbundu 23%, Kikongo 8.2%,
Kimbundu 7.8%, Chokwe 6,5%, Nhaneca 3,4%, Nganguela
3,1%, Fiote 2,4%, Kwanhama 2,3%, Muhumbi 2,1%, Luvale
1%, ostatné 3,6%. A náboženstvá: Rímskokatolícke 41,1%,
Protestant 38,1%, Ostatné 8,6%, Žiadne 12,3%. ). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 15.9 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 60.2 rok. Kde ľudia žijú v krajine Angola? Tu:
Väčšina ľudí žije v západnej polovici krajiny; mestské oblasti
predstavujú najvyššiu koncentráciu ľudí, najmä. Hlavné mestské
oblasti krajiny Angola sú: 5,506 miliónov Luanda Luanda



(kapitál); Huambo 1,269 milióna (2015).
Vláda a hospodárstvo - Angola
Hlavné mesto krajiny Angola je Luanda a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 18 provincií (provincie, singular - provincia);
Bengo, Benguela, Bie, Cabinda, Cunene, Huambo, Huila,
Kwando Kubang, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Luanda, Lunda
Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige, Zaire.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Angola, dôležité priemyselné
produkty sú ropné ryby ; diamanty, železnú rudu, fosfáty, živec,
bauxit, urán a zlato; cement; základné kovové výrobky;
spracovanie rýb; spracovanie potravín, pivovarníctvo, tabakové
výrobky, cukor; textil; loď repai. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú , cukrovej trstiny, kávy, sisalu, kukurice, bavlny,
manioku, tapioky, tabaku, zeleniny, plantejnok; hospodárskych
zvierat; lesné výrobky;. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
ropa, diamanty, rafinované ropné produkty, káva, sisal, ryby a
rybie výrobky, drevo, bavlna a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Čína 53,7%, Indie 7,6%, USA 5,6%, Južná Afrika
5,3%, Francúzsko 4,4% (2016),. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú stroje a elektrické zariadenia, vozidiel a náhradné
diely; potraviny, textil, vojenský tovar a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Portugalsko 15,9%, USA 12,5%, Čína
12,2%, Južná Afrika 6,8%, Belgicko 6,3%, Brazília 5,5%,
Spojené kráľovstvo 4,3% (2016). Ako bohatá je krajina
Angola a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $6,800 (2017 odhad). Toto je
pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci



produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 40.5% (2006 odhad).

Mapa - Angola
 

Veľmi odporúčame
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Anguilla - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Anguilla? Začnime týmto:

Kolonizovaný anglickými osadníkmi zo Svätého Krištofa v roku
1650, Anguilla bola spravovaná Veľkou Britániou až do
začiatku 19. storočia, kedy ostrov - proti želaniam obyvateľov
- bol začlenený do jednej britskej závislosti spolu so Svätým
Krištofom a Nevisom. Niekoľko pokusov o oddelenie zlyhalo.
V roku 1971, dva roky po revolte, sa Anguilla konečne nechala
odísť; toto usporiadanie bolo formálne uznané v roku 1980,
pričom sa Anguilla stala samostatnou britskou závislosťou. Dňa
7. septembra 2017 ostrov postihol rozsiahle škody spôsobené
spoločnosťou Hurricane Irma, a to najmä v oblasti komunikácie
a obytnej a podnikateľskej infraštruktúry.

Geografia - Anguilla

Kde na svete je Anguilla?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrovy medzi Karibským
morom a severným Atlantickým oceánom, východne od Puerto
Rico. Celková plocha krajiny Anguilla je 91 km2, z čoho 91
km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: plochý a nízko
položený ostrov koralov a vápenca. Anguilla má najnižší bod
Karibské more 0 m, najvyšší bod Crocus Hill 73 m. Podnebie



je tropické; moderované severovýchodným obchodným
vetrom.

Obyvatelia - Anguilla
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Anguilla. To

číslo je: 17,087 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? africkej / čiernej 85,3%, hispánskej 4,9%,
zmiešané 3,8%, biele 3,2%, východnej indickej / indickej 1%
Nespecifikované 0,3% (2011 est.). Aké sú jazyky v krajine
Anguilla? Angličtina (oficiálne). A náboženstvá: Protestant:
73,2% (anglická 22,7%, metodika 19,4%, letnička 10,5%,
adventista siedmeho dňa 8,3%, baptista 7,1%, cirkev božia
4,9%, prezidenta 0,2%, bratov 0,1%), rímsky katolík 6,8% %,
ostatné kresťanské 10,9%, ostatné 3,2%, nešpecifikované
0,3%, žiadne 4,5% (2011 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 34.8 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81.5
rok. Kde ľudia žijú v krajine Anguilla? Tu: väčšina obyvateľov
je sústredená v údolí v strede ostrova; Územie je pomerne
rovnomerné na juhozápade, ale skôr na severovýchode je.
Hlavné mestské oblasti krajiny Anguilla sú: údolie. Údolie
(hlavné mesto) 1000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Anguilla
Hlavné mesto krajiny Anguilla je Údolie a typ vlády

parlamentnej demokracie (Dom zhromaždenia); samosprávne
zámorské územie Spojeného kráľovstva. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - žiadne (zámorské územie Spojeného



kráľovstva). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Anguilla, dôležité
priemyselné produkty sú turistiky, stavbu lodí, offshore finančné
služby. Dôležité poľnohospodárske produkty sú malé množstvá
tabaku, zeleniny; dobytok zvyšovanie. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú homár, ryby, dobytok, soľ, betónové bloky, rum a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú nevedno.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú paliva, potraviny, vyrába
chemikálie, nákladné vozne, textil a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina Anguilla a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $12,200 (2008 odhad). To je celkom dobré.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 23% (2002 odhad).

Mapa - Anguilla
 



Veľmi odporúčame
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Antigua a Barbuda - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Antigua a Barbuda?

Začnime týmto: Siboney boli prvými ľuďmi, ktorí obývali
ostrovy Antigua a Barbuda v roku 2400 pred naším
letopočtom, ale Arawak Indiáni obsadili ostrovy, keď
Columbus pristál na svojej druhej plavbe v roku 1493. V
ranom španielskom a francúzskom osídlení nasledovala anglická
kolónia v roku 1667. Otroctvo, založená na prevádzku
cukrovarníckych plantáží na Antigue, bola zrušená v roku 1834.
Ostrovy sa stali nezávislým štátom v Britskom spoločenstve
národov v roku 1981. 6. septembra 2017 hurikán Irma prešiel
ostrovom Barbuda, ktorý ničil ostrov a nútil evakuáciu
obyvateľov do Antiguy. Takmer všetky stavby na ostrove
Barbuda boli zničené a vegetácia bola zbavená, ale Antigua
bola ušetrená najhorším.

Geografia - Antigua a Barbuda

Kde na svete je Antigua a Barbuda?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrovy medzi Karibským
morom a severným Atlantickým oceánom, východne-
juhovýchodne od mesta Portoriko. Celková plocha krajiny
Antigua a Barbuda je 442.6 km2 (Antigua 280 km2; Barbuda



161 km2), z čoho 442.6 km2 je zem. Takže toto je pomerne
malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou nízko položené vápencové a koralové
ostrovy s niektorými vyššími vulkanickými oblasťami. Antigua a
Barbuda má najnižší bod Karibské more 0 m, najvyšší bod
Mount Obama 402 m. Podnebie je tropického námorníctva;
malé sezónne teplotné zmeny.

Obyvatelia - Antigua a Barbuda
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Antigua a

Barbuda. To číslo je: 94,731 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? čierna 87,3%, zmiešaná 4,7%,
hispánska 2,7%, biela 1,6%, ostatné 2,7%, neurčené 0,9%
(2011 est.). Aké sú jazyky v krajine Antigua a Barbuda?
Angličtina kreolský. A náboženstvá: Evanjelický 68,3% (17,6%
Anglikánsky, 7,6% Adventist 7,6%, Letničný 12,2%,
Moravský 8,3%, Metodista 5,6%, Wesleyan svätosť 4,5%,
Kostol Boží 4,1%, Baptist 3,6%), Rímskokatolícky 8,2% ,
nešpecifikované 5,5%, žiadne 5,9% (2011 est.). Koľko rokov
je ľudom v priemere? 31.9 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 76.7 rok. Kde ľudia žijú v krajine Antigua a Barbuda? Tu:
Ostrov Antigua je domovom približne 97% obyvateľov; takmer
celé obyvateľstvo Barbuda žije v Codringtone. Hlavné mestské
oblasti krajiny Antigua a Barbuda sú: 22 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Antigua a Barbuda
Hlavné mesto krajiny Antigua a Barbuda je Saint John's a



typ vlády parlamentná demokracia (parlament) pod ústavnou
monarchiou; oblasť spoločenstiev. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 6 farností a 2 závislosťami; Barbuda,
Redonda, Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul,
Saint Peter, Saint Philip. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Antigua a Barbuda, dôležité priemyselné produkty sú cestovný
ruch, živočíšny cestovný ruch, stavebníctvo, ľahká výroba
(odevy, alkohol, domáce spotrebiče). Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Bavlna , ovocie, zelenina,
banány, kokosové orechy, uhorky, mango, cukrová trstina;.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropné produkty, posteľná
bielizeň, ručné práce, elektronické komponenty, dopravné
zariadenia, potraviny a živé zvieratá a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Poľsko 53.2%, Veľká Británia 12.7%,
Kamerun 7.2% USA 4,5% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú potraviny a živé zvieratá, stroje a dopravné
zariadenia, výroba, chemikálie, ropa a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 44,3%, Japonsko 4,7%, Čína
4,1% (2016). Ako bohatá je krajina Antigua a Barbuda a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $26,300 (2017 odhad). To znamená, že
životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Antigua a Barbuda
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Argentína - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Argentína? Začnime týmto:

V roku 1816 vyhlásili Spojené provincie Rio Plata svoju
nezávislosť od Španielska. Po tom, ako Bolívia, Paraguaj a
Uruguaj prešli svojimi samostatnými cestami, oblasť, ktorá
zostala, sa stala Argentínou. Populácia a kultúra krajiny boli
silne formované prisťahovalcami z celej Európy, pričom
Taliansko a Španielsko poskytovali najväčší podiel novo
prichádzajúcich osôb od roku 1860 do roku 1930. Až do
polovice 20. storočia väčšinu histórie Argentíny dominovali
obdobia vnútorného politického konfliktu medzi federalistami a
jednotvármi a medzi civilnými a vojenskými frakciami. Po
druhej svetovej vojne, v ére peronistického populizmu a
priamom a nepriamom vojenskom zasahovaní do následných
vlád nasledovala vojenská junta, ktorá sa ujala moci v roku
1976. Demokracia sa vrátila v roku 1983 po neúspešnej snahe
zabaviť Falklandské ostrovy (Islas Malvinas) silou , a pretrváva
aj napriek mnohým výzvam, z ktorých najvážnejšia bola ťažká
hospodárska kríza v rokoch 2001-02, ktorá viedla k násilným
verejným protestom a následným odstúpeniam niekoľkých
prezidentov. V rokoch 2003 - 15 rokov vládli Peronisté Nestor
a Cristina Fernandez de Kirchner, ktorých politika izolovala
Argentínu a spôsobila ekonomickú stagnáciu. S voľbou
Mauricia Macriho v novembri 2015 začala Argentína obdobie
reformy a medzinárodnej reintegrácie.



Geografia - Argentína

Kde na svete je Argentína? Umiestnenie
tejto krajiny je Južná Južná Amerika, hraničiaca s južným
Atlantickým oceánom, medzi Čile a Uruguajom. Celková
plocha krajiny Argentína je 2,780,400 km2, z čoho 2,736,690
km2 je zem. Takže to je veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: bohatých pláňach
Pampas v severnej polovici, rovinatý na rovinnú plošinu
Patagónie na juhu, drsné Andy pozdĺž západnej borde.
Argentína má najnižší bod Laguna del Carbon -105 m
(nachádza sa medzi Puerto San Julian a Comandante Luis
Piedra Buena v provincii Santa Cruz), najvyšší bod Cerro
Aconcagua 6,962 m (nachádzajúci sa v severozápadnom rohu
provincie Mendoza, najvyšší bod v Južnej Amerike). Podnebie
je prevažne mierne; a juhovýchodne; subantarctic na
juhozápadných.

Obyvatelia - Argentína
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Argentína. To

číslo je: 44,293,293 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Európsky (prevažne španielsky a taliansky zostup)



a mestic (zmiešaný európske a indiánske predkov) 97,2%,
indiánske 2,4%, africký 0,4% (2010 est.). Aké sú jazyky v
krajine Argentína? Spanish (oficiálne) , taliansky, anglicky,
nemecky, francúzsky, domáci (Mapudungunština, Quechua). A
náboženstvá: nominálne rímsky katolík 92% (menej ako 20%
cvičiť), protestanti 2%, židovskej 2%, ostatní 4%. Koľko
rokov je ľudom v priemere? 31.7 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 77.3 rok. Kde ľudia žijú v krajine Argentína?
Tu: on- tretina obyvateľov žije v Buenos Aires; vrecká
aglomerácie sa vyskytujú v severnej a strednej časti krajiny;
Patagónia na juhu zostáva riedko osídlená. Hlavné mestské
oblasti krajiny Argentína sú: Buenos Aires (hlavné mesto) 15,18
milióna; Cordoba 1,511 milióna; Rosario 1,381 milióna;
Mendoza 1,009 milióna; San Miguel de Tucuman 910 000; La
Plata 846.

Vláda a hospodárstvo - Argentína
Hlavné mesto krajiny Argentína je Buenos Aires a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 23 provincií (provincie, singular - provincia) a 1
autonómne mesto; Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego -
Antartida a Islas del Atlantico Sur (Tierra del Fuego), Tucuman.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Argentína, dôležité priemyselné



produkty sú spracovanie potravín pre zvieratá , motorové
vozidlá, spotrebný tovar dlhodobej spotreby, textil, chemikálie a
petrochémia, tlač, metalurgia, oceľ. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Slnečnicových semien, citrónov, sójových bôbov,
hrozna, kukurice, tabaku, arašidov, čaju, pšenice;.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú sójové bôby a deriváty,
ropa a plyn, vozidlá, kukurica, pšenica a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Brazília 15,5%, USA 7,7% % (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje, motorové vozidlá,
ropa a zemný plyn, organické chemikálie, plasty a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Brazília 24,3%, Čína
18,7%, USA 12,5%, Nemecko 5,5%. Ako bohatá je krajina
Argentína a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $20,700 (2017 odhad). To
znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
32.2%.

Mapa - Argentína
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mapa Arménsko. Ale začneme s vlajkou Arménsko tu:
 

Arménsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Arménsko? Začnime týmto:

Arménsko sa pýši tým, že je prvým národom, ktorý formálne
prijíma kresťanstvo (začiatkom 4. storočia). Napriek
obdobiach autonómie sa Arménsko počas storočí dostalo pod
hranice rôznych impérií vrátane rímskeho, byzantského,
arabského, perzského a osmanského. Počas prvej svetovej
vojny v západnej časti Arménska Osmanská ríša zaviedla
politiku núteného presídlenia spojenú s ďalšími tvrdými
praktikami, ktoré viedli k najmenej 1 miliónu smrti Arménov.
Východná oblasť Arménska bola postúpená v roku 1828
pohanom do Ruska; táto časť vyhlásila svoju nezávislosť v roku
1918, ale bola dobytá sovietska červená armáda v roku 1920.
Arméni lídri zostávajú zaujatí dlhým konfliktom s
Azerbajdžanom o Nagorno-Karabach, primárne obývaný
arménskym regiónom, pridelený sovietskym Azerbajdžanom v
dvadsiatych rokoch minulého storočia Moskvou , Arménsko a
Azerbajdžan začali bojovať v oblasti v roku 1988; tento boj
vystupňoval po tom, ako obe krajiny dosiahli nezávislosť od
Sovietskeho zväzu v roku 1991. Do mája 1994, keď došlo k
trojstrannému prímeriu medzi Arménskom, Azerbajdžanom a
Náhorným Karabachom, etnické arménske sily držali nielen
Nagorno-Karabach, ale aj sedem regiónoch - približne 14%
územia Azerbajdžanu. Ekonomiky oboch strán boli poškodené



ich neschopnosťou dosiahnuť podstatný pokrok smerom k
mierovému riešeniu. Turecko uzavrelo spoločnú hranicu s
Arménskom v roku 1993 na podporu Azerbajdžanu v konflikte
s Arménskom v súvislosti s kontrolou Náhorného Karabachu a
okolitých oblastí, čím ďalej brzdila arménsky hospodársky rast.
V roku 2009 začali vedúci arménski lídri snažiť sa o zblíženie s
Tureckom s cieľom zabezpečiť otvorenie hraníc, ale Turecko
zatiaľ neratifikovalo Protokoly o normalizácii vzťahov medzi
týmito dvoma krajinami. V januári 2015 sa Arménsko pripojilo
k Rusku, Bielorusku a Kazachstane ako člen Eurázijskej
hospodárskej únie.

Geografia - Arménsko

Kde na svete je Arménsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhozápadnej Ázie, medzi
Tureckom (na západ) a Azerbajdžanom; poznámka -
Arménsko sa považuje za súčasť Európy; geopoliticky sa dá
zaradiť do Európy, Blízkeho východu alebo oboch. Celková
plocha krajiny Arménsko je 29,743 km2, z čoho 28,203 km2 je
zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: Arménska vysočina s horami;
malá lesná pôda; rýchlo prúdiace rieky; dobrá pôda v údolí
rieky Aras 1,792. Arménsko má najnižší bod rieka Debed 400



m, najvyšší bod Aragats Lerrnagagat '4 090 m. Podnebie je
vysokohorský kontinent, horúce leto, studené zimy.

Obyvatelia - Arménsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Arménsko. To

číslo je: 3,045,191 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Arménsky 98,1%, Yezidi
(Kurd) 1,1%, ostatné 0,7% (2011 est.). Aké sú jazyky v
krajine Arménsko? Arménsky (oficiálny) 97,9%. ). A
náboženstvá: Arménsky apoštolský 92,6%, evanjelický 1%, iný
2,4%, žiadny 1,1%, nespecifikovaný 2,9% (2011 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 35.1 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 74.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Arménsko?
Tu: Väčšina obyvateľstva sa nachádza v severnej polovici
krajiny; hlavné mesto Jerevanu je domovom viac ako päťkrát
viac ľudí ako Gyumri, druhé najväčšie mesto v krajine. Hlavné
mestské oblasti krajiny Arménsko sú: Jerevan (hlavné mesto)
1,044 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Arménsko
Hlavné mesto krajiny Arménsko je Jerevan a typ vlády

parlamentná demokracia. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 11 provincií (marzer, singular - marz); Aragatsotn,
Ararat, Armavir, Geghark'unik, Kotayk, Lorri, Shirak, Syunik,
Tavush, Vayots Dzor, Jerevan. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Arménsko, dôležité priemyselné produkty sú brandy, ťažba,
spracovanie diamant, kovoobrábacie stroje, lisy a iné obrábacie



stroje, elektromotory, úplet, pančuchový tovar, obuv, hodvábne
tkaniny, chemikálie, kamióny, nástroje, mikroelektronika,
šperky, softvér, spracovanie potravín. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Ovocia (najmä hrozna a
marhule), zeleniny; dobytok. Najdôležitejšie vývozné komodity
sú surová meď, železo, farebné kovy, zlato, diamanty, minerálne
výrobky, potraviny, brandy, cigarety, energie a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Rusko 21%, Bulharsko 8,7%,
Gruzínsko 8,1%, Kanada 7,9%, Nemecko 7,9%, Irak 7,8%,
Čína 5,7%, Irán 4,2%, Švajčiarsko 4,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú zemný plyn, ropa,
tabakové výrobky, lieky, automobily a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Rusko 30,7%, Čína 11%, Irán 5,1%,
Turecko 5%, Nemecko 5% (2016). Ako bohatá je krajina
Arménsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $9,100 (2017 odhad). Toto je
pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 32% (2013 odhad).

Mapa - Arménsko
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Aruba - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Aruba? Začnime týmto:

Zistilo sa a žiada o Španielsko v roku 1499, Aruba získal
Holanďan v roku 1636. Ostrovnej ekonomike dominovali tri
hlavných odvetviach. Z rútok z 19. storočia nasledovala
prosperita, ktorú priniesla otvorenie ropnej rafinérie v roku
1924. Posledné desaťročia 20. storočia zaznamenali boom v
odvetví cestovného ruchu. Aruba odišla z Holandských Antíl v
roku 1986 a stala sa samostatným, autonómnym členom
Holandského kráľovstva. Pohyb smerom k úplnej nezávislosti
bol na žiadosť Aruby zastavený v roku 1990.

Geografia - Aruba

Kde na svete je Aruba? Umiestnenie
tejto krajiny je Karibik, ostrov v Karibskom mori, severne od
Venezuely. Celková plocha krajiny Aruba je 180 km2, z čoho
180 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: s niekoľkými
kopcami; neznáma vegetácia. Aruba má najnižší bod Karibské
more 0 m, najvyšší bod Ceru Jamanota 188 m. Podnebie je
tropických morí; malá sezónna teplotná zmena.



Obyvatelia - Aruba
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Aruba. To

číslo je: 115,120 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? holandský 82,1%, kolumbijský 6,6%, venezuelský
2,2%, dominikánsky 2,2%, haitský 1,2%, iný 5,5%,
nespecifikovaný 0,1% 2010 est.). Aké sú jazyky v krajine
Aruba? Papiamento (oficiálny jazyk), ktorý je zmesou
portugalčiny, španielčiny, holandčiny, angličtiny a v menšej miere
aj francúzštiny, ako aj prvkov afrických jazykov a jazyka
Arawaku 69,4%, španielčina 13,7% , Anglicky (široko
hovorené) 7,1%, holandský (oficiálny) 6,1%, čínsky 1,5%, iný
1,7%, nespecifikovaný 0,4% (2010 est.). A náboženstvá:
Rímskokatolícky 75.3%, protestantský 4.9% Anglikánsky
0,4%, iný protestantský 2,7%), svedok Jehovov 1,7%, iní
12%, žiaden 5,5%, nešpecifikovaný 0,5% (rok 2010). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 39.3 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 76.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Aruba? Tu:
Väčšina obyvateľov žije v alebo okolo Oranjestad a San
Nicolaas ; väčšina usadlostí býva umiestnená na menej horskej
západnej strane ostrova. Hlavné mestské oblasti krajiny Aruba
sú: Oranjestad (hlavné mesto) 29 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Aruba
Hlavné mesto krajiny Aruba je Oranjestad a typ vlády

parlamentná demokracia (legislatíva); časť Holandského
kráľovstva. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - žiadne
(časť Holandského kráľovstva). Pokiaľ ide o ekonomiku



krajiny Aruba, dôležité priemyselné produkty sú cestovný ruch,
zariadenia na prekládku ropy, bankovníctvo. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Aloes; hospodárskych zvierat;
rybársky. Najdôležitejšie vývozné komodity sú živé zvieratá a
živočíšne produkty, umenie a zberateľské predmety, stroje a
elektrické zariadenia, dopravné zariadenia a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Kolumbia 23,4%, USA 19,8%,
Holandsko 16,9%, Venezuela 13,9%. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú stroje a elektrické zariadenia, rafinovaný olej na
paliva a reexport, chemikálie; potraviny a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 55,4%, Holandsko 12,6%
(2016). Ako bohatá je krajina Aruba a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$25,300 (2011 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu
dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Aruba
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Austrália - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Austrália? Začnime týmto:

Prehistorickí osadníci prišli na kontinent z juhovýchodnej Ázie
najmenej 40 000 rokov, kým prvý Európania začali skúmať v
17. storočí. Žiadne formálne územné požiadavky neboli podané
až do roku 1770, kedy kapitán James COOK získal východné
pobrežie v mene Veľkej Británie (všetky Austrálie boli
vyhlásené za britské územie v roku 1829 s vytvorením kolónie
Západnej Austrálie). Šesť kolónií vzniklo koncom 18. a 19.
storočia. federovali sa a stali sa Austrálskym spoločenstvom v
roku 1901. Nová krajina využila svoje prírodné zdroje na
rýchle rozvíjanie poľnohospodárskeho a výrobného priemyslu a
významne prispela k spojeneckému úsiliu vo svetových vojnách
I a II. V posledných desaťročiach sa Austrália stala
medzinárodne konkurencieschopnou, vyspelé trhové
hospodárstvo z veľkej časti vďaka hospodárskym reformám
prijatým v 80. rokoch minulého storočia a jeho umiestneniu v
jednom z najrýchlejšie rastúcich regiónov svetového
hospodárstva. Medzi dlhodobé obavy patrí starnutie
obyvateľstva, tlak na infraštruktúru a environmentálne otázky,
ako sú povodne, suchá a požiare. Austrália je najsušší obývaný
kontinent na svete, čo spôsobuje, že je obzvlášť citlivá na výzvy
klimatických zmien. Austrália je domovom 10% svetovej
biodiverzity a veľké množstvo jej flóry a fauny neexistuje nikde
inde na svete. Austrália je najsušší obývaný kontinent na svete,
čo spôsobuje, že je obzvlášť citlivá na výzvy klimatických



zmien. Austrália je domovom 10% svetovej biodiverzity a
veľké množstvo jej flóry a fauny neexistuje nikde inde na svete.
Austrália je najsušší obývaný kontinent na svete, čo spôsobuje,
že je obzvlášť citlivá na výzvy klimatických zmien. Austrália je
domovom 10% svetovej biodiverzity a veľké množstvo jej flóry
a fauny neexistuje nikde inde na svete.

Geografia - Austrália

Kde na svete je Austrália?
Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, kontinent medzi Indickým
oceánom a južným Tichým oceánom. Celková plocha krajiny
Austrália je 7,741,220 km2, z čoho 7,682,300 km2 je zem. Je
to jedna z najväčších krajín sveta. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou nízke náhorné plošiny
s púšťami; úrodná rovina na juhovýchode. Austrália má najnižší
bod jazero Eyre -15 m, najvyšší bod hora Kosciuszko 2,228
m. Podnebie je všeobecne vyprázdnených do polárnych; mierny
na juhu a na východ; tropické na severe.

Obyvatelia - Austrália
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Austrália. To

číslo je: 23,232,413 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Anglický 25,9%, austrálsky 25,4%, írskej 7,5%,
škótske 6,4%, taliansky 3,3%, nemecký 3,2%, čínsky 3,1%,
indickej 1.4 %, Gréčtina 1,4%, holandčina 1,2%, ostatné
15,8% (vrátane austrálskeho pôvodného .5%), nešpecifikované



5,4%. Aké sú jazyky v krajine Austrália? angličtina 76,8%,
mandarínčina 1,6%, taliančina 1,4%, arabčina 1,3%, gréčtina
1,2%, kantonská 1,2% 1,1%, ostatné 10,4%, nešpecifikované
5% (v roku 2011). A náboženstvá: Protestant 23,1%
(anglikánsky 13,3%, zjednocujúci cirkev 3,7%, presbyterián a
reformovaný 2,3%, baptist 1,5%, letničný 1,1%, evanjelický
.7%, iný protestantský .5%), rímskokatolíci 22.6%, iní
kresťania 4.2%, moslimovia 2,6%, budhistický 2,4%,
ortodoxný 2,3% (východná pravoslávna 2,1%, orientálna
pravoslávna .2%), hinduistická 1,9%, iná 1,3%, žiadna 30,1%,
nešpecifikovaná 9,6% (2016 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 38.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 82.3
rok. Kde ľudia žijú v krajine Austrália? Tu: populácia je
primárne umiestnená na okraji, s najvyššou koncentráciou
obyvateľov na juhovýchode; stredné centrum obyvateľstva sa
nachádza na západe v Perthe a okolo neho; štátov a území,
nový južný Wales má zďaleka najväčšiu populáciu; interiér,
alebo "outback", má veľmi nízku populáciu. Hlavné mestské
oblasti krajiny Austrália sú: Sydney 4,505 miliónov; Melbourne
4,203 milióna; Brisbane 2,202 milióna; Perth 1,861 milióna;
Adelaide 1,256 milióna; Canberra (hlavné mesto) 423 000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Austrália
Hlavné mesto krajiny Austrália je Canberra a typ vlády

Parlamentnej demokracie (federálny parlament) pod ústavnou
monarchiou; oblasť spoločenstiev. Poďme sa pozrieť na



správne rozdelenie - 6 štátov a 2 území; Austrálske hlavné
mesto, Nový Južný Wales, Severné teritórium, Queensland,
Južná Austrália, Tasmánia, Victoria, Západná Austrália. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Austrália, dôležité priemyselné
produkty sú baníctvo, priemyselné a dopravné zariadenia,
spracovanie potravín, chemikálie, oceľ. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú pšenica, jačmeň, cukrová
trstina, ovocie; dobytok, ovce, hydina. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú uhlia, železná ruda, zlato, mäso, vlna, oxid hlinitý,
pšenica, stroje a dopravné zariadenia a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Čína 30.5%, Japonsko 12.4% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a dopravné
zariadenia, počítače a kancelárske stroje, telekomunikačné
zariadenia a ich časti; ropa a ropné produkty a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 23,4%, USA 11,5%, Japonsko
7,8%, Thajsko 5,6%, Nemecko 5,3%, Južná Kórea 4,3%
(2016). Ako bohatá je krajina Austrália a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$49,900 (2017 odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere
bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Austrália
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Rakúsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Rakúsko? Začnime týmto:

Hneď ako bolo centrom moci veľkej rakúsko-uhorskej
monarchie, Rakúsko bolo po porážke v prvej svetovej vojne
zredukované na malú republiku. Po pripojení nacistického
Nemecka v roku 1938 a následnej okupácii víťaznými
spojencami v roku 1945 zostalo rakúske postavenie nejasné
Dekáda. Štátna zmluva podpísaná v roku 1955 ukončila
okupáciu, uznala nezávislosť Rakúska a zakázala zjednotenie s
Nemeckom. Ústavný zákon v tom istom roku vyhlásil "trvalú
neutralitu" krajiny za podmienku sovietskej vojenskej retrakcie.
Rozpad Sovietskeho zväzu v roku 1991 a vstup Rakúska do
EÚ v roku 1995 zmenili zmysel tejto neutrality. Rakúska
prosperujúca a demokratická krajina vstúpila do Hospodárskej
a menovej únie EÚ v roku 1999.

Geografia - Rakúsko

Kde na svete je Rakúsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Európa,. Celková plocha



krajiny Rakúsko je 83,871 km2, z čoho 82,445 km2 je zem.
Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: prevažne horami (Alpy) na západe a
juhu; väčšinou rovinatá alebo mierne svahovitá pozdĺž
východného a severného okraja. Rakúsko má najnižší bod
Neusiedler See 115 m, najvyšší bod Grossglockner 3 798 m.
Podnebie je mierneho; kontinentálne, oblačno; studené zimy s
častým dažďom a snehom v nížinách a snehom v horách; mierne
leta s príležitostnými prehánkami.

Obyvatelia - Rakúsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Rakúsko. To

číslo je: 8,754,413 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Rakúšania 91,1%, bývalí
juhoslovanci 4% (vrátane Chorvátov, Slovincov, Srbov a
Bosniakov), Turci 1,6%, Nemci 0,9%, iní alebo neurčené 2,4%
(sčítanie v roku 2001). Aké sú jazyky v krajine Rakúsko?
Nemecké (oficiálne celoštátne) 88,6%, Turecké 2,3% 2,2%,
chorvátsky (úradník v Burgenlande) 1,6%, iní (vrátane
slovinčanov, úradníkov v južnom Korutánsku a maďarských
úradníkov v Burgenlande) 5,3% (2001 est.). A náboženstvá:
Katolícki 73.8% ), Protestantské 4,9%, moslimské 4,2%,
pravoslávne 2,2%, ostatné 0,8% (zahŕňa iné kresťanské),
žiadne 12%, neurčené 2% (2001 est.). Koľko rokov je ľudom
v priemere? 44 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81.6
rok. Kde ľudia žijú v krajine Rakúsko? Tu: Severné a východné



časti krajina je husto obývaná; takmer dve tretiny obyvateľov
žije v mestských oblastiach. Hlavné mestské oblasti krajiny
Rakúsko sú: Viedeň (hlavné mesto) 1,753 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Rakúsko
Hlavné mesto krajiny Rakúsko je Viedeň a typ vlády

Federálna parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 štátov (Bundeslaender, singulárny - Bundesland);
Burgenland, Kaernten (Dolné Rakúsko), Oberoesterreich
(Horné Rakúsko), Salzburg, Štajersko, Tyrolsko, Vorarlberg,
Wien (Viedeň). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Rakúsko,
dôležité priemyselné produkty sú stavebníctvo, strojné
zariadenia, dopravné prostriedky a časti, potraviny, kovy,
chemikálie, drevo, papier a lepenka, komunikačné zariadenia,
cestovný ruch. Dôležité poľnohospodárske produkty sú ,
zemiakov, vína, ovocia; mliečne výrobky, hovädzí dobytok,
ošípané, hydina; drevo a iné lesnícke výrobky. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú stroje a zariadenia, motorové vozidlá a ich
časti, papier a lepenka, a ocele, textil, potraviny a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko 29,9%,
USA 6,3%, Taliansko 6,2%, Švajčiarsko 5,7%, Slovensko
4,4% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, motorové vozidlá, chemikálie, kovové výrobky,
ropa a ropné produkty, zemný plyn; potraviny a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Nemecko 42,5%, Taliansko 6%,
Švajčiarsko 5,6%, Česká republika 4,4%, Holandsko 4%
(2016). Ako bohatá je krajina Rakúsko a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$49,200 (2017 odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere



bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 4% (2014 odhad).

Mapa - Rakúsko
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Azerbajdžan

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Azerbajdžan.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Azerbajdžan. Ale začneme s vlajkou Azerbajdžan tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Azerbajdžan - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Azerbajdžan? Začnime

týmto: Azerbajdžan - národ s väčšinovo-tureckou a väčšinovo-
šíitskou moslimskou populáciou - bol krátko nezávislý (od roku
1918 do roku 1920) po páde ruskej ríše; následne bol
začlenený do Sovietskeho zväzu sedem desaťročí. Azerbajdžan
má ešte vyriešiť svoj konflikt s Arménskom nad Nagorno-
Karabachom, primárne etnickým obytným regiónom, ktoré
Moskva uznala v roku 1923 za autonómnu republiku v
sovietskom Azerbajdžane po tom, čo Arménsko a Azerbajdžan
spochybnili štatút územia. Arménsko a Azerbajdžan obnovili
svoj spor o oblasť v roku 1988; boj vzrástol vojensky po tom,
ako obidve krajiny dosiahli nezávislosť od Sovietskeho zväzu v
roku 1991. Do mája 1994, kedy sa uzavrelo prímerie, etnické
arménske sily držali nielen Nagorno-Karabach, ale aj sedem
okolitých provincií na území Azerbajdžanu. Minsková skupina
OBSE, ktorej spolupredsedá USA, Francúzsko a Rusko, je
rámec vytvorený na sprostredkovanie mierového riešenia
konfliktu. Korupcia v krajine je rozšírená a vláda, ktorá v
referende v roku 2009 vylúčila prezidentské termíny a schválila
rozšírenie prezidentských podmienok z 5 na 7 rokov v roku
2016, bola obvinená z autoritárstva. Hoci sa miera chudoby
znížila a investície do infraštruktúry v posledných rokoch
výrazne vzrástli z dôvodu príjmov z produkcie ropy a zemného
plynu, reformy nedostatočne riešili nedostatky vo väčšine
vládnych inštitúcií, najmä v oblasti vzdelávania a zdravotníctva,



ako aj súdneho systému , ktorej spolupredsedá USA,
Francúzsko a Rusko, je rámec vytvorený na sprostredkovanie
mierového riešenia konfliktu. Korupcia v krajine je rozšírená a
vláda, ktorá v referende v roku 2009 vylúčila prezidentské
termíny a schválila rozšírenie prezidentských podmienok z 5 na
7 rokov v roku 2016, bola obvinená z autoritárstva. Hoci sa
miera chudoby znížila a investície do infraštruktúry v posledných
rokoch výrazne vzrástli z dôvodu príjmov z produkcie ropy a
zemného plynu, reformy nedostatočne riešili nedostatky vo
väčšine vládnych inštitúcií, najmä v oblasti vzdelávania a
zdravotníctva, ako aj súdneho systému , ktorej spolupredsedá
USA, Francúzsko a Rusko, je rámec vytvorený na
sprostredkovanie mierového riešenia konfliktu. Korupcia v
krajine je rozšírená a vláda, ktorá v referende v roku 2009
vylúčila prezidentské termíny a schválila rozšírenie
prezidentských podmienok z 5 na 7 rokov v roku 2016, bola
obvinená z autoritárstva. Hoci sa miera chudoby znížila a
investície do infraštruktúry v posledných rokoch výrazne vzrástli
z dôvodu príjmov z produkcie ropy a zemného plynu, reformy
nedostatočne riešili nedostatky vo väčšine vládnych inštitúcií,
najmä v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, ako aj súdneho
systému , ktorá v referende v roku 2009 vylúčila limity
prezidentských funkcií a schválila rozšírenie prezidentských
podmienok z 5 na 7 rokov v roku 2016, bola obvinená z
autoritárstva. Hoci sa miera chudoby znížila a investície do
infraštruktúry v posledných rokoch výrazne vzrástli z dôvodu
príjmov z produkcie ropy a zemného plynu, reformy
nedostatočne riešili nedostatky vo väčšine vládnych inštitúcií,



najmä v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, ako aj súdneho
systému , ktorá v referende v roku 2009 vylúčila limity
prezidentských funkcií a schválila rozšírenie prezidentských
podmienok z 5 na 7 rokov v roku 2016, bola obvinená z
autoritárstva. Hoci sa miera chudoby znížila a investície do
infraštruktúry v posledných rokoch výrazne vzrástli z dôvodu
príjmov z produkcie ropy a zemného plynu, reformy
nedostatočne riešili nedostatky vo väčšine vládnych inštitúcií,
najmä v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, ako aj súdneho
systému ,

Geografia - Azerbajdžan

Kde na svete je Azerbajdžan?
Umiestnenie tejto krajiny je Južnej časti Ázie, hraničiacich s
Kaspickým morom, medzi Iránom a Ruskom, s malou
európskou časťou severne od Kaukazu. Celková plocha
krajiny Azerbajdžan je 86,600 km2, z čoho 82,629 km2 je
zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: veľká, plochá Kur-Araz
Ovaligi (Kura- Araksská nížina, veľa pod morskou hladinou) s
Veľkým Kaukazom na severe, Qarabag Yaylasi (Karabakh
Upland) na západe; Baku leží na Abseron Yasaqligi (polostrov
Apsheron), ktorý vyčnieva do Kaspického mora. Azerbajdžan



má najnižší bod Kaspické more -28 m, najvyšší bod Bazarduzu
Dagi 4 466 m. Podnebie je suchá, semiarídna stepná.

Obyvatelia - Azerbajdžan
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Azerbajdžan.

To číslo je: 9,961,396 (7/2017 odhad). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Azerbajdžanský
91,6%, Lezghin 2%, ruský 1,3%, arménske o 1,3%, Talysh
1,3%, ostatní 2,4%. Aké sú jazyky v krajine Azerbajdžan?
Azerbajdžanský (Azeri) (oficiálne) 92,5%, ruský 1,4%,
arménskej 1,4%, ostatní 4,7% (2009 est.). A náboženstvá:
moslim 96,9% (prevažne Shia), Christian 3%, ostatné. Koľko
rokov je ľudom v priemere? 31.3 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 72.8 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Azerbajdžan? Tu: najvyššie hustota obyvateľstva sa nachádza v
ďalekej východnej oblasti grófa, v Baku av jeho okolí; okrem
menších urbanizovaných oblastí, zvyšok krajiny má pomerne
ľahkú a rovnomerne rozloženú populáciu. Hlavné mestské
oblasti krajiny Azerbajdžan sú: BAKU (hlavné mesto) 2,374
milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Azerbajdžan
Hlavné mesto krajiny Azerbajdžan je Baku (Baki, Baky) a

typ vlády prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 66 rayónov (rayonlar, rayon - singular), 11 miest
(saharlar, sahar - singular);. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Azerbajdžan, dôležité priemyselné produkty sú ropné a ropné



produkty, zemný plyn, zariadenia na ropné oblasti; oceľ, železná
ruda; cement; chemikálie a petrochémia; textílie. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Ovocia, zeleniny, obilia, ryže,
hrozna, čaju, bavlny a tabaku; hovädzí dobytok, ošípané, ovce,
kozy. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa a plyn zhruba
90%, stroje, potraviny, bavlna a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Taliansko 19,9%, Nemecko 10,5%, Francúzsko
8%, Indonézia 5,8%, Česká republika 5,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a zariadenia,
potraviny, kovy, chemikálie a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Rusko 15,7%, Turecko 12,5%, USA 9,6%,
Nemecko 7,5% %, Japonsko 6,2%, Čína 5,4%, Spojené
kráľovstvo 5,4% (2016). Ako bohatá je krajina Azerbajdžan a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $17,400 (2017 odhad). To je celkom dobré.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 4.9% (2015 odhad).

Mapa - Azerbajdžan
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Bahamy

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Bahamy.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Bahamy. Ale začneme s vlajkou Bahamy tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Bahamy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Bahamy? Začnime týmto:

Indy Lucayan obývali ostrovy, keď Kryštof Kolumbus prvýkrát
nastúpil do nového sveta v San Salvadore v roku 1492. Britské
osídlenie ostrovov sa začalo v roku 1647; Ostrovy sa stali
kolóniou v roku 1783. Pirátstvo sa darilo v 17. a 18. storočí
kvôli tomu, že Bahamy v tesnej blízkosti dopravných pruhov.
Odvtedy, čo dosiahla nezávislosť od Spojeného kráľovstva v
roku 1973, Bahamy prosperovali prostredníctvom cestovného
ruchu, medzinárodného bankovníctva a riadenia investícií. Kvôli
svojmu umiestneniu je krajina hlavným prekládkovým miestom
pre nelegálne drogy, najmä zásielky do USA a Európy a jeho
územie sa používa na pašovanie nelegálnych migrantov do
USA.

Geografia - Bahamy

Kde na svete je Bahamy?
Umiestnenie tejto krajiny je reťaz ostrovov v severnom
Atlantickom oceáne, juhovýchodne od Floridy, severovýchodne
od Kuby. Celková plocha krajiny Bahamy je 13,880 km2, z
čoho 10,010 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
dlhé, ploché koralové útvary s niektorými nízkymi zaoblenými



vrchmi. Bahamy má najnižší bod Atlantský oceán 0 m, najvyšší
bod Mount Alvernia na ostrove Cat 64 m. Podnebie je tropické
morské oblasti; moderné teplými vodami v Gulf Stream.

Obyvatelia - Bahamy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Bahamy. To

číslo je: 329,988. Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto žije tu?
čierny 90,6%, biely 4,7%, čierny a biely 2,1%, ostatné 1,9%,
nespecifikované 0,7% (2010 est.). Aké sú jazyky v krajine
Bahamy? Anglický (oficiálny), kreolský (medzi haitskými
prisťahovalcami). A náboženstvá: Protestant 69,9% (vrátane
baptistov 34,9%, anglikánskej 13,7%, letničných 8,9%
adventistov siedmeho dňa 4,4%, metodistov 3,6%, cirkví
božích 1,9%, bratov 1,6%), rímskokatolíkov 12%, iných
kresťanov 13% 1,1%), iné 0,6%, žiadne 1,9%,
nešpecifikované 2,6% (v roku 2010). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 32 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 72.6
rok. Kde ľudia žijú v krajine Bahamy? Tu: Väčšina obyvateľov
žije v mestských oblastiach, pričom dve tretiny žijú na ostrove
New Providence, kde je Nassau nachádza. Hlavné mestské
oblasti krajiny Bahamy sú: Nassau (kapitál) 267,000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Bahamy
Hlavné mesto krajiny Bahamy je Nassau a typ vlády

parlamentnej demokracie (parlament) v rámci konštitučná
monarchia; oblasť Commonwealthu. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 31 okresov; Acklins ostrovy, Berry



ostrovy, Bimini, Black Abbey, centrálny Andros, Central
Eleuthera, Mesto Freeport, Crooked Island a Long Cay, East
Grand Bahama, Exuma, Grand Cay, Harbour Island, Long
Island, Mangrove Cay, Mayaguana, Moorov ostrov, Severný
Abakus, Severný Andros, Severný Eleuthera, Ragged Island,
Rum Cay, San Salvador, South Abaco, South Andros, South
Eleuthera, Španielsky Wells, West Grand Bahama. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Bahamy, dôležité priemyselné produkty sú
cestovný ruch, bankový sektor, zásobovanie ropou, námorný
priemysel, prekládka a logistika, soľ, aragonit, liečivá. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Citrusov, zeleniny; hydina,.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú Homáre, aragonity, surová
soľ, polystyrénové výrobky a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú US 53,4%, Namíbia 31,4% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a dopravné
zariadenia, výrobky, chemikálie, minerálne palivá; potraviny a
živé zvieratá a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú USA
81,8% (2016). Ako bohatá je krajina Bahamy a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $25,100 (2017 odhad). To znamená, že životná úroveň
je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 9.3% (2010 odhad).

Mapa - Bahamy
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Bahrajn

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Bahrajn.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Bahrajn. Ale začneme s vlajkou Bahrajn tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Bahrajn - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Bahrajn? Začnime týmto: V

roku 1783 sa rodina sunnitov Al-Khalifa dostala do moci v
Bahrajne. Aby zabezpečil tieto podniky, uzavrel so Spojeným
kráľovstvom niekoľko zmlúv v priebehu 19. storočia, ktoré
urobili Bahrajn britským protektorátom. Súostrovie získalo
svoju nezávislosť v roku 1971. Trvalý pokles výroby ropy a
rezervy od roku 1970 viedol Bahrajn k tomu, aby podnikol
kroky na diverzifikáciu svojej ekonomiky, v procese rozvoja
spracovania ropy a rafinácie, výroby hliníka a pohostinstva a
maloobchodu. Snažila sa stať sa popredným regionálnym
bankovým centrom, najmä pokiaľ ide o islamské financie. Malá
veľkosť Bahrajnu, centrálna poloha medzi krajinami Perzského
zálivu, ekonomická závislosť na Saudskej Arábii a blízkosť
Iránu si od nej vyžadujú, aby zohrával vo svojich väčších
susedoch jemný vyrovnávací akt v zahraničných záležitostiach.
Jeho zahranično-politické aktivity sú zvyčajne v súlade so
Saudskou Arábiou a SAE. Kráľovská rodina sunnitov sa už
dlho snažila zvládnuť vzťahy s veľkým obyvateľstvom šiitskej
väčšiny. Na začiatku roka 2011, počas arabských povstáv inde
v regióne, bahrajnská vláda čelila podobným
prodemokratickým a reformným protestom doma s policajnými
a vojenskými aktivitami vrátane rozmiestnenia bezpečnostných
síl Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive do Bahrajnu.
Politické rokovania medzi vládou a opozičnými a loajálnymi



politickými skupinami v priebehu roku 2014 nedosiahli dohodu
a podnietili opozičnú politickú spoločnosť, aby bojoval o voľby
do zákonodarných a obecných rád koncom roka 2014.
Pretrvávajúca nespokojnosť s politickým stavom stále
pokračuje v sporadických stretoch medzi demonštrantmi a
bezpečnostných síl. Kráľovská rodina sunnitov sa už dlho
snažila zvládnuť vzťahy s veľkým obyvateľstvom šiitskej
väčšiny. Na začiatku roka 2011, počas arabských povstáv inde
v regióne, bahrajnská vláda čelila podobným
prodemokratickým a reformným protestom doma s policajnými
a vojenskými aktivitami vrátane rozmiestnenia bezpečnostných
síl Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive do Bahrajnu.
Politické rokovania medzi vládou a opozičnými a loajálnymi
politickými skupinami v priebehu roku 2014 nedosiahli dohodu
a podnietili opozičnú politickú spoločnosť, aby bojoval o voľby
do zákonodarných a obecných rád koncom roka 2014.
Pretrvávajúca nespokojnosť s politickým stavom stále
pokračuje v sporadických stretoch medzi demonštrantmi a
bezpečnostných síl. Kráľovská rodina sunnitov sa už dlho
snažila zvládnuť vzťahy s veľkým obyvateľstvom šiitskej
väčšiny. Na začiatku roka 2011, počas arabských povstáv inde
v regióne, bahrajnská vláda čelila podobným
prodemokratickým a reformným protestom doma s policajnými
a vojenskými aktivitami vrátane rozmiestnenia bezpečnostných
síl Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive do Bahrajnu.
Politické rokovania medzi vládou a opozičnými a loajálnymi
politickými skupinami v priebehu roku 2014 nedosiahli dohodu
a podnietili opozičnú politickú spoločnosť, aby bojoval o voľby



do zákonodarných a obecných rád koncom roka 2014.
Pretrvávajúca nespokojnosť s politickým stavom stále
pokračuje v sporadických stretoch medzi demonštrantmi a
bezpečnostných síl. v arabských povstaniach inde v regióne
bahrajnská vláda čelila podobným prodemokratickým a
reformným protestom doma s policajnými a vojenskými
činnosťami vrátane rozmiestnenia bezpečnostných síl Rady pre
spoluprácu v Perzskom zálive v Bahrajne. Politické rokovania
medzi vládou a opozičnými a loajálnymi politickými skupinami v
priebehu roku 2014 nedosiahli dohodu a podnietili opozičnú
politickú spoločnosť, aby bojoval o voľby do zákonodarných a
obecných rád koncom roka 2014. Pretrvávajúca nespokojnosť
s politickým stavom stále pokračuje v sporadických stretoch
medzi demonštrantmi a bezpečnostných síl. v arabských
povstaniach inde v regióne bahrajnská vláda čelila podobným
prodemokratickým a reformným protestom doma s policajnými
a vojenskými činnosťami vrátane rozmiestnenia bezpečnostných
síl Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive v Bahrajne. Politické
rokovania medzi vládou a opozičnými a loajálnymi politickými
skupinami v priebehu roku 2014 nedosiahli dohodu a podnietili
opozičnú politickú spoločnosť, aby bojoval o voľby do
zákonodarných a obecných rád koncom roka 2014.
Pretrvávajúca nespokojnosť s politickým stavom stále
pokračuje v sporadických stretoch medzi demonštrantmi a
bezpečnostných síl.

Geografia - Bahrajn



Kde na svete je Bahrajn? Umiestnenie
tejto krajiny je Stredný východ, súostrovie v Perzskom zálive,
východne od Saudskej Arábie. Celková plocha krajiny Bahrajn
je 760 km2, z čoho 760 km2 je zem. Takže toto je pomerne
malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou nízka púšť obyčajná stúpajúca mierne až
nízka stredná zrážka. Bahrajn má najnižší bod Perský záliv 0 m,
najvyšší bod Jabal ad Dukhan 135 m. Podnebie je ; mierne,
príjemné zimy; veľmi horúce, vlhké letá.

Obyvatelia - Bahrajn
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Bahrajn. To

číslo je: 1,410,942 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije
tu. Kto žije tu? Bahrajn 46%, ázijský 45,5%, iní arabskí 4,7%,
afričtí 1,6%, európski 1%, iní 1,2% (zahŕňa štátnych
príslušníkov krajín Zálivu, Severnej a Južnej Ameriky a
oceáncov. Aké sú jazyky v krajine Bahrajn? ) , Anglicky,
perzský, urdský. A náboženstvá: moslim 70,3%, kresťan
14,5%, hinduistický 9,8%, budhistický 2,5%, židovský 0,6%,
ľudové náboženstvo. Koľko rokov je ľudom v priemere? 32.3
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich



očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 79 rok. Kde ľudia
žijú v krajine Bahrajn? Tu: Najmenšia populácia štátov
Perzského zálivu, ale miera urbanizácie presahuje 90% ;
najväčšia koncentrácia osídlenia sa nachádza na ďalekom
severnom konci ostrova Manamah a Al Muharraq. Hlavné
mestské oblasti krajiny Bahrajn sú: Manama (hlavné mesto) 411
000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Bahrajn
Hlavné mesto krajiny Bahrajn je Manama a typ vlády

ústavná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie -
4 guvernoráty (muhafazat, singular - muhafazah); Asimah
(hlavné mesto), Janubiyah (juh), Muharraq, Shamaliyah (sever).
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Bahrajn, dôležité priemyselné
produkty sú spracovanie ropy a rafinácia, tavenie hliníka, železa
peletizácia, hnojivá, islamskej a offshore bankovníctva,
poisťovníctva, lode opravy, turistika. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Ovocia, zeleniny; hydina,
mliečne výrobky; krevety, ryby. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú ropy a ropných produktov, hliník, textílie a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú saudskej 18,3%, UAE
17,5%, v USA o 11,1%, Japonsko 8,7%, Katar 4,8%, Čína
4,2% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropa,
stroje, chemikálie a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Čína 9,7%, USA 8,6%, Spojené arabské emiráty 7,4%,
Japonsko 6,1%, Saudská Arábia 5,5%. Ako bohatá je krajina
Bahrajn a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $51,800 (2017 odhad). To
znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to



znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
neznáme%.

Mapa - Bahrajn
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Bangladéš

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Bangladéš.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Bangladéš. Ale začneme s vlajkou Bangladéš tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Bangladéš - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Bangladéš? Začnime týmto:

Obrovská delta oblasť, ktorá vznikla na sútoku rieky Gangy a
rieky Brahmaputra - teraz nazývanej Bangladéš - bola voľne
zakomponovaná základňa rôznych impérií zameraných na
Gangeticovu rovinu počas veľkej časti prvého tisícročia AD
moslimských konverzií a osídlenia v regióne v 10. storočí,
predovšetkým od arabských a perzských obchodníkov a
kazateľov. Európania založili obchodné miesta v oblasti v 16.
storočí. Nakoniec oblasť známa ako Bengálska, predovšetkým
hinduistická v západnej časti a väčšinou moslimská vo
východnej polovici, sa stala súčasťou britskej Indie. Rozdelenie
v roku 1947 vyústilo do východného krídla Pakistanu v
moslimskej väčšinovej oblasti, ktorá sa stala východným
Pakistanom. Vyzýva na väčšiu autonómiu a nepriateľstvo medzi
východným a západným krídlami Pakistanu, ktoré viedli k
bengálskemu hnutiu nezávislosti. Toto hnutie, Táto vláda vrátila
krajinu na plne demokratickú vládu v decembri 2008 s voľbami
AL a premiéra Sheikh Hasina. V januári 2014 národná voľba
prevzala národnú voľbu prevažnou väčšinou po tom, čo sa
BNP bojkotovala, a predĺžil funkciu predsedu vlády Hasiny.
Pomocou medzinárodnej rozvojovej pomoci Bangladéš znížila
mieru chudoby z viac ako polovicu obyvateľstva na menej ako
tretinu, dosiahla rozvojové ciele tisícročia pre zdravie matiek a
detí a po nezávislosti dosiahla veľký pokrok v oblasti



potravinovej bezpečnosti. Ekonomika sa v posledných dvoch
desaťročiach zvýšila približne o 6% ročne a krajina dosiahla v
roku 2015 úroveň nižších stredných príjmov Svetovej banky.
úradujúci štátny zväz zvíťazil v národných voľbách drvivou
väčšinou po tom, ako sa BNP bojkotoval, čím predĺžil funkciu
premiéra Hasiny. Pomocou medzinárodnej rozvojovej pomoci
Bangladéš znížila mieru chudoby z viac ako polovicu
obyvateľstva na menej ako tretinu, dosiahla rozvojové ciele
tisícročia pre zdravie matiek a detí a po nezávislosti dosiahla
veľký pokrok v oblasti potravinovej bezpečnosti. Ekonomika
sa v posledných dvoch desaťročiach zvýšila približne o 6%
ročne a krajina dosiahla v roku 2015 úroveň nižších stredných
príjmov Svetovej banky. úradujúci štátny zväz zvíťazil v
národných voľbách drvivou väčšinou po tom, ako sa BNP
bojkotoval, čím predĺžil funkciu premiéra Hasiny. Pomocou
medzinárodnej rozvojovej pomoci Bangladéš znížila mieru
chudoby z viac ako polovicu obyvateľstva na menej ako tretinu,
dosiahla rozvojové ciele tisícročia pre zdravie matiek a detí a po
nezávislosti dosiahla veľký pokrok v oblasti potravinovej
bezpečnosti. Ekonomika sa v posledných dvoch desaťročiach
zvýšila približne o 6% ročne a krajina dosiahla v roku 2015
úroveň nižších stredných príjmov Svetovej banky. a odvtedy
dosiahla značný pokrok v oblasti potravinovej bezpečnosti.
Ekonomika sa v posledných dvoch desaťročiach zvýšila
približne o 6% ročne a krajina dosiahla v roku 2015 úroveň
nižších stredných príjmov Svetovej banky. a odvtedy dosiahla
značný pokrok v oblasti potravinovej bezpečnosti. Ekonomika
sa v posledných dvoch desaťročiach zvýšila približne o 6%



ročne a krajina dosiahla v roku 2015 úroveň nižších stredných
príjmov Svetovej banky.

Geografia - Bangladéš

Kde na svete je Bangladéš?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Ázia, hraničiaca s
Bengálskym zálivom, medzi Mjanmarskom a Indiou. Celková
plocha krajiny Bangladéš je 148,460 km2, z čoho 130,170 km2

je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou plochá aluviálna
rovina; kopcovitá juhovýchodne. Bangladéš má najnižší bod
Indický oceán 0 m, najvyšší bod Keokradong 1,230 m.
Podnebie je ; mierna zima (október až marec); teplé, vlhké leto
(marec až jún); vlhký, teplý dažďový monzún (jún až október),.

Obyvatelia - Bangladéš
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Bangladéš. To

číslo je: 157,826,578 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? Bengálsko najmenej 98%,
etnické skupiny 1,1%. Aké sú jazyky v krajine Bangladéš?
Bangla 98,8% (oficiálne, tiež známe ako bengálsky) ostatné
1,2% (2011 est.). A náboženstvá: Muslim 89,1%, hinduistický



10%, ostatný 0,9% (vrátane budhistov, kresťanov) (2013 est.).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 26.7 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 73.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine Bangladéš?
Tu: nevedno. Hlavné mestské oblasti krajiny Bangladéš sú:
Dháka (hlavné mesto) 17,598 miliónov; Chittagong 4,539
milióna; Khulna 1,022 milióna; Rajshahi 844 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Bangladéš
Hlavné mesto krajiny Bangladéš je Dhaka a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 8 divízií; Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna,
Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Bangladéš, dôležité priemyselné produkty sú
juta, bavlna, odevy, papier, koža, hnojivá, železo a oceľ,
cement, ropné produkty, tabak, farmácia, keramika, čaj, soľ,
cukor, jedlé oleje, mydlá a čistiaci prostriedok, hutníckych
výrobkov, elektrinu, zemný plyn. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Ryža, juta, čaj, pšenica , cukrová trstina, zemiaky,
tabak, strukoviny, olejnaté semená, korenie, ovocie; hovädzie
mäso, mlieko, hydina. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
odevy, pletený tovar, poľnohospodárske výrobky, mrazené
potraviny (ryby a morské plody), juty a tovaru, usne a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 13,1%,
Nemecko 12,7%, Veľká Británia 8,6%, Francúzsko 5,1%,
Španielsko 5% (2016),. Najdôležitejšie dovozné komodity sú
bavlna, stroje a zariadenia, chemikálie, železa a ocele, potraviny
a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 24,3%, India



13,4%, Singapur 5,1%, Japonsko 4,5% (2016). Ako bohatá je
krajina Bangladéš a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $4,200 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
31.5% (2010 odhad).

Mapa - Bangladéš
 



Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Barbados

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Barbados.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Barbados. Ale začneme s vlajkou Barbados tu:

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


 

Barbados - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Barbados? Začnime týmto:

Ostrov bol neobývaný, keď sa prvýkrát osídlili Britmi v roku
1627. Africkí otroci pracovali na cukrových plantážach, ktoré
sa na ostrove nachádzali až do roku 1834, keď bolo zrušené
otroctvo. Ekonomika zostala silne závislá od výroby cukru,
rumu a melasy vo väčšine 20. storočia. Postupné zavedenie
sociálnych a politických reforiem v 40. a 50. rokoch viedlo v
roku 1966 k úplnej nezávislosti od Spojeného kráľovstva. V
deväťdesiatych rokoch cestovný ruch a výroba prekonali
cukrovarnícky priemysel s ekonomickým významom.

Geografia - Barbados

Kde na svete je Barbados?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrov v severnom
Atlantickom oceáne, severovýchodne od Venezuely. Celková
plocha krajiny Barbados je 430 km2, z čoho 430 km2 je zem.
Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: relatívne ploché; mierne stúpa
do stredného horského regiónu. Barbados má najnižší bod
Atlantického oceánu 0 m, najvyšší bod Mount Hillaby 336 m.
Podnebie je tropický; daždivé obdobie (jún až október).



Obyvatelia - Barbados
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Barbados. To

číslo je: 292,336 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? čierna 92,4%, biela 2,7%, zmiešaná 3,1%,
východná indická 1,3%, ostatná 0,2%, nespecifikovaná 0,2%
(2010 est.). Aké sú jazyky v krajine Barbados? angličtina
(oficiálna), Bajan (Anglická. A náboženstvá: 23,9%, ostatné
letničné 19,5%, adventisté 5,9%, metodisté 4,2%, Wesleyan
3,4%, Nazarene 3,2%, cirkev Boží 2,4%, baptistovia 1,8%,
moravskí 1,2%, ďalší protestanti 0,9%), rímsky katolík 3,8%,
iní kresťania 5,4% (vrátane svedkov Jehovovho 2,0%,
ostatných 3,4%), Rastafári 1%, ostatných 1,5%, žiadnych
20,6% 2010 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 38.6
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75.5 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Barbados? Tu: Najhustejšie obývaná krajina
vo východnej časti Karibiku; približne jedna tretina žije v
mestských oblastiach. Hlavné mestské oblasti krajiny Barbados
sú: Bridgetown (hlavné mesto) 90 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Barbados
Hlavné mesto krajiny Barbados je Bridgetown a typ vlády

parlamentnej demokracie (Parlament) pod ústavnou
monarchiou; kráľovstvo Commonwealthu. Poďme sa pozrieť
na správne rozdelenie - 11 farnosti a 1 mesto; Bridgetown,
Christ Church, svätý Andrew, Saint George, Saint James, Saint
John, Saint Joseph, Svätá Lucia, Svätý Michael, Saint Peter,



Saint Philip, Saint Thomas. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Barbados, dôležité priemyselné produkty sú cestovný ruch,
cukor, ľahká výroba, montáž komponentov na vývoz. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú cukrová trstina, zelenina,
bavlna. Najdôležitejšie vývozné komodity sú vyrába, cukor,
melasa, rum, ostatné potraviny a nápoje, chemikálie, elektrické
komponenty a najdôležitejšími exportnými partnermi sú US
39.6%, Trinidad a Tobago 8.9%, Guyana 5.2% %, Svätá Lucia
4,3% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú spotrebný
tovar, stroje, potraviny, stavebné materiály, chemikálie, palivo,
elektrické komponenty a najdôležitejšími dovoznými partnermi
sú USA 39%, Trinidad a Tobago 13,4%, Čína 7,3%, Veľká
Británia 4,8%. Ako bohatá je krajina Barbados a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $17,500 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Barbados
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Bielorusko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Bielorusko? Začnime týmto:

Po siedmich desaťročiach ako zločinecká republika ZSSR
dosiahla Bielorusko v roku 1991 svoju nezávislosť. Rusko si
zachovalo užšie politické a hospodárske vzťahy s Ruskom, než
akékoľvek iné bývalé sovietskych republík. Bielorusko a Rusko
podpísali 8. decembra 1999 zmluvu o dvojstrannej únii, ktorá
predpokladá väčšiu politickú a hospodársku integráciu.
Napriek tomu, že Bielorusko súhlasilo s rámcom na
vykonávanie dohody, ešte stále sa musí uskutočniť seriózna
implementácia. Od svojho zvolenia v júli 1994 ako prvý a
jediný priamo zvolený prezident v krajine Aleksandr Lukašenko
neustále upevňoval svoju moc autoritatívnymi prostriedkami a
centralizovaným ekonomickým systémom. Vládne obmedzenia
týkajúce sa politických a občianskych slobôd, sloboda prejavu
a tlače, mierové zhromaždenie a náboženstvo zostali na mieste.

Geografia - Bielorusko

Kde na svete je Bielorusko?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná Európa, na východ od



Poľska. Celková plocha krajiny Bielorusko je 207,600 km2, z
čoho 202,900 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
všeobecne plochý s veľkou močiare. Bielorusko má najnižší
bod Nyoman River 90 m, najvyšší bod Dzjaržynskaja hara 346
m. Podnebie je studených zim , chladných a vlhkých letí;
prechodné medzi kontinentálne a námorné.

Obyvatelia - Bielorusko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Bielorusko. To

číslo je: 9,549,747 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? bieloruský 83,7%, ruský
8,3%, poľský 3.1%, ukrajinského 1,7%, ostatní 2,4% NS
0,9% (2009 est.). Aké sú jazyky v krajine Bielorusko? Russian
(oficiálne) 70,2%, bieloruský (oficiálne) 23,4%, ostatní 3,1%
(obsahuje malé poľsko a ukrajinskej hovoriace menšiny),
nešpecifikované 3,3% (2009 est.). A náboženstvá: Ortodoxný
48,3%, Catholic 7,1%, ostatní 3,5%, non - veriaci 41,1%
(2011 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 40 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 73 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Bielorusko? Tu: pomerne rovnomerné rozdelenie vo
väčšine krajín, pričom mestské oblasti priťahujú väčšie a hustšie
obyvateľstvo. Hlavné mestské oblasti krajiny Bielorusko sú:
Minsk (hlavné mesto) 1,915 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Bielorusko
Hlavné mesto krajiny Bielorusko je Minsk a typ vlády



prezidentská republika v mene, aj keď v skutočnosti diktatúra.
Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 6 provincií
(voblastsi, singular - voblasts) a 1 obec (horad); Brest, Homyel
'(Gomel'), Horad Minsk (Minsk City), Hrodna (Grodno),
Mahilyow (Mogilev), Minsk, Vitsyebsk (Vitebsk). Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Bielorusko, dôležité priemyselné produkty
sú pre rezanie kovu stroje, traktory, kamióny, dobývacie a
dopravné, motocykle, syntetické vlákna, umelé hnojivo, textil,
chladničky, práčky a ďalšie spotrebiče. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Obilia, zemiakov, zeleniny,
cukrovej repy, ľanu; hovädzie mäso, mlieko. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú stroje a zariadenia, minerálne výrobky,
chemikálie, kovy, textil, potraviny a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Rusko 46,3%, Ukrajina 12,2%, Spojené
kráľovstvo 4,6%, Nemecko 4% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú minerálne výrobky, stroje a zariadenia,
chemikálie, potraviny, kovy a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Rusko 55,5%, Čína 7,8%, Nemecko 4,9%,
Poľsko 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina Bielorusko a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $18,600 (2017 odhad). To je celkom dobré.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 5.7% (2016 odhad).

Mapa - Bielorusko
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Belgicko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Belgicko? Začnime týmto:

Belgicko sa stalo nezávislým od Holandska v roku 1830; to
bolo obsadené Nemeckom počas svetových vojen I a II. V
poslednom polstoročí krajina prosperovala ako moderný,
technologicky vyspelý európsky štát a člen NATO a EÚ. V
posledných rokoch vedú politické rozdiely medzi holandským
hovoriacim flámskym severom a francúzskym valónskym juhom
na ústavné zmeny, ktoré týmto regiónom poskytujú formálne
uznanie a autonómiu. Hlavné mesto Bruselu je domovom
mnohých medzinárodných organizácií vrátane EÚ a NATO.

Geografia - Belgicko

Kde na svete je Belgicko?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Európa hraničiaca so
Severným morom medzi Francúzskom a Holandskom. Celková
plocha krajiny Belgicko je 30,528 km2, z čoho 30,278 km2 je
zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: rovinaté pobrežie roviny na



severozápade, centrálne kopcovité kopce, drsné hory
Ardenského lesa na juhovýchode. Belgicko má najnižší bod
Severné more 0 m, najvyšší bod Botrange 694 m. Podnebie je ;
mierne zimy, chladné leto; dažďové, vlhké, zakalené.

Obyvatelia - Belgicko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Belgicko. To

číslo je: 11,491,346 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Belgicko 75%, Taliansko
4,1%, Marocké 3,7%, Francúzske 2,4%, Turecké 2%,
Holandské 2%, Ostatné 12,8%. Aké sú jazyky v krajine
Belgicko? Holandský oficiálny 60%, francúzsky oficiálny 40%
nemecký oficiálny menej ako 1%. A náboženstvá:
rímskokatolícky 50% evanjelický a ďalší kresťanský 2,5%
moslimský 5% židovský 0,4% budhistický 0,3% ateista 9,2%
žiadne 32,6% (rok 2009). Koľko rokov je ľudom v priemere?
41.4 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81.1 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Belgicko? Tu: väčšina obyvateľstva sa
sústreďuje v severných dvoch tretinách krajiny; juhovýchod je
viac obydlia; považuje za jednu z najvyšších hustôt
obyvateľstva na svete; približne 97% žije v mestských
oblastiach. Hlavné mestské oblasti krajiny Belgicko sú: Brusel
(hlavné mesto) 2,045 milióna; Antverpy 994 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Belgicko
Hlavné mesto krajiny Belgicko je Brusel a typ vlády

Federálna parlamentná demokracia podľa ústavnej monarchie.



Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 3 regióny
(francúzština: regióny, singulárny región, holandský: gewesten,
singular - gewest); Brusel-hlavné mesto, tiež známe ako Brusel
Hoofdstedelijk Gewest (Holandsko), Region de Bruxelles-
Capitale (francúzsky dlhý formulár), Bruxelles-Capitale
(francúzska krátka forma); Flámsky región (Flámsko), tiež
známy ako Vlaams Gewest (holandská dlhá forma), Vlaanderen
(holandská krátka forma), Flamande (francúzska dlhá forma),
Flandre (francúzska krátka forma); Valónsky región (Valónsko),
tiež známy ako región Wallone (francúzska dlhá forma),
Wallonie (francúzska krátka forma), Waals Gewest (holandská
dlhá forma), Wallonie (holandská krátka forma). Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Belgicko, dôležité priemyselné produkty sú
strojárstvo a kovové výrobky, montáž motorových vozidiel,
prepravné zariadenia, vedecké prístroje, spracované potraviny
a nápoje, chemikálie, farmaceutiká, základné kovy, textil, sklo,
ropné. Dôležité poľnohospodárske produkty sú repy, čerstvej
zeleniny, ovocia, obilia, tabaku; hovädzie, teľacie, bravčové
mäso, mlieko. Najdôležitejšie vývozné komodity sú chemikálie,
stroje a hotové diamanty, kovy a kovové výrobky, potraviny a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko 16,7%,
Francúzsko 15,4%, Holandsko 11,2%, Spojené kráľovstvo
8,9%, USA 5,8%, Taliansko 5,2% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú suroviny, stroje a zariadenia, chemikálie,
surové diamanty, , potraviny, dopravné prostriedky, ropné
produkty a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Holandsko
16,1%, Nemecko 13,6%, Francúzsko 9,5%, USA 8,1%,
Spojené kráľovstvo 4,8%, Írsko 4,5%, Čína 4,3%. Ako



bohatá je krajina Belgicko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $46,300 (2017
odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 15.1% (2013 odhad).

Mapa - Belgicko
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Belize - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Belize? Začnime týmto:

Belize bola miestom niekoľkých mayských mestských štátov až
do ich poklesu na konci prvého tisícročia nl Britskí a španielski
spochybnili región v 17. a 18. storočí; formálne sa stala
kolóniou britského Hondurasu v roku 1862. Územné spory
medzi Veľkou Britániou a Guatemalou oddialili nezávislosť
Belize do roku 1981. Guatemala odmietla uznať nový národ až
do roku 1992 a obe krajiny sa podieľajú na prebiehajúcom
pohraničnom spore. Cestovný ruch sa stal základom
hospodárstva. Súčasné obavy zahŕňajú ťažké zahraničné dlhové
zaťaženie krajiny, vysokú nezamestnanosť, rastúcu
angažovanosť v mexickom a juhoamerickom obchode s
drogami, vysokú mieru kriminality a jednu z najvyšších
prevalencií HIV / AIDS v strednej Amerike.

Geografia - Belize

Kde na svete je Belize? Umiestnenie
tejto krajiny je Stredná Amerika, ktorá hraničí s Karibským
morom, medzi Guatemalou a Mexikom. Celková plocha krajiny
Belize je 22,966 km2, z čoho 22,806 km2 je zem. Takže to nie
je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?



Týmto spôsobom: rovinatá bažinatá pobrežná rovina; nízke
hory na juhu. Belize má najnižší bod Karibské more 0 m,
najvyšší bod Doyle's Delight 1,124 m. Podnebie je tropických;
veľmi horúce a vlhké; dažďová sezóna (máj až november);
suchá sezóna (február až máj).

Obyvatelia - Belize
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Belize. To číslo

je: 360,346 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? mestizo 52,9%, kreolský 25,9%, Maya 11,3%,
Garifuna 6,1%, východný indický 3,9%, menonit 3,6%, biely
1,2%, ázijský 1% iné 1,2%, neznáme 0,3%. Aké sú jazyky v
krajine Belize? Angličtina 62,9% (oficiálne), španielčina 56,6%,
kreolský 44,6%, Maya 10,5%, nemecký 3,2%, Garifuna 2,9%,
iný 1,8%, neznámy 0,3%, žiadny 0,2% (nemôže hovoriť). A
náboženstvá: rímskokatolícky 40,1%, protestant 31,5%
(vrátane letničných 8,4%, adventistov siedmeho dňa 5,4%,
anglikánských 4,7%, menonitu 3,7%, baptistov 3,6%,
metodistov 2,9%, Nazarene 2,8%), svedkov Jehovovho 1,7%,
ďalších 10,5% (zahŕňa Bahá'í, budhizmus, , Mormon, Muslim,
Rastafarian, Armáda spásy), nešpecifikované 0,6%, žiadne
15,5% (2010 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 22.7
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 68.9 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Belize? Tu: Približne 25% až 30%
obyvateľov žije v bývalom hlavnom meste Belize; viac ako
polovica celkovej populácie je vidieka; hustota obyvateľstva je



mierne vyššia na severnom a východnom pobreží. Hlavné
mestské oblasti krajiny Belize sú: Belmopan (hlavné mesto) 17
000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Belize
Hlavné mesto krajiny Belize je Belmopan a typ vlády

Parlamentnej demokracie (Národné zhromaždenie) pod
ústavnou monarchiou; oblasť Commonwealthu. Poďme sa
pozrieť na správne rozdelenie - 6 okresov; Belize, Cayo,
Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Belize, dôležité priemyselné produkty sú
odevu výroby, spracovania potravín, turistika, konštrukcia, olej.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Banánov, kakaa,
citrusov, cukru; ryby, kultivované krevety; Lumbeho.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú Cukor, banány, citrusové,
oblečenie, rybie produkty, melasa, drevo, ropa a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Barma 30,7%, USA
22,6%, UK 19,3% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity
sú stroje a dopravné zariadenia, priemyselné výrobky; palivá,
chemikálie, liečivá; potraviny, nápoje, tabak a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú US 37,2%, Čína 11,6%, Mexiko
10,8%, Guatemala 7% (2016). Ako bohatá je krajina Belize a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $8,300 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 41% (2013 odhad).

Mapa - Belize
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Benin - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Benin? Začnime týmto:

Súčasný deň Benin bol miestom Dahomey, západoafrického
kráľovstva, ktoré sa v roku 1600 zdvihlo do popredia a počas
nasledujúcich dvoch a pol storočí sa stalo regionálnou mocou,
ktorá sa vo veľkej miere zakladala na obchode s otrokmi.
Pobrežné oblasti Dahomey začali byť kontrolované Francúzmi
v druhej polovici 19. storočia; celé kráľovstvo bolo dobyté v
roku 1894. Francúzsky Dahomey získal nezávislosť v roku
1960; zmenila svoj názov na republiku Benin v roku 1975.
Postupnosť vojenských vlád skončila v roku 1972 s nástupom
k moci Mathieu Kerekou a založením vlády založenej na
marxisticko-leninských princípoch. Pohyb na zastupiteľskú
vládu sa začal v roku 1989. O dva roky neskôr voľné voľby
predstavili za prezidenta bývalého premiéra Nicepaře Sogla,
ktorý označil prvý úspešný presun moci v Afrike z diktatúry do
demokracie. Kerekou sa vrátili k moci vďaka voľbám, ktoré sa
konali v rokoch 1996 a 2001, hoci boli spomenuté niektoré
nezrovnalosti. Kerekou odstúpil na konci druhého volebného
obdobia v roku 2006 a nasledoval Thomas YAYI Boni,
politický outsider a nezávislý, ktorý vyhral druhé marcové
päťročné funkčné obdobie v marci 2011. Patrice Talon, bohatý
podnikateľ, nastúpil do funkcie v roku 2016 kampaň na
obnovenie dôvery verejnosti vo vládu.

Geografia - Benin



Kde na svete je Benin? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Afrika, hraničiaca s Binom Beninom,
medzi Nigériou a Togom. Celková plocha krajiny Benin je
112,622 km2, z čoho 110,622 km2 je zem. Takže to nie je
veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: prevažne rovinatý; niektoré kopce a nízke hory.
Benin má najnižší bod Atlantský oceán 0 m, najvyšší bod Mont
Sokbaro 658 m. Podnebie je ; horúce, vlhké na juhu;
semiaridný na severe severne.

Obyvatelia - Benin
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Benin. To číslo

je: 11,038,805. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? Fon a súvisiace 38,4%, Adja a súvisiace
15,1%, Yoruba a súvisiace 12%, Bariba a súvisiace 9,6%,
Fulani a súvisiace 8,6%, Ottamari a súvisiace 6,1%, Yoa-
Lokpa a súvisiace 4,3%, Dendi a súvisiace 2,9% iné 0,9%,
cudzinec 1,9% (2013). Aké sú jazyky v krajine Benin?
Francúzsky (oficiálny), Fon a Jorub (najčastejšie obyvateľov na
juhu), kmeňové jazyky (najmenej šesť hlavných na severe). A
náboženstvá: Moslim 27,7%, rímskokatolícke 25,5% %
(Nebesia 6,7%, metodista 3,4%, iní protestanti 3,4%), Vodún



11,6%, iní kresťania 9,5%, ostatné tradičné náboženstvá 2,6%,
iné 2,6%, žiadne 5,8% (2013). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 18.2 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 62.3
rok. Kde ľudia žijú v krajine Benin? Tu: obyvateľstvo sa
nachádza predovšetkým na juhu, s najvyššou koncentráciou
ľudí žijúcich v pobrežných oblastiach a okolo nich; väčšina zo
severu zostáva riedko osídlená vyššou koncentráciou
obyvateľov na západe. Hlavné mestské oblasti krajiny Benin sú:
Porto-novo (hlavné mesto) 268 000 (2014); Cotonou (sídlo
vlády) 682 000; Abomey-Calavi 757 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Benin
Hlavné mesto krajiny Benin je Porto-Novo (ústavný

kapitál); Cotonou (sídlo vlády) a typ vlády prezidentská
republika. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 12
oddelenia; Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Collines,
Couffo, Donga, Littoral, Mono, Oueme, Plateau, Zou. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Benin, dôležité priemyselné produkty
sú textil, potravinársky priemysel, stavebné materiály, cement.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Bavlna, kukurica,
maniok, maniok, tapioka, sladké bôby, fazuľa, palmový olej,
arašidy, kešu; živočíšne. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
bavlna, kešu, bambucké maslo, textil, palmy, morské produkty
a najdôležitejšími exportnými partnermi sú India 14,3%,
Malajzia 12,2%, Bangladesh 9,5% Bielorusko 7,4%, Čína
6,2%, Nigéria 6,1%, Niger 5,6% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú potraviny, investičné tovary, ropné



produkty a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú India
14,9%, Thajsko 12,4%, Francúzsko 10,1%, Čína 8,4%, Togo
7,3%, Holandsko 4,8%, Belgicko 4,7%. Ako bohatá je krajina
Benin a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $2,200 (2017 odhad). Toto je veľmi
nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 36.2% (2011 odhad).

Mapa - Benin
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mapa Bermudy. Ale začneme s vlajkou Bermudy tu:
 

Bermudy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Bermudy? Začnime týmto:

Bermudy sa prvýkrát usadili v roku 1609 stroskotanými
anglickými kolonistami, ktorí smerovali do Virginie. Samosprávy
od roku 1620 sú Bermudy najstaršou a najľudnatejšou z
britských zámorských území. Dovolenka na ostrov, aby unikla
severoamerickým zimám prvýkrát vyvinutý vo viktoriánskej
dobe. Cestovný ruch je naďalej dôležitý pre hospodárstvo
ostrova, hoci medzinárodné obchodné aktivity ho v posledných
rokoch prekonali. Bermudy sa tiež vyvinulo ako veľmi úspešné
offshore finančné centrum. Referendum o nezávislosti od
Spojeného kráľovstva bolo v roku 1995 zdravo porazené.

Geografia - Bermudy

Kde na svete je Bermudy? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná Amerika, skupina ostrovov v severnom
Atlantickom oceáne, východne od Južnej Karolíny (USA).
Celková plocha krajiny Bermudy je 54 km2, z čoho 54 km2 je



zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: nízke kopce oddelené
úrodnou priehlbinou. Bermudy má najnižší bod Atlantský oceán
0 m, najvyšší bod Mesto Hill 79 m. Podnebie je subtropických;
mierne, vlhké; prudké vietory, silné vietor bežné vo vetre.

Obyvatelia - Bermudy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Bermudy. To

číslo je: 70,864 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? čierna 53.8%, biela 31%, zmiešaná 7.5%, ostatná
7.1%, nešpecifikovaná 0.6 % (2010 est). Aké sú jazyky v
krajine Bermudy? Angličtina (oficiálna), portugalská. A
náboženstvá: protestantská 46,2% (anglická 15,8%, africká
metodistická episkopálna 8,6%, adventistka siedmeho dňa 6,7,
letničná 3,5%, metodická 2,7%, presbyteriánska 2,0% Baptista
1,2%, armáda spásy 1,1%, bratov 1,0%, ostatní protestanti
2,0%), rímsky katolík 14,5%, svedok Jehovov 1,3%, iní
kresťania 9,1%, moslimskí 1%, iní 3,9%, žiaden 17,8%,
nespecifikovaný 6,2% 2010 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 43.4 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81.4
rok. Kde ľudia žijú v krajine Bermudy? Tu: relatívne
rovnomerné rozdelenie obyvateľstva v celom. Hlavné mestské
oblasti krajiny Bermudy sú: Hamiltene (hlavnom meste) 10 000
(2014).

Vláda a hospodárstvo - Bermudy
Hlavné mesto krajiny Bermudy je Hamilton a typ vlády



parlamentnej demokracie (Parlament); samosprávne zámorské
územie Spojeného kráľovstva. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 farnosti a 2 obce; Devonshire, Hamilton,
Hamilton, Paget, Pembroke, Saint George, Saint George,
Sandys, Smith, Southampton, Warwick. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Bermudy, dôležité priemyselné produkty sú
medzinárodný obchod, cestovný ruch, ľahká výroba. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú banány, zelenina, citrusy, kvety;
mliečne výrobky, med. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
reexporty liekov a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Lotyšsko 33,4%, Jamajka 16,6%, USA 13,7%, Nigéria
11,7%, Izrael 4,7% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity
sú Oblečenie, palivá, stroje a dopravné zariadenia, stavebné
materiály, chemikálie, potraviny a živé zvieratá a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 54,2%, Japonsko 17,9% 13,7%,
Kanada 4,9% (2016). Ako bohatá je krajina Bermudy a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $85,700 (2013 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 11% (2008
odhad).

Mapa - Bermudy
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Bhután - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Bhután? Začnime týmto: Po

britskom víťazstve v dužnej vojne v roku 1865 podpísali
Británia a Bhutan Zmluvu o Sinchulu, podľa ktorej Bhután
dostane ročnú dotáciu výmenou za odovzdanie pôdy Britskej
Indii. Ugyen Wangchuck, ktorý slúžil ako de facto vládca čoraz
zjednoteného Bhutánu a zlepšil vzťahy s Britmi na konci 19.
storočia, bol v roku 1907 vyhlásený za kráľa. O tri roky neskôr
bola podpísaná zmluva, zasahovať do vnútorných vecí v
Bhutáne a Bhután umožnil Británii riadiť svoje zahraničné
záležitosti. Bhutan rokoval o podobnej dohode s nezávislou
Indiou po roku 1947. O dva roky neskôr sa formálna dohoda
medzi Indo-Bhútánom vrátila do Bhutánu malý kúsok územia
priložený Britmi, formalizoval ročné dotácie, ktoré krajina
dostala, zodpovednosti v oblasti obrany a zahraničných
vzťahov. V rámci postupnosti modernizujúcich sa monarchov,
ktoré sa začali v 50. rokoch 20. storočia, Bhután vstúpil do
OSN v roku 1971 a pomaly pokračoval vo svojom angažovaní
za hranicami. V marci 2005 predstavil kráľ Jigme Singye
Wangchuck vládny návrh ústavy - ktorý zaviedol zásadné
demokratické reformy - a usporiadal národné referendum na
jeho schválenie. V decembri 2006 kráľ abdikoval trón v
prospech svojho syna Jigme Khesara Namgyela Wangchucka.
Na začiatku roka 2007 India a Bhután opätovne prerokovali
svoju zmluvu a vylúčili doložku, podľa ktorej Bhután bude



"riadený" Indiou pri vykonávaní jej zahraničnej politiky, hoci
Thimphu pokračuje v úzkej koordinácii s Dillí. Voľby na
zasadnutie prvého parlamentu v krajine boli dokončené v marci
2008; kráľ ratifikoval krajinu " prvú ústavu v júli 2008. Bhutan
zažil mierový obrat moci po parlamentných voľbách v roku
2013, čo viedlo k porážke oficiálnej strany. V 90. rokoch
minulého storočia - a ktoré sú umiestnené v dvoch
utečeneckých táboroch OSN v Nepále - ostáva nevyriešená
situácia okolo 8500 utečencov, ktorí utiekli z Bhútánu alebo boli
z neho vyhnaní.

Geografia - Bhután

Kde na svete je Bhután? Umiestnenie
tejto krajiny je Južná Ázia, medzi Čínou a Indiou. Celková
plocha krajiny Bhután je 38,394 km2, z čoho 38,394 km2 je
zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou hornaté s úrodnými
údoliami a savanou. Bhután má najnižší bod Drangeme Chhu 97
m, najvyšší bod Gangkar Puensum 7 570 m. Podnebie je mení;
tropické v južných pláňach; chladné zimy a horúce leto v
centrálnych údoliach; silné zimy a chladné leto v Himaláji.

Obyvatelia - Bhután
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Bhután. To



číslo je: 758,288 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Ngalop (tiež známy ako Bhote) 50% etnický Nepál
35% (vrátane Lhotsampas - jedna z niekoľkých nepálskych
etnických skupín), domorodé alebo prisťahovalecké kmene
15%. Aké sú jazyky v krajine Bhután? Sharchhopka 28%,
Dzongkha 24%, Lhotshamkha 22%, ostatné 26% (vrátane
cudzích jazykov). A náboženstvá: Lamaistický budhizmus
75,3%, indický a nepálsky ovplyvnený hinduizmus 22,1%,
ostatné 2,6% (v roku 2005). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 27.6 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 70.6
rok. Kde ľudia žijú v krajine Bhután? Tu: nevedno. Hlavné
mestské oblasti krajiny Bhután sú: Thimphu (hlavné mesto)
152,000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Bhután
Hlavné mesto krajiny Bhután je Thimphu a typ vlády

ústavná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie -
20 okresy (dzongkhag, singulárne a množné číslo); Bumthang,
Chhukha, Chirang, Dagá, Gasa, Geylgphug, Ha, Lhuntshi,
Mongár, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi, Samdrup
Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Tashi Yangtse, Thimphu,
Tongsa, Wangdi Phodrang. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Bhután, dôležité priemyselné produkty sú cement, výrobky z
dreva, spracované ovocie, alkoholické nápoje, karbid vápnika,
turistika. Dôležité poľnohospodárske produkty sú ryža,
kukurica, koreňové plodiny, citrusy; mliečne výrobky, vajcia.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú elektrickej energie (do



Indie), ferosilícium, cement, kardamóm, karbid vápnika,
oceľové tyče / tyče, dolomitu, sadry a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú India 95,7% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú palivá a mazivá, lietadlá, stroje a časti,
ryža, motorové vozidlá a najdôležitejšími dovoznými partnermi
sú India 91,1% (2016). Ako bohatá je krajina Bhután a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $8,700 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 13.3% (2012 odhad).

Mapa - Bhután
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Bolívia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Bolívia? Začnime týmto:

Bolívia, pomenovaná po bojovníkovi nezávislosti Simon Bolivar,
sa v roku 1825 odtrhla od španielskej vlády; veľká časť jeho
následnej histórie pozostávala zo sérií prevratov a protiútokov s
posledným prevratom, ku ktorému došlo v roku 1978.
Demokratická civilná vláda bola založená v roku 1982, no
vodcovia čelili ťažkým problémom hlbokej chudoby, sociálnych
nepokojov a nezákonnej výroby drog , V decembri 2005
Bolívčania zvolili prezidenta Evo Moralesa, ktorý je najvyšším
okrajom akéhokoľvek vodcu od obnovenia civilnej vlády v
roku 1982, po tom, čo sa ujal sľubu, že zmení tradičnú politickú
triedu krajiny a posilní chudobných národných obyvateľov
väčšina. V decembri 2009 a októbri 2014 prezident Morales
ľahko získal znovuzvolenie. Jeho strana udržiavala kontrolu nad
legislatívnou zložkou vlády, čo mu umožnilo pokračovať v
procese zmeny. Vo februári 2016 Morales úzko stratil
referendum o schválení ústavnej zmeny, ktorá by mu umožnila
súťažiť v prezidentských voľbách v roku 2019. Napriek strate,
Morales už bol zvolený jeho stranou, aby znovu prebehol v
roku 2019, a to prostredníctvom stále neurčenej metódy, aby
sa mohol dostaviť na hlasovanie.

Geografia - Bolívia



Kde na svete je Bolívia? Umiestnenie
tejto krajiny je Stredná Južná Amerika, juhozápadne od
Brazílie. Celková plocha krajiny Bolívia je 1,098,581 km2, z
čoho 1,083,301 km2 je zem. Takže to je veľmi veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
drsné Andské hory s vysočinou (Altiplano), kopce, nížinné
roviny Amazonskej kotliny. Bolívia má najnižší bod Rio
Paraguay 90 m, najvyšší bod Nevado Sajama 6,542 m.
Podnebie je mení s nadmorskou výškou; vlhké a tropické až
studené a poloriadne.

Obyvatelia - Bolívia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Bolívia. To

číslo je: 11,138,234 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? mestizo (zmiešaný biely a
amerindiánsky pôvod) 68%, domorodé 20%, biele 5%, cholo /
chola 2%, čierne 1%, ostatné 1%, nešpecifikované 3%; 44%
respondentov uviedlo, že sú súčasťou domácej skupiny, najmä
Quechua alebo Aymara. Aké sú jazyky v krajine Bolívia?
španielska (oficiálna) 60,7%, Quechua (oficiálna) 21,2%,
Aymara (oficiálna) 14,6%, cudzí jazyk 2,4%, Guarani 0,6%



rodený jazyk 0,4%, žiaden 0,1%. A náboženstvá:
rímskokatolícky 76,8%, evanjelický a letníc 8,1%, protestant
7,9%, iný 1,7%, žiadny 5,5% (2012 est.). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 24.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 69.5 rok. Kde ľudia žijú v krajine Bolívia? Tu:
vysokohorská planina na západe medzi dvoma ľadovcami
Andy, známa ako Altiplano, je ohniskom pre väčšinu
obyvateľstva; hustý osídlený vzor sa nachádza aj v meste Santa
Cruz a okolo mesta Santa Cruz, ktorá sa nachádza na
východnej strane Andes. Hlavné mestské oblasti krajiny Bolívia
sú: Santa Cruz 2,107 milióna; LA PAZ (kapitál) 1,816 milióna;
Cochabamba 1,24 milióna; Sucre (ústavný kapitál) 372 000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Bolívia
Hlavné mesto krajiny Bolívia je La Paz (administratívny

kapitál); Sucre (ústavný [legislatívny a súdny] kapitál) a typ
vlády prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 oddelení (departamentos, singular -
departamento); Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz,
Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz, Tarija. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Bolívia, dôležité priemyselné produkty sú ,
tabak, remeslá, oblečenie, šperky. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Sójových bôbov, quinoa, orechy z Brazílie,
cukrovej trstiny, kávy, kukurice, ryže, zemiakov. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú zemný plyn, striebro, zinok, olovo, cín,
zlato, quinoa, sója a sójové výrobky a najdôležitejšími



exportnými partnermi sú Brazília 19,3%, USA 13,6%,
Argentína 11,4%, Kolumbia 8,8% %, Južná Kórea 5,4%, Peru
4,8%, Belgicko 4,6% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú stroje, ropné produkty, vozidlá, železa a ocele,
plasty a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 19,9%,
Brazília 17,5%, Argentína 10,5%, USA 9,8%, Peru 6,9%
4,9%, Čile 4,1% (2016). Ako bohatá je krajina Bolívia a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $7,500 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 38.6%.

Mapa - Bolívia
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Bosna a Hercegovina

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Bosna a
Hercegovina. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Bosna a Hercegovina. Ale začneme s vlajkou
Bosna a Hercegovina tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Bosna a Hercegovina - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Bosna a Hercegovina?

Začnime týmto: Bosna a Hercegovina vyhlásila suverenitu v
októbri 1991 a nezávislosť od bývalej Juhoslávie 3. marca
1992 po referende bojkotovanom etnickými Srbmi. Bosnianskí
Srbi - podporovaní susedným Srbskom a Čiernou Horou -
reagovali ozbrojeným odporom, ktorého cieľom bolo rozdeliť
republiku podľa etnických rozmerov a pripojiť sa k srbským
oblastiam na vytvorenie "väčšieho Srbska". V marci 1994
Bosničania a Chorváti znížili počet bojujúcich frakcií z troch na
dva tým, že podpísali dohodu o vytvorení spoločnej Bosniak-
chorvátskej federácie Bosny a Hercegoviny. Dňa 21. novembra
1995 v Daytone v Ohiu bojujúce strany parafovali mierovú
dohodu, ktorá ukončila tri roky medzietnických občianskych
sporov (konečná dohoda bola podpísaná v Paríži 14. decembra
1995). Daytonské mierové dohody zachovali Bosnu a
Hercegovinu " s medzinárodnými hranicami a vytvorila
multietnickú a demokratickú vládu poverenú vykonávaním
zahraničnej, diplomatickej a fiškálnej politiky. Uznáva sa aj
druhá úroveň vlády, ktorá sa skladá z dvoch subjektov zhruba
rovnakej veľkosti: prevažne Bosniansko-bosniackej
chorvátskej federácie Bosny a Hercegoviny a prevažne srbskej
Republiky srbskej (RS) pod vedením bosnianskych Srbov.
Federácia a vlády SR sú zodpovedné za dohľad nad väčšinou
vládnych funkcií. Okrem toho Daytonské dohody zriadili Úrad
vysokého predstaviteľa na dohľad nad vykonávaním civilných



aspektov dohody. Rada pre vykonávanie mieru na svojej
konferencii v Bonne v roku 1997 tiež poskytla vysokému
predstaviteľovi právomoc ukladať právne predpisy a odstrániť
úradníkov, tzv. "Bonnové mocnosti". Pôvodnú medzinárodnú
mierovú jednotku (IFOR) pod vedením NATO 60 000 vojakov
zhromaždených v roku 1995 uspeli v priebehu času menšie
Stabilizačné sily pod vedením NATO (SFOR). V roku 2004
mierové jednotky Európskej únie (Eufor) nahradili SFOR. V
súčasnej dobe Eufor nasadzuje okolo 600 vojakov v divadle v
bezpečnostnej asistenčnej a tréningovej kapacite.

Geografia - Bosna a Hercegovina

Kde na svete je Bosna a
Hercegovina? Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná
Európa, hraničiaci s Jadranským morom a Chorvátskom.
Celková plocha krajiny Bosna a Hercegovina je 51,197 km2, z
čoho 51,187 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: hory a
údolia. Bosna a Hercegovina má najnižší bod Jadranské more 0
m, najvyšší bod Maglic 2,386 m. Podnebie je teplých letov a
studených zimných dní; oblasti s vysokou nadmorskou výškou
majú krátke, chladné leto a dlhé, silné zimy; mierne, daždivé



zimy pozdĺž pobrežia.

Obyvatelia - Bosna a Hercegovina
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Bosna a

Hercegovina. To číslo je: 3,856,181 (7/2017 odhad). Takže
toto nie je krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu?
Bosniansky 50,1%, srbský 30,8%, chorvátsky 15,4%, ostatné
2,7%, deklarované / bez odpovede 1%. Aké sú jazyky v
krajine Bosna a Hercegovina? Bosnianskí (oficiálni) 52,9%,
srbskí (úradní) 30,8%, chorvátsky (oficiálni) 14,6%, iní 1,6%,
bez odpovede 0,2% (2013 est.). A náboženstvá: Muslim
50.7%, ortodoxní 30.7%, rímsky katolík 15.2% , agnostika
0,3%, iné 1,2%, nedeklarované / bez odpovede 1,1% (2013).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 42.1 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 76.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Bosna a
Hercegovina? Tu: severné a stredné oblasti krajiny sú
najhustejšie obývané. Hlavné mestské oblasti krajiny Bosna a
Hercegovina sú: Sarajevo (hlavné mesto) 318 000 (2015 ).

Vláda a hospodárstvo - Bosna a Hercegovina
Hlavné mesto krajiny Bosna a Hercegovina je Sarajevo a

typ vlády parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 3 administratívne rozdelenia v prvom rade - okres
Brčko (etnicky zmiešaný), Federácia Bosny a Hercegoviny
(prevažne bosniansko-chorvátsky), Republika srbská (prevažne
srbská). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Bosna a Hercegovina,
dôležité priemyselné produkty sú oceľ, uhlie, železná ruda,



olovo, zinok, mangán, bauxit, hliník, montáž motorových
vozidiel, textílie, tabakové výrobky, drevený nábytok, strelivo,
domáce spotrebiče, rafinácia ropy. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú pšenica, kukurica, ovocie, zelenina; dobytok.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú kovy, odevy, výrobky z
dreva a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko
16,6%, Taliansko 12,7%, Chorvátsko 11%, Srbsko 9,2%, v
Slovinsku o 9,1%, Rakúsko 8,2%, Turecko 4,5% (2016),.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a zariadenia,
chemikálie, pohonné hmoty, potraviny a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Nemecko 12,3%, Taliansko 11,7%,
Srbsko 11,2% , Chorvátsko 9,9%, Čína 6,8%, Slovinsko 5%,
Rusko 4,4%, Turecko 4,3% (2016). Ako bohatá je krajina
Bosna a Hercegovina a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $11,400 (2017
odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 17.2% (2011
odhad).

Mapa - Bosna a Hercegovina
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Botswana

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Botswana.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Botswana. Ale začneme s vlajkou Botswana tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Botswana - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Botswana? Začnime týmto:

Predtým britský protektorát Bechuanaland, Botswana, prijal
svoje nové meno na nezávislosť v roku 1966. Viac ako štyri
desaťročia neprerušeného civilného vedenia, progresívnej
sociálnej politiky a významných kapitálových investícií vytvorili
jednu z najstabilnejších ekonomík v Afrike. Vládna
demokratická strana Botswany získala od voľby všetky voľby.
Prezident Ian Khama bol opätovne zvolený na druhé funkčné
obdobie v roku 2014. Minerálna ťažba, hlavne diamantová
ťažba, dominuje hospodárskej činnosti, hoci cestovný ruch je
rastúcim sektorom kvôli ochranárskym postupom krajiny a
rozsiahlym prírodným rezerváciám. Botswana má jednu z
najvyšších známych mier infekcie HIV / AIDS na svete, ale aj
jeden z najprogresívnejších a najkomplexnejších programov
Afriky na riešenie tejto choroby.

Geografia - Botswana

Kde na svete je Botswana?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika,. Celková plocha



krajiny Botswana je 581,730 km2, z čoho 566,730 km2 je
zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: prevažne rovinaté až
mierne valcované stolové plochy; Kalahari púšte na
juhozápade. Botswana má najnižší bod križovatka rieky
Limpopo a Shashe 513 m, najvyšší bod Tsodilo Hills 1,489 m.
Podnebie je ; teplé zimy a horúce letá.

Obyvatelia - Botswana
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Botswana. To

číslo je: 2,214,858. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? Tswana (alebo Setswana) 79%, Kalanga
11%, Basarwa 3%, iné vrátane Kgalagadi a biele 7%. Aké sú
jazyky v krajine Botswana? Setswana 77,3%, Sekalanga 7,4%,
Shekgalagadi 3,4%, angličtina (úradný) o 2,8%, Zezuru / Shona
2%, Sesarwa 1,7%, Sembukushu 1,6%, Ndebele 1%, ostatní
2,8% (2011 est.). A náboženstvá: Christian 79,1%, Badimo
4,1%, ostatní 1,4% (obsahuje bahájskeho, Hind, moslimský,
Rastafariánstvo), žiadne 15,2%, NS 0,3% (2011 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 24.5 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 63.3 rok. Kde ľudia žijú v krajine Botswana?
Tu: populácia je sústredená predovšetkým na východe s
zamerať sa v Gaborone a okolo neho a ďaleko centrálne-
východné mesto Francistown; Hustota obyvateľstva zostáva
nízka v ostatných oblastiach krajiny, najmä v Kalahari na
západe. Hlavné mestské oblasti krajiny Botswana sú: Gaborone



(hlavné mesto) 247 000 (2014).
Vláda a hospodárstvo - Botswana
Hlavné mesto krajiny Botswana je Gaborone a typ vlády

parlamentnej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 10 okresov a 6 mestských rád; Central, Chobe,
Francistown, Gaborone, Ghanzi, Jwaneng, Kgalagadi,
Kgatleng, Kweneng, Lobatse, North East, North West, Selebi-
Phikwe, South East, Southern, Sowa Town. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Botswana, dôležité priemyselné produkty sú
diamanty z podzemnice olejnej , meď, nikel, soľ, uhličitan
vápenatý, spracovanie mäsa; textílie Belgicko 18,9%, India
15,1%, Južná Afrika 13,6%, Namíbia 11,6%, Spojené arabské
emiráty 9,7%, Izrael 6,1%, Singapur 5,6%, Kanada. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Dobytok, cirok, kukurica,
proso, fazuľa, slnečnica,. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
Diamanty, meď, nikel, uhličitan sodný, a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú 5% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú potraviny, stroje, elektrické zariadenia, dopravné
zariadenia, textil, palivo a ropné produkty, výrobky z dreva a
papiera, kovy a kovové výrobky a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Juhoafrická republika 64,5%, Namíbia 10,5%,
Kanada 5,6%. Ako bohatá je krajina Botswana a ako bohatí
sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $18,100 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 30.3% (2003 odhad).



Mapa - Botswana
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Brazília

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Brazília.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Brazília. Ale začneme s vlajkou Brazília tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Brazília - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Brazília? Začnime týmto: Po

viac ako troch storočiach podľa portugalskej vlády získala
Brazília svoju nezávislosť v roku 1822, pričom zachovala
monarchický systém vlády až do zrušenia otroctva v roku 1888
a následného vyhlásenia republiky armádou v roku 1889.
Brazílski vývozcovia kávy politicky dominovali krajine
populistický vodca Getulio Vargas vstúpil do moci v roku 1930.
Zďaleka najväčšia a najľudnatejšia krajina v Južnej Amerike,
Brazília prekonala viac ako pol storočia populistickej a
vojenskej vlády až do roku 1985, kedy vojenský režim
pokojne postúpil moc civilným vládcom. Brazília naďalej
pokračuje v priemyselnom a poľnohospodárskom raste a
rozvoji svojho interiéru. Po úspešnom zvládnutí obdobia
globálnych finančných problémov koncom 20. storočia, Brazília
bola považovaná za jeden z najsilnejších rozvíjajúcich sa trhov
sveta a prispieva k globálnemu rastu. Udelenie majstrovstiev
sveta vo futbale FIFA 2014 a letných olympijských hier v roku
2016, ktoré sa prvýkrát uskutočnilo v Južnej Amerike, bolo
považované za symbolický nárast krajiny. Od roku 2013 však
Brazília sužuje zmenšujúce sa hospodárstvo, rastúca
nezamestnanosť a rastúca inflácia. Politický škandál vyústil do
obžaloby prezidenta Dilmy Rousseffovej v máji 2016,
presvedčenie, ktoré v auguste 2016 potvrdil Senát; jej
viceprezident Michel Temer bude do roku 2018 slúžiť ako



prezident a ukončí svoj druhý funkčný obdobie. Brazília bola
sužovaná zmenšujúcou sa ekonomikou, rastúcou
nezamestnanosťou a rastúcou infláciou. Politický škandál vyústil
do obžaloby prezidenta Dilmy Rousseffovej v máji 2016,
presvedčenie, ktoré v auguste 2016 potvrdil Senát; jej
viceprezident Michel Temer bude do roku 2018 slúžiť ako
prezident a ukončí svoj druhý funkčný obdobie. Brazília bola
sužovaná zmenšujúcou sa ekonomikou, rastúcou
nezamestnanosťou a rastúcou infláciou. Politický škandál vyústil
do obžaloby prezidenta Dilmy Rousseffovej v máji 2016,
presvedčenie, ktoré v auguste 2016 potvrdil Senát; jej
viceprezident Michel Temer bude do roku 2018 slúžiť ako
prezident a ukončí svoj druhý funkčný obdobie.

Geografia - Brazília

Kde na svete je Brazília? Umiestnenie
tejto krajiny je Východná Južná Amerika, hraničiaca s
Atlantickým oceánom. Celková plocha krajiny Brazília je
8,515,770 km2, z čoho 8,358,140 km2 je zem. Je to jedna z
najväčších krajín sveta. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: , niektoré pláně, kopce, hory a úzky
pobrežný pás. Brazília má najnižší bod Atlantický oceán 0 m,



najvyšší bod Pico da Neblina 2 994 m. Podnebie je prevažne
tropických, no mierny na juhu.

Obyvatelia - Brazília
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Brazília. To

číslo je: 207,353,391 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? biela 47,7%, mulatto
(zmiešané biele a čierne) 43,1%, čierne 7,6%, ázijské 1,1%,
pôvodné 0,4% (2010 est.). Aké sú jazyky v krajine Brazília?
portugalsky (oficiálny a najrozšírenejší jazyk). A náboženstvá:
rímskokatolícky 64,6%, iný katolík 0,4% 22,2% (vrátane
Adventistov 6,5%, zhromaždení Boha 2,0%, Kresťanskej
kongregácie Brazílie 1,2%, Univerzálneho Božieho Kráľovstva
1,0%, iných Protestantov 11,5%), iných kresťanov 0,7%,
Spiritistov 2,2%, ostatných 1,4% , nespecifikované 0,4%
(2010 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 32 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 74 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Brazília? Tu: prevažná väčšina ľudí žije pozdĺž, alebo
relatívne blízko, pobrežia Atlantického oceánu na východe;
jadro obyvateľstva je na juhovýchode, ukotvené mestami Sao
Paolo, Brasilia a Rio de Janeiro. Hlavné mestské oblasti krajiny
Brazília sú: Sao Paulo 21,066 miliónov; Rio de Janeiro 12,902
miliónov; Belo Horizonte 5,716 milióna; Brasilia (hlavné mesto)
4,155 milióna; Fortaleza 3,88 milióna; Recife 3,739 milióna
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Brazília



Hlavné mesto krajiny Brazília je Brasilia a typ vlády
federálna prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 26 štátov (estados, singular - estado) a 1 federálny
okres (distrito federal); Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas,
Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo, Goias,
Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondónia, Roraima,
Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Brazília, dôležité priemyselné produkty sú
textil, topánky, chemikálie, cement, rezivo, železná ruda, cín,
oceľ, lietadlá, motorové vozidlá a ich časti, ostatné stroje a
zariadenia. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Káva,
sójové bôby, pšenica, ryža, kukurica, cukrová trstina, kakao,
citrusy; hovädzie. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
dopravných prostriedkov a zariadení, železnej rudy, sójové
bôby, obuv, káva, automobily a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Čína 19%, v USA 12,6 %, Argentína 7,3%,
Holandsko 5,6% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
stroje, elektrické a dopravné zariadenia, chemické výrobky,
ropa, automobilové diely, elektronika a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 17,6%, Čína 16,9%, Argentína
6,7%, Nemecko 6,6% ). Ako bohatá je krajina Brazília a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $15,500 (2017 odhad). To je celkom dobré.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou



chudoby: 3.7%.
Mapa - Brazília
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Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Britské
Panenské ostrovy. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná
mapa a podrobná mapa Britské Panenské ostrovy. Ale
začneme s vlajkou Britské Panenské ostrovy tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Britské Panenské ostrovy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Britské Panenské ostrovy?

Začnime týmto: Najprv obývali Arawak a neskôr indiáni Carib,
Panenské ostrovy boli usadené holandským v roku 1648 a
potom pripojené angličtina v roku 1672. Ostrovy boli súčasťou
britskej kolónie Leeward ostrovov od 1872-1960; získali
autonómiu v roku 1967. Ekonomika je úzko spojená s väčšími
a hustoľnejšími americkými Panenskými ostrovmi na západe;
americký dolár je zákonnou menou. Dňa 6. septembra 2017
hurikán Irma zničil ostrov Tortola. Odhaduje sa, že 80%
bytových a obchodných stavieb bolo zničených alebo
poškodených, komunikácia bola prerušená a miestne cesty boli
neprístupné.

Geografia - Britské Panenské ostrovy

Kde na svete je Britské Panenské
ostrovy? Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, medzi karibským
morom a severným Atlantickým oceánom, východne od
Portoriku. Celková plocha krajiny Britské Panenské ostrovy je
151 km2, z čoho 151 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: koralových ostrovov relatívne ploché; vulkanické
ostrovy strmé, kopcovité. Britské Panenské ostrovy má najnižší



bod Karibské more 0 m, najvyšší bod Mount Sage 521 m.
Podnebie je subtropické; vlhké; teploty spomaľované
obchodnými vetrom.

Obyvatelia - Britské Panenské ostrovy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Britské

Panenské ostrovy. To číslo je: 35,015 (7/2017 odhad). Takže
nie toľko ľudí žije tu. Kto žije tu? africký / čierny 76,3%, Latino
5,5 %, biela 5,4%, zmiešaná 5,3%, indická 2,1%, východná
indická 1,6%, ostatné 3%, nespecifikované 0,8% (2010 est.).
Aké sú jazyky v krajine Britské Panenské ostrovy? Angličtina
(oficiálna). A náboženstvá: Evanjelický 70,2% (cirkev Božia
10,4%, anglikánska 9,5%, adventista siedmeho dňa 9,0%,
letnička 8,2%, baptista 7,4%, kostol Boží z nového zákona
6,9%, iní protestanti 1,2%), rímsky katolík 8,9% , Jehovových
svedkov 2,5%, hinduistov 1,9%, iných 6,2%, žiadnych 7,9%,
neurčených 2,4% (v roku 2010). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 36.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 78.8
rok. Kde ľudia žijú v krajine Britské Panenské ostrovy? Tu:
pomerne rovnomerné rozloženie na všetkých obyvateľov
ostrovov s najväčšími ostrovmi Tortola , Anegada, Virgin Gorda
a Jost Van Dyke s najväčším počtom obyvateľov. Hlavné
mestské oblasti krajiny Britské Panenské ostrovy sú:
CESTOVNÝ MESTO (hlavné mesto) 13 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Britské Panenské ostrovy
Hlavné mesto krajiny Britské Panenské ostrovy je Road



Town a typ vlády Parlamentnej demokracie (Dom
zhromaždenia); samosprávne zámorské územie Spojeného
kráľovstva. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - žiadne
(zámorské územie Spojeného kráľovstva). Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Britské Panenské ostrovy, dôležité
priemyselné produkty sú turizmus, ľahký priemysel,
stavebníctvo, rum, betónový blok, pobrežné bankovníctvo
cente. Dôležité poľnohospodárske produkty sú ovocia,
zeleniny; hospodárske zvieratá, hydina; rybársky.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú rum, čerstvé ryby, ovocie,
zvieratá; štrk, pieskové a najdôležitejšími exportnými partnermi
sú nevedno. Najdôležitejšie dovozné komodity sú stavebné
materiály, automobily, potraviny, stroje a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina
Britské Panenské ostrovy a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $42,300 (2010
odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Britské Panenské ostrovy
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Brunej

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Brunej.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Brunej. Ale začneme s vlajkou Brunej tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Brunej - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Brunej? Začnime týmto:

Sultanát Brunejovho vplyvu dosiahol vrchol medzi 15. a 17.
storočím, kedy sa jeho kontrola rozšírila o pobrežné oblasti
severozápadného Bornea a južných Filipín. Brunej následne
vstúpil do obdobia úpadku, ktoré priniesli vnútorné spory nad
kráľovskou postupnosťou, koloniálnym rozširovaním
európskych síl a pirátstvom. V roku 1888 sa Brunej stal
britským protektorátom; nezávislosť bola dosiahnutá v roku
1984. Rovnaká rodina vládla Bruneji už viac ako šesť storočí.
Brunej profituje z rozsiahlych ropných a zemných plynov, čo je
zdroj jedného z najvyšších HDP na obyvateľa na svete. V roku
2017 oslávil Brunej 50. výročie pristúpenia sultána Hassanala
Bolkiaha k trónu.

Geografia - Brunej

Kde na svete je Brunej? Umiestnenie
tejto krajiny je Juhovýchodná Ázia, pozdĺž severného pobrežia
ostrova Borneo, hraničiacich s južným Číne a Malajziou.
Celková plocha krajiny Brunej je 5,765 km2, z čoho 5,265
km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme



mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: plochá pobrežná
rovina stúpa do hôr na východe; kopcovitá nížina na západe.
Brunej má najnižší bod Juhočínske more 0 m, najvyšší bod
Bukit Pagon 1,850 m. Podnebie je tropických; horúca, vlhká,
daždivá.

Obyvatelia - Brunej
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Brunej. To

číslo je: 443,593 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Malajský 65,7%, čínsky 10,3%, iný 24% (2016
est.). Aké sú jazyky v krajine Brunej? Malajský (Bahasa
Melayu) oficiálny), anglicky, čínske dialekty. A náboženstvá:
Muslim (oficiálne) 78,8%, kresťan 8,7%, budhistický 7,8%, iný
(zahŕňa domorodé presvedčenie) 4,7% (2011 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 30.2 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 77.3 rok. Kde ľudia žijú v krajine Brunej? Tu:
nevedno. Hlavné mestské oblasti krajiny Brunej sú: Bandar
SERI Begawan 241 000.

Vláda a hospodárstvo - Brunej
Hlavné mesto krajiny Brunej je Bandar Seri Begawan a typ

vlády absolútna monarchia alebo sultanát. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 4 okresy (daerah-daerah, singular -
daerah); Belait, Brunei-Muara, Temburong, Tutong. Pokiaľ ide
o ekonomiku krajiny Brunej, dôležité priemyselné produkty sú
ropa, rafinácia ropy, skvapalnený zemný plyn, stavebníctvo,
poľnohospodárstvo, doprava. Dôležité poľnohospodárske



produkty sú , zeleniny, ovocia; hovädzí dobytok, kozy, vajíčka.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú minerálne palivá,
organické chemikálie a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Japonsko 36,5%, Južná Kórea 16,8%, Thajsko 10,6%, India
9,8%, Malajzia Čína, 4,6% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú strojné a mechanické časti spotrebičov, minerálne
palivá, motorové vozidlá, elektrické stroje a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 28,4%, Malajzia 24%, Singapur
7,1%, Indonézia 5,7%, Japonsko 5,3%, Čína 4,9%, Austrália
4,3% (2016). Ako bohatá je krajina Brunej a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $76,700 (2017 odhad). To znamená, že ľudia sú v
priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Brunej
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Bulharsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Bulharsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Bulharsko. Ale začneme s vlajkou Bulharsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Bulharsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Bulharsko? Začnime týmto:

Bulgars, stredoázijský turecký kmeň, sa zlúčili s miestnymi
slovanskými obyvateľmi koncom 7. storočia, aby vytvorili prvý
bulharský štát. V nasledujúcich storočiach Bulharsko bojovalo s
Byzantskou ríšou, aby presadilo svoje miesto na Balkáne, ale
do konca 14. storočia krajinu prekonali osmanskí Turci.
Severné Bulharsko dosiahlo autonómiu v roku 1878 a celé
Bulharsko sa stalo nezávislé od Osmanskej ríše v roku 1908.
Po boji proti stratenej strane v oboch svetových vojnách sa
Bulharsko dostalo do sovietskej sféry vplyvu a v roku 1946 sa
stalo ľudovou republikou. 1990, keď Bulharsko uskutočnilo
prvé viacstranné voľby od druhej svetovej vojny a začalo
sporný proces smerovania k politickej demokracii a trhovému
hospodárstvu pri boji proti inflácii, nezamestnanosti, korupcii a
zločinu.

Geografia - Bulharsko

Kde na svete je Bulharsko?



Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Európa, ktorá
hraničí s Čiernym morom, medzi Rumunskom a Tureckom.
Celková plocha krajiny Bulharsko je 110,879 km2, z čoho
108,489 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
hory s nížinami na severe a juhovýchode. Bulharsko má najnižší
bod Čierne more 0 m, najvyšší bod Musala 2 925 m. Podnebie
je ; studené, vlhké zimy; horúce a suché leto.

Obyvatelia - Bulharsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Bulharsko. To

číslo je: 7,101,510 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? bulharský 76,9%, turečtina
8%, rómčina 4,4%, ostatné 0,7% (vrátane Ruska, Arménska a
Vlacha), iné (neznáme) 10. Aké sú jazyky v krajine Bulharsko?
% , Turečtina 8,2%, rómčina 3,8%, ostatné 0,7%,
nešpecifikované 10,5% (v roku 2011). A náboženstvá:
Pravoslávni 59,4%, Moslim 7,8%, ostatné (vrátane
katolíckych, protestantských, arménskej ortodoxnej
apoštolského a židovská) 1,7%, nevznikla o 3,7%, NS 27,4%
(2011 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 42.7 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 74.7 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Bulharsko? Tu: Dosť dokonca aj vo väčšine krajín,
pričom mestské oblasti priťahujú väčšie počty obyvateľov.
Hlavné mestské oblasti krajiny Bulharsko sú: Sofia (hlavné
mesto) 1,226 milióna (2015).



Vláda a hospodárstvo - Bulharsko
Hlavné mesto krajiny Bulharsko je Sofia a typ vlády

parlamentnej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 28 provincií (oblasti, singulárna - oblasť);
Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Haskovo, Kardzhali,
Kyustendil, Lopuš, Montana, Pazardjik, Pernik, Pleven,
Plovdiv, Razgrad, Ruse, Šumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia,
Sofia-Grad , Targovishte, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa,
Yambol. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Bulharsko, dôležité
priemyselné produkty sú elektrina, plyn, voda; potraviny,
nápoje, tabak; stroje a zariadenia, automobilové diely, základné
kovy, chemické výrobky, koks, rafinovaná ropa, jadrové
palivo; outsourcingové centrá. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Zeleniny, ovocia, tabaku, vína, pšenice, jačmeňa,
slnečnice, cukrovej repy; hospodárske zvieratá. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú odevy, obuv, železa a ocele, stroje a
zariadenia, palivá, poľnohospodárstvo, tabak, IT komponenty a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko 13,7%,
Taliansko 9,3%, Rumunsko 8,8%, Turecko 7,9% 4.5%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia; kovy a rudy; chemikálií a plastov; palivá, minerály a
suroviny a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Nemecko
13,1%, Rusko 8,9%, Taliansko 7,9%, Rumunsko 7%, Turecko
6,2%, Grécko 4,8%, Poľsko 4,1% (2016). Ako bohatá je
krajina Bulharsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $21,600 (2017
odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je



prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 22% (2015 odhad).

Mapa - Bulharsko
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Burkina

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Burkina.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Burkina. Ale začneme s vlajkou Burkina tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Burkina - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Burkina? Začnime týmto:

Burkina Faso (predtým Horná Volta) dosiahla nezávislosť od
Francúzska v roku 1960. Opakované vojenské prevraty v 70.
a 80. rokoch minulého storočia nasledovali voľby na viacerých
miestach na začiatku 90. rokov. Bývalý prezident Blaise
Compaore (1987 - 2014) rezignoval na koncom októbra 2014
po ľudových protestoch proti jeho úsiliu o zmenu dvojitého
prezidentského limitu ústavy. Do polovice novembra bol prijatý
rámec pre dočasnú vládu na základe podmienok národnej
transformačnej charty. Dočasná administratíva pod vedením
prezidenta Michela Kafanda a premiéra Yacouba Isaaca ZIDA
začala organizovať prezidentské a parlamentné voľby
plánované na október 2015, ale tieto boli odložené počas
týždenného neúspešného prevratu v septembri. Rozpočtové
voľby sa uskutočnili 29. novembra, a Roch Marc Christian
Kabore bol v prvom kole zvolený za prezidenta. Vysoký
populačný rast Burkina Faso a obmedzené prírodné zdroje
vedú k zlej ekonomickej vyhliadke pre väčšinu svojich
občanov.

Geografia - Burkina



Kde na svete je Burkina?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Afrika, severne od Ghany.
Celková plocha krajiny Burkina je 274,200 km2, z čoho
273,800 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: prevažne
ploché na rozrezané vlnité pláne; kopce na západe a
juhovýchode. Burkina má najnižší bod Mouhoun (rieka Čierna
Volta) 200 m, najvyšší bod Tena Kourou 749 m. Podnebie je
tropických; teplé, suché zimy; horúce, mokré leto.

Obyvatelia - Burkina
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Burkina. To

číslo je: 20,107,509. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu? Mossi
52%, Fulani 8,4%, Gurma 7%, Bobo 4,9%, Gurunsi 4,6%,
Senufo 4,5%, Bissa 3,7%, Lobi 2,4%, Dagara 2,4%, Tuareg /
Bella 1,9%, Dioula 0,8%, nešpecifikovaná / žiadna odpoveď
0,3%, ostatné 7,2% (v roku 2010). Aké sú jazyky v krajine
Burkina? Francúzsky (oficiálny), domorodé africké jazyky
patriace do sudánskej rodiny, ktorými hovorí 90% obyvateľov.
A náboženstvá: Moslim 61,5%, rímskokatolícky 23,3%,
tradičný / animist 7,8%, protestantský 6,5%, iný / žiadna
odpoveď 0,2%, žiadna 0,7% est.). Koľko rokov je ľudom v



priemere? 17.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 55.9
rok. Kde ľudia žijú v krajine Burkina? Tu: obyvateľstvo je
sústredené v strednej a južnej časti krajiny; východné, severné a
juhozápadné sú menej obyvateľov. Hlavné mestské oblasti
krajiny Burkina sú: Ouagadougou (hlavné mesto) 2,741 milióna
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Burkina
Hlavné mesto krajiny Burkina je Ouagadougou a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 13 regiónov; Boucle du Mouhoun, Kaskády,
Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud,
Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau-Central, Sahel, Sud-Ouest.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Burkina, dôležité priemyselné
produkty sú bavlna Lint, nápoje, poľnohospodárske
spracovanie, mydlá, cigarety, textil, zlato. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Bavlny, arašidové oriešky,
sezam, cirok, proso, kukurica, ryža; dobytok. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú zlato, bavlna, dobytok a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Švajčiarsko 65,7%, Indie 6,3%, Južná
Afrika 5,2%, Singapore 4,6% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú kapitálové tovaru, potraviny, ropa a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 12,2%, Cote
dIvoire 8,2%, Japonsko 7,8%, Francúzsko 7,1%, Holandsko
4,5%, Španielsko 4,2%, India 4,1%, Rusko 4% (2016). Ako
bohatá je krajina Burkina a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $1,900 (2017



odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
40.1% (2009 odhad).

Mapa - Burkina
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Mjanmarsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Mjanmarsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Mjanmarsko. Ale začneme s vlajkou Mjanmarsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Mjanmarsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Mjanmarsko? Začnime

týmto: Rôzne etnické barmské a etnické menšiny mestské štáty
alebo kráľovstvá obsadili súčasné hranice cez 19. storočie.
Počas obdobia 62 rokov (1824-1886) Británia dobila Barmu a
začlenila krajinu do indickej ríše. Barma bola spravovaná ako
provincia Indie až do roku 1937, kedy sa stala samostatnou
samosprávnou kolóniou; v roku 1948 získala Barmu
nezávislosť od Britského spoločenstva národov. Generál NE
WIN dominoval vláde od roku 1962 do roku 1988, najprv ako
vojenský vládca, potom ako samozvaný prezident a neskôr ako
politický kráľ. V reakcii na rozsiahle občianske nepokoje, NE
WIN odstúpil v roku 1988, ale v priebehu niekoľkých
mesiacov armáda rozdrvila protesty pod vedením študentov a
prevzala moc. Viacstranné parlamentné voľby v roku 1990
viedli k tomu, že hlavná opozičná strana - Národná liga za
demokraciu (NLD) - vyhrala víťazné víťazstvo. Namiesto
odovzdania moci umiestnila junta vedúceho NLD (a príjemcu
Nobelovej ceny za mier z roku 1991) AUNG SAN SUU KYI
v domácom väzení od roku 1989 do roku 1995, od roku 2000
do roku 2002 a od mája 2003 do novembra 2010. Koncom
septembra 2007 rozhodol junta brutálne potlačila protesty na
zvýšenie cien pohonných hmôt pod vedením aktivistov z oblasti
pro-demokracie a budhistických mníchov, zabíjajúc neznámy
počet ľudí a zadržiavanie tisícok za účasť na demonštráciách.
Na začiatku mája 2008 zasiahlo Barmu Cyclone Nargis, ktorý



zanechal viac ako 138 000 mŕtvych a desiatky tisíc zranených a
bezdomovcov. Napriek tejto tragédii junta pokračuje vo
svojom májovom ústavnom referende, prvom hlasovaní v
Barme od roku 1990. Legislatívne voľby, ktoré sa konali v
novembri 2010, ktoré bojkotovali NLD a ktoré boli v
medzinárodnom spoločenstve považované za chybné, uviedla,
že vládnuca strana Solidarity a rozvoj Únie získa viac ako 75%
sporných kresiel. V januári 2011 sa zvolal národný
zákonodarca a vymenoval bývalého predsedu vlády Thein
SEIN za prezidenta. Napriek tomu, že veľká väčšina
nominovaných osôb na národnej úrovni, ktorých vymenoval
Thein SEIN, boli bývalí alebo súčasní vojenskí dôstojníci, vláda
iniciovala sériu politických a hospodárskych reforiem vedúcich
k podstatnému otvoreniu dlho izolovanej krajiny. Tieto reformy
zahŕňali uvoľnenie stoviek politických väzňov, podpísanie
celoštátneho prímeria s niekoľkými etnickými ozbrojenými
skupinami v krajine, uskutočňovanie právnych reforiem a
postupné znižovanie obmedzení slobody tlače, združovania a
občianskej spoločnosti. Prinajmenšom čiastočne z dôvodu
týchto reforiem, AUNG SAN SUU KYI bol zvolený za
národného zákonodarcu v apríli 2012 a stal sa predsedom
Výboru pre právny štát a pokoj. Barma slúžila ako
predsedníčka Zväzu národov juhovýchodnej Ázie (Asean) na
rok 2014. V nedokonalých, ale vo veľkej miere
dôveryhodných národných legislatívnych voľbách v novembri
2015 s viac ako 90 politickými stranami opäť zvíťazil NLD v
krajinovom víťazstve. Vďaka svojej obrovskej väčšine oboch
parlamentov zvolil NLD za prezidenta HTIN KYAWA,



dôverného a dlhotrvajúceho podpredsedu NLD AUNG SAN
SUU KYI. Prvá vierohodne zvolená civilná vláda v Barme po
viac ako piatich desaťročiach vojenskej diktatúry bola 30.
marca 2016 vyhlásená do funkcie. V nedokonalých, ale
väčšinou dôveryhodných národných legislatívnych voľbách v
novembri 2015 s viac ako 90 politickými stranami opäť zvíťazil
NLD v krajnom víťazstve. Vďaka svojej obrovskej väčšine
oboch parlamentov zvolil NLD za prezidenta HTIN KYAWA,
dôverného a dlhotrvajúceho podpredsedu NLD AUNG SAN
SUU KYI. Prvá vierohodne zvolená civilná vláda v Barme po
viac ako piatich desaťročiach vojenskej diktatúry bola 30.
marca 2016 vyhlásená do funkcie. V nedokonalých, ale
väčšinou dôveryhodných národných legislatívnych voľbách v
novembri 2015 s viac ako 90 politickými stranami opäť zvíťazil
NLD v krajnom víťazstve. Vďaka svojej obrovskej väčšine
oboch parlamentov zvolil NLD za prezidenta HTIN KYAWA,
dôverného a dlhotrvajúceho podpredsedu NLD AUNG SAN
SUU KYI. Prvá vierohodne zvolená civilná vláda v Barme po
viac ako piatich desaťročiach vojenskej diktatúry bola 30.
marca 2016 vyhlásená do funkcie.

Geografia - Mjanmarsko

Kde na svete je Mjanmarsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Ázia, hraničiaca s



Andamanským morom a Bengálskym zálivom medzi
Bangladéšom a Thajskom. Celková plocha krajiny
Mjanmarsko je 676,578 km2, z čoho 653,508 km2 je zem.
Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: stredné nížiny prstenec strmé,
drsné vrchoviny. Mjanmarsko má najnižší bod Andamanské
more / Bengálsky záliv 0 m, najvyšší bod Gamlang Razi 5,870
m. Podnebie je tropický monzún; oblačné, daždivé, horúce,
vlhké letá (juhozápadný monzún, jún až september);
(severovýchodný monzun, december až apríl).

Obyvatelia - Mjanmarsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Mjanmarsko.

To číslo je: 55,123,814. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu?
Burman (Bamar) 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%,
Číňania 3%, Indiáni 2%, Po 2%, Ostatné 5%. Aké sú jazyky v
krajine Mjanmarsko? Barmské (oficiálne). A náboženstvá:
budhistické 87,9% 6,2%, moslimských 4,3%, animátorov
0,8%, hinduistov 0,5%, ostatných 0,2%, žiadnych 0,1%.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 28.2 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 68.2 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Mjanmarsko? Tu: Obyvateľov sústredených pozdĺž pobrežných
oblastí a všeobecne v blízkosti pobrežia rieky Irrawaddy;
extrémny sever je pomerne nepostavený. Hlavné mestské
oblasti krajiny Mjanmarsko sú: Rangún (Yangon) (hlavné
mesto) 4 802 miliónov; Mandalay: 1,167 miliónov; Nay Pyi



Taw 1,03 milióna (2015).
Vláda a hospodárstvo - Mjanmarsko
Hlavné mesto krajiny Mjanmarsko je Rangún (Yangon);

Pozor - Nay Pyi Taw je administratívne kapitál a typ vlády
parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 7 regiónov (Taing-myar, singulární - Taing), 7
štátov (Pyi ne-myar, singulární - Pyi ne), 1 územia odboru.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Mjanmarsko, dôležité
priemyselné produkty sú poľnohospodárske spracovanie z
tvrdého dreva ; drevo a výrobky z dreva; meď, cín, volfrám,
železo; cement, stavebné materiály; liekov; hnojivá; ropa a
zemný plyn; odevy; jade a drahokamy. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú ryža, strukoviny, fazuľa, sezam,
arašidy; cukrová trstina; ryby a rybie výrobky;. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú zemného plynu; výrobky z dreva;
strukoviny a fazuľa; ryby; ryže; odevy; minerály vrátane nefritov
a drahokamov a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína
40,6%, Thajsko 19,1%, India 8,8%, Singapur 7,6%, Japonsko
5,7% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú tkanina;
ropné produkty; hnojivá; plastu; zariadení; dopravné zariadenia;
cement, stavebné materiály; produkty na jedenie? jedlý olej a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 33,9%, Singapur
14,3%, Thajsko 12,5%, Japonsko 7,9%, India 6,9%, Malajzia
4,3% (2016). Ako bohatá je krajina Mjanmarsko a ako bohatí
sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $6,300 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke číslo.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary



a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 25.6% (2016 odhad).

Mapa - Mjanmarsko
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mapa Burundi. Ale začneme s vlajkou Burundi tu:
 

Burundi - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Burundi? Začnime týmto:

Burundi je malá krajina vo východnej Afrike ohraničená
Tanzániou, Rwandou a jazerom Tanganyika. Burundi získal
svoju nezávislosť od Belgicka v roku 1962. Veľa z jeho histórie
je turbulentné a prvý demokraticky zvolený prezident Burundi
bol zavraždený v októbri 1993 po iba 100 dňoch vo funkcii.
Medzinárodná sprostredkovaná dohoda z Arusha ukončila
občiansku vojnu v rokoch 1993-2005, pripravila pôdu pre
novú ústavu a voľby v roku 2005. Pierre Nkurunziza bol
zvolený za prezidenta v rokoch 2005 a 2010 a opäť v
kontroverzných voľbách v roku 2015. Burundi naďalej čelí
mnohým politickým a hospodárskym výzvam.

Geografia - Burundi

Kde na svete je Burundi?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Afrika, východne od
Konžskej demokratickej republiky, západne od Tanzánie.
Celková plocha krajiny Burundi je 27,830 km2, z čoho 25,680



km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: kopcovité a hornaté,
klesajúce na plošinu na východe, niektoré roviny. Burundi má
najnižší bod jazero Tanganyika 772 m, najvyšší bod Heha
2,670 m. Podnebie je rovníkový; vysoká plošina so značnými
výškami (772 až 2670 m nad morom); priemerná ročná teplota
sa mení s nadmorskou výškou od 23 do 17 stupňov Celzia, ale
je všeobecne stredná, keďže priemerná nadmorská výška je
približne 1700 m; priemerné ročné zrážky sú približne 150 cm;
dve vlhké obdobia (február až máj a september až november) a
dve suché obdobia (jún až august a december až január).

Obyvatelia - Burundi
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Burundi. To

číslo je: 11,466,756. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%,
Twa (Pygmy) 1%, Európania 3000,. Aké sú jazyky v krajine
Burundi? Južní Ázia 2.000 Kirundi 29.7% 9,1%, francúzsky
(úradný) a francúzsky a iný jazyk 0,3%, svahilský a svahilský a
iný jazyk 0,2% (pozdĺž jazera Tanganyika a oblasť Bujumbura),
angličtina (úradná) a angličtina a iný jazyk 0,06% 3,7%,
nespecifikované 56,9%. A náboženstvá: rímskokatolícke
62,1%, protestantské 23,9% (vrátane adventistov 2,3% a iných
protestantov 21,6%), moslimských 2,5%, ostatných 3,6%,
nešpecifikovaných 7,9% (rok 2008). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 17 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 60.9



rok. Kde ľudia žijú v krajine Burundi? Tu: Jedna z najhustejšie
obývaných krajín v Afrike; koncentrácie bývajú na severe a
pozdĺž severného pobrežia jazera Tanganyika na západe;
väčšina ľudí žije na farmách v blízkosti plôch so zemnou pôdou.
Hlavné mestské oblasti krajiny Burundi sú: Bujumbura (hlavné
mesto) 751.

Vláda a hospodárstvo - Burundi
Hlavné mesto krajiny Burundi je Bujumbura a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 18 provincií; Bubanza, Bujumbura Mairie,
Bujumbura vidieka, Burui, Canukzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi,
Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro,
Ngozi, Rumonge, Rutana, Ruyigi. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Burundi, dôležité priemyselné produkty sú ľahké
spotrebné tovary (cukor, obuv, mydlo, pivo); cement, montáž
dovezených komponentov; stavba verejných prác; spracovanie
potravín (ovocie),. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
káva, bavlna, čaj, kukurica, fazuľa, cirok, sladké zemiaky,
banány, kasava (maniok, tapioka); hovädzie mäso, mlieko,
koží. Najdôležitejšie vývozné komodity sú káva, čaj, cukor,
bavlna, skrýva a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Konžská demokratická republika 30,6%, UAE 15,7%, Kenya
14,5%, Rwanda 7,2% (2016),. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú kapitálové tovary, ropné produkty, potraviny a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 13,3%, India
13%, Tanzánia 8,6%, Saudská Arábia 7,9%, Keňa 7,5%,
Spojené arabské emiráty 5,2%, Uganda 5% (2016). Ako
bohatá je krajina Burundi a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?



Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $800 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
64.6% (2014 odhad).

Mapa - Burundi
 

Veľmi odporúčame
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Kambodža - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kambodža? Začnime

týmto: Väčšina Kambodžanov sa považuje za khmerských,
potomkov Angkorskej ríše, ktorá sa rozprestiera na väčšine
juhovýchodnej Ázie a dosiahla svoj zenit medzi 10. a 13.
storočím. Útoky Thajska a Chamu (z dnešného Vietnamu)
oslabili ríšu, čo prinieslo dlhé obdobie poklesu. Kráľ postavil
krajinu pod francúzsku ochranu v roku 1863 a stala sa
súčasťou francúzskej indochíny v roku 1887. Po japonskej
okupácii za druhej svetovej vojny získala Kambodža úplnú
nezávislosť od Francúzska v roku 1953. V apríli 1975 po
sedemročnom boji komunista Sily Khmerskej ruže zachytili
Phnom Penh a evakuovali všetky mestá a mestá. Najmenej 1,5
milióna kambodžáncov zomrelo na popravách, nútených
ťažkostiach alebo hladovaní počas režimu Khmer Rouge v
rámci POL POT. Vietnamská invázia z decembra 1978
priviedla Rudých Khmérov do vidieka, začala desaťročné
vietnamské okupácie a dotkla takmer 13 rokov občianskej
vojny. Parížske mierové dohody z roku 1991 poverené
demokratickými voľbami a prímerím, ktoré Khmerská červena
plne nerešpektovala. Voľby sponzorované OSN v roku 1993
pomohli v rámci koaličnej vlády obnoviť nejaký nápad
normálnosti. V roku 1997 skončilo frakcionálne bojovanie a
prvá koaličná vláda, ale druhé kolo národných volieb v roku
1998 viedlo k vytvoreniu inej koaličnej vlády a obnovenej



politickej stabilite. Zvyšné prvky Rudých Khmerov sa vzdali
začiatkom roka 1999. Niektorí vedúci predstavitelia Rudých
Khmerov boli súdení alebo čakajú na súdny proces za zločiny
proti ľudskosti zo strany hybridného tribunálu OSN a
Kambodže podporovaného medzinárodnou pomocou. Voľby v
júli 2003 boli pomerne pokojné, ale pred vznikom koaličnej
vlády trvalo jeden rok rokovaní medzi politickými stranami. V
októbri 2004 kráľ Norodom Sihanouk odstupoval od trónu a
jeho syn, princ Norodom Sihamoni, bol vybraný, aby ho
nasledoval. Najnovšie miestne (voľby v komunálnej rade)
voľby sa konali v Kambodži v roku 2012, s malým počtom
predvolebných násilností, ktoré predchádzali predchádzajúcim
voľbám. Národné voľby v júli 2013 boli spochybnené, pričom
opozícia - Kambodžská národná záchranná strana (CNRP) -
bojkotovala Národné zhromaždenie. Politická slepá ulička bola
ukončená takmer o rok neskôr, pričom CNRP súhlasil s
vstupom do parlamentu výmenou za záväzky vládnucich strán k
volebným a legislatívnym reformám. CNRP v júni 2017
dosiahlo ďalšie zisky v miestnych komunálnych voľbách,
urýchľujúce zasadnutie úsilia predsedu vlády SEN o
marginalizáciu CNRP pred národnými voľbami v roku 2018.
Hun Sen zatkla prezidenta CNRP Kem Sokhu v septembri
2017 a následne zrušil CNRP v novembri 2017 a zakázal
svojim lídrom zúčastňovať sa na politike najmenej päť rokov.
Sídla CNRP v Národnom zhromaždení boli prerozdelené
menším, viac fúzujúcim opozičným stranám.

Geografia - Kambodža



Kde na svete je Kambodža?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Ázia, hraničiaca s
Thajským zálivom, medzi Thajskom, Vietnamom a Laosom.
Celková plocha krajiny Kambodža je 181,035 km2, z čoho
176,515 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
nízke, rovinaté pláně; hory na juhozápade a na severe.
Kambodža má najnižší bod Thajský záliv 0 m, najvyšší bod
Phnum Aoral 1810 m. Podnebie je tropických; dažďové,
monzúnové obdobie (máj až november); suchá sezóna
(december až apríl); malé sezónne zmeny teploty.

Obyvatelia - Kambodža
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kambodža. To

číslo je: 16,204,486. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? Khmer 97,6%, Cham 1,2%, Čínsky 0,1%,
Vietnamský 0,1%, Ostatné 0,9% (2013). Aké sú jazyky v
krajine Kambodža? Khmer (oficiálne) 96,3%, Ostatné 3,7%
(2008). A náboženstvá: Budhistické (oficiálne) 96,9%
Kresťanské 0,4%, iné 0,8% (v roku 2008). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 25.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je



mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 64.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Kambodža? Tu:
Obyvateľov sústredených na juhovýchode, najmä v hlavnom
meste Phnom Penh av jeho okolí; ďalšie rozdelenie je úzko
prepojené s riekami Tonle Sap a Mekong. Hlavné mestské
oblasti krajiny Kambodža sú: Phnom PENH (hlavné mesto)
1,731 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Kambodža
Hlavné mesto krajiny Kambodža je Phnom Penh a typ

vlády parlamentnej ústavnej monarchie. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 24 provincií (khett, singulárne a množné
číslo) a 1 obec (krong, singulárne a množné číslo). Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Kambodža, dôležité priemyselné produkty
sú , , mletie ryža, rybolov, drevo a výrobky z dreva, gumy,
cement, výťažok drahokam, textil. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Ryže, gumy, kukurice, zeleniny, kešu, manioku,
tapioka. Najdôležitejšie vývozné komodity sú oblečenie, drevo,
guma, ryža, ryby, tabak, footwea a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú US 21,3%, Spojené kráľovstvo 9,4%, Nemecko
9% , Japonsko 8,2%, Kanada 6,5%, Čína 6%, Thajsko 4,2%,
Španielsko 4% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
ropné produkty, cigarety, zlato, stavebné materiály, stroje,
motorové vozidlá, farmaceutické výrobky a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 35,3% %, Singapur 4,4%,
Japonsko 4,1%, Hongkong 4% (2016). Ako bohatá je krajina
Kambodža a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $4,000 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená



hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
17.7% (2012 odhad).

Mapa - Kambodža
 

Veľmi odporúčame
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Kamerun - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kamerun? Začnime týmto:

Francúzsky Kamerun sa stal nezávislým v roku 1960 ako
Kamerunská republika. Nasledujúci rok južná časť susedného
britského Kamerunu hlasovala za zlúčenie s novou krajinou a
vytvorila Spolkovú republiku Kamerun. V roku 1972 nová
federácia nahradila federáciu jednotným štátom, Kamerunskou
republikou. Krajina má vo všeobecnosti stabilitu, ktorá
umožnila rozvoj poľnohospodárstva, ciest a železníc, ako aj
ropného priemyslu. Napriek pomalému pohybu smerom k
demokratickým reformám zostáva politická moc pevne v
rukách prezidenta Pavla BIYA.

Geografia - Kamerun

Kde na svete je Kamerun?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Afrika, hraničiaca s
hranicou Biafra, medzi Rovníkovou Guineou a Nigériou.
Celková plocha krajiny Kamerun je 475,440 km2, z čoho
472,710 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:



rozmanitosti, s pobrežnou rovinou na juhozápade, rozrezaná
náhorná plošina v strede, hory na západe, roviny na severe.
Kamerun má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod
Fako na Mont Cameroun 4 045 m. Podnebie je sa mení v
závislosti od terénu, od tropických pozdĺž pobrežia až po
stredné a horúce v severnej.

Obyvatelia - Kamerun
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kamerun. To

číslo je: 24,994,885. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu?
Kamerun Highlanders 31%, Rovníkový Bantu 19%, Kirdi 11%,
Fulani 10%, Northwestern Bantu 8%, Východný Nigritický 7%
, ostatné africké 13%, neafrické menej ako 1%. Aké sú jazyky
v krajine Kamerun? 24 hlavných afrických jazykových skupín,
angličtina (oficiálna), francúzska (oficiálna). A náboženstvá:
Rímskokatolícka 38,4%, protestanti 26,3%, ostatní kresťania
4,5%, Moslim 20,9%, animist 5,6%, ostatní 1%, Neveriaci
3,2% (2005 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 18.5
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 59 rok. Kde ľudia
žijú v krajine Kamerun? Tu: Obyvateľstvo koncentruje na
západe a na severe, s vnútrozemím krajiny riedko osídlený.
Hlavné mestské oblasti krajiny Kamerun sú: Yaounde (hlavné
mesto) 3.066 miliónov; Douala 2,943 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Kamerun
Hlavné mesto krajiny Kamerun je Yaounde a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne



rozdelenie - 10 regióny (regióny, singulárne regióny);
Adamaoua, Centre, East (East), Ďaleký sever (Nord-Nord),
Littoral, Sever, Severozápad, Západ, Juhozápad ). Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Kamerun, dôležité priemyselné produkty sú
ropy a rafinácie, výroba hliníka, spracovanie potravín, ľahký
spotrebný tovar, textil, drevo, lodná doprava. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Káva, kakao, bavlna, guma,
banány, olejnaté semená, obilniny, maniok, tapioka;
hospodárskych zvierat; výroba. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú ropa a ropné produkty, drevo, kakaové bôby,
hliník, káva, bavlna a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Holandsko 21% 11,3%, Taliansko 11%, Čína 8%, Španielsko
6,7%, Francúzsko 5,9% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú stroje, elektrické zariadenia, dopravné zariadenia,
pohonné hmoty, potraviny a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Čína 17,8%, Nigéria 12%, Francúzsko 11%,
Thajsko 4.6%, Togo 4.5 % (2016). Ako bohatá je krajina
Kamerun a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $3,400 (2017 odhad). Toto je
veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 30% (2001 odhad).

Mapa - Kamerun
 



Veľmi odporúčame
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Kanada - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kanada? Začnime týmto: V

krajine s obrovskými vzdialenosťami a bohatými prírodnými
zdrojmi sa v roku 1867 Kanada stala samosprávnym panstvom
a zároveň zachovala väzby s britskou korunou. Kanada
repatriovala svoju ústavu z Veľkej Británie v roku 1982 a
odstránila konečnú koloniálnu väzbu. Ekonomicky a
technologicky sa národ rozvíjal súbežne s USA, jej susedom na
juhu cez najdlhšiu medzinárodnú hranicu sveta. Kanada čelí
politickým výzvam splnenia požiadaviek verejnosti na zlepšenie
kvality zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, sociálnych služieb
a hospodárskej konkurencieschopnosti, ako aj reagovanie na
osobitné obavy prevažne frankofónneho Quebecu. Kanada sa
tiež zameriava na rozvoj svojich rozmanitých zdrojov energie,
pričom si zachováva svoj záväzok voči životnému prostrediu.

Geografia - Kanada

Kde na svete je Kanada? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná severná Amerika, ktorá hraničí s
severným Atlantickým oceánom na východe, severným Tichým



oceánom na západe a Severným ľadovým oceánom na severe,
severne od hraničného US. Celková plocha krajiny Kanada je
9,984,670 km2, z čoho 9,093,507 km2 je zem. Je to jedna z
najväčších krajín sveta. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: prevažne roviny s horami na západe, nížiny
juhovýchodne. Kanada má najnižší bod Atlantický oceán 0 m,
najvyšší bod Mount Logan 5 959 m. Podnebie je líši od
mierneho južný až subarktický a arktický na severe severne.

Obyvatelia - Kanada
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kanada. To

číslo je: 35,623,680 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Kanadský 32,2%, Anglický 19,8%, Francúzsky
15,5%, Škótsky 14,4%, Írsky 13,8%, Nemecky 9,8%,
Taliansky 4,5% %, Severná americká indiánska 4,2%, iná
50,9%. Aké sú jazyky v krajine Kanada? angličtina (oficiálna)
58,7%, francúzska (oficiálna) 22%, pandžábčina 1,4%,
taliančina 1,3%, španielčina 1,3%, nemčina 1,3%, kantonská
1,2% 1,1%, ostatné 10,5% (v roku 2011). A náboženstvá:
Katolíckych 39% (vrátane rímskokatolíckych 38,8%, ostatných
katolíckych .2%), protestantských 20,3% (vrátane Spojených
cirkví 6,1%, anglikánskych 5%, baptistov 1,9%, luteránskych
1,5%, letničných 1,5%, presbyteriánov 1,4%, ostatných
protestantov 2,9 %), Ortodoxní 1,6%, iní kresťania 6,3%,
moslimskí 3,2%, hinduistickí 1,5%, sikh 1,4%, budhistickí
1,1%, židovskí 1%, iní 0,6%, žiadny 23,9% (2011 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 42.2 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,



polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 81.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Kanada?
Tu: drvivá väčšina Kanaďanov je umiestnená v diskontinuálnej
kapele v približne 300 km južnej hranice so Spojenými štátmi;
najľudnatejšou provinciou je Ontário, nasleduje Quebec a
Britská Kolumbia. Hlavné mestské oblasti krajiny Kanada sú:
Toronto 5,993 milióna; Montreal 3,981 miliónov; Vancouver
2,485 milióna; Calgary 1,337 milióna; Ottawa (hlavné mesto)
1,326 milióna; Edmonton 1,272 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Kanada
Hlavné mesto krajiny Kanada je Ottawa a typ vlády

Federálnej parlamentnej demokracie (parlament Kanady) za
ústavnej monarchie; oblasť spoločenstiev. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 10 provincií a 3 územia; Alberta, Britská
Kolumbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland a
Labrador, Severozápadné územia, Nova Scotia, Nunavut,
Ontario, ostrov Prince Edwarda, Quebec, Saskatchewan,
Yukon. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kanada, dôležité
priemyselné produkty sú chemikálie, spracované a
nespracované minerály, potravinárske výrobky, výrobky z
dreva a papiera, rybie výrobky, ropa, zemný plyn. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú , jačmeňa, olejnatých semien,
tabaku, ovocia a zeleniny; mliečne výrobky; ryby; lesných
produktov. Najdôležitejšie vývozné komodity sú motorové
vozidlá a ich časti, priemyselné stroje, lietadlá, telekomunikačné
zariadenia; chemikálie, plasty, hnojivá; buničina, drevo, ropa,
zemný plyn, elektrina, hliník a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú USA 76,4%, Čína 4,1% (2016),. Najdôležitejšie



dovozné komodity sú stroje a zariadenia, motorové vozidlá a
ich časti, ropa, chemikálie, elektrická energia, tovar dlhodobej
spotreby a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú US 52,2%,
Čína 12,1% , Mexiko 6,2% (2016). Ako bohatá je krajina
Kanada a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $48,100 (2017 odhad). To
znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
9.4%.

Mapa - Kanada
 

Veľmi odporúčame
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mapa Kapverdy. Ale začneme s vlajkou Kapverdy tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Kapverdy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kapverdy? Začnime týmto:

Neobydlené ostrovy boli objavené a kolonizované
portugalským v 15. storočí; Cabo Verde sa následne stalo
obchodným centrom afrických otrokov a neskôr dôležitým
zastavením a zásobovaním zastávok pre lov veľrýb a
transatlantických lodí. Spojenie európskych a rôznych afrických
kultúrnych tradícií sa odráža v jazyku Cabo Verde v Crioulo,
hudbe a pano textilu. Po nezávislosti v roku 1975 a
predbežnom záujme o zjednotenie s Guineou-Bissau bol
vytvorený a udržiavaný systém jednej strany, až kým sa v roku
1990 neuskutoční viacstranné voľby. Cabo Verde naďalej
udržiava jednu z najstabilnejších demokratických vlád v Afrike.
Opakované suchá počas druhej polovice 20. storočia spôsobili
značné ťažkosti a spôsobili ťažkú emigráciu. Výsledkom je, že
Cabo Verde ' je vyššia než domáca populácia. Väčšina Cabo
Verdeans má africké aj portugalské antecedenty. Počet
obyvateľov Cabo Verde klesá od prvých trvalých obyvateľov
koncom 15. storočia - prevahu západoafrických otrokov, malý
podiel portugalských kolonistov a ešte menej Talianov,
Španielov a portugalských Židov. Spomedzi deviatich
obývaných ostrovov je populácia rozdeľovaná. Ostrovy na
východe sú veľmi suché a sú len riedko usadené, aby využili
svoje rozsiahle ložiská soli. Viac južných ostrovov dostáva
väčšie množstvo zrážok a podporuje väčšie populácie, ale



poľnohospodárstvo a pasenie dobytka poškodilo ich úrodnosť
a vegetáciu. Storočia celková populácia krajiny výrazne
kolísala,

Geografia - Kapverdy

Kde na svete je Kapverdy?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Afrika, skupina ostrovov
v severnom Atlantickom oceáne, západne od Senegalu.
Celková plocha krajiny Kapverdy je 4,033 km2, z čoho 4,033
km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: strmé, drsné,
skalnaté, sopečné. Kapverdy má najnižší bod Atlantský oceán
0 m, najvyšší bod Mt. Fogo 2 829 m (sopka na ostrove Fogo).
Podnebie je mierne; teplé, suché leto; zrážky slabé a
nepravidelné.

Obyvatelia - Kapverdy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kapverdy. To

číslo je: 560,899 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? mulatto) 71%, africký 28%, európsky 1%. Aké sú
jazyky v krajine Kapverdy? portugalský (oficiálny), Crioulo
(zmes Portugalska a Západu Africké slová). A náboženstvá:
Rímsky katolík 77,3%, protestant 4,6% (vrátane kostola



Nazarene 1,7%, Adventist 1,5%, zhromaždenie Boha 0,9%,
Univerzálne Božie kráľovstvo 0,4% a Boh a láska 0,1%), iní
kresťania 3,4% 1,9%, svedok Jehovovi 1% a nový apoštolský
0,5%), moslimský 1,8%, iný 1,3%, žiadny 10,8%,
nespecifikovaný 0,7% (2010 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 25.4 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 72.4
rok. Kde ľudia žijú v krajine Kapverdy? Tu: medzi deviatimi
obývanými ostrovmi je populácia rozdeľovaná; ostrovy na
východe sú veľmi suché a sú len riedko osídlené, aby využili
svoje rozsiahle ložiská soli; viac južných ostrovov dostáva viac
zrážok a podporuje väčšie množstvo obyvateľstva, ale
poľnohospodárstvo a pasenie dobytka poškodilo úrodnosť
pôdy a vegetáciu; približne polovica obyvateľov žije na ostrove
Sao Tiago, ktorý je hlavným mestom mesta Praia; Mindelo na
severnom ostrove Sao Vicente má tiež veľké mestské
obyvateľstvo. Hlavné mestské oblasti krajiny Kapverdy sú:
Praia (hlavné mesto) 145 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Kapverdy
Hlavné mesto krajiny Kapverdy je Praia a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 22 obcí (concelhos, singular - concelho); Boa
Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Porto Novo, Praia,
Ribeira Brava, Ribeira Grande, Ribeira Grande de Santiago,
Sal, Santa Catarina, Santa Catarina do Fogo, Santa Cruz, Sao
Domingos, Sao Filipe, Sao Lourenco dos Orgaos , Sao Miguel,
Sao Salvador do Mundo, Sao Vicente, Tarrafal, Tarrafal de



Sao Nicolau. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kapverdy,
dôležité priemyselné produkty sú potravín a nápojov,
spracovanie rýb, obuv a odevy, ťažba soli, loď opravy a t.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú , , sladké zemiaky,
cukrová trstina, káva, arašidy; ryba. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú palivo (re-export), topánky, odevy, ryby, schováva
a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Austrália 48,6%,
Španielsko 20,2%, Portugalsko 18,9% ( 2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú potraviny, priemyselné výrobky,
dopravné prostriedky, palivá a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Portugalsko 43%, Španielsko 12,8%, Francúzsko
5,9%, Čína 5%, Rusko 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina
Kapverdy a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $6,900 (2017 odhad). Toto je
pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 30% (2000 odhad).

Mapa - Kapverdy
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Kajmanie ostrovy

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kajmanie
ostrovy. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Kajmanie ostrovy. Ale začneme s vlajkou
Kajmanie ostrovy tu:
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Kajmanie ostrovy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kajmanie ostrovy? Začnime

týmto: Kajmanské ostrovy boli britskými obyvateľmi
kolonizované počas 18. a 19. storočia po Jamajke po roku
1863. V roku 1959 sa ostrovy stali územím v rámci Federácie
Západných Indie. Keď sa federácia rozpustila v roku 1962,
Kajmanské ostrovy sa rozhodli zostať britskou závislosťou.
Územie sa zmenilo na významné offshore finančné centrum.

Geografia - Kajmanie ostrovy

Kde na svete je Kajmanie ostrovy?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, skupina troch ostrovov
(Karibské more), 240 km južne od Kuby a 268 km
severovýchodne od Jamajky. Celková plocha krajiny Kajmanie
ostrovy je 264 km2, z čoho 264 km2 je zem. Takže toto je
pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: nízko položená vápencová základňa
obklopená koralovými útesmi. Kajmanie ostrovy má najnižší
bod Karibské more 0 m, najvyšší bod 1 km SW The Bluff na
ostrove Cayman Brac 50 m. Podnebie je tropické morské
oblasti; teplé, daždivé leto (máj až október) a chladné, relatívne
suché zimy (od novembra do apríla).



Obyvatelia - Kajmanie ostrovy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kajmanie

ostrovy. To číslo je: 58,441. Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? zmiešaných 40%, bielych 20%, čiernych 20%,
expatriate rôznych etnických skupín 20%. Aké sú jazyky v
krajine Kajmanie ostrovy? anglicky (úradný) 90,9%, španielsky
4%, filipínsky 3,3%, iní 1,7% 0,1% (v roku 2010). A
náboženstvá: Evanjelický 67,8% (zahŕňa cirkev Božích 22,6%,
Adventist sedmého dňa 9,4%, Presbyterián / Veľká cirkev
8,6%, Baptista 8,3%, Letničný 7,1%, Nekonfesijná 5,3%,
Anglikánska 4,1%, Wesleyanská svätosť 2,4% 14,1%, svedok
Jehovov 1,1%, iný 7%, žiadny 9,3%, nespecifikovaný 0,7%
(rok 2010). Koľko rokov je ľudom v priemere? 40 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81.3 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Kajmanie ostrovy? Tu: Väčšina obyvateľov žije na
Grand Cayman. Hlavné mestské oblasti krajiny Kajmanie
ostrovy sú: George mesto 31 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Kajmanie ostrovy
Hlavné mesto krajiny Kajmanie ostrovy je George Town

(na území Grand Cayman) a typ vlády parlamentná demokracia
(legislatívne zhromaždenie); samosprávne zámorské územie
Spojeného kráľovstva. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 6 okresov; Bodden Town, Cayman Brac a Little
Cayman, East End, George Town, North Side, West Bay.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kajmanie ostrovy, dôležité
priemyselné produkty sú turistika poľnohospodárstvo cestovný



ruch, bankovníctvo, poistenie a financie, stavebníctvo, stavebné
materiály, nábytok. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
zelenina, ovocie; hospodárskych zvierat;. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú výrobky z korytnačiek, vyrobené
spotrebný tovar a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
nevedno. Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny,
priemyselné výrobky, palivá a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina Kajmanie ostrovy
a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $43,800 (2004 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Kajmanie ostrovy
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Stredoafrická republika

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Stredoafrická
republika. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Stredoafrická republika. Ale začneme s
vlajkou Stredoafrická republika tu:
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Stredoafrická republika - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Stredoafrická republika?

Začnime týmto: Bývalá francúzska kolónia Ubangi-Shari sa
stala Stredoafrickou republikou po nezávislosti v roku 1960. Po
troch búrlivých desaťročiach nepochopenia - väčšinou
vojenskými vládami - bola v roku 1993 založená civilná vláda,
ale trvala len desať rokov. V marci 2003 bol prezident Ange-
Felix Patasse zosadený vojenským prevratom pod vedením
generála Francoisa Bozize, ktorý založil prechodnú vládu.
Voľby, ktoré sa konali v roku 2005, potvrdili generála Bozizeho
ako prezidenta; bol v roku 2011 opätovne zvolený hlasovaním
široko považovaným za chybný. Vláda stále nemá plnú kontrolu
nad vidiekom, kde pretrváva bezprávia. Niekoľko
povstaleckých skupín sa spojilo začiatkom decembra 2012,
aby spustili sériu útokov, ktoré ich ponechali pod kontrolou
mnohých miest v severnej a strednej časti krajiny. Rebeli -
nešťastní s Bozize " sa zúčastnila na mierových rozhovoroch
začiatkom januára 2013, čo viedlo k koaličnej vláde vrátane
vedenia povstania. V marci 2013 sa koaličná vláda rozpustila,
rebeli sa chytili do hlavného mesta a prezident Bozize utiekol z
krajiny. Líder rebelov Michel Djotodia prevzal predsedníctvo
av nasledujúcom mesiaci založil Národnú prechodnú radu
(CNT). V januári 2014 CNT zvolila Catherine Sambu-panzu za
dočasného prezidenta. Voľby ukončené v marci 2016
nainštalovali ako prezidenta nezávislého kandidáta Faustina-



Archange Touaderu; pokračuje v úsilí o mier medzi vládou a
ozbrojenými skupinami a rozvíja program odzbrojenia,
demobilizácie, reintegrácie a repatriácie (DDRR) na opätovné
začlenenie ozbrojených skupín do spoločnosti.

Geografia - Stredoafrická republika

Kde na svete je Stredoafrická
republika? Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Afrika, severne
od Konžskej demokratickej republiky. Celková plocha krajiny
Stredoafrická republika je 622,984 km2, z čoho 622,984 km2

je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: obrovské, ploché až
valcované plošiny; rozptýlené kopce severovýchodne a
juhozápadne. Stredoafrická republika má najnižší bod rieka
Oubangui 335 m, najvyšší bod Mont Ngaoui 1410 m.
Podnebie je tropických; horúce, suché zimy; mierne až horúce,
mokré letá.

Obyvatelia - Stredoafrická republika
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Stredoafrická

republika. To číslo je: 5,625,118. Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Baya 33%, Banda 27%,
Mandja 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka 4%, Yakoma



4%, Ostatné 2%. Aké sú jazyky v krajine Stredoafrická
republika? francúzske (oficiálne), Sangho (lingua franca a
národný jazyk). A náboženstvá: domorodá viera 35%,
protestantská 25%, rímskokatolícke 25%, moslimská 15%.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 19.7 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 52.8 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Stredoafrická republika? Tu: väčšina obyvateľov žije v
západnej a strednej časti krajiny, najmä v hlavnom meste
Bangui. Hlavné mestské oblasti krajiny Stredoafrická republika
sú: Bangui av jeho okolí ( kapitál) 794 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Stredoafrická republika
Hlavné mesto krajiny Stredoafrická republika je Bangui a

typ vlády prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 14 prefektúry, prefektúry, prefektúry economique)
a 1 obec; Bambus, Bamboo, Bambo-Kotto, Haute-Kotto,
Haut-Mbomou, Kemo, Lobaye, Mambere-Kadei, Mbomou,
Nana-Grebizi, Nana-Mambere, Ombella-Mpoko, Ouaka,
Mbaere, Vakaga. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Stredoafrická republika, dôležité priemyselné produkty sú zlata
a ťažbou diamantov, logovanie, pivovarníctvo, rafinácia cukru.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Bavlna, káva, tabak,
maniok, tapioka; Tinbe. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
diamanty, drevo, bavlna, káva a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Bielorusko 33,5%, Nemecko 15,3%, Francúzsko
14,2%, Chad 12,6%, Kamerun 9,7%, Čína 8,1% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, textil , ropné



produkty, stroje, elektrické zariadenia, motorové vozidlá,
chemikálie, liečivá a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Egypt 29,8%, Francúzsko 18,6%, Čína 6,8%, Belgicko 5,7%,
Kamerun 5,4%. Ako bohatá je krajina Stredoafrická republika
a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $700 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Stredoafrická republika
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Čad

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Čad. Zahrnuté
sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná mapa Čad.
Ale začneme s vlajkou Čad tu:
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Čad - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Čad? Začnime týmto:

Chad, ktorý je súčasťou francúzskych afrických podnikov až
do roku 1960, trval tri desaťročia občianskej vojny a invázie
Líbye pred obnovením mieru v roku 1990. Vláda nakoniec
vypracovala demokratickú ústavu a v rokoch 1996 a 2001
vykonala chybné prezidentské voľby. , vypukla vzbura v
severnom Čade, ktorá sa sporadicky rozvlnila napriek
niekoľkým mierovým dohodám medzi vládou a povstalcami. V
júni 2005 prezident Idriss DEBY usporiadal referendum o
úspešnom odstránení ústavných termínov a v roku 2006 vyhral
ďalšie kontroverzné voľby. Sporadické povstalecké kampane
pokračovali v rokoch 2006 a 2007. Kapitál zažil významné
povstanie začiatkom roka 2008, no odvtedy nevznikol žiadne
významné rebelské hrozby potom, čiastočne kvôli zblíženiu
Čadu v roku 2010 so Sudánom, ktorý predtým používal
čadských povstalcov ako zástupcov. Koncom roka 2015 vláda
uložila v regióne jazera Čadu výnimočný stav po viacerých
útokoch teroristickej skupiny Boko Haram počas celého roka;
Boko Haram tiež spustil niekoľko bombových útokov v
N'Djamene v polovici roku 2015. DEBY v roku 2016 bol
opätovne zvolený do svojho piateho funkčného obdobia vo
voľbách, ktoré boli pokojné, ale chybné. V decembri 2015
Čad ukončil dvojročnú rotáciu v Bezpečnostnej rade OSN. V
januári 2017 DEBY ukončila jednoročné funkčné obdobie ako



prezident Africkej únie. DEBY v roku 2016 bol opätovne
zvolený do svojho piateho funkčného obdobia vo voľbách,
ktoré boli pokojné, ale chybné. V decembri 2015 Čad ukončil
dvojročnú rotáciu v Bezpečnostnej rade OSN. V januári 2017
DEBY ukončila jednoročné funkčné obdobie ako prezident
Africkej únie. DEBY v roku 2016 bol opätovne zvolený do
svojho piateho funkčného obdobia vo voľbách, ktoré boli
pokojné, ale chybné. V decembri 2015 Čad ukončil dvojročnú
rotáciu v Bezpečnostnej rade OSN. V januári 2017 DEBY
ukončila jednoročné funkčné obdobie ako prezident Africkej
únie.

Geografia - Čad

Kde na svete je Čad? Umiestnenie
tejto krajiny je Stredná Afrika, južne od Líbye. Celková plocha
krajiny Čad je 1.284 milión km2, z čoho 1,259,200 km2 je
zem. Takže to je veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: šírke, suché roviny v strede,
púšte na severe, hory na severozápade, južná nížina. Čad má
najnižší bod Djourab 160 m, najvyšší bod Emi Koussi 3,445 m.
Podnebie je tropických na juhu, púšť v severnej.

Obyvatelia - Čad



Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Čad. To číslo
je: 12,075,985 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Sara (Ngambaye / Sara /
Madjingaye / Mbaye) 30,5%, Kanembu / Bornu / Buduma
9,8%, Arab 9,7%, Wadai / Maba / Masalit / Mimi 7%, Gorane
5.8%, Masa / Musseye / Musgum 4.9%, Bulala / Medogo /
Kuka 3,7%, Marpa / Lele / Mesme 3,5%, Mundang 2,7%,
Bidiyo / Migaama / Kenga / Dangleat 2,5%, Dadjo / Kibet /
Muro 2,4%, Tupuri / Kera 2%, Gabri / Kabalaye / Nanchere / ,
Fulani / Fulbe / Bodore 1,8%, Karo / Zime / Peve 1,3%,
Baguirmi / Barma 1,2%, Zaghawa / Bideyat / Kobe 1,1%,
Tama / Assongori / Mararit 1.1%, Mesmedje / Massalat /
Kadjakse 0.8% 3,4%, čadovia cudzojazyčných obyvateľov
0,9%, cudzinci 0,3%, nespecifikovaní 1,7% (2014-15 est.).
Aké sú jazyky v krajine Čad? Francúzština (oficiálna), arabčina
(oficiálna), Sara (na juhu), viac ako 120 rôznych jazykov a
dialektov. A náboženstvá: Moslimský 52,1%, protestant
23,9%, rímskokatolícky 20%, animist 0,3%, iní kresťania
0,2%, žiadny 2,8%, nespecifikovaný 0,7% (2014-15 est.).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 17.8 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 50.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine Čad? Tu:
Obyvateľstvo je nerovnomerne rozdelené v dôsledku
kontrastov v oblasti klímy a fyzickej geografie; najvyššia hustota
sa nachádza na juhozápade, najmä v okolí jazera Čad a na juh;
suchá saharská zóna na severe je najmenej husto obývaná.
Hlavné mestské oblasti krajiny Čad sú: N'Djamena (hlavné



mesto) 1,26 milióna (2015).
Vláda a hospodárstvo - Čad
Hlavné mesto krajiny Čad je N'Djamena a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 23 regiónov (regióny, singulárne regióny); Barh el
Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi-Est, Ennedi-
Ouest, Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Logone Occidental,
Logone Oriental, Mandúl, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi
Ouest, Moyen- Chari, Ouaddai, Salamat, Silá, Tandjile, Tibesti,
Ville de N'Djamena, Wadi Fira. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Čad, dôležité priemyselné produkty sú olej, bavlnené textílie,
pivovarníctvo, natron (uhličitanu sodného), mydlá, cigarety,
stavebné materiály. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
bavlna, cirok , proso, arašidy, sezam, kukurica, ryža, zemiaky,
cibuľa, maniok (maniok, tapioka), hovädzí dobytok, ovce,
kozy, ťavy. Najdôležitejšie vývozné komodity sú Ropa,
hospodárske zvieratá, bavlna, sezam, arabská guma, shea butte
a najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 57%, India
8,9%, Čína 6,7%, Francúzsko 6,4%, Spojené arabské emiráty
4,3%, Japonsko 4,1% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú stroje a dopravné zariadenia, priemyselné tovary,
potraviny, textílie a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Francúzsko 19,8%, Čína 15,7%, Kamerun 15,1% 6,1%, USA
5,4%, Belgicko 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina Čad a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $2,400 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne



tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 46.7% (2011 odhad).

Mapa - Čad
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Ale začneme s vlajkou Čile tu:
 

Čile - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Čile? Začnime týmto: Pred

príchodom Španielska v 16. storočí Inca ovládal severné Čile,
zatiaľ čo domorodí obyvatelia, Mapuche, obývali stredné a
južné Čile. Hoci Chile vyhlásilo svoju nezávislosť v roku 1810,
nedosiahlo rozhodujúce víťazstvo nad španielmi až do roku
1818. Počas vojny v Tichom oceáne (1879-1883) Chile
porazilo Peru a Bolíviu, aby získali svoje súčasné severné
oblasti. V 80. rokoch 20. storočia chilská centrálna vláda
získala kontrolu nad centrálnymi a južnými regiónmi, ktoré
obývali Mapuche. Po sérii volených vlád bola tri roky stará
marxistická vláda Salvadora Allende zvrhnutá v roku 1973
vojenským prevratom pod vedením generála Augusta
Pinocheta, ktorý vládol dovtedy, kým v roku 1990 nebol
otvorený demokraticky zvolený prezident. dôsledne od 80.
rokov minulého storočia prispievali k trvalému rastu, znížila
mieru chudoby o viac ako polovicu a pomohla zabezpečiť
záväzok krajiny k demokratickej a reprezentatívnej vláde.
Čílstvo čoraz častejšie prevzalo regionálne a medzinárodné
vedúce postavenie, ktoré zodpovedajú jej štatútu stabilného a
demokratického národa.

Geografia - Čile



Kde na svete je Čile? Umiestnenie tejto
krajiny je Južná Južná Amerika, hraničiaca s južným Tichým
oceánom, medzi Argentínou a Peru. Celková plocha krajiny
Čile je 756,102 km2, z čoho 743,812 km2 je zem. Takže to je
pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: nízkych pobrežných horách, úrodné
centrálne údolie, drsné Andy na východe. Čile má najnižší bod
Tichý oceán 0 m, najvyšší bod Nevado Ojos del Salado 6.880
m. Podnebie je ; púšť na severe; Stredomorie v centrálnom
regióne; chladné a vlhké v južných.

Obyvatelia - Čile
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Čile. To číslo

je: 17,789,267 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? (vrátane Rapa Nui, Likan
Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawesqar, Yagan alebo
Yamana), nešpecifikované 0,3% (v roku 2012), biele a
nerodinné 88,9%, Mapuche 9,1%, Aymara 0,7%. Aké sú
jazyky v krajine Čile? Španielčina 99,5% (oficiálne), angličtina
10,2%, domorodé 1% (vrátane Mapudungun, Aymara,
Quechua, Rapa Nui), iné 2,3%, nespecifikované 0,2%. A



náboženstvá: rímskokatolícke 66,7%, evanjelické alebo
protestantské 16,4% 3,4%, žiadne 11,5%, nešpecifikované
1,1% (2012 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 34.4
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 78.9 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Čile? Tu: 90% obyvateľov sa nachádza v
strednej tretine krajiny okolo hlavného mesta Santiaga; ďaleký
sever (zakotvený púšťou Atacama) a extrémny juh sú pomerne
nedostatočne osídlené. Hlavné mestské oblasti krajiny Čile sú:
Santiago (hlavné mesto) 6,507 miliónov; Valparaiso 907,000;
Concepcion 816 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Čile
Hlavné mesto krajiny Čile je Santiago; poznámka -

Valparaiso je sídlo národného zákonodarcu a typ vlády
prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 15 regiónov (regióny, singulárny región); Aysen,
Antofagasta, Araucania, Arica a Parinacota, Atacama, Biobio,
Coquimbo, Libertador Generál Bernardo O'Higgins, Los
Lagos, Los Rios, Magallanes y de la Antartica Chilena, Maule,
Region Metropolitana (Santiago), Tarapaca, Valparaiso. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Čile, dôležité priemyselné produkty sú
meď, lítium, ostatné nerastné suroviny, potraviny, spracovanie
rýb, železo a oceľ, drevo a výrobky z dreva, dopravné
prostriedky a zariadenia, cement, textil. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú hrozno, jablká, hrušky, cibuľa,
pšenica, kukurica, ovos, broskyne, cesnak, špargľa, fazuľa;
hovädzie mäso, hydina, vlna; ryby; Tinbe. Najdôležitejšie



vývozné komodity sú meď, ovocie, rybie výrobky, papier a
buničinu, chemikálie, víno a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Čína 28,6%, 14,1%, Japonsko 8,6%, Južná
Kórea 6,9%, Brazília 5% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú ropa a ropné produkty, chemikálie, elektrické a
telekomunikačné zariadenia, priemyselné stroje, vozidlá, zemný
plyn a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 24,3%
Argentína 4,4%, Francúzsko 4,2% (2016). Ako bohatá je
krajina Čile a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $24,600 (2017
odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 14.4% (2013).

Mapa - Čile
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Ale začneme s vlajkou Čína tu:
 

Čína - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Čína? Začnime týmto: Po

stáročia sa Čína stala vedúcou civilizáciou, ktorá prekonala
zvyšok sveta v oblasti umenia a vedy, ale v 19. a začiatku 20.
storočia bola krajina zasiahnutá občianskymi nepokojmi,
veľkými hladomormi, vojenskými porážkami a zahraničnou
okupáciou. Po druhej svetovej vojne komunistická strana Číny
v rámci MAO Zedong založila autokratický socialistický
systém, ktorý pri zabezpečovaní suverenity Číny zaviedol prísne
kontroly nad každodenným životom a stály životy desiatok
miliónov ľudí. Po roku 1978 sa nástupca MAO DENG
Xiaoping a iní vedúci predstavitelia zamerali na trhovo
orientovaný hospodársky rozvoj a produkcia v roku 2000 sa
štvornásobne zvýšila. Pre väčšinu obyvateľstva sa životná
úroveň dramaticky zlepšila, ale politické kontroly zostávajú
tesné. Od začiatku deväťdesiatych rokov,

Geografia - Čína

Kde na svete je Čína? Umiestnenie



tejto krajiny je Východná Ázia, hraničiaca s východným Čínam,
Kórejským zálivom, žltým morom a južným Čínom , medzi
Severnou Kóreou a Vietnamom. Celková plocha krajiny Čína
je 9,596,960 km2, z čoho 9,326,410 km2 je zem. Je to jedna z
najväčších krajín sveta. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: väčšinou na horách, na vysokých plošinách,
na západných púšťach; planiny, delty a kopce na východe. Čína
má najnižší bod Turpan Pendi -154 m, najvyšší bod Mount
Everest 8 848 m (najvyšší vrchol v Ázii a najvyšší bod na zemi
nad hladinou mora). Podnebie je extrémne rôznorodých;
tropický v južnej až subarktickej oblasti na severe,.

Obyvatelia - Čína
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Čína. To číslo

je: 1,379,302,771 (7/2017 odhad). Takže to je naozaj
obrovská populácia. Kto žije tu? Han Čínska 91,6% Zhuang
1,3%, ostatné (zahŕňa Hui, Manchu, Ujgur, Miao, Yi, Tujia,
Tibet, Mongol, Dong, Buyei, Yao,. Aké sú jazyky v krajine
Čína? Štandardný čínsky alebo mandarínsky (oficiálny,
Putonghua, založený na dialekte v Pekingu), Yue (kantonský),
Wu (Shanghainese), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-
Taiwanský), Xiang, Gan, Hakka dialekty, vstup do skupín). A
náboženstvá: Budhistické 18,2%, kresťanské 5,1%, moslimské
1,8%, ľudové náboženstvo 21,9%, hinduistické <0,1%,
židovské <0,1%, ostatné 0,7% (zahŕňa taoistu), neviazané
52,2%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 37.4 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka



života (pri narodení)? Toto: 75.7 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Čína? Tu: prevažná väčšina obyvateľstva sa nachádza vo
východnej polovici krajiny; západ s obrovskými hornatými a
pustými oblasťami zostáva riedko osídlený; hoci na celkovom
počte obyvateľov je na prvom mieste na celom svete, celková
hustota je nižšia ako v mnohých ďalších krajinách Ázie a
Európy; vysoká hustota obyvateľstva sa nachádza pozdĺž dolín
Yangtze a Žltá rieka, delta rieky Xi Jiang, povodia Sichuan
(okolo Chengdu), v okolí Pekingu a priemyselnej oblasti okolo
Šen-. Hlavné mestské oblasti krajiny Čína sú: čchingu v
Šanghaji 23,741 milióna; Peking (kapitál) 20,384 milióna;
Chongqing 13,332 milióna; Guangdong 12,458 miliónov;
Tianjin 11,21 milióna; Shenzhen 10,749 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Čína
Hlavné mesto krajiny Čína je Peking a typ vlády

komunistickej strana-vedený štát. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - samosprávnych oblastí (zizhiqu, singulárne a
množné číslo) a 4 samosprávne celky (shi, singulárne a množné
číslo). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Čína, dôležité
priemyselné produkty sú svetový líder v hrubej hodnote
priemyselnej produkcie; ťažba a spracovanie rúd, železa, ocele,
hliníka a iných kovov, uhlie; strojárstvo; výzbroj; textil a odevy;
ropné; cement; chemikálie; hnojivá; spotrebné výrobky (vrátane
obuvi, hračiek a elektroniky); spracovanie potravín; dopravné
zariadenia vrátane automobilov, železničných vozňov a
lokomotív, lodí, lietadiel; telekomunikačné zariadenia,
obchodných priestorov nosnej rakety, družice. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Svetový líder v hrubej hodnote



poľnohospodárskej produkcie; ryža, pšenica, zemiaky,
kukurica, tabak, arašidy, čaj, jablká, bavlna, bravčové mäso,
baranina, vajcia; ryby, krevety. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú elektrické a iné stroje, vrátane počítačov a
telekomunikačných zariadení, oblečenie, nábytku, textilu a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 18,2%, Hong
Kong 13,8%, Japonsko 6,1%, Južná Kórea 4,5% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú elektrické a iné stroje
vrátane integrovaných obvodov a iných počítačových
komponentov, ropy a minerálnych palív; optické a lekárske
zariadenia, kovové rudy, motorové vozidlá; sójové bôby a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Južná Kórea 10%,
Japonsko 9,2%, USA 8,5%, Nemecko 5,4%, Austrália 4,4%
(2016). Ako bohatá je krajina Čína a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$16,600 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
3.3%.

Mapa - Čína
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Kolumbia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kolumbia? Začnime týmto:

Kolumbia bola jednou z troch krajín, ktoré sa objavili po
rozpade Gran Colombia v roku 1830 (ostatné sú Ekvádor a
Venezuela). Dekády dlhý konflikt medzi vládnymi silami a
antigovernmentálnymi povstaleckými skupinami, hlavne
Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) silne financované
obchodovaním s drogami, sa počas 90. rokov zvýšili. Viac ako

http://mapsguides.com/


31 000 bývalých paramilitárov demobilizovaných do konca
roka 2006 a jednotné sily obrany Kolumbie ako formálna
organizácia prestali fungovať. V dôsledku paramilitárnej
demobilizácie vznikli organizované zločinecké skupiny, ktorých
členovia zahŕňajú aj niektorých bývalých paramilitárov. Po
štyroch rokoch formálnych mierových rokovaní podpísala
kolumbijská vláda v novembri 2016 revidovanú konečnú
mierovú dohodu s FARC, ktorú následne ratifikoval
kolumbijský kongres. Dohoda vyzýva členov FARC, aby sa
demobilizovali, odzbrojili a znovu začlenili do spoločnosti a
politiky a vytvára alternatívny systém prechodnej spravodlivosti,
ktorý zahŕňa "osobitnú jurisdikciu pre mier", ktorá sa zaoberá
zodpovednosťou za zločiny súvisiace s konfliktom a zavedením
pravdy, vysvetľujúce mechanizmy. Kolumbijská vláda
zintenzívnila úsilie opätovne potvrdiť vládnu kontrolu v celej
krajine a teraz má svoju prítomnosť vo všetkých svojich
administratívnych oddeleniach. Napriek desaťročiam
vnútorných konfliktov a bezpečnostných problémov súvisiacich
s drogami, Kolumbia udržiava relatívne silné demokratické
inštitúcie charakterizované pokojnými a transparentnými
voľbami a ochranou občianskych slobôd. a vytvára alternatívny
systém pre prechodnú spravodlivosť, ktorý zahŕňa "osobitnú
jurisdikciu pre mier" s cieľom riešiť zodpovednosť za zločiny
súvisiace s konfliktmi a zavedené mechanizmy rozpoznávania
pravdy. Kolumbijská vláda zintenzívnila úsilie opätovne potvrdiť
vládnu kontrolu v celej krajine a teraz má svoju prítomnosť vo
všetkých svojich administratívnych oddeleniach. Napriek
desaťročiam vnútorných konfliktov a bezpečnostných



problémov súvisiacich s drogami, Kolumbia udržiava relatívne
silné demokratické inštitúcie charakterizované pokojnými a
transparentnými voľbami a ochranou občianskych slobôd. a
vytvára alternatívny systém pre prechodnú spravodlivosť, ktorý
zahŕňa "osobitnú jurisdikciu pre mier" s cieľom riešiť
zodpovednosť za zločiny súvisiace s konfliktmi a zavedené
mechanizmy rozpoznávania pravdy. Kolumbijská vláda
zintenzívnila úsilie opätovne potvrdiť vládnu kontrolu v celej
krajine a teraz má svoju prítomnosť vo všetkých svojich
administratívnych oddeleniach. Napriek desaťročiam
vnútorných konfliktov a bezpečnostných problémov súvisiacich
s drogami, Kolumbia udržiava relatívne silné demokratické
inštitúcie charakterizované pokojnými a transparentnými
voľbami a ochranou občianskych slobôd. a teraz má svoju
prítomnosť vo všetkých svojich administratívnych oddeleniach.
Napriek desaťročiam vnútorných konfliktov a bezpečnostných
problémov súvisiacich s drogami, Kolumbia udržiava relatívne
silné demokratické inštitúcie charakterizované pokojnými a
transparentnými voľbami a ochranou občianskych slobôd. a
teraz má svoju prítomnosť vo všetkých svojich
administratívnych oddeleniach. Napriek desaťročiam
vnútorných konfliktov a bezpečnostných problémov súvisiacich
s drogami, Kolumbia udržiava relatívne silné demokratické
inštitúcie charakterizované pokojnými a transparentnými
voľbami a ochranou občianskych slobôd.

Geografia - Kolumbia



Kde na svete je Kolumbia? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná Južná Amerika, hraničiaca s Karibským
morom, medzi Panamou a Venezuelou a hraničiaca so severným
Tichým oceánom, medzi Ekvádorom a Panamou. Celková
plocha krajiny Kolumbia je 1,138,910 km2, z čoho 1,038,700
km2 je zem. Takže to je veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: ploché pobrežné nížiny,
stredné vysočiny, vysoký Andský vrch, roviny východnej nížiny
(Llanos). Kolumbia má najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší
bod Pico Cristobal Colon 5 730 m. Podnebie je tropických
pozdĺž pobrežia a východných plání; chladnokrvník v horách.

Obyvatelia - Kolumbia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kolumbia. To

číslo je: 47,698,524 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? mestizo a biely 84,2%, Afro-kolumbijský (zahŕňa
mulatto, Raizal a Palenquero) 10,4%, indiánske 3,4%, Romani.
Aké sú jazyky v krajine Kolumbia? španielčina (úradný). A
náboženstvá: rímsky katolík 79%, protestanti 14% (obsahuje
letničné 6%, hlavných protestantských 2%, ostatné 6%),
ostatné 2% NS 5% (2014 est.). Koľko rokov je ľudom v



priemere? 30 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75.9
rok. Kde ľudia žijú v krajine Kolumbia? Tu: väčšina ľudí žije na
severe a na západe, kde sa nachádzajú poľnohospodárske
príležitosti a prírodné zdroje; rozsiahle lúky llanos na juh a
východ, ktoré tvoria približne 60% krajiny, sú riedko osídlené.
Hlavné mestské oblasti krajiny Kolumbia sú: Bogota (hlavné
mesto) 9,765 milióna; Medellin 3,911 miliónov; Cali 2.646
miliónov; Barranquilla 1,991 milióna; Bucaramanga 1,215
milióna; Cartagena 1,092 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Kolumbia
Hlavné mesto krajiny Kolumbia je Bogota a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 32 oddelení (departamentos, singular -
departamento) a 1 hlavné mesto (distrito capital); Amazonas,
Antioquia, Arauca, Atlantico, Bogota, Bolivar, Boyaca, Caldas,
Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba,
Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira,
Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo ,
Quindio, Risaralda, Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina (hovorovo San Andres y Providencia),
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kolumbia, dôležité priemyselné
produkty sú textil, spracovanie potravín, olej, odevy a obuv,
nápoje, chemikálie, cement; zlato, uhlie, smaragdy. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú káva, rezané kvety, banány,
ryža, tabak, kukurica, cukrová trstina, kakaové bôby, olejnaté



semená, zelenina; krevety; lesných produktov. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú ropa, uhlie, smaragdy, káva, nikel, rezané
kvety, banány, odev a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
USA 33,5%, Panama 6,3% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú priemyselné zariadenia, dopravné zariadenia,
spotrebný tovar, chemikálie, papier výrobky, palivá, elektrina a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú USA 26,4%, Čína
19,1%, Mexiko 7,5%, Brazília 4,7% (2016). Ako bohatá je
krajina Kolumbia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $14,500 (2017
odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 27.8% (2015
odhad).

Mapa - Kolumbia
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Komory

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Komory.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Komory. Ale začneme s vlajkou Komory tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Komory - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Komory? Začnime týmto:

Komorské súostrovy v Indickom oceáne, zložené z ostrovov
Mayotte, Anjouan, Moheli a Grand Comore, vyhlásili 6. júla
1975 nezávislosť od Francúzska. Francúzsko neuznalo
nezávislosť Mayotte, ktorá zostáva pod francúzskou správou.
Od vyhlásenia nezávislosti Komory prežili politickú nestabilitu
prostredníctvom realizovaných a pokusov o prevrat. V roku
1997 ostrovy Anjouan a Moheli vyhlásili nezávislosť od
Komor. V roku 1999 vojenský šéf Col. Azali Assoumani
prevzal moc celej vlády v krvavom prevrate; inicioval dohodu
Fomboni z roku 2000, dohodu o rozdelení moci, v ktorej sa
federálne predsedníctvo otáča medzi tromi ostrovmi a každý
ostrov udržiava svoju miestnu vládu. Azali získal federálne
prezidentské voľby v roku 2002 za prezidenta Komorského
zväzu z Grand Comore Island, ktorá mala prvé päťročné
obdobie. Azali odstúpil v roku 2006 a prezident Ahmed
Abdallah Mohamed Sambi bol zvolený do funkcie prezidenta z
Anjouanu. V roku 2007 Mohamed Bacar uskutočnil dejaktívne
oddelenie Anjouanu od Komorského zväzu a odmietol
odstúpiť, keď ostatné ostrovy v Komorách uskutočnili v júli
legitímne voľby. Africká únia (AÚ) sa najskôr pokúsila vyriešiť
politickú krízu tým, že do Anjouanu uplatnila sankcie a námornú
blokádu, ale v marci 2008 AU a komorských vojakov obsadili
ostrov. Obyvatelia ostrova vo všeobecnosti privítali tento krok.



V máji 2011 vyhral Ikililou Dhoinine predsedníctvo v mierových
voľbách, ktoré sa považujú za slobodné a spravodlivé. V
striktne spochybnených voľbách v roku 2016 získal bývalý
prezident Azali Assoumani druhý mandát, keď sa rotujúce
predsedníctvo vrátilo do Grande Comore.

Geografia - Komory

Kde na svete je Komory?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika, skupina ostrovov na
severnom úpätí Mozambického kanála, asi dve tretiny cesty
medzi severným Madagaskarom a severným mozambikom.
Celková plocha krajiny Komory je 2,235 km2, z čoho 2,235
km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: vulkanické
ostrovy, interiéry sa líšia od strmých hôr až po nízke kopce.
Komory má najnižší bod Indický oceán 0 m, najvyšší bod
Karthala 2.360 m. Podnebie je tropického mora; (od novembra
do mája).

Obyvatelia - Komory
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Komory. To

číslo je: 808,080 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Antalote, Cafre, Makoa, Oimatsaha, Sakalava.



Aké sú jazyky v krajine Komory? Arabský (oficiálny),
francúzsky (oficiálny), Shikomoro (komorský). A náboženstvá:
sunnitský moslim 98%, iný (vrátane šiitského moslima, rímsky
katolík, svedok Jehovovi, protestant) 2%. Koľko rokov je
ľudom v priemere? 19.9 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 64.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine Komory? Tu: Hlavné
mesto Maroni, ktoré sa nachádza na západnej strane ostrova
Grande Comore, je najväčším mestom v krajine; z troch
ostrovov, ktoré tvoria Komory, je to najväčšie obyvateľstvo
Anjouanu, ktoré je najviac husto obývané. Hlavné mestské
oblasti krajiny Komory sú: Moroni (hlavné mesto) 56 000
(2014).

Vláda a hospodárstvo - Komory
Hlavné mesto krajiny Komory je Moroni a typ vlády

federálna prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 3 ostrovy a 4 obce; Anjouan (Ndzuwani), Domoni,
Fomboni, Grande Comore (N'gazidja), Moheli (Mwali),
Moroni, Moutsamoudou. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Komory, dôležité priemyselné produkty sú rybolov, turistika,
parfumy destilácie. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
vanilka, klinček, ylang-ylang (parfum esencie), kokosové
orechy, banány, maniok (maniok). Najdôležitejšie vývozné
komodity sú vanilka, ylang-ylang (parfum esencie), klinček a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Francúzsko 25,6%,
Južná Kórea 15%, Nemecko 11,8%, India 10,4%, Singapur
4,4%, Rusko 4,2%, Maurícius 4,1% (2016). Najdôležitejšie



dovozné komodity sú ryža a ostatné potraviny, spotrebný tovar,
ropné produkty, cement a stavebné materiály, a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú SAE 29,5%, Francúzsko 21,2%, Čína
11,3%, Pakistan 7,3%, Madagaskar 6,2%, India 4,7% (2016).
Ako bohatá je krajina Komory a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $1,600
(2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
44.8% (2004 odhad).

Mapa - Komory
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Kongo (Zair)

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kongo (Zair).
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Kongo (Zair). Ale začneme s vlajkou Kongo (Zair) tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Kongo (Zair) - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kongo (Zair)? Začnime

týmto: Založená ako oficiálna belgická kolónia v roku 1908, v
roku 1960 získala svoju nezávislosť Republiku Kongo svoju
nezávislosť, ale jej prvé roky boli poznačené politickou a
sociálnou nestabilitou. Poslanec Joseph Mobutu obsadil moc a
vyhlásil sa za prezidenta v novembri 1965. Neskôr zmenil svoje
meno - na Mobutu Sese Seko - rovnako ako na krajinu - na
Zaire. Mobutu si udržal svoju pozíciu už 32 rokov
prostredníctvom niekoľkých falošných volieb, ako aj brutálnej
sily. Etnické konflikty a občianska vojna, ktoré sa v roku 1994
dotkli masívnym prítokom utečencov z bojov v Rwande a
Burundi, v máji 1997 viedli k prepadnutiu režimu Mobutu
povstaním podporovaným Rwandou a Ugandou av čele s
Laurentom Kabilom. Kabila premenovala krajinu Konžskú
demokratickú republiku (KDR) ale v auguste 1998 bol jeho
režim sám napadnutý druhým povstaním opäť podporovaným
Rwandou a Ugandou. Vojsko z Angoly, Čadu, Namíbie,
Sudánu a Zimbabwe intervenovalo na podporu Kabilaho
režimu. V januári 2001 bola zavraždená Kabila a jeho syn
Joseph Kabila bol vymenovaný za hlavu štátu. V októbri 2002
bol nový prezident úspešný v rokovaní o odvolaní rwandských
ozbrojených síl, ktoré okupujú východnú KDR; o dva mesiace
neskôr bola podpísaná Pretoria Accord všetkými zostávajúcimi
bojujúcimi stranami, aby ukončili boj a vytvorili vládu národnej



jednoty. V júli 2003 bola zriadená prechodná vláda;
usporiadalo úspešné ústavné referendum v decembri 2005 a v
roku 2006 sa uskutočnili voľby do predsedníctva, národného
zhromaždenia a provinčných legislatívnych funkcií. V roku
2009, po obnove konfliktu vo východnej časti Konžskej
demokratickej republiky, vláda podpísala mierovú dohodu s
Národným kongresom pre obranu ľudí (CNDP), hlavne
povstaleckou skupinou Tutsi. Pokus o začlenenie členov CNDP
do konžskej armády zlyhal, čo spôsobilo ich zničenie v roku
2012 a vznik ozbrojenej skupiny M23, ktorá bola pomenovaná
po mierových dohodách z 23. marca 2009. Obnovený konflikt
viedol k rozsiahlemu presídľovaniu obyvateľstva a k
významnému porušovaniu ľudských práv predtým, ako bol
M23 vylúčený z KDR do Ugandy a Rwandy koncom roka
2013 spoločnou KDR a ofenzívou OSN. Okrem toho KDR
naďalej prežíva násilie spáchané inými ozbrojenými skupinami
vrátane Demokratických síl za oslobodenie Rwandy,
spojeneckých demokratických síl a rozličnými milíciami Mai
Mai. V najnovších národných voľbách, ktoré sa konali v
novembri 2011, sporné výsledky umožnili opätovné zvolenie
Josepha Kabily do predsedníctva. Konštitúcia Konžskej
demokratickej republiky bráni prezidentovi Kabilemu, aby
pokračoval v treťom funkčnom období, ale vláda KDR odložila
národné voľby, pôvodne plánované na november 2016, do
decembra 2018. Neuskutočnenie volieb podľa plánu
napomohlo sporadickým ulicovým protestom protihráčov
Kabila.

Geografia - Kongo (Zair)



Kde na svete je Kongo (Zair)?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Afrika, severovýchodne od
Angoly. Celková plocha krajiny Kongo (Zair) je 2,344,858
km2, z čoho 2,267,048 km2 je zem. Takže to je veľmi veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: obrovská centrálna kotlina je nízka náhorná plošina;
hory na východe. Kongo (Zair) má najnižší bod Atlantický
oceán 0 m, najvyšší bod Pic Marguerite na Mont Ngaliema 510
m. Podnebie je tropické; horúce a vlhké v rovníkovom povodí;
chladnejšie a suchšie v južnej vysočine; chladnejšie a vlhké vo
východnej časti vysočiny; severne od Rovníka - mokrá sezóna
(apríl až október), suchá sezóna (december až február); južne
od rovníka - mokrá sezóna (november až marec), obdobie
sucha (od apríla do októbra).

Obyvatelia - Kongo (Zair)
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kongo (Zair).

To číslo je: 83,301,151. Táto krajina patrí medzi najľudnatejšie
na svete. Kto žije tu? viac než 200 afrických etnických skupín, z
ktorých väčšina je Bantu; štyri najväčšie kmene - Mongo,
Luba, Kongo (všetky Bantu) a Mangbetu-Azande (Hamitic)
tvoria približne 45% populácie. Aké sú jazyky v krajine Kongo



(Zair)? francúzštiny (oficiálne), Lingala (obchodný jazyk lingua
franca) Kiswahili alebo svahilčina), Kikongo, Tshiluba. A
náboženstvá: rímskokatolícky 50%, protestanti 20%,
kimbanguismus 10%, moslimské 10%, ostatné (vrátane
synkretické sekt a domorodej viery) 10%. Koľko rokov je
ľudom v priemere? 18.6 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 57.7 rok. Kde ľudia žijú v krajine Kongo (Zair)? Tu:
mestské klastre sú rozmiestnené po celej krajine, najmä na
severovýchode pozdĺž hraníc s Ugandou, Rwandou a
Burundiom; najväčším mestom je hlavné mesto Kinshasha,
ktoré sa nachádza na západe pozdĺž rieky Kongo; na juhu je
najnižšie obyvateľov. Hlavné mestské oblasti krajiny Kongo
(Zair) sú: Kinshasa (hlavného mesta) 11,587 milióna;
Lubumbashi: 2,015 miliónov; Mbuji-Mayi 2,007 miliónov;
Kananga 1,169 milióna; Kisangani 1,04 milióna; Bukavu 832
000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Kongo (Zair)
Hlavné mesto krajiny Kongo (Zair) je Kinshasa a typ vlády

poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 26 provincií (provincie, singulárna - provincia);
Bas-Uele, Rovník, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uele,
Ituri, Kasai, Kasai-Oriental Kinshasa, Kongo Central,
Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Maniema,
Mongala, Severné Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu,
Sud-Ubangi (Južná Ubangi), Tanganyika, Tsopo, Tshuapa.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kongo (Zair), dôležité



priemyselné produkty sú výťažok (meď, kobalt, zlato,
diamanty, coltan, zinok, cín, volfrám), spracovanie minerálne,
spotrebný tovar (textil, plasty, obuv, cigarety), kovové výrobky,
spracované potraviny a nápoje, drevo, cement, komerčné loď
opravy a t. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Káva,
cukr, palmový olej, kakao, chinín, kasava (maniok, tapioka),
banány, plantainy, arašidy, koreňové plodiny, kukurica, ovocie;
drevené výrobky. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
diamanty, meď, zlato, kobalt, výrobky z dreva, ropa, káva a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína 35,3%, Zambia
15,8%, Južná Kórea 8,7%, Saudská Arábia 8%, Belgicko
5,2% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny,
baníctvo a ostatné stroje, dopravné zariadenia, palivá a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 20,2%, Južná
Afrika 15,7%, Zambia 8,6%, Belgicko 7,6%, Tanzánia 5,8%,
Francúzsko 5,2%, India 4,6%, Keňa 4,2%. Ako bohatá je
krajina Kongo (Zair) a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $800 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
63% (2012 odhad).

Mapa - Kongo (Zair)
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Kongo (Brazzaville)

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kongo
(Brazzaville). Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Kongo (Brazzaville). Ale začneme s vlajkou
Kongo (Brazzaville) tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Kongo (Brazzaville) - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kongo (Brazzaville)?

Začnime týmto: Po nezávislosti v roku 1960 sa bývalý
francúzsky región Stredného Konga stal Republikou Kongo.
Štvrťstoročné experimentovanie s marxizmom bolo upustené v
roku 1990 a v roku 1992 nastúpila demokraticky zvolená
vláda. Krátka občianska vojna v roku 1997 obnovila bývalého
marxistického prezidenta Denisa Sassou-nguessa a začala v
období etnických a politických nepokojov. Južne založené
povstalecké skupiny súhlasili s konečnou mierovou dohodou v
marci 2003. Konžská republika je jedným z najväčších
producentov ropy v Afrike, ale s klesajúcou produkciou bude
potrebovať nové offshore ropné nálezy na udržanie svojich
ropných výnosov v dlhodobom horizonte.

Geografia - Kongo (Brazzaville)

Kde na svete je Kongo (Brazzaville)?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Afrika, hraničiaca s južným
Atlantickým oceánom, medzi Angolou a Gabonom. Celková
plocha krajiny Kongo (Brazzaville) je 342,000 km2, z čoho



341,500 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
pobrežnej rovine Equato , južnej kotline, centrálnej plošine,
severnej časti. Kongo (Brazzaville) má najnižší bod Atlantický
oceán 0 m, najvyšší bod Mount Berongou 903 m. Podnebie je
tropické; daždivé obdobie (marec až jún); suchá sezóna (jún až
október); pretrvávajúce vysoké teploty a vlhkosť; obzvlášť
vyčerpávajúca klíma sa nachádza na.

Obyvatelia - Kongo (Brazzaville)
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kongo

(Brazzaville). To číslo je: 4,954,674. Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Kongo 48%, Sangha 20%,
M'Bochi 12%, Teke 17%, Európania a ostatné 3%. Aké sú
jazyky v krajine Kongo (Brazzaville)? francúzske (oficiálne),
Lingala a Monokutuba lingua franca obchodné jazyky), veľa
miestnych jazykov a dialektov (z ktorých Kikongo je
najrozšírenejší). A náboženstvá: Rímskokatolícke 33,1%,
prebúdzajúce cirkvi / kresťanské obrodenie 22,3%,
protestantské 19,9%, Salutiste 2,2%, moslimské 1,6%,
Kimbanguiste 1,5%, ostatné 8,1%, žiadne 11,3% (2010 est.).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 19.7 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 59.8 rok. Kde ľudia žijú v krajine Kongo
(Brazzaville)? Tu: populácia sa nachádza predovšetkým na juhu,
okolo hlavného mesta Brazzaville. Hlavné mestské oblasti
krajiny Kongo (Brazzaville) sú: Brazzaville (hlavného mesta)



1,888 milióna; Pointe-Noire 969 000 (2015).
Vláda a hospodárstvo - Kongo (Brazzaville)
Hlavné mesto krajiny Kongo (Brazzaville) je Brazzaville a

typ vlády prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 12 oddelenia (oddelenia, singulárne - oddelenie);
Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Cuvette-Ouest, Kouilou,
Lekoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pointe-Noire, bazén,
Sangha. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kongo (Brazzaville),
dôležité priemyselné produkty sú ťažba ropy, cement, drevo,
pivovarníctvo, cukor, palmový olej, mydlo, múka, cigarety.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Manioku, tapioka,
cukor, ryža, kukurica, arašidy, zelenina, káva, kakao; lesné
produkty. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa, rezivo,
preglejka, cukor, kakao, káva, diamanty a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Čína 39.8% 7%, Gabon 6,6%, Angola
6% Singapore 4,2% (2016),. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú investičných celkov, stavebné materiály, potraviny
a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Južná Kórea 18,2%,
Francúzsko 12,8%, Čína 12,2%, Nórsko 11,2%, Belgicko
6,9% (2016). Ako bohatá je krajina Kongo (Brazzaville) a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $6,700 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 46.5% (2011 odhad).

Mapa - Kongo (Brazzaville)
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Cookove ostrovy

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Cookove
ostrovy. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Cookove ostrovy. Ale začneme s vlajkou
Cookove ostrovy tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Cookove ostrovy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Cookove ostrovy? Začnime

týmto: Pomenovaný po kapitánovi COOKovi, ktorý ich videl v
roku 1770, sa ostrovy stali britským protektorátom v roku
1888. Do roku 1900 bola administratívna kontrola prenesená
na Nový Zéland; v roku 1965 si obyvatelia zvolili samosprávu
vo voľnej asociácii s Novým Zélandom. Vysťahovanie
kvalifikovaných pracovníkov na Nový Zéland, deficit verejných
financií a obmedzené prírodné zdroje sú naďalej znepokojujúce.

Geografia - Cookove ostrovy

Kde na svete je Cookove ostrovy?
Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, skupina ostrovov v
južnom Tichom oceáne, asi na polceste medzi Havajom a
Novým Zélandom. Celková plocha krajiny Cookove ostrovy je
236 km2, z čoho 236 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: nízke koralové atoly na severe; vulkanické,
kopcovité ostrovy v južnom. Cookove ostrovy má najnižší bod
Tichom oceáne 0 m, najvyšší bod Te Manga 652 m. Podnebie
je tropických oceánov; moderované obchodnými vetrami;
suchú sezónu od apríla do novembra a vlhkejšiu sezónu od
decembra do marca.



Obyvatelia - Cookove ostrovy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Cookove

ostrovy. To číslo je: 9,290 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? Cook Island Maori (Polynesian)
81,3%, ktorý je súčasťou Cookových ostrovov Maori 6,7%,
ostatné 11,9% (2011 est.). Aké sú jazyky v krajine Cookove
ostrovy? Anglický (oficiálne) 86,4%, Cookove ostrovy Maori
(Rarotongan) (oficiálne) 76,2%, ostatné 8,3%. A náboženstvá:
Protestant 62,8% (Kostolná cirkev Cookových ostrovov
49,1%, Adventist 7,9%, Božie zhromaždenia 3,7%,
Apoštolská cirkev 2,1% %, Mormon 4,4%, ostatné 8%, žiadne
5,6%, žiadna odpoveď 2,2% (2011 est.). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 36.6 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 76 rok. Kde ľudia žijú v krajine Cookove ostrovy? Tu:
Väčšina obyvateľov sa nachádza na ostrove Rarotonga. Hlavné
mestské oblasti krajiny Cookove ostrovy sú: nevedno.

Vláda a hospodárstvo - Cookove ostrovy
Hlavné mesto krajiny Cookove ostrovy je Avarua a typ

vlády samosprávna parlamentná demokracia (parlament
Cookových ostrovov) vo voľnom združení s Novým Zélandom.
Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - žiadna. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Cookove ostrovy, dôležité priemyselné
produkty sú spracovanie ovocia hydiny , cestovný ruch,
rybolov, odevy, remeslá. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú kopry, citrusy, ananásy, paradajky, fazuľa, pawpaws,



banány, jamy, taro, káva; ošípané,. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú kopra, papája, čerstvé a konzervované citrusové
ovocie, káva; ryby; perly a perličkové škrupiny; oblečenie a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú nevedno.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, textil, palivá,
drevo, investičný majetok a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina Cookove ostrovy
a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $12,300 (2010 odhad). To je celkom dobré.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Cookove ostrovy
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Kostarika

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kostarika.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Kostarika. Ale začneme s vlajkou Kostarika tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Kostarika - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kostarika? Začnime týmto:

Napriek tomu, že španielčina začala skúmať už v 16. storočí,
počiatočné pokusy o kolonizáciu Kostariky sa ukázali ako
neúspešné kvôli kombinácii faktorov vrátane choroby z mokva
infikovaných močiarov, brutálneho ohňa, odporu domorodcov a
pirátskych nájazdov. Až v roku 1563 sa v chladnejších,
úrodných centrálnych vysočinách vytvorilo trvalé osídlenie
Cartago. Oblasť zostala kolóniou asi dve a pol storočia. V roku
1821 sa Kostarika stala jednou z niekoľkých provincií strednej
Ameriky, ktoré spoločne vyhlásili svoju nezávislosť od
Španielska. O dva roky neskôr vstúpil do Spojených provincií
Strednej Ameriky, ale táto federácia sa rozpadla v roku 1838,
kedy Costa Rica vyhlásila svoju suverenitu a nezávislosť. Od
konca 19. storočia iba dva krátke obdobia násilia narušili
demokratický vývoj krajiny. V roku 1949 Kostarika rozpustila
svoje ozbrojené sily. Aj keď stále udržiava veľké
poľnohospodárske odvetvie, Kostarika rozšírila svoje
hospodárstvo tak, aby zahŕňalo silné technológie a odvetvie
cestovného ruchu. Životná úroveň je pomerne vysoká.
Vlastníctvo pozemkov je rozšírené.

Geografia - Kostarika



Kde na svete je Kostarika?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Amerika, ktorá hraničí s
karibským morom a severným Tichým oceánom medzi
Nikaraguou a Panamou. Celková plocha krajiny Kostarika je
51,100 km2, z čoho 51,060 km2 je zem. Takže to nie je veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: pobrežné pláně oddelené rozoklaných hôr, vrátane
viac ako 100 sopečných kužeľov, z ktorých niektoré sú
hlavnými aktívnych sopiek. Kostarika má najnižší bod Tichý
oceán 0 m, najvyšší bod Cerro Chirripó 3819. Podnebie je
tropických a subtropických; suchá sezóna (december až apríl);
dažďová sezóna (máj až november); chladiča na Vysočine.

Obyvatelia - Kostarika
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kostarika. To

číslo je: 4,930,258 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? biela alebo mestiza 83,6%,
mulato 6,7%, domorodé 2,4%, čierne africké zostupy 1,1%,
iné 1,1%, žiadne 2,9%, nespecifikované 2,2% (2011 est.). Aké
sú jazyky v krajine Kostarika? španielsky (oficiálny), anglicky.
A náboženstvá: rímskokatolícky 76,3%, evanjelický 13,7 %,
Svedok Jehovovho 1,3%, ostatných protestantov 0,7%,
ostatných 4,8%, žiadnych 3,2%. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 31.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A



aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 78.7
rok. Kde ľudia žijú v krajine Kostarika? Tu: Zhruba polovicu
obyvateľov krajiny žije v mestských oblastiach; hlavné mesto
San Jose je najväčším mestom a domov pre približne jednu
pätinu obyvateľov. Hlavné mestské oblasti krajiny Kostarika sú:
SAN JOSE (hlavné mesto) 1,17 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Kostarika
Hlavné mesto krajiny Kostarika je San Jose a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 7 provincií (provincias, singular - provincia);
Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas,
San Jose. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kostarika, dôležité
priemyselné produkty sú lekárske zariadenia, spracovanie
potravín, textilný a odevný priemysel, stavebné materiály,
hnojivá, výrobky z plastov. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Banány, ananásy, káva, melóny, okrasné rastliny,
cukor, kukurica, ryža, fazuľa, zemiaky; hovädzie mäso, hydina,
mliečne výrobky; Tinbe. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
banány, ananás, káva, melóny, okrasné rastliny, cukrová;
hovädzie mäso; morské plody; elektronické súčiastky,
zdravotnícke pomôcky a najdôležitejšími exportnými partnermi
sú US 41%, Holandsko 5,8%, Panama 5,7%, Belgicko 5,4%,
Nikaragua 5,2%, Guatemala 5,2% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú suroviny, spotrebný tovar, kapitálové
vybavenie, ropa, stavebné materiály a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 37,1%, Čína 13,5%, Mexiko
6,9% (2016). Ako bohatá je krajina Kostarika a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa



(PPP): $17,200 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 21.7% (2014 odhad).

Mapa - Kostarika
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Pobrežie Slonoviny

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Pobrežie
Slonoviny. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Pobrežie Slonoviny. Ale začneme s vlajkou
Pobrežie Slonoviny tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Pobrežie Slonoviny - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Pobrežie Slonoviny?

Začnime týmto: Úzke väzby na Francúzsko po nezávislosti v
roku 1960, rozvoj výroby kakaa na vývoz a zahraničné
investície urobili Cote d'Ivoire jedným z najprosperujúcejších
štátov západnej Afriky, ale nechránili ho pred politickými
nepokojmi. V decembri 1999 vojenský prevrat - prvýkrát v
histórii Pobrežia Slonoviny - zvrhol vládu. Vedúci Junta Robert
GUEI neopatrne zmanipuloval voľby konané koncom roka
2000 a vyhlásil sa za víťaza. Obľúbený protest ho donútil odísť
stranou a voľby priniesli Laurent Gbagbo do moci. Ivoirijskí
disidenti a nezaujatí členovia armády spustili v septembri 2002
neúspešný pokus o prevrat, ktorý sa vyvinul v povstanie a
potom v občianskej vojne. V roku 2003 došlo k prímeriu, keď
krajina bola rozdelená na rebely, ktoré držali sever, vládu juhu,
a mierové sily vytvárajú nárazníkovú zónu medzi týmito dvoma.
V marci 2007 prezident Gbagbo a bývalý vodca povstaleckých
ozbrojených síl Guillaume SORO podpísali dohodu, v ktorej sa
SORO pripojil k Gbagboovej vláde ako predseda vlády a
obaja súhlasili s opätovným zjednotením krajiny odstránením
nárazníkovej zóny, integráciou povstaleckých síl do národných
ozbrojených síl a voľby. Ťažkosti pri príprave volebných
registrov oddialili hlasovanie do roku 2010. V novembri 2010
vyhral Alassane Dramane Ouattara prezidentské voľby nad
Gbagbo, ale Gbagbo odmietol odovzdať moc, čo viedlo k



päťmesačnému obnoveniu násilných konfliktov. V apríli 2011,
po rozsiahlych bojoch, bol Gbagbo formálne nútený z funkcie
ozbrojenými fanúšikmi Ouattary s pomocou OSN a
francúzskych síl. Mírová misia OSN odišla v júni 2017.
Ouattara sa zameriava na obnovu ekonomiky a infraštruktúry
krajiny pri prestavbe bezpečnostných síl. Gbagbo je v Haagu na
súdnom konaní za zločiny proti ľudskosti.

Geografia - Pobrežie Slonoviny

Kde na svete je Pobrežie Slonoviny?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Afrika hraničiaca s
severným Atlantickým oceánom medzi Ghanou a Libériou.
Celková plocha krajiny Pobrežie Slonoviny je 322,463 km2, z
čoho 318,003 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
väčšinou ploché až zvlnené pláně; hory na severozápade.
Pobrežie Slonoviny má najnižší bod Guinejský záliv 0 m,
najvyšší bod Monts Nimba 1,752 m. Podnebie je tropických
pozdĺž pobrežia, poludní na ďalekom severe; tri ročné obdobia
- teplé a suché (november až marec), horúce a suché (marec až
máj), horúce a mokré (jún až október).

Obyvatelia - Pobrežie Slonoviny



Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Pobrežie
Slonoviny. To číslo je: 24,184,810. Takže tu žije veľa ľudí. Kto
žije tu? Akan 28,8%, Voltaique alebo Gur 16,1%, Northern
Mande 14,5%, Kru 8,5%, Southern Mande 6,9%,
nešpecifikované 0,9%, non-Ivoirian 42,3% 2014 est.). Aké sú
jazyky v krajine Pobrežie Slonoviny? Francúzsky (oficiálny), 60
indických dialektov, z ktorých Dioula je najrozšírenejšia. A
náboženstvá: moslimská 42,9%, katolícka 17,2%, evanjelická
11,8%, metodistická 1,7%, iná kresťanská 3,2%, animistová
3,6% žiadny 19,1%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 20.9
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 59 rok. Kde ľudia
žijú v krajine Pobrežie Slonoviny? Tu: populácia sa nachádza
predovšetkým v zalesnených južných oblastiach s najvyššou
koncentráciou ľudí žijúcich v mestách na pobreží Atlantiku a
okolo nich; väčšina severnej savany zostáva riedko osídlená
vyššími koncentráciami, ktoré sa nachádzajú pozdĺž dopravných
koridorov. Hlavné mestské oblasti krajiny Pobrežie Slonoviny
sú: Yamoussoukro (hlavné mesto) 259 000 (2014); Abidjan
(sídlo vlády) 4,86 milióna; Bouake 762 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Pobrežie Slonoviny
Hlavné mesto krajiny Pobrežie Slonoviny je Yamoussoukro

(legislatívny kapitál), Abidžan (administratívny kapitál);
poznámka - aj keď Yamoussoukro je oficiálnym kapitálom od
roku 1983, Abidjan zostáva administratívnym kapitálom, ako aj
oficiálne určeným obchodným kapitálom; USA, rovnako ako
ostatné krajiny, si udržiava veľvyslanectvo v Abidjane a typ



vlády prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 12 okresov a 2 samostatné okresy; Abidjan, Bas-
Sassandra, Comoe, Denguele, Goh-Djiboua, Lacs, Lagunes,
Montagnes, Sassandra-Marahoue, Savanes, Vallée du
Bandama, Woroba, Yamoussoukro, Zanzan. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Pobrežie Slonoviny, dôležité priemyselné
produkty sú potraviny, nápoje; výrobky z dreva, rafinácia ropy,
ťažby zlata, kamión a autobus montáž, textil, hnojivá, stavebné
materiály, elektrina. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
káva, kakaové bôby, banány, palmové jadrá, kukurica, ryža,
maniok, tapioka, sladké zemiaky, Tinbe. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú kakao, káva, drevo, ropa, bavlna,
banány, ananásy, palmový olej, ryby a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Holandsko 11,3%, USA 7,4%,
Francúzsko 6,8%, Belgicko 6,1%, v Nemecku o 5,2%, Indie
5,1%, Burkina Faso 4,6%, Mali 4,5%, vo Švajčiarsku o 4,1%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú palivo, kapitálové
vybavenie, potraviny, a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Francúzsko 13,5%, Nigéria 13,3%, Čína 11,8%, USA 4,2%
(2016). Ako bohatá je krajina Pobrežie Slonoviny a ako bohatí
sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $3,900 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 46.3% (2015 odhad).

Mapa - Pobrežie Slonoviny
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Chorvátsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Chorvátsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Chorvátsko. Ale začneme s vlajkou Chorvátsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
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Chorvátsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Chorvátsko? Začnime

týmto: Pozemky, ktoré dnes tvoria Chorvátsko, boli súčasťou
Rakúsko-Uhorskej monarchie až do konca prvej svetovej
vojny. V roku 1918 tvorili Chorváti, Srbi a Slovinci kráľovstvo
známe po roku 1929 ako Juhoslávia. Po druhej svetovej vojne
sa Juhoslávia stala federálnym nezávislým komunistickým
štátom pod silnou rukou maršála Josipa Broza, známeho aj
TITO. Napriek tomu, že Chorvátsko vyhlásilo svoju
nezávislosť od Juhoslávie v roku 1991, trvalo štyri roky
sporadických, ale často horkých bojov pred tým, ako sa
obsadili srbské armády, väčšinou vyčistené z chorvátskej
krajiny spolu s väčšinou srbskej populácie Chorvátska. Pod
dohľadom OSN sa posledná srbská enkláva vo východnej
časti Slavónska vrátila do Chorvátska v roku 1998. Do NATO
vstúpila v apríli 2009 a EÚ v júli 2013.

Geografia - Chorvátsko

Kde na svete je Chorvátsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodnej Európy, ktoré



hraničia s Jadranu medzi Bosnou a Hercegovinou a Slovinskom.
Celková plocha krajiny Chorvátsko je 56,594 km2, z čoho
55,974 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: geograficky
rôznorodé; rovinaté roviny pozdĺž maďarských hraníc, nízke
hory a vysočiny v blízkosti pobrežia Jadranského mora a
ostrovov. Chorvátsko má najnižší bod Jadranské more 0 m,
najvyšší bod Dinara 1 831 m. Podnebie je Stredomoria a
kontinentálne; kontinentálne podnebie prevažujúce s horúcimi
letami a studenými zimami; mierne zimy, suché leto pozdĺž
pobrežia.

Obyvatelia - Chorvátsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Chorvátsko.

To číslo je: 4,292,095 (7/2017 odhad). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? chorvátsky 90,4%,
srbskú 4,4%, ostatní 4,4% (vrátane Bosniakov, maďarčine,
slovinčine, češtine a rómčine), nešpecifikované 0,8% (2011
est.). Aké sú jazyky v krajine Chorvátsko? Croatian (úradné )
95,6%, Srbský 1,2%, ostatné 3% (vrátane maďarčiny, češtiny,
slovenčiny a albánčiny), nespecifikované 0,2% (2011 est.). A
náboženstvá: Rímskokatolícky 86,3%, ortodoxný 4,4%,
moslimský 1,5%, iný 1,5% %, nie nábožensky alebo ateista
3,8% (rok 2011). Koľko rokov je ľudom v priemere? 43 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 76.1 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Chorvátsko? Tu: viac obyvateľov žije v severnej



polovici krajiny, pričom približne štvrtina obyvateľstva žije v
záhrebskom hlavnom meste a okolo nej; mnohé z ostrovov sú
riedko osídlené. Hlavné mestské oblasti krajiny Chorvátsko sú:
Záhreb (hlavné mesto) 687 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Chorvátsko
Hlavné mesto krajiny Chorvátsko je Zagre a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 20 krajov (zupanije, zupanija - singular) a 1 mesto
(grad - singulárne) so špeciálnym krajským statusom;
(Dubrovnik-Neretva), Istarska (Istria), Karlovacka (Karlovac),
Koprivnica-Krizevci (Križnicko-Križevci), Krapinsko-
Zagorská (Bjelovarsko-Bilogorská) Krapina-Zagorje), Ličko-
Senjska, Medimurská, Osjecko-Baranjska, Pozesko-
Slavónska, Primorsko-Goranska, Šibensko-kninska (Šibenik-
Knin), Sisacko-Moslavacka (Sisak-Moslavina), Splitsko-
Dalmatinska (Varazdin), Viroviticko-Podravska, Vukovarsko-
Srijemska ), Záhreb, Záhrebacka (Záhorská župa). Pokiaľ ide
o ekonomiku krajiny Chorvátsko, dôležité priemyselné
produkty sú chemikálie a plasty, obrábacie stroje, kovovýroba,
elektronika, suroviny a výrobky z valcovanej ocele, hliník,
papier, výrobky z dreva, stavebné materiály, textil, stavba lodí,
rafinácia ropy a ropy, potraviny a nápoje, cestovný ruch.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Plodiny na ornej pôde
(pšenica, kukurica, jačmeň, cukrová repa, slnečnica, repka,
lucerna, ďatelina); zelenina (zemiaky, kapusta, cibuľa,
paradajka, korenie); plody (jablká, slivky, mandarínky, olivy),
hrozno na víno; hospodárske zvieratá (hovädzí dobytok, kravy,
ošípané); mliečne výrobky. Najdôležitejšie vývozné komodity



sú Dopravné zariadenia, stroje, textil, chemikálie, potraviny,
palivá a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Taliansko
13,5%, Slovinsko 12,3%, Nemecko 11,6%, Bosna a
Hercegovina 9,2%, Rakúsko 6,3%, Srbsko 4,2%.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje, dopravné a
elektrické zariadenia; chemikálie, palivá a mazivá; potraviny a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Nemecko 16,1%,
Taliansko 12,6%, Slovinsko 10,9%, Rakúsko 7,9%,
Maďarsko 7,1% (2016). Ako bohatá je krajina Chorvátsko a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $24,100 (2017 odhad). To znamená, že
životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 19.5% (2014
odhad).

Mapa - Chorvátsko
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Kuba

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kuba.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Kuba. Ale začneme s vlajkou Kuba tu:
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Kuba - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kuba? Začnime týmto:

Kubánska indonézska populácia začala klesať po európskom
objave ostrova Christopher Columbus v roku 1492 a po jeho
vývoji ako španielskej kolónie v najbližších niekoľkých
storočiach. Veľké množstvo afrických otrokov bolo
dovezených do práce s kávou a cukrovou plantážou a Havana
sa stala východiskovým bodom pre každoročné flotily
pokladov smerujúcich do Španielska z Mexika a Peru.
Španielske pravidlo nakoniec vyvolalo hnutie za nezávislosť a
príležitostné povstania, ktoré boli prísne potlačené. Americká
intervencia počas Španielsko-americkej vojny v roku 1898
pomohla Kubáncom pri zvrhnutí španielskej vlády. Parížska
zmluva stanovila kubánsku nezávislosť od Španielska v roku
1898 a po troch a pol rokoch následnej americkej vojenskej
vlády, Kuba sa stala nezávislou republikou v roku 1902, po
ktorej ostrov prežil sériu vlád väčšinou ovládanú vojenskými a
skorumpovanými politikmi. Fidel Castro viedol povstaleckú
armádu k víťazstvu v roku 1959; jeho autoritatívna vláda držala
nasledujúci režim spolu takmer päť desaťročí. V februári 2008
odišiel za prezidenta v prospech svojho mladšieho brata Raúla
Castra. Kubánska komunistická revolúcia so sovietskym
podporou bola počas 60., 70. a 80. rokov exportovaná po
celej Latinskej Amerike a Afrike. V dňoch 8.-9. Septembra
2017 prešlo hurikán Irma pozdĺž severného pobrežia Kuby, čo
spôsobilo rozsiahle škody na stavbách, cestách a elektrických



zdrojoch. Táto krajina čelila vážnemu hospodárskemu poklesu
v roku 1990 po stiahnutí bývalých sovietskych dotácií v
hodnote 4 až 6 miliárd dolárov ročne. Kuba občas zobrazuje
americké embargo, v roku 1961, ako zdroj jej ťažkostí. Počas
uplynulého desaťročia narastá komunikácia s kubánskou vládou
s cieľom riešiť národné záujmy. V dôsledku úsilia začatého v
decembri 2014 o obnovenie diplomatických vzťahov s
kubánskou vládou, ktoré boli prerušené v januári 1961, USA a
Kuba 20. júla 2015 opätovne otvorili veľvyslanectvá vo svojich
krajinách. Avšak embargo zostáva na mieste. Nelegálna
migrácia kubánskych štátnych príslušníkov do USA
prostredníctvom námorných a pozemných ciest je dlhodobou
výzvou. V roku 2016 americká pobrežná stráž zakázala 5,228
kubánskych občanov na mori. Taktiež v roku 2016 sa na celom
území Spojených štátov prezentovalo 44 553 kubánskych
migrantov na rôznych vstupných hraničných prístavoch. Dňa 12.
januára 2017 podpísali USA a Kuba spoločné vyhlásenie, ktoré
ukončilo takzvané "mokré chodidlo, politika suchých nôh ",
ktorou bolo povolené zostať kubánski štátni príslušníci, ktorí sa
dostali do americkej pôdy, uľahčiť repatriáciu kubánskych
migrantov. Nedovolená kubánska migrácia sa výrazne znížila.

Geografia - Kuba

Kde na svete je Kuba? Umiestnenie
tejto krajiny je Karibik, ostrov medzi karibským morom a
severným Atlantickým oceánom, 150 km južne od Key West,



Florida. Celková plocha krajiny Kuba je 110,860 km2, z čoho
109,820 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: prevažne
rovinatá až do rovinných plání, s nerovnými kopcami a horami
na juhovýchode. Kuba má najnižší bod Karibské more 0 m,
najvyšší bod Pico Turquino 1 974 m. Podnebie je tropických;
moderované obchodnými vetrami; suchá sezóna (november až
apríl); dažďová sezóna (od mája do októbra).

Obyvatelia - Kuba
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kuba. To číslo

je: 11,147,407 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s príliš
mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? biely 64,1%, mulatto alebo
zmiešané 26,6%, čierne 9,3%. Aké sú jazyky v krajine Kuba?
Španielsky (oficiálny). A náboženstvá: nominálne
rímskokatolícky 85%, protestant, svedkovia Jehovovi, židia,
Santeria. Koľko rokov je ľudom v priemere? 41.5 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 78.8 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Kuba? Tu: Veľké skupiny obyvateľstva nachádzajúce sa
v celej krajine, významnejšie sú vo väčších mestách a mestách,
hlavné mesto Havany. Hlavné mestské oblasti krajiny Kuba sú:
Havana (hlavné mesto) 2,137 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Kuba
Hlavné mesto krajiny Kuba je Havana a typ vlády

komunistický štát. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie -
15 provincií (provincie, singular - provincia) a 1 špeciálna obec



(municipio especial); Artemisa, Camaguey, Ciego de Avila,
Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Holguin, Isla de la Juventud,
La Habana, Las Tunas, Matanzas, Mayabeque, Pinar del Rio,
Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Kuba, dôležité priemyselné produkty sú
ropa, nikel, kobalt, liečivá, tabak, stavebníctvo, oceľ, cement,
poľnohospodárske stroje, sušina. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú cukor, tabak, citrusy, káva, ryža, zemiaky, fazuľa;
dobytka. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa, nikel,
zdravotnícke výrobky, cukor, tabak, ryba, citrus, káva a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Rusko 22,9%,
Venezuela 15,4%, Španielsko 10,3% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú ropa, potraviny, stroje a zariadenia,
chemikálie a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína
29,2%, Španielsko 14%, Taliansko 5,1% , Brazília 4,7%,
Mexiko 4,4%, Rusko 4,3%, Kanada 4,1%, USA 4% (2016).
Ako bohatá je krajina Kuba a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $11,900
(2016 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
neznáme%.

Mapa - Kuba
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Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Curaçao.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Curaçao. Ale začneme s vlajkou Curaçao tu:
 

Curaçao - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Curaçao? Začnime týmto:

Pôvodne usadili Arawak Indiáni, Curacao bol zabavený
Holanďanom v roku 1634 spolu so susedným ostrovom
Bonaire. Kedysi centrom karibského obchodovania s otrokmi
bolo Curacao ekonomicky ťažko postihnuté zrušením otroctva
v roku 1863. Jeho prosperita (a okolitá Aruba) bola obnovená
na začiatku 20. storočia výstavbou Isla Refineria, ktorá slúžila

http://mapsguides.com/


novo objaveným Venezuelské ropné polia. V roku 1954 sa
Curacao a niekoľko ďalších holandských karibských majetkov
reorganizovali ako Holandské Antily, časť Holandského
kráľovstva. V referendách v rokoch 2005 a 2009 hlasovali
obyvatelia Curacao samosprávnou krajinou v Holandskom
kráľovstve. Zmena štatútu nadobudla účinnosť v októbri 2010,
keď sa zrušili Holandské Antily.

Geografia - Curaçao

Kde na svete je Curaçao?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrov v Karibskom mori,
55 km od pobrežia Venezuely. Celková plocha krajiny Curaçao
je 444 km2, z čoho 444 km2 je zem. Takže toto je pomerne
malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: všeobecne nízky, kopcovitý terén. Curaçao má
najnižší bod Karibské more 0 m, najvyšší bod Mt. Christoffel
372 m. Podnebie je tropického morského podnebia, zlepšený
severovýchodným obchodným vetrom, vedie k miernym
teplotám; semiarid s priemernými zrážkami 60 cm / rok.

Obyvatelia - Curaçao
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Curaçao. To

číslo je: 149,648 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Afro-karibská väčšina; Holandský, francúzsky,
latinskoamerický, východoázijský, juhoázijský, židovské



menšiny. Aké sú jazyky v krajine Curaçao? Papiamento
(oficiálny) (kreolský jazyk, ktorý je zmesou portugalčiny,
španielčiny, holandčiny, angličtiny av menšej miere aj
francúzštiny, ako aj prvkov afrických jazykov a jazyka
Arawaku) 81,2%, holandčina ) 8%, španielčina 4%, angličtina
(oficiálna) 2,9%, ostatné 3,9% (sčítanie ľudu 2001). A
náboženstvá: Rímskokatolícky 72,8%, letničný 6,6%,
protestant 3,2%, adventist 3%, svedok Jehovovi 2%,
evanjelikálne 1.9% %, žiadne 6%, nešpecifikované 0,6% (2011
est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 36.1 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 78.5 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Curaçao? Tu: Najväčšia koncentrácia na ostrove je Willemstad;
menšie osady blízko pobrežia sa nachádzajú na celom ostrove,
najmä na severozápade mesta. Hlavné mestské oblasti krajiny
Curaçao sú: Willemstad 145 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Curaçao
Hlavné mesto krajiny Curaçao je Willemstad a typ vlády

parlamentnej demokracie. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - none (súčasť Holandského kráľovstva). Pokiaľ ide
o ekonomiku krajiny Curaçao, dôležité priemyselné produkty
sú cestovný ruch, rafinácia ropy, prekládka ropy, ľahká výroba,
finančné a obchodné služby. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Aloe, cirok, arašidy, zelenina, tropický ovocný.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropné produkty a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú nevedno.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú surová ropa, potraviny,



výroba a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú nevedno.
Ako bohatá je krajina Curaçao a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $15,000
(2004 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
nevedno.

Mapa - Curaçao
 



Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Cyprus

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
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obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Cyprus.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Cyprus. Ale začneme s vlajkou Cyprus tu:
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Cyprus - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Cyprus? Začnime týmto:

Bývalá britská kolónia, Cyprus sa stal nezávislým v roku 1960
po rokoch odporu voči britskej vláde. Napätie medzi
cyperskou gréckou väčšinou a turecko-cyperskou menšinou sa
dostalo do popredia v decembri 1963, kedy vypukla násilie v
hlavnom meste Nikósie. Napriek rozmiestneniu mierových síl
OSN v roku 1964 pokračovalo sporadické interkomunálne
násilie, ktoré núti väčšinu tureckých Cyperčanov na enklávy na
celom ostrove. V roku 1974 sa pokúsil o zvrhnutie zvoleného
prezidenta na gréckej vláde vojenská intervencia z Turecka,
ktorá čoskoro ovládla viac ako tretinu ostrova. V roku 1983 sa
turecko-cyperská administratívna oblasť vyhlásila za "tureckú
republiku severného Cypru" ("TRNC"), ale uznáva ju len
Turecko. Dohoda sprostredkovaná OSN, Annanov plán,
nedosiahli súhlas oboch komunít v roku 2004. Vo februári
2014, po takmer dvojročnom prerušení, predstavitelia oboch
spoločenstiev obnovili formálne rozhovory pod záštitou OSN
zamerané na zjednotenie rozdeleného ostrova. Rozhovory boli
prerušené v októbri 2014, ale v máji 2015 sa po voľbách
nového tureckého cyperského prezidenta obnovili. Celý ostrov
vstúpil do EÚ 1. mája 2004, hoci acquis EÚ - súbor
spoločných práv a povinností - sa vzťahuje iba na oblasti pod
medzinárodne uznanou vládou a je pozastavené v oblasti
spravovanej cyperskými Turkami. Jednotliví tureckí



Cyperčania, ktorí dokázali dokázať oprávnenosť na občianstvo
Cyperskej republiky, majú zákonné rovnaké práva priznané
ostatným občanom štátov EÚ. po uplynutí takmer dvoch rokov
prestali vodcovia oboch spoločenstiev obnoviť formálne
rozhovory pod záštitou OSN zamerané na zjednotenie
rozdeleného ostrova. Rozhovory boli prerušené v októbri 2014,
ale v máji 2015 sa po voľbách nového tureckého cyperského
prezidenta obnovili. Celý ostrov vstúpil do EÚ 1. mája 2004,
hoci acquis EÚ - súbor spoločných práv a povinností - sa
vzťahuje iba na oblasti pod medzinárodne uznanou vládou a je
pozastavené v oblasti spravovanej cyperskými Turkami.
Jednotliví tureckí Cyperčania, ktorí dokázali dokázať
oprávnenosť na občianstvo Cyperskej republiky, majú zákonné
rovnaké práva priznané ostatným občanom štátov EÚ. po
uplynutí takmer dvoch rokov prestali vodcovia oboch
spoločenstiev obnoviť formálne rozhovory pod záštitou OSN
zamerané na zjednotenie rozdeleného ostrova. Rozhovory boli
prerušené v októbri 2014, ale v máji 2015 sa po voľbách
nového tureckého cyperského prezidenta obnovili. Celý ostrov
vstúpil do EÚ 1. mája 2004, hoci acquis EÚ - súbor
spoločných práv a povinností - sa vzťahuje iba na oblasti pod
medzinárodne uznanou vládou a je pozastavené v oblasti
spravovanej cyperskými Turkami. Jednotliví tureckí
Cyperčania, ktorí dokázali dokázať oprávnenosť na občianstvo
Cyperskej republiky, majú zákonné rovnaké práva priznané
ostatným občanom štátov EÚ. vedúci predstavitelia oboch
spoločenstiev obnovili formálne rozhovory pod záštitou OSN
zamerané na zjednotenie rozdeleného ostrova. Rozhovory boli



prerušené v októbri 2014, ale v máji 2015 sa po voľbách
nového tureckého cyperského prezidenta obnovili. Celý ostrov
vstúpil do EÚ 1. mája 2004, hoci acquis EÚ - súbor
spoločných práv a povinností - sa vzťahuje iba na oblasti pod
medzinárodne uznanou vládou a je pozastavené v oblasti
spravovanej cyperskými Turkami. Jednotliví tureckí
Cyperčania, ktorí dokázali dokázať oprávnenosť na občianstvo
Cyperskej republiky, majú zákonné rovnaké práva priznané
ostatným občanom štátov EÚ. vedúci predstavitelia oboch
spoločenstiev obnovili formálne rozhovory pod záštitou OSN
zamerané na zjednotenie rozdeleného ostrova. Rozhovory boli
prerušené v októbri 2014, ale v máji 2015 sa po voľbách
nového tureckého cyperského prezidenta obnovili. Celý ostrov
vstúpil do EÚ 1. mája 2004, hoci acquis EÚ - súbor
spoločných práv a povinností - sa vzťahuje iba na oblasti pod
medzinárodne uznanou vládou a je pozastavené v oblasti
spravovanej cyperskými Turkami. Jednotliví tureckí
Cyperčania, ktorí dokázali dokázať oprávnenosť na občianstvo
Cyperskej republiky, majú zákonné rovnaké práva priznané
ostatným občanom štátov EÚ. Celý ostrov vstúpil do EÚ 1.
mája 2004, hoci acquis EÚ - súbor spoločných práv a
povinností - sa vzťahuje iba na oblasti pod medzinárodne
uznanou vládou a je pozastavené v oblasti spravovanej
cyperskými Turkami. Jednotliví tureckí Cyperčania, ktorí
dokázali dokázať oprávnenosť na občianstvo Cyperskej
republiky, majú zákonné rovnaké práva priznané ostatným
občanom štátov EÚ. Celý ostrov vstúpil do EÚ 1. mája 2004,
hoci acquis EÚ - súbor spoločných práv a povinností - sa



vzťahuje iba na oblasti pod medzinárodne uznanou vládou a je
pozastavené v oblasti spravovanej cyperskými Turkami.
Jednotliví tureckí Cyperčania, ktorí dokázali dokázať
oprávnenosť na občianstvo Cyperskej republiky, majú zákonné
rovnaké práva priznané ostatným občanom štátov EÚ.

Geografia - Cyprus

Kde na svete je Cyprus?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredný východ, ostrov v
Stredozemnom mori, južne od Turecka; poznámka - Cyprus sa
považuje za súčasť Európy; geograficky, môže byť
klasifikovaný ako spadajúci do Európy, na Blízky východ,
alebo oboje. Celková plocha krajiny Cyprus je 9,251 km2 (of
which 3,355 km2 are in north Cyprus), z čoho 9,241 km2 je
zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: strednou rovinou s
horami na severe a juhu; rozptýlené, ale významné roviny pozdĺž
južného pobrežia. Cyprus má najnižší bod Stredozemné more 0
m, najvyšší bod Mount Olympus 1 951 m. Podnebie je mierne;
Stredozemné more s horúcimi, suchými letami a chladnou
zimou.



Obyvatelia - Cyprus
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Cyprus. To

číslo je: 1,221,549 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije
tu. Kto žije tu? Gréčtina 98,8%, ostatné 1% (zahŕňa Maronit,
Arménsko, turecko-cyperský), nespecifikované 0,2%. Aké sú
jazyky v krajine Cyprus? grécky (úradný) 80,9%, turecký
úradník 0,2%, anglicky 4,1%, rumunský 2,9% , Arabčina
1,2%, filipínčina 1,1%, ostatné 4,3%, nešpecifikované 0,6%. A
náboženstvá: ortodoxný kresťan 89,1%, rímskokatolícky 2,9%,
protestantský / anglikánsky 2%, moslimský 1,8%, budhistický
1%, iný (zahŕňa Maronit, 1,4%, neznáma 1,1%, none / ateista
0.6%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 36.8 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 78.8 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Cyprus? Tu: obyvateľstvo koncentruje v centre Nikózie a vo
veľkých mestách na juhu: Paphos, Limassol a Larnaka. Hlavné
mestské oblasti krajiny Cyprus sú: Nikózia (kapitál) 251000
(2014).

Vláda a hospodárstvo - Cyprus
Hlavné mesto krajiny Cyprus je Nikózia (Lefkosia /

Lefkosa) a typ vlády Cyperská republika - prezidentská
demokracia; Severná Cyprus (samostatne deklarovaná)
Turecká republika - poloprezidentská demokracia. Poďme sa
pozrieť na správne rozdelenie - 6 okresy; Ammochostos
(Famagusta); (všetko okrem drobnej časti tureckej komunity na
Cypre), Keryneia (Kyrenia, jediný okres, ktorý sa nachádza
výlučne v komunite cyperských Turkov), Larnaka (Larnaca, s



malou časťou v komúne cyperských Turkov), Lefkosia
(Nicosia; malá časť spravovaná cyperskými Turkami), Lemesos
(Limassol), Pafos (Paphos); poznámka - 5 "okrskov" "TRNC"
sú Gazimagusa (Famagusta), Girne (Kyrenia), Guzelyurt
(Morphou), Iskele (Trikomo), Lefkosa. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Cyprus, dôležité priemyselné produkty sú
výroba mliečnych výrobkov, výroba cestovín pre syry ,
spracovanie potravín a nápojov, cement a sadry, opravy a
rekonštrukcie lodí, textil, ľahké chemikálie, kovové výrobky,
drevo, papier, kameň a hlinené výrobky. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú citrusov, zeleniny, jačmeňa ,
hrozno, olivy, zelenina; hydina, bravčové mäso, jahňacie mäso;.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú citrusy, zemiaky, liečivá,
cement a najdôležitejšími exportnými partnermi sú , Grécko
10,2%, Švédsko 6,9%, Libéria 5,8%, Líbya 4,9% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú spotrebný tovar, ropa a
mazivá, stroje, dopravné zariadenia a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Grécko 18%, Nemecko 16,9%, Čína
7,7%, Taliansko 5,7%, Spojené kráľovstvo 5,5%, Južná Kórea
4,4%, Francúzsko 4% (2016). Ako bohatá je krajina Cyprus a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $36,600 (2017 odhad). To znamená, že
životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Cyprus
 



Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188


MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Česko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Česko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Česko. Ale začneme s vlajkou Česko tu:
 

Česko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Česko? Začnime týmto: Na

konci prvej svetovej vojny sa Češi a Slováci bývalej rakúsko-
uhorskej ríše spojili do Československa. Počas
medzivojnových rokov, keď sa odmietol federálny systém,
predovšetkým českí lídri v novej krajine boli často zaujatí
plnením čoraz naliehavejších požiadaviek iných etnických
menšín v republike, najmä Slovákov, sudetských Nemcov a

http://mapsguides.com/


Rusínov (Ukrajincov). V predvečer druhej svetovej vojny
nacistické Nemecko obsadilo územie, ktoré dnes zahŕňa Česi a
Slovensko sa stalo nezávislým štátom spojeným s Nemeckom.
Po vojne spadala do sovietskej sféry vplyvu zjednotená, ale
skrátená krajina Československa (menej Ruthenia). V roku
1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy ukončila úsilie vedúcich
predstaviteľov krajiny o liberalizáciu komunistickej vlády a
vytvorenie " krajina prešla nenásilným "sametovým rozvodom"
do dvoch národných zložiek, Českej republiky a Slovenska.
Česká republika vstúpila do NATO v roku 1999 a Európska
únia v roku 2004. Krajina v roku 2016 zmenila svoj krátky
názov na Česko. krajina prešla nenásilným "sametovým
rozvodom" do dvoch národných zložiek, Českej republiky a
Slovenska. Česká republika vstúpila do NATO v roku 1999 a
Európska únia v roku 2004. Krajina v roku 2016 zmenila svoj
krátky názov na Česko.

Geografia - Česko

Kde na svete je Česko? Umiestnenie
tejto krajiny je Stredná Európa, medzi Nemeckom, Poľskom,
Slovenskom a Rakúskom. Celková plocha krajiny Česko je
78,867 km2, z čoho 77,247 km2 je zem. Takže to nie je veľká



krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: Čechy na západe pozostávajú z valcovaných plání,
kopcov a plošín obklopených nízkymi horami; Morava na
východe pozostáva z veľmi kopcovitej krajiny. Česko má
najnižší bod Labe (rieka Labe) 115 m, najvyšší bod Snežka 1
602 m. Podnebie je ; chladné leta; chladné, zamračené, vlhké
zimy.

Obyvatelia - Česko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Česko. To

číslo je: 10,674,723 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Český 64,3%, moravský
5%, slovenský 1,4%, iný 1,8%, nešpecifikovaný 27,5% (v roku
2011). Aké sú jazyky v krajine Česko? Český (oficiálne)
95,4%, slovenská 1,6%, ostatní 3% (2011 sčítanie ľudu),. A
náboženstvá: rímsky katolík 10,4%, protestanti (vrátane
českých bratov a husitov) o 1,1%, iné a nešpecifikované 54%,
žiadna 34,5% (2011 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere?
42.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 78.8 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Česko? Tu: Pomerne rovnomerné rozloženie
vo väčšine krajín, ale severné a východné regióny majú
tendenciu mať väčšie mestské koncentrácie. Hlavné mestské
oblasti krajiny Česko sú: Praha (hlavné mesto) 1,314 milióna
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Česko
Hlavné mesto krajiny Česko je Praha a typ vlády



parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 13 regiónov (kraje, singular - kraj) a 1 hlavného
mesta; Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský,
Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký,
Pardubický, Plzeňský, Plzeňský, , Praha, Stredočeský,
Ústecký, Vysočina, Zlínský. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Česko, dôležité priemyselné produkty sú motorových vozidiel,
metalurgie, strojov a zariadení, skla, výzbroje. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú pšenica, zemiaky, cukrová
repa, chmeľ, ovocie; prasat, hydiny. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú strojov a dopravných zariadení, surovín,
pohonných hmôt, chemikálií a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Nemecko 32,4%, SR 8,4%, Poľska 5,8% 5,2%,
Taliansko 4,3%, Rakúsko 4,2% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a dopravné zariadenia, suroviny a
palivá, chemikálie a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Nemecko 30,6%, Poľsko 9,6%, Čína 7,5%, Slovensko 6,3%,
Holandsko 5,3%. Ako bohatá je krajina Česko a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $35,200 (2017 odhad). To znamená, že životná úroveň
je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 9.7% (2015 odhad).

Mapa - Česko
 



Veľmi odporúčame
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Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Dánsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Dánsko. Ale začneme s vlajkou Dánsko tu:
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Dánsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Dánsko? Začnime týmto:

Akonáhle je sídlom Vikingských lupičov a neskôr významnej
severoeurópskej moci, Dánsko sa vyvinulo do moderného, 
prosperujúceho národa, ktorý sa zúčastňuje na všeobecnej
politickej a hospodárskej integrácii Európy. Do NATO vstúpila
v roku 1949 a v roku 1973 EHS (teraz EÚ). Táto krajina sa
však vzdala určitých prvkov Maastrichtskej zmluvy EÚ vrátane
Európskej hospodárskej a menovej únie, európskej obrannej
spolupráce a otázok týkajúcich sa istého súdnictva a
spravodlivosti. domáce záležitosti.

Geografia - Dánsko

Kde na svete je Dánsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Severná Európa, ktorá hraničí s
Baltským morom a Severným morom, na polostrove severne
od Nemecka (Jutland); zahŕňa tiež niekoľko hlavných ostrovov
(Sjaelland, Fyn a Bornholm). Celková plocha krajiny Dánsko je
43,094 km2, z čoho 42,434 km2 je zem. Takže to nie je veľká



krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: nízke a ploché až mierne sa pohybujúce pláně.
Dánsko má najnižší bod Lammefjord -7 m, najvyšší bod
Mollehoj / Ejer Bavnehoj 171 m. Podnebie je ; vlhké a
zamračené; mierne, veterné zimy a chladné leto.

Obyvatelia - Dánsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Dánsko. To

číslo je: 5,605,948 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Dánsky (vrátane grónskeho
(prevažne Inuit) a Faerských) 86,7% Turečtina 1,1%, ostatné
12,2% (najväčšie skupiny sú poľské, sýrske, nemecké, iracké a
rumunské). Aké sú jazyky v krajine Dánsko? dánsky, faerský,
grónsky (inuitský dialekt), nemecký (malá menšina). A
náboženstvá: Evangelical Lutheran (oficiálne) 76%, Moslim 4%,
ostatné (nominálne hodnoty menší ako 1% každý, zahŕňa
rímsky katolík, svedok Jehovov, Srbská kresťanov, židov,
Baptista, a budhista) o 20% (2017 est.). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 42.2 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 79.5 rok. Kde ľudia žijú v krajine Dánsko? Tu: S
vynikajúcim prístupom do Severného mora, Skagerraku,
Kattegatu a Baltského mora, populárne strediská majú
tendenciu pozdĺž pobrežných oblastí, najmä v Kodani a na
východnej strane pevninskej krajiny. Hlavné mestské oblasti
krajiny Dánsko sú: Kodaň (hlavné mesto) 1,268 milióna (
2015).



Vláda a hospodárstvo - Dánsko
Hlavné mesto krajiny Dánsko je Kodaň a typ vlády

Parlamentná ústavná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - metropolitné Dánsko - 5 regiónov (regioner,
singulárny región); Hovedstaden (hlavné mesto), Midtjylland
(stredné Jutsko), Nordjylland (Severné Jutsko), Sjaelland
(Zéland), Syddanmark (Južné Dánsko). Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Dánsko, dôležité priemyselné produkty sú
železo, oceľ, neželezné kovy, chemikálie, spracovanie potravín,
stroje a prepravné zariadenia, textilný a odevný priemysel,
elektronika, stavebníctvo, nábytok a ostatné výrobky z dreva,
stavba lodí a rekonštrukcie, veterné mlyny, lieky, lekárske
vybavenie. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Jačmeň,
pšenica, zemiaky, cukrová repa; bravčové, mliečne výrobky;
ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú strojov a prístrojov,
mäsa a mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov, rýb, liečiv,
nábytku a dizajnu, veterné mlyny a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Nemecko 16,3%, Švédsko 11,9%, USA 8,2%,
Spojené kráľovstvo 6,5%, Nórsko 6,1%, Holandsko 5,1%,
Čína 4,4% ). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, surovín a semimanufactures pre priemysel, chemický
priemysel, obilia a potravín, spotrebného tovaru a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Nemecko 21,4%,
Švédsko 12,2%, Holandsko 8%, Čína 7,3%, Nórsko 5,5%,
Veľká Británia 4,2% (2016). Ako bohatá je krajina Dánsko a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $49,600 (2017 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý



domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 13.4% (2011
odhad).

Mapa - Dánsko
 

Veľmi odporúčame
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Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Džibutsko. Ale začneme s vlajkou Džibutsko tu:
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Džibutsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Džibutsko? Začnime týmto:

Francúzske územie Afarov a Issas sa stalo Džibutiom v roku
1977. Hassan Gouled Aptidon inštaloval autoritársky štát
jednej strany a do roku 1999 pôsobil ako prezident. Nepokoj
medzi afarskou menšinou v deväťdesiatych rokoch viedol k
občianskej vojne, ktorá skončila v roku 2001 s mierovou
dohodou medzi afarskými povstalcami a vládou ovládanou
somálskymi ľuďmi. V roku 1999 Džibutsko prvé viacstranné
prezidentské voľby vyústili do zvolenia prezidenta Ismala
Omara Guelleha; bol opätovne zvolený do druhého funkčného
obdobia v roku 2005 a predĺžil svoju funkciu vo funkcii
prostredníctvom ústavnej zmeny, ktorá mu umožnila v roku
2011 slúžiť tretiemu funkčnému obdobiu a začať v roku 2016
štvrtý termín. Džibuti zaujíma strategickú geografickú polohu na
križovatke Červeného mora a Adenského zálivu a slúži ako
dôležitý lodný portál pre tovar prichádzajúci a opúšťajúci
východoafrické vysočiny a prepravu tovaru medzi Európou,
Stredným východom a Áziou. Vláda má dlhodobé väzby na
Francúzsko, ktoré má v krajine významnú vojenskú prítomnosť
a má silné väzby s USA. Džibutsko hostí niekoľko tisíc členov
amerických ozbrojených zložiek na americkom tábore
Lemonnier.

Geografia - Džibutsko



Kde na svete je Džibutsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná Afrika, hraničiaca s
Adenským zálivom a Červeným morom, medzi Eritreou a
Somálskom. Celková plocha krajiny Džibutsko je 23,200 km2,
z čoho 23,180 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: pobrežná
rovina a rovina oddelené centrálnymi horami. Džibutsko má
najnižší bod Lac Assal -155 m, najvyšší bod Moussa Ali 2 021
m. Podnebie je púšte; suchá.

Obyvatelia - Džibutsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Džibutsko. To

číslo je: 865,267 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Somálsko 60%, Afar 35%, ostatné 5% (zahŕňa
francúzsky, arabský, etiópsky a taliansky). Aké sú jazyky v
krajine Džibutsko? francúzsky (oficiálny) , Somálsko, Afa. A
náboženstvá: Moslim 94%, kresťan 6%. Koľko rokov je
ľudom v priemere? 23.9 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 63.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine Džibutsko? Tu:
Najhustejšie obývané oblasti sú na východe; najväčším mestom



je Džibutsko s počtom obyvateľov nad 600 000; žiadne iné
mesto v krajine má celkovú populáciu viac ako 50 000. Hlavné
mestské oblasti krajiny Džibutsko sú: Džibutsko (hlavné mesto)
529 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Džibutsko
Hlavné mesto krajiny Džibutsko je Džibuti a typ vlády

poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 6 okresov - kruh); Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Džibuti,
Obock, Tadjourah. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Džibutsko,
dôležité priemyselné produkty sú stavebníctvo,
poľnohospodárstvo, spracovanie, dopravu. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Ovocie, zeleniny; kozy, ovce,
ťavy, zvieracie kože. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
spätného vývozu, kože a kožušiny, káva (pri preprave), kovový
šrot a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Ethiopia 39%,
Somálsko 17,8%, Katar 9,4%, Brazília 9,1%, Jemen 5,1%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, nápoje,
dopravných prostriedkov a zariadení , chemikálie, ropné
produkty, odevy a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
SAE 25,8%, Francúzsko 16,4%, Čína 10,4%, Saudská Arábia
8,4%, Etiópia 7%, Jemen 4,8% (2016). Ako bohatá je krajina
Džibutsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $3,600 (2017 odhad). Toto je
veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 23%.

Mapa - Džibutsko



 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Dominika

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Dominika.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Dominika. Ale začneme s vlajkou Dominika tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Dominika - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Dominika? Začnime týmto:

Dominika bola posledným z karibských ostrovov, ktoré majú
byť kolonizované Európanmi, a to hlavne kvôli ostrej rezistencii
domorodých Caribov. Francúzsko postúpilo vlastníctvo Veľkej
Británii v roku 1763, ktoré kolonizovalo ostrov v roku 1805. V
roku 1980, dva roky po nezávislosti, dominikánske bohatstvo
sa zlepšilo, keď bola korupčná a tyranská správa nahradená
vládou Mary Eugenia Charlesovej, prvej ženskej predsedníčky
vlády v Karibiku , ktorý zostal vo funkcii 15 rokov. 18.
septembra 2017 hurikán Maria prešiel ostrovom, čo spôsobilo
rozsiahle škody na stavbách, cestách, komunikáciách a
dodávkach elektrickej energie a z veľkej časti zničilo kritické
poľnohospodárske oblasti.

Geografia - Dominika

Kde na svete je Dominika?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrov medzi karibským
morom a severným Atlantickým oceánom, asi na polceste
medzi Puerto Rico a Trinidadom a Tobago. Celková plocha
krajiny Dominika je 751 km2, z čoho 751 km2 je zem. Takže
toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: drsné hory sopečného pôvodu.



Dominika má najnižší bod Karibské more 0 m, najvyšší bod
Morne Diablotins 1 447 m. Podnebie je tropických;
moderované severovýchodným obchodným vetrom; ťažké
zrážky.

Obyvatelia - Dominika
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Dominika. To

číslo je: 73,897 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? čierny 86,6%, zmiešaný 9,1%, domorodý 2,9%,
iný 1,3%, nespecifikovaný 0,2% (2001 est.). Aké sú jazyky v
krajine Dominika? Anglický (úradný). A náboženstvá: Rímsky
katolík 61,4%, protestant 28,6% (vrátane evanjelikálnych
6,7%, adventistov siedmeho dňa 6,1%, letničných 5,6%,
baptistov 4,1%, metodistov 3,7%, cirkví božích 1,2%,
ostatných 1,2%), rastafariánov 1,3% %, ostatné 0,3%, žiadne
6,1%, nešpecifikované 1,1% (2001 est.). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 33.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 77.2 rok. Kde ľudia žijú v krajine Dominika? Tu:
obyvateľov je mosly zhromaždené pozdĺž pobrežia, s približne
tretinou žijúcou v farnosti sv. okolo hlavného mesta Roseau;
sopečný interiér je riedko osídlený. Hlavné mestské oblasti
krajiny Dominika sú: Roseau (hlavné mesto) 15 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Dominika
Hlavné mesto krajiny Dominika je Roseau a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 10 farností; Svätý Ján, Svätý Jozef, Svätý Jozef,



Svätý Lukáš, Svätý Marcus, Svätý Otec, Svätý Pavol, Svätý
Pavol, Svätý Peter. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Dominika,
dôležité priemyselné produkty sú mydlo, kokosový olej,
turistika, kopra, nábytok, cement bloky, obuv. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú banány, citrusy, manga,
okopaniny, kokosové orechy, kakao. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú banány, mydlo, bobkový olej, zelenina,
Grapefruity, pomaranče a najdôležitejšími exportnými partnermi
sú Trinidad a Tobago 15,4%, Jamajka 13,3%, Saudská Arábia
13%, Svätý Krištof a Nevis 11,8%, Guyana 9,3%, Barbados
5,1%, USA 5,1%, Antigua a Barbuda 4,5%, Egypt 4,1%.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú priemyselné tovary, stroje
a zariadenia, potraviny, chemikálie a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú USA 23,4%, Trinidad a Tobago 18,1%, Taliansko
8,7%, Spojené kráľovstvo 5,4% (2016). Ako bohatá je krajina
Dominika a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $12,000 (2017 odhad). To je
celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt
na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady
na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 29% (2009 odhad).

Mapa - Dominika
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Dominikánska republika

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Dominikánska
republika. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Dominikánska republika. Ale začneme s
vlajkou Dominikánska republika tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Dominikánska republika - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Dominikánska republika?

Začnime týmto: Taino - domorodí obyvatelia Hispaniola pred
príchodom Európanov - rozdelili ostrov do piatich náčelníkov a
území. Kryštof Kolumbus preskúmal a vyhlásil ostrov za svoju
prvú cestu v roku 1492; stala sa odrazovým mostíkom pre
španielske dobývanie Karibiku a americkej pevniny. V roku
1697 Španielsko uznal francúzsku nadvládu nad západnou
treťou časťou ostrova, ktorá sa v roku 1804 stala Haiti.
Zvyšok ostrova, vtedajší známy ako Santo Domingo, sa v roku
1821 snažil získať svoju vlastnú nezávislosť, ale bol 22 rokov
dobytý a ovládaný Haiťanmi. to konečne dosiahlo nezávislosť
ako Dominikánska republika v roku 1844. V roku 1861 sa
Dominikáni dobrovoľne vrátili do Španielska ríše, no o dva
roky neskôr začali vojnu, ktorá obnovila nezávislosť v roku
1865. Dedičstvo nevyrovnaných, väčšinou nereprezentačné
pravidlo nasledovalo, obmedzené diktatúrou Rafaela Leonidasa
Trujilla v rokoch 1930 až 1961. Juan Bosch bol zvolený za
prezidenta v roku 1962, ale bol zvrhnutý vo vojenskom
prevratu v roku 1963. V roku 1965 USA viedli intervenciu
uprostred občianska vojna vyvolaná povstaním na obnovenie
spoločnosti Bosch. V roku 1966 Joaquin Balaguer porazil
Boscha v prezidentských voľbách. Balaguer si udržal silné
uchopenie moci po väčšinu z nasledujúcich 30 rokov, keď
medzinárodná reakcia na chybné voľby nútila ho, aby obmedzil



jeho funkciu v roku 1996. Odvtedy sa konali pravidelné voľby
na voľbách, v ktorých kandidáti opozície vyhrali predsedníctvo.
Bývalý prezident Leonel Fernandez Reyna (v prvom volebnom
období 1996-2000) získal voľby do nového funkčného
obdobia v roku 2004 po ústavnom dodatku, ktorý umožňuje
prezidentom slúžiť viac ako jednému funkčnému obdobiu, a
neskôr bol opätovne zvolený na druhý po sebe nasledujúci
termín. V roku 2012 sa stal prezidentom Danilo Medina
Sanchez; bol znovu zvolený v roku 2016.

Geografia - Dominikánska republika

Kde na svete je Dominikánska
republika? Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, východné dve
tretiny ostrova Hispaniola, medzi karibským morom a severným
Atlantickým oceánom, východne od Haiti. Celková plocha
krajiny Dominikánska republika je 48,670 km2, z čoho 48,320
km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: drsné vrchoviny a hory
rozptýlené úrodnými údoliami. Dominikánska republika má
najnižší bod Lago Enriquillo -46 m, najvyšší bod Pico Duarte 3
098 m. Podnebie je námorných; malé sezónne zmeny teploty;
sezónne rozdiely v zrážkach.

Obyvatelia - Dominikánska republika
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Dominikánska

republika. To číslo je: 10,734,247 (7/2017 odhad). Takže toto



nie je krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? zmiešaná
70,4% (mestic / Indio 58%, mulati 12,4%), čierny 15,8%, biela
13,5%, ostatní 0,3%. Aké sú jazyky v krajine Dominikánska
republika? Spanish (oficiálne). A náboženstvá: rímsky katolík
95%, ostatní 5%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 28.1
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 78.3 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Dominikánska republika? Tu: pobrežné
vývoj najmä v južných pobrežných oblastiach av údolí Cibao,
kde je hustota obyvateľstva najvyššia; (Cordillera Central).
Hlavné mestské oblasti krajiny Dominikánska republika sú:
Santo Domingo (hlavné mesto) 2 945 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Dominikánska republika
Hlavné mesto krajiny Dominikánska republika je Santo

Domingo a typ vlády prezidentská republika. Poďme sa pozrieť
na správne rozdelenie - 10 regiónov regióny, singulárny región);
Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Cibao Norte, Cibao Sur, El
Valle, Enriquillo, Higuamo, Ozama, Valdesia, Yuma. Pokiaľ ide
o ekonomiku krajiny Dominikánska republika, dôležité
priemyselné produkty sú turistika, spracovanie cukru, ťažba
zlata, textil, cement, tabak, elektrické súčasti, zdravotnícke
pomôcky. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Kakaa,
tabaku, cukrovej trstiny, kávy, bavlny, ryže, fazule, zemiakov,
hovädzí dobytok, ošípané, mliečne výrobky, hovädzie mäso,
vajcia. Najdôležitejšie vývozné komodity sú zlato, striebro,
kakao, cukor, káva, tabak, mäsa, spotrebný tovar a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 47,3%, Haiti



12%, Kanada 7,8%, India 6,2% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú ropa, potraviny, bavlna a tkaniny,
chemikálie a liečivá a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
USA 40,4%, Čína 12,5%, Mexiko 5,2%. Ako bohatá je
krajina Dominikánska republika a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $17,000
(2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
30.5% (2016 odhad).

Mapa - Dominikánska republika
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Ekvádor

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Ekvádor.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Ekvádor. Ale začneme s vlajkou Ekvádor tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Ekvádor - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Ekvádor? Začnime týmto:

V súčasnosti je Ekvádor súčasťou severnej inckej ríše až do
doby španielskeho dobytí v roku 1533. Quito sa stalo sídlom
španielskej koloniálnej vlády v roku 1563 a súčasťou
Obrannosti Novej Granady v roku 1717. Teritórium Vicerance
- Nová Granada (Kolumbia) , Venezuela a Quito - získali svoju
nezávislosť medzi rokmi 1819 a 1822 a vytvorili federáciu
známu ako Gran Colombia. Keď Quito stiahol v roku 1830,
tradičný názov sa zmenil v prospech "republiky Rovníka". V
rokoch 1904 až 1942 prehral Ekvádor územia v sérii konfliktov
so svojimi susedmi. Hraničná vojna s Peru, ktorá sa rozvinula v
roku 1995, bola vyriešená v roku 1999. Aj keď v roku 2004
Ekvádor označil 30 rokov civilného riadenia, obdobie bolo
poznačené politickou nestabilitou. Protesty v meste Quito
prispeli k strednodobému odchodu troch z ekvádorských "
posledných štyroch demokraticky zvolených predsedov.
Koncom roka 2008 voliči schválili novú ústavu, odkedy získala
nezávislosť 20. storočia Ekvádoru. V apríli 2017 sa konali
všeobecné voľby a voliči zvolili prezidenta Lenina Moreno.

Geografia - Ekvádor



Kde na svete je Ekvádor? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Južná Amerika, hraničiaca s Tichým
oceánom na rovníku, medzi Kolumbiou a Peru. Celková plocha
krajiny Ekvádor je 283,561 km2, z čoho 276,841 km2 je zem.
Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: pobrežná rovina (costa),
medzi-andské stredné vysočiny (sierra) a rovinné až do
východnej džungle (oriente). Ekvádor má najnižší bod Tichý
oceán 0 m, najvyšší bod Chimborazo 6,267 m. Podnebie je
tropických pozdĺž pobrežia, stáva sa chladnejším vnútrozemím
vo vyšších nadmorských výškach; tropické v Amazonskej
džungli nížiny.

Obyvatelia - Ekvádor
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Ekvádor. To

číslo je: 16,290,913 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? mestizo 71,9%, Montubio
7,4%, Amerindian 7%, biele 6,1%, afroekadérsky 4,3%,
mulatto 1,9%, čierny 1%, ostatné 0,4% (2010 est.). Aké sú
jazyky v krajine Ekvádor? Španielsky (kastílsky) 93% ),
Quechua 4,1%, ostatné domorodé 0,7%, cudzie 2,2%. A



náboženstvá: rímskokatolícke 74%, evanjelické 10,4%, svedok
Jehovov 1,2%, ostatné 6,4% (zahŕňa mormonských budhistov,
židovských, duchovných, moslimských, hinduistických, ,
Letničný), ateista 7,9%, agnostik 0,1%. Koľko rokov je ľudom
v priemere? 27.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 77 rok.
Kde ľudia žijú v krajine Ekvádor? Tu: Takmer polovica
obyvateľov je sústredená v interiéri v andských
intermontánskych kotlinách a údoliach, s veľkými
koncentráciami tiež nájdenými pozdĺž západného pobrežného
pásma; dažďové pralesy na východe zostávajú riedko osídlené.
Hlavné mestské oblasti krajiny Ekvádor sú: Guayaquil 2,709
miliónov; Quito (hlavné mesto) 1,726 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Ekvádor
Hlavné mesto krajiny Ekvádor je Quito a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 24 provincií (provincias, singular - provincia);
Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro,
Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios,
Manabi, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza,
Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas ,
Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchipe. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Ekvádor, dôležité priemyselné produkty sú
ropy, spracovanie potravín, textil, drevárske výrobky,
chemikálie. Dôležité poľnohospodárske produkty sú banány,
káva, kakao, ryža, zemiaky, kasava (maniok, tapioka),
plantejnky, cukrová trstina; dobytok, ovce, ošípané, hovädzie



mäso, bravčové mäso, mliečne výrobky; ryby, krevety; balsa
drevo. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa, banány,
rezané kvety, krevety, kakao, káva, drevo, ryby a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú 5.6% %, Kolumbia
4,8%, Rusko 4,6% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity
sú priemyselné materiály, palivá a mazivá, nespáliteľné
spotrebné tovary a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
USA 23%, Čína 19%, Kolumbia 8%, Brazília 4.2%. Ako
bohatá je krajina Ekvádor a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $11,200 (2017
odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 25.6%
(12/2013 est).

Mapa - Ekvádor
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Egypt

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Egypt.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Egypt. Ale začneme s vlajkou Egypt tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Egypt - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Egypt? Začnime týmto:

Pravidelnosť a bohatstvo každoročnej povodne rieky Nil spolu
s polozoláciou poskytovanou púšťami na východe a na západe
umožnili rozvoj jednej z najväčších svetových civilizácií.
Zjednotené kráľovstvo vzniklo približne v roku 3200 pnl a séria
dynastií vládla v Egypte na ďalšie tri tisícročia. Posledná
domorodá dynastie padla na Peržanov v roku 341 pred nl, ktorí
boli nahradení gréckymi, rímskymi a byzantskými. Práve Arabi
predstavili islam a arabský jazyk v 7. storočí a vládli na ďalších
šesť storočí. V miestnej vojenskej kasty sa Mamlukové dostali
do rúk okolo roku 1250 a pokračovali v ovládaní po dobytí
Egypta v roku 1517 osmanskými Turkami. Dokončenie
Suezského kanálu v roku 1869 zvýšilo Egypt ako významný
svetový dopravný uzol. Zdá sa, že na ochranu svojich investícií,
Británia ovládla egyptskú vládu v roku 1882, ale nominálna
oddanosť Osmanskej ríši pokračovala až do roku 1914.
Čiastočne nezávislá od Veľkej Británie v roku 1922 získala
Egypt úplnú zvrchovanosť z Británie v roku 1952. Dokončenie
Aswan High Dam v roku 1971 a výsledné jazero Nasser zmenil
čestné miesto rieky Níl v poľnohospodárstve a ekológii Egypta.
Rýchlo rastúca populácia (najväčšia v arabskom svete),
obmedzená orná pôda a závislosť na Níle pokračujú v
preťažovaní zdrojov a stresu spoločnosti. Vláda sa snažila
splniť požiadavky obyvateľov Egypta prostredníctvom



ekonomických reforiem a masívnych investícií do komunikácie a
fyzickej infraštruktúry. Inšpirovaní tuniskou revolúciou v roku
2010, egyptské opozičné skupiny viedli demonštrácie a
pracovné štrajky v celej krajine, ktorá vyvrcholila vylúčením
prezidenta Hosniho Mubaraka v roku 2011. Egyptská armáda
prevzala národné vedenie až do zavedenia nového parlamentu
na začiatku roka 2012; neskôr ten istý rok vyhral prezidentské
voľby Mohamed Morsi. Po mnohých násilných protestoch na
jar 2013 proti Morsiovej vláde a Moslimskému bratstvu zasiahli
egyptské ozbrojené sily a odstránili Morsiho z moci v júli 2013
a nahradili ho dočasným prezidentom Adlymansourom. V
januári 2014 voliči schválili novú ústavu referendom a v máji
2014 zvolili prezidenta Abdelfatta Elsisiho. Egypt vybral novú
legislatívu v decembri 2015, prvý parlament od roku 2012.
Mohamed Morsi vyhral prezidentské voľby. Po mnohých
násilných protestoch na jar 2013 proti Morsiovej vláde a
Moslimskému bratstvu zasiahli egyptské ozbrojené sily a
odstránili Morsiho z moci v júli 2013 a nahradili ho dočasným
prezidentom Adlymansourom. V januári 2014 voliči schválili
novú ústavu referendom a v máji 2014 zvolili prezidenta
Abdelfatta Elsisiho. Egypt vybral novú legislatívu v decembri
2015, prvý parlament od roku 2012. Mohamed Morsi vyhral
prezidentské voľby. Po mnohých násilných protestoch na jar
2013 proti Morsiovej vláde a Moslimskému bratstvu zasiahli
egyptské ozbrojené sily a odstránili Morsiho z moci v júli 2013
a nahradili ho dočasným prezidentom Adlymansourom. V
januári 2014 voliči schválili novú ústavu referendom a v máji
2014 zvolili prezidenta Abdelfatta Elsisiho. Egypt vybral novú



legislatívu v decembri 2015, prvý parlament od roku 2012.
voliči schválili novú ústavu referendom av máji 2014 zvolili
prezidenta Abdelfatta Elsisiho. Egypt vybral novú legislatívu v
decembri 2015, prvý parlament od roku 2012. voliči schválili
novú ústavu referendom av máji 2014 zvolili prezidenta
Abdelfatta Elsisiho. Egypt vybral novú legislatívu v decembri
2015, prvý parlament od roku 2012.

Geografia - Egypt

Kde na svete je Egypt? Umiestnenie
tejto krajiny je Severnej Afriky, ktorá hraničí so Stredozemným
morom, medzi Líbyou a pásmom Gazy a Červeným morom
severne od Sudánu a zahŕňa ázijský polostrov Sinaj. Celková
plocha krajiny Egypt je 1,001,450 km2, z čoho 995,450 km2 je
zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: obrovská pustá
náhorná plošina prerušená údolím Nílu a deltou. Egypt má
najnižší bod Katarína Depresia -133 m, najvyšší bod Hora
Katarína 2,629 m. Podnebie je púšt; horúce a suché leto s
miernymi zimami.

Obyvatelia - Egypt
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Egypt. To číslo



je: 97,041,072 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? Egyptian 99,6%, ostatní
0,4% (2006 sčítanie ľudu). Aké sú jazyky v krajine Egypt?
Arabčina (úradný), anglický a francúzsky široko dohodnutý
vzdelanými triedami. A náboženstvá: Moslim (prevažne
sunnitskej) 90%, Christian (väčšina koptskej ortodoxnej, iní
kresťania patrí arménskych apoštolských, katolíckych,
Maronite, ortodoxní, a anglikánsky) 10% (2015 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 23.9 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 73 rok. Kde ľudia žijú v krajine Egypt? Tu:
približne 95% populácie žije do 20 km od rieky Níl a jeho
delta; rozsiahle oblasti krajiny zostávajú riedko osídlené alebo
neobývané. Hlavné mestské oblasti krajiny Egypt sú: Káhira
(hlavné mesto) 18,772 milióna; Alexandria 4,778 milióna
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Egypt
Hlavné mesto krajiny Egypt je Káhira a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 27 gubernátov (muhafazat, singular - muhafazat);
Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar, Al Buhayrah, Al Fayyum, Al
Gharbiyah, Al Iskandariyah (Alexandria), Al Isma'iliyah
(Ismailia), Al Jizah (Gíza), Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah
Cayro), Al Qalyubiyah, Al Uqsur (Luxor), Al Wadi al Jadid
(Nové údolie), As Suways (Suez), Ash Sharqiyah, Aswan,
Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id, , Janab Sina '(Južná Sinai), Kafr
ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina' (North Sinai), Suhaj.



Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Egypt, dôležité priemyselné
produkty sú textilu, spracovania potravín, cestovného ruchu,
chemických látok, liečiv, uhľovodíkov, stavebníctva, cementu,
kovov, ľahkých výrobkov. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Bavlna, ryža, kukurica, pšenica, fazuľa, ovocie,
zelenina; hovädzieho dobytka, vodného byvolí, ovčieho,
kozieho. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa a ropné
produkty, ovocie a zelenina, kovové výrobky, chemikálie,
spracované potraviny a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
UAE 12,5%, Saudská Arábia 7,7%, Taliansko 6,5%, Turecko
6,3%, Veľká Británia 4,6%, USA 4,5% (2016),.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a zariadenia,
potraviny, chemikálie, výrobky z dreva, paliva a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 12,9%, Nemecko 8,7%, USA
5,3%, Taliansko 4,5%, Turecko 4,3%, Saudská Arábia 4,1%
(2016). Ako bohatá je krajina Egypt a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$13,000 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
25.2% (2011 odhad).

Mapa - Egypt
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Salvádor

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Salvádor.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Salvádor. Ale začneme s vlajkou Salvádor tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Salvádor - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Salvádor? Začnime týmto:

El Salvador získal nezávislosť od Španielska v roku 1821 a od
Federácie Strednej Ameriky v roku 1839. Dvanásťročná
občianska vojna, ktorá stála asi 75 000 životov, bola ukončená
v roku 1992, keď vláda a ľavicový rebeli podpísali zmluvu, a
politické reformy. El Salvador je vystavený jednej z najvyšších
mier vrážd na svete a všadeprítomných zločineckých gangov.

Geografia - Salvádor

Kde na svete je Salvádor?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Amerika, hraničiaca so
severným Tichým oceánom, medzi Guatemalou a Hondurasom.
Celková plocha krajiny Salvádor je 21,041 km2, z čoho
20,721 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou hory s
úzkým pobrežným pásom a centrálnou plošinou. Salvádor má
najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší bod Cerro El Pital 2 730
m. Podnebie je ; daždivé obdobie (máj až október); suchá
sezóna (november až apríl); tropické na pobreží; mierne v
horských oblastiach.



Obyvatelia - Salvádor
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Salvádor. To

číslo je: 6,172,011 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? mestizo 86,3%, biela
12,7%, Amerindian 0,2% (Lenca, Kakawira, Nahua-Pipil).
Aké sú jazyky v krajine Salvádor? Španielsky (oficiálny),
Nawat (medzi niektorými Amerindians). A náboženstvá: rímsky
katolík 50%, protestant 36%, iný 2%, žiadny 12% (2014 est.).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 27.1 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 74.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Salvádor?
Tu: Hoci je najmenšia krajina v strednej Amerike má Salvádor
18-krát väčšiu populáciu ako Belize; najmenej 20%
obyvateľstva žije v zahraničí; vysoká hustota obyvateľstva v
celej krajine, s osobitnou koncentráciou okolo hlavného mesta
San Salvado. Hlavné mestské oblasti krajiny Salvádor sú: SAN
Salvador (hlavné mesto) 1,098 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Salvádor
Hlavné mesto krajiny Salvádor je San Salvado a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 14 oddelení (departamentos, singular -
departamento); Ahuachapan, Cabanas, Chalatenango,
Cuscatlan, La Libertad, La Paz, La Union, Morazan, San
Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate,
Usulutan. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Salvádor, dôležité
priemyselné produkty sú potraviny spracovanie, nápoje, ropa,
chemikálie, hnojivá, textil, nábytok, ľahké kovy. Dôležité



poľnohospodárske produkty sú Káva, cukor, kukurica, ryža,
fazuľa, olejnatá semená, bavlna, cirok; hovädzie mäso, mliečne
výrobky. Najdôležitejšie vývozné komodity sú vývoz na mori
offshore, káva, cukor, textil a odevy, etanol, chemikálie, a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 48,3%,
Honduras 14,2%, Guatemala 13,5%, Nikaragua 6,5%,
Kostarika 4,7% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
suroviny, spotrebný tovar, investičné tovary, palivá, potraviny,
ropa, elektrina a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú USA
37,9%, Guatemala 10,2% , Mexiko 7,6%, Honduras 6,3%
(2016). Ako bohatá je krajina Salvádor a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$8,900 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 34.9% (2015 odhad).

Mapa - Salvádor
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Rovníková Guinea

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Rovníková
Guinea. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Rovníková Guinea. Ale začneme s vlajkou
Rovníková Guinea tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Rovníková Guinea - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Rovníková Guinea?

Začnime týmto: Rovníková Guinea získala nezávislosť v roku
1968 po 190 rokoch španielskej vlády; je to jedna z
najmenších krajín v Afrike pozostávajúca z pevninského územia
a piatich obývaných ostrovov. Hlavné mesto Malabo sa
nachádza na ostrove Bioko, približne 25 km od pobrežia
Kamerunu v guinejskom zálive. V rokoch 1968 až 1979,
autokratický prezident Francisco Macias Nguema prakticky
zničil všetky politických, ekonomických a sociálnych inštitúcií v
krajine predtým, ako je zosadený jeho synovcom Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo v prevratu. Prezident Obiang vládol
od októbra 1979 a bol znovu zvolený v roku 2016. Hoci
nominálna ústavná demokracia od roku 1991, prezidentské a
parlamentné voľby od roku 1996 boli všeobecne označené ako
chybné. Prezident vykonáva takmer úplnú kontrolu nad
politickým systémom a postavil právne a byrokratické
prekážky, ktoré bránia politickej opozícii. Rovníková Guinea
zaznamenala rýchly hospodársky rast v dôsledku objavenia
veľkých ropných rezervácií na mori av poslednom desaťročí sa
stala tretím najväčším vývozcom ropy subsaharskej Afriky.
Napriek hospodárskemu neočakávaniu krajiny z produkcie
ropy, čo viedlo k masívnemu nárastu vládnych príjmov v
posledných rokoch, pokles svetových cien ropy spôsobil
značný tlak na štátny rozpočet. Rovníková Guinea sa naďalej



usiluje o diverzifikáciu svojej ekonomiky a zvýšenie
zahraničných investícií napriek obmedzenému zlepšeniu životnej
úrovne obyvateľstva.

Geografia - Rovníková Guinea

Kde na svete je Rovníková Guinea?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Afrika, hraničiaca s
hranicou Biafra, medzi Kamerunom a Gabonom. Celková
plocha krajiny Rovníková Guinea je 28,051 km2, z čoho
28,051 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: pobrežné roviny
sa zvedajú k vnútrozemím; ostrovy sopečné. Rovníková Guinea
má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod Pico Basile
3,008 m. Podnebie je tropických; vždy horúce, vlhké.

Obyvatelia - Rovníková Guinea
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Rovníková

Guinea. To číslo je: 778,358 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? Fang 85,7%, Bubi 6,5%, Mdowe
3,6%, Annobon 1,6%, Bujeba 1,1%, ostatné 1,4%. Aké sú
jazyky v krajine Rovníková Guinea? Španielčina (úradný)
67,6%, ostatné (vrátane francúzštiny (oficiálne), Fang, Bubi)
32,4% (1994 sčítanie ľudu). A náboženstvá: nominálne



kresťanskej a prevažne rímskokatolíckej, pohanské praktiky.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 19.8 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 64.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine Rovníková
Guinea? Tu: Len dve veľké mestá nad 30.000 ľudí (Baťa na
pevnine a hlavné mesto Malabo na ostrove Bioko); malé
spoločenstvá sú rozptýlené po celom pevnine a piatich
obývaných ostrovoch. Hlavné mestské oblasti krajiny
Rovníková Guinea sú: Malabo (hlavné mesto) 145 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Rovníková Guinea
Hlavné mesto krajiny Rovníková Guinea je Malabo;

poznámka - nové hlavné mesto Oyala je postavené na pevnine
neďaleko Djibloho; Malabo je na ostrove Bioko a typ vlády
prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 7 provincií (provincias, singular - provincia);
Annobon, Bioko Norte, Bioko Sur, Centro Sur, Kie-Ntem,
Litoral, Wele-Nzas. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Rovníková
Guinea, dôležité priemyselné produkty sú ropa, zemný plyn,
piliarske. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Káva,
kakao , ryža, sladké zemiaky, maniok, tapioka, banány, orechy
z palmového oleja; hospodárskych zvierat; Tinbe.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropné produkty, Tinbe a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú India 19,4%, Čína
13,5%, Južná Kórea 13,2%, Španielsko 12,3%, Talianska
5,1%, Holandsko 5,1%, USA 4,1% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú ropa sektorové vybavenie, iné zariadenia,
stavebné materiály, vozidlá a najdôležitejšími dovoznými



partnermi sú USA 23,3%, Španielsko 21,8%, Čína 12,8%
(2016). Ako bohatá je krajina Rovníková Guinea a ako bohatí
sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $34,900 (2017 odhad). To znamená, že životná úroveň
je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 44% (2011 odhad).

Mapa - Rovníková Guinea
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Eritrea - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Eritrea? Začnime týmto: Po

nezávislosti od talianskej koloniálnej kontroly v roku 1941 a 10
rokov britskej administratívnej kontroly OSN založila Eritrea
ako autonómnu oblasť v rámci etiópskej federácie v roku
1952. Etiópia úplne pripojila Eritrea ako provinciu o 10 rokov
neskôr vyvolala násilný 30-ročný boj o nezávislosť, ktorá
skončila v roku 1991 s eritrejskými povstalcami, ktoré porážali
vládne sily. Eritreja vo veľkej väčšine schválili nezávislosť v
referende v roku 1993. Isaias Afworki je od nezávislosti jediný
prezident Eritreje; jeho pravidlo, najmä od roku 2001, bolo
veľmi autokratické a represívne. Jeho vláda vytvorila silne
militarizovanú spoločnosť tým, že presadila nepopulárny
program povinnej odvodov do národnej služby, niekedy s
neurčitou dĺžkou. Dvadsaťpäťročná pohraničná vojna s
Etiópiou, ktorá vybuchla v roku 1998, skončila pod záštitou
OSN v decembri 2000. Bola založená mierová operácia OSN,
ktorá monitorovala dočasnú bezpečnostnú zónu o dĺžke 25 km.
V apríli 2003 bola vytvorená hraničná komisia Eritreja a Etiópie
(EEBC), ktorej úlohou bolo "vymedziť a vymedziť hranicu
koloniálnej zmluvy na základe príslušných koloniálnych zmlúv
(1900, 1902 a 1908) a platného medzinárodného práva".
EEBC 30. novembra 2007 vzdialene vymedzila hranicu a
pridelila mesto Badme Eritrei, napriek tomu, že Etiópske
udržiavacie sily existovali od okamihu vojny v rokoch 1998-



2000. Eritrea trvala na tom, aby OSN ukončila svoju misiu na
udržanie mieru 31. júla 2008. Eritrea prijala rozhodnutie o
"virtuálnom vymedzení" EEBC a opakovane vyzvala Etiópiu,
aby odstránila svoje jednotky. Etiópia neprijala rozhodnutie o
vymedzení vecí a žiadna zo strán nezačala zmysluplný dialóg na
vyriešenie tejto slepé uličky. Eritrea podlieha niekoľkým
rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN (pôvodne v roku 2009 a
každoročne obnovuje), ktoré ukladajú zbrojné embargo a
zákaz cestovania a zmrazenie majetku pre niektorých
jednotlivcov s ohľadom na dôkaz, že podporil ozbrojené
opozičné skupiny v regióne.

Geografia - Eritrea

Kde na svete je Eritrea? Umiestnenie
tejto krajiny je Východná Afrika, hraničiaca s Červeným
morom, medzi Džibuti a Sudánom. Celková plocha krajiny
Eritrea je 117,600 km2, z čoho 101,000 km2 je zem. Takže to
nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: dominuje rozšírenie etiópskej severojužnej
trendovej vysočiny, zostupujúca na východ k pobrežnej
púštskej pláni, na severozápade k kopcovitému terénu a na
juhozápad k rovinatým rovinám. Eritrea má najnižší bod pri
Kulul v rámci Danakil Depresia -75 m, najvyšší bod Soira



3,018 m. Podnebie je horúcich suchých púštnych pásov pozdĺž
pobrežia Červeného mora; chladnejšie a vlhké v strednej
vysočine (až 61 cm zrážok ročne, najťažšie od júna do
septembra); semiarid v západných kopcoch a nížinách, v
ktorých.

Obyvatelia - Eritrea
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Eritrea. To

číslo je: 5,918,919 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? deväť uznaných etnických
skupín: Tigrinya 55%, Tigre 30%, Saho 4%, Kunama 2%,
Rashaida 2%, Bilen 2%, ostatné (Afar, Beni Amir , Nera). Aké
sú jazyky v krajine Eritrea? Tigrinya (oficiálne), arabčina
(oficiálna), anglická (oficiálna), Tigre, Kunama, afar, ostatné
Cushitické jazyky. A náboženstvá: moslimský, koptský kresťan,
rímsky katolík, protestant. Koľko rokov je ľudom v priemere?
19.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 65.2 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Eritrea? Tu: je najvyššia hustota v strede
krajiny v mestách Asmara (hlavné mesto) a v okolí mesta
Keren; menšie osady existujú na severe a na juhu. Hlavné
mestské oblasti krajiny Eritrea sú: Asmara (hlavné mesto) 804
000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Eritrea
Hlavné mesto krajiny Eritrea je Asmara (Asmera) a typ

vlády prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 6 regiónov (zobatat, singular - zoba); Anseba,



Debub (juh), Debubawi K'eyih Bahri (južné Červené more),
Gash Barka, Ma'akel (centrálne), Semenawi Keyih Bahri
(Severné Rudé more). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Eritrea,
dôležité priemyselné produkty sú potraviny spracovanie rýb ,
nápoje, odevy a textil, ľahká výroba, soľ, cement. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Ciroku, šošovice, zeleniny,
kukurice, bavlny, tabaku, sisalu; dobytok, kozy;. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú zlato a ostatné nerasty, hospodárske
zvieratá, cirok, textil, potraviny, drobný priemysel vyrába a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína 57,7%, India
21,9%, Južná Kórea 4,9%, Srbsko 4,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje, ropné produkty,
potraviny, priemyselné tovary a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Čína 18,1%, SAE 15,4%, Saudská Arábia
13,7%, Taliansko 6,5%, Turecko 5,9% 5,3%, Belgicko 4,1%
(2016). Ako bohatá je krajina Eritrea a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$1,400 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že
to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 50% (2004 odhad).

Mapa - Eritrea
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Estónsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Estónsko? Začnime týmto:

Po storočiach dánskeho, švédskeho, nemeckého a ruského
režimu získalo Estónsko v roku 1918 nezávislosť. V roku 1940
násilne začlenené do ZSSR - akcia, ktorú USA a mnohé ďalšie
krajiny nikdy neuznali - jeho slobodu v roku 1991 s rozpadom
Sovietskeho zväzu. Od posledných ruských jednotiek odišiel v
roku 1994, Estónsko mohlo slobodne podporovať
hospodárske a politické väzby so Západom. Do NATO a EÚ
vstúpila na jar 2004, formálne vstúpila do OECD koncom roka
2010 a 1. januára 2011 prijala euro ako svoju oficiálnu menu.

Geografia - Estónsko

Kde na svete je Estónsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná Európa, hraničiaca s
Baltským morom a Fínskym zálivom, medzi Lotyšskom a
Ruskom. Celková plocha krajiny Estónsko je 45,228 km2, z
čoho 42,388 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: bažinaté,



nížiny; byt na severe, kopcovitý na juhu. Estónsko má najnižší
bod Baltské more 0 m, najvyšší bod Suur Munamagi 318 m.
Podnebie je námornej dopravy; mokré, mierne zimy, chladné
leto.

Obyvatelia - Estónsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Estónsko. To

číslo je: 1,251,581 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije
tu. Kto žije tu? estónska 68,7%, ruský 24,8%, ukrajinský
1,7%, bieloruský 1%, Finn 0,6%, ostatní 1,6%, NS 1,6%
(2011 est.). Aké sú jazyky v krajine Estónsko? Estonský
(oficiálny) 68,5%, ruský 29,6%, ukrajinský 0,6%, iný 1,2%,
nespecifikovaný 0,1% (2011 est.). A náboženstvá: Lutheran
9,9%, ortodoxní 16,2%, ďalší kresťania (vrátane metodistov,
adventistov siedmeho dňa, ) 2,2%, ostatní 0,9%, žiadna 54,1%,
NS 16,7% (2011 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere?
42.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 76.9 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Estónsko? Tu: pomerne rovnomerného
rozloženia skrz väčšinu z krajiny, s mestskými oblasťami
prilákať väčší a hustejšie populácie. Hlavné mestské oblasti
krajiny Estónsko sú: Tallinn ( kapitál) 391 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Estónsko
Hlavné mesto krajiny Estónsko je Tallinn a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 15 krajov (maakonnad, singular - maakond);
Harjumaa (Tallinn), Hiiumaa (Kardla), Ida-Virumaa (Johvi),



Jarvamaa (Paide), Jogevamaa (Jogeva), Laanemaa (Haapsalu),
Laane-Virumaa (Rakvere), Parnumaa (Rapla), Saaremaa
(Kuressaare), Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa
(Viljandi), Vorumaa (Voru). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Estónsko, dôležité priemyselné produkty sú potraviny pre ryby ,
strojárstvo, elektroniku, drevo a výrobky z dreva, textil;
informačné technológie, telekomunikácie. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú , zemiakov, zeleniny;
hospodárske zvieratá a mliečne výrobky;. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú strojov a elektrických zariadení 30%,
potravín a nápojov 9%, nerastných palív 6%, dreva a výrobkov
z dreva 14%, výrobkov z bežných kovov 7%, nábytku a
podstielky 11%, vozidiel a dielov 3%, chemikálií 4% (2016
est.) a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Švédsko
17,9%, vo Fínsku 16%, Lotyšsko 9,2%, Rusko 6,5%, Litva
6%, Nemecko 5,9%, Nórsko 4,1% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a elektrické zariadenia 28%, s
minerálnymi palivami 11%, potravín a potravinárskych
výrobkov 10 %, vozidlá 9%, chemické výrobky 8%, kovy 8%
(2015 est.) a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Fínsko
13%, Nemecko 11%, Litva 9%, Švédsko 8.3%, Lotyšsko
8.2%, Poľsko 7.2%, Holandsko 6.3%, Rusko 5.7% , Čína
4,8% (2016). Ako bohatá je krajina Estónsko a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $31,500 (2017 odhad). To znamená, že životná úroveň
je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia



pod hranicou chudoby: 21.3% (2015 odhad).
Mapa - Estónsko
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Etiópia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Etiópia? Začnime týmto:

Jedinečný medzi africkými krajinami, staroveká etiópska
monarchia si zachovala svoju slobodu od koloniálnej vlády s
výnimkou krátkodobej talianskej okupácie z rokov 1936-41. V
roku 1974 vojenská junta Derg odsúdila cisára Haile Selassieho
(ktorý vládol od roku 1930) a založil socialistický štát.
Roztrhané krvavými prevraty, povstaniami, rozsiahlym suchom a
masívnymi problémami s utečencami, režim bol konečne
zvrhnutý v roku 1991 koalíciou povstaleckých síl, Etiópskeho
ľudového revolučného demokratického frontu. Ústava bola
prijatá v roku 1994 a prvé viacstranné voľby v Etiópii sa konali
v roku 1995. Hraničná vojna s Eritreou koncom 90. rokov
skončila mierovou zmluvou v decembri 2000. V novembri
2007, Hraničná komisia Eritreja a Etiópie (EEBC) vydala
špecifické súradnice ako prakticky vymedzujúce hranicu a
vyhlásila, že jej práca je ukončená. Vychádzajúc z toho, že
EEBC vystupovala nad rámec svojho mandátu pri vydávaní
súradníc, Etiópia ich neprijala a neodstúpila od vojnových
jednotiek z predtým spochybnených oblastí vyhlásených EEBC
za patriace do Eritrey. V auguste 2012 dlhoročný vodca
premiéra Meles Zenawi zomrel vo funkcii a bol nahradený jeho
podpredsedom vlády Hailemariam Desalegn, ktorý označil prvý
pokojný prechod moci po desaťročia.

Geografia - Etiópia



Kde na svete je Etiópia? Umiestnenie
tejto krajiny je Východná Afrika, západne od Somálska.
Celková plocha krajiny Etiópia je 1,104,300 km2, z čoho 1
milión km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: vysoká
plošina s centrálnym horským pásmom rozdelená veľkým
údolím Rift. Etiópia má najnižší bod Depresia Danakil -125 m,
najvyšší bod Ras Dejen 4,550 m. Podnebie je tropický monzún
s širokou topograficky vyvolanou variáciou.

Obyvatelia - Etiópia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Etiópia. To

číslo je: 105,350,020. Táto krajina patrí medzi najľudnatejšie
na svete. Kto žije tu? Oromo 34,4%, Amara (Amara) 27%,
Somali (Somálsko) 6,2%, Tigray (Tigrinya) 6,1%, Sidama 4%,
Gurage 2,5%, Welaita 2,3%, Hadiya 1,7% %, Gedeo 1,3%,
Silte 1,3%, Kefficho 1,2%, ostatné 8,8% (2007 est.). Aké sú
jazyky v krajine Etiópia? Oromo (oficiálny pracovný jazyk v
štáte Oromiya) 33,8%, Amharský (oficiálny štátny jazyk)
29,3% z Tigriny (Tigrinya) (oficiálny pracovný jazyk štátu
Tigray) 5,9%, Sidamo 4%, Wolaytta 2,2%, Gurage 2%, Afar
(oficiálny pracovný jazyk Afarského štátu) 1,7% %, Hadiyya



1,7%, Gamo 1,5%, Gedeo 1,3%, Opuuo 1,2%, Kafa 1,1%,
ostatné 8,1%, Angličtina (hlavný cudzí jazyk vyučovaný v
školách), Arabčina (2007). A náboženstvá: Etiópsky
pravoslávny 43,5%, moslimský 33,9%, protestantský 18,5%,
tradičný 2,7%, katolícky 0,7%, iní 0,6% (2007 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 17.9 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 62.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine Etiópia? Tu:
Najvyššia hustota sa nachádza v horách severnej a strednej
oblastiach krajiny, najmä okolo centrálneho hlavného mesta
Addis Abeby; na východnom a juhovýchodnom rieke sú riedko
osídlené. Hlavné mestské oblasti krajiny Etiópia sú: Addis
Abeba (hlavné mesto) 3,238 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Etiópia
Hlavné mesto krajiny Etiópia je Addis Abeba a typ vlády

federálna parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 etnicky založených štátov (kililoch, singular - kilil)
a 2 samosprávnych správ (astedaderoch, singular - astedader);
Adis Abeba (Afrika), Afar, Amara (Amhara), Binshangul
Gumuz, Dire Dawa, Gambela Hizboch, Hareri Hizb, Oromiya,
Somali, Tigray, Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch (.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Etiópia, dôležité priemyselné
produkty sú potraviny, nápoje, textil, koža, odevy, chemikálie,
spracovanie kovov, cement. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú , káva, olejnaté semená, bavlna, cukrová trstina,
zelenina, khat, rezané kvety; koža, hovädzí dobytok, ovce,
kozy; ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú káva (27%),



olejnatá semená (17% 13%), kvety (7%), živé zvieratá (7%),
surové kože (3%), mäsové výrobky (3%), a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú USA 9.7%, Saudská Arábia 9.6% %,
SAE 4,9%, Pakistan 4,4% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú stroje a lietadlá (14%, podľa hodnoty), kovy a
kovové výrobky, (14%), elektrické materiály, (13%), ropné
produkty (12%), motorových vozidiel , 10%, chemikálie a
hnojivá (4%) a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína
28,8%, USA 8%, India 6,7%, Kuvajt 5% (2016). Ako bohatá
je krajina Etiópia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $2,100 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
29.6% (2014 odhad).

Mapa - Etiópia
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Falklandy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Falklandy? Začnime týmto:

Napriek tomu, že v roku 1592 prvýkrát spozoroval anglický
navigátor, prvá pristátie (angličtina) sa nevyskytla skoro o
storočie neskôr v roku 1690 a prvé osídlenie (francúzsky)
nebolo založené až v roku 1764. Kolónia bola odovzdaná do
Španielska o dva roky neskôr a ostrovy boli odvtedy
predmetom územného sporu, najprv medzi Britániou a
Španielskom, potom medzi Britániou a Argentínou. Spojené
kráľovstvo uplatnilo svoj nárok na ostrovy založením námornej
posádky v roku 1833. Argentína napadla ostrovy 2. apríla
1982. Britskí ľudia reagovali expedičnými silami, ktoré vylodili
sedem týždňov neskôr a po prudkých bojoch nútili Argentínsku
kapituláciu 14. júna 1982 Keď sa nepriateľstvo skončilo a
argentínske sily sa stiahli, správa Spojeného kráľovstva sa
obnovila. V reakcii na obnovené výzvy Argentíny, aby sa
Británia vzdala kontroly nad ostrovmi,

Geografia - Falklandy

Kde na svete je Falklandy? Umiestnenie



tejto krajiny je Južná Južná Amerika, ostrovy v južnom
Atlantickom oceáne, asi 500 km východne od južnej Argentíny.
Celková plocha krajiny Falklandy je 12,173 km2, z čoho
12,173 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: skalnaté,
kopcovité a hornaté s niektorými mokrými, vlnitými pláňami.
Falklandy má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod
Mount Usborne 705 m. Podnebie je studené morské; silný
západný vietor, zakalený, vlhký; dážď sa vyskytuje viac ako
polovica dní v roku; priemerné ročné zrážky sú v Stanley 60
cm; príležitostný sneh celý rok okrem januára a februára, ale
zvyčajne sa nehromadí.

Obyvatelia - Falklandy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Falklandy. To

číslo je: 3,198. Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto žije tu?
Falkland Islander 48,3%, Britský 23,1%, Svätý Heleňan 7,5%,
Čílsky 4,6%, zmiešaný 6%, iný 8,5%, nespecifikovaný 2%
(2016 est.). Aké sú jazyky v krajine Falklandy? Anglicky 89%,
Španielsky 7,7%, Ostatné 3,3% ). A náboženstvá: Christian
57,1%, ostatní 1,6%, žiadna 35,4%, NS 6% (2016 est.).
Koľko rokov je ľudom v priemere? nevedno. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 77.9. Kde ľudia žijú v krajine Falklandy? Tu:
veľmi malá populácia, pričom väčšina obyvateľov žijúcich v
okolí Stanley. Hlavné mestské oblasti krajiny Falklandy sú:
Stanley (kapitál) 2.000 (2014).



Vláda a hospodárstvo - Falklandy
Hlavné mesto krajiny Falklandy je Stanley a typ vlády

parlamentná demokracia (legislatívne zhromaždenie);
samosprávne zámorské územie Spojeného kráľovstva. Poďme
sa pozrieť na správne rozdelenie - žiadne (zámorské územie
Spojeného kráľovstva, takisto nárokované Argentínou). Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Falklandy, dôležité priemyselné
produkty sú a spracovanie vlny; cestovný ruch. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú kŕmnych a zeleninových plodín;
zverina, ovce, mliečne výrobky; ryby, kalamáre. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú vlna, koža, mäso, zver, ryby, chobotnice a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Španielsko 67,8%,
Veľká Británia 10%, Namíbia 8,9%, USA 7,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú paliva, jedlo a nápoje a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú , Cote dIvoire 6,7%,
Španielsko 5,7%, Holandsko 4,8% (2016). Ako bohatá je
krajina Falklandy a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $96,200 (2012
odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Falklandy
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Faerské ostrovy

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Faerské
ostrovy. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Faerské ostrovy. Ale začneme s vlajkou
Faerské ostrovy tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Faerské ostrovy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Faerské ostrovy? Začnime

týmto: Populácia Faerských ostrovov je z veľkej časti
pochádza z Vikingských osadníkov, ktorí prišli do 9. storočia.
Ostrovy boli od 14. storočia politicky prepojené s Dánskom.
Vysokému stupňu samosprávy dostali Faerské ostrovy v roku
1948, ktoré majú autonómiu vo väčšine vnútorných vecí, zatiaľ
čo Dánsko je zodpovedné za spravodlivosť, obranu a
zahraničné veci. Faerské ostrovy nie sú súčasťou Európskej
únie.

Geografia - Faerské ostrovy

Kde na svete je Faerské ostrovy?
Umiestnenie tejto krajiny je Severná Európa, ostrovná skupina
medzi Nórskym morom a severným Atlantickým oceánom, asi
na polceste medzi Islandom a Nórskom. Celková plocha
krajiny Faerské ostrovy je 1,393 km2, z čoho 1,393 km2 je
zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: drsné, skalnaté,



niektoré nízke vrcholy; útesy pozdĺž väčšiny pobrežia. Faerské
ostrovy má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod
Slaettaratindur 882 m. Podnebie je mierne zimy, chladné leto;
zvyčajne zataženo; hmlisté, veterné.

Obyvatelia - Faerské ostrovy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Faerské

ostrovy. To číslo je: 50,730 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? Faerské ostrovy 88% (škandinávsky a
anglosaský pôvod), dánsky 7,6%, ostatné 4,4% (vrátane
islandského, nórskeho, grónskeho, filipínskeho, thajského,. Aké
sú jazyky v krajine Faerské ostrovy? Faerské ostrovy 93,8%
(odvodené od starých nórskych), dánske 3,2%, ostatné 3% (v
roku 2011). A náboženstvá: kresťanské 89,3% (prevažne
evanjelické luteránske), iné 0,7%, viac ako jedno náboženstvo
0,2%, žiadne 3,8%, nešpecifikované 6% 2011 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 37.6 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 80.5 rok. Kde ľudia žijú v krajine Faerské
ostrovy? Tu: ostrov Streymoy je zďaleka najľudnatejší s viac
ako 40% obyvateľstva; má približne dvakrát toľko obyvateľov
ako Eysturoy, druhý najľudnatejší ostrov; sedem obývaných
ostrovov má menej ako 100 ľudí. Hlavné mestské oblasti
krajiny Faerské ostrovy sú: Torshavn (hlavné mesto) 21 000
(2014).

Vláda a hospodárstvo - Faerské ostrovy
Hlavné mesto krajiny Faerské ostrovy je Torshavn a typ



vlády parlamentnej demokracie (faerský parlament); časť
Dánskeho kráľovstva. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie
- žiadna (časť Dánskeho kráľovstva, samosprávne zámorské
administratívne členenie Dánska); neexistujú administratívne
rozdiely prvého poriadku, ako ich definovala vláda USA, avšak
neexistuje 30 samosprávnych celkov. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Faerské ostrovy, dôležité priemyselné produkty sú
rybársky rybolov, spracovanie rýb,. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Mlieko, zemiaky, zelenina,
ovce, losos, sleď, makrela a. Najdôležitejšie vývozné komodity
sú ryby a produkty z rýb (97%) (2017 tis.) a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú 17,8%, Rusko 17,3%, Nemecko
9,8%, Čína 9,2%, Dánsko 6,5%, USA 6% % (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú tovary pre domácnosť,
stroje a dopravné zariadenia, palivá, suroviny a polotovary,
automobily a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Dánsko
26,6%, Nemecko 10,7%, Čína 10,6%, Nórsko 10,2%,
Poľsko 6,2%, Írsko 5% % (2016). Ako bohatá je krajina
Faerské ostrovy a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $40,000 (2014
odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 4.2% (2012 odhad).

Mapa - Faerské ostrovy
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Fidži

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Fidži. Zahrnuté
sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná mapa Fidži.
Ale začneme s vlajkou Fidži tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Fidži - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Fidži? Začnime týmto: Fidži

sa v roku 1970 stal nezávislým po takmer storočí ako britská
kolónia. Demokratická vláda bola prerušená dvomi vojenskými
prevratmi v roku 1987, ktoré boli spôsobené obavami nad
vládou vnímanou ako dominančená indickou komunitou
(potomkovia zmluvných robotníkov, ktorí Británi v 19. storočí
priniesli na ostrovy). Prevraty a konštitúcia z roku 1990, ktorá
spájala natívne melézske ovládanie Fidži, viedla k ťažkej
indickej emigrácii; strata obyvateľstva viedla k hospodárskym
ťažkostiam, ale zabezpečila, že Melanesians sa stal väčšinou.
Nová ústava prijatá v roku 1997 bola spravodlivejšia. Voľné a
mierové voľby v roku 1999 vyústili do vlády vedenej Indo-
Fijianom, ale v roku 2000 vyvolal civilný štátny prevrat v
dôsledku dlhotrvajúcej politickej turbulencie. Parlamentné
voľby v roku 2001 poskytli Fidži demokraticky zvolenú vládu
pod vedením premiéra Laisenia Qarase. Opätovne zvolený v
máji 2006 bol Qarase vylúčený z vojenského prevratu v
decembri 2006 vedeného Commodoreom Voreqom
Bainimaramom, ktorý sa pôvodne stal prezidentom prezidenta,
ale v januári 2007 sa stal dočasným predsedom vlády. Po
rokoch politických nepokojov sa v septembri 2014 konali
dlhodobé parlamentné voľby, ktoré medzinárodní pozorovatelia
považovali za "dôveryhodných" a ktoré viedli k opätovnému
zvoleniu Bainimaramy.

Geografia - Fidži



Kde na svete je Fidži? Umiestnenie
tejto krajiny je Oceánia, ostrovná skupina v južnom Tichom
oceáne, asi dve tretiny cesty z Havaja na Nový Zéland.
Celková plocha krajiny Fidži je 18,274 km2, z čoho 18,274
km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: hlavne hory
sopečného pôvodu. Fidži má najnižší bod Tichý oceán 0 m,
najvyšší bod Tomanivi 1 324 m. Podnebie je tropických
morských oblastí ; len mierne sezónne teplotné zmeny.

Obyvatelia - Fidži
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Fidži. To číslo

je: 920,938 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? iTaukei 56,8% (prevažne melanesián s polynézskou
prísadou), indický 37,5%, Rotuman 1,2%, ostatné 4,5% ). Aké
sú jazyky v krajine Fidži? Anglický (oficiálny), Fijian (oficiálny),
Hindustani. A náboženstvá: protestant 45% (Metodista 34,6%,
zhromaždenie Boha 5,7%, Adventist siedmeho dňa 3,9% a
anglikánsky 0,8%), Hindčina 27,9% , Muslim 6,3%, Sikh
0,3%, Ostatné 0,3%, Žiadne 0,8% (2007 est.). Koľko rokov
je ľudom v priemere? 28.9 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 73 rok. Kde ľudia žijú v krajine Fidži? Tu: Približne 70%



obyvateľov žije na ostrove Viti Levu; zhruba polovica
obyvateľstva žije v mestských oblastiach. Hlavné mestské
oblasti krajiny Fidži sú: SUVA (hlavné mesto) 176 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Fidži
Hlavné mesto krajiny Fidži je Suva (na Viti Levu) a typ

vlády parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 14 provincií a jedna závislosť; Ba, Bua,
Cakaudrove, Kadavu, Lau, Lomaiviti, Macuata, Nadroga a
Navosa, Naitasiri, Namosi, Ra, Rewa, Rotuma, Serua, Tailevu.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Fidži, dôležité priemyselné
produkty sú cestovného ruchu, spracovanie cukru, odevy,
kopra, zlato, striebro, drevo, malá chata priemysel. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú trstiny, kokosových orechov,
manioku, tapioky, ryže, sladkých zemiakov, banánov; hovädzí
dobytok, ošípané, kone, kozy; ryby. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú cukor, odevy, zlato, drevo, ryby, melasa,
kokosový olej, minerálne vo a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú USA 21,8%, Austrália 18,1% , NZ 8,5%, Čína
6,2%, Tonga 5,1%, Vanuatu 5,1%, Spojené kráľovstvo 4,5%,
Kiribati 4,1% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
priemyselné tovary, stroje a dopravné zariadenia, ropné
produkty, potraviny, chemikálie a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú NZ 17,1%, Austrália 17% 15,1%, Čína 15%,
Japonsko 6,7% (2016). Ako bohatá je krajina Fidži a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $9,900 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne



tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 31% (2009 odhad).

Mapa - Fidži
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Fínsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Fínsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Fínsko. Ale začneme s vlajkou Fínsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Fínsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Fínsko? Začnime týmto:

Fínsko bolo provinciou a potom veľkonočným dedičstvom vo
Švédsku od 12. do 19. storočia a samostatným
veľkovojvodstvom Ruska po roku 1809. V roku 1917 získala
úplnú nezávislosť. Počas druhej svetovej vojny Fínsko úspešne
obhájilo svoju nezávislosť prostredníctvom spolupráce s
Nemeckom a vzdoroval následným inváziám Sovietskeho zväzu
- aj keď s určitou stratou územia. V nasledujúcom polstoročí sa
Fínsko pretransformovalo z hospodárstva lesného hospodárstva
/ lesného hospodárstva na diverzifikované moderné priemyselné
hospodárstvo; príjem na jedného obyvateľa patrí medzi
najvyššie v západnej Európe. Členom EÚ od roku 1995 bol
Fínsko jediným severským štátom, ktorý sa stal členom
jednotnej meny eura pri jeho začatí v januári 1999. V 21.
storočí sú kľúčovými črtami moderného sociálneho štátu v
Fínsku vysoko kvalitné vzdelávanie, podpora rovnosti,

Geografia - Fínsko



Kde na svete je Fínsko? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná Európa, hraničiaca s Baltským morom,
Botnickým zálivom a Fínskym zálivom medzi Švédskom a
Ruskom. Celková plocha krajiny Fínsko je 338,145 km2, z
čoho 303,815 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
prevažne nízkych, rovinných až po rovinných pláni rozptýlených
jazerami a nízkymi kopcami. Fínsko má najnižší bod Baltské
more 0 m, najvyšší bod Halti (Haltia, Haltitunturi, Haltiatunturi )
1 328 m. Podnebie je za studena; potenciálne subartikálne, ale
pomerne mierne kvôli zmierňujúcemu vplyvu severoatlantického
prúdu, Baltského mora a viac ako 60 000 jazier.

Obyvatelia - Fínsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Fínsko. To

číslo je: 5,518,371 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Finský 93,4%, Švédsky
5,6%, Ruský 0,5%, Estónsky 0,3%, Romani 0,1%, Sami 0,1%
(2006). Aké sú jazyky v krajine Fínsko? Fínsky (oficiálny)
88,3%, Švédsky (oficiálny) 5,3% .). A náboženstvá: Lutheran
72%, ortodoxní 1,1%, ostatné 1,6%, nešpecifikované 25,3%



(2016 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 42.5 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Fínsko? Tu: Prevažná väčšina ľudí sa nachádza na juhu;
severnej interiérové plochy zostávajú riedko poplulated. Hlavné
mestské oblasti krajiny Fínsko sú: Helsinki (kapitál) 1180000
(2015),.

Vláda a hospodárstvo - Fínsko
Hlavné mesto krajiny Fínsko je Helsinki a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 19 regiónov (maakunnat, singular - maakunta
(fínska), landskapen, singular - landskapet (švédčina)); Aland
(Švédsky), Ahvenanmaa (fínsky); Etela-Karjala (fínska), Sodra
Karelen (švédčina) [Južná Karelia]; Etela-Pohjanmaa (fínčina),
Sodra Osterbotten (švédčina) [južná Ostrobotnia]; Etela-Savo
(fínska), Sodra Savolax (švédčina) [južný Savo]; Kanta-Hame
(fínska), Egentliga Tavastland (švédčina); Kainuu (fínčina),
Kajanaland (švédčina); Keski-Pohjanmaa (fínčina), Mellersta
Osterbotten (švédčina) [Central Ostrobothnia]; Keski-Suomi
(Fínčina), Mellersta Fínsko (Švédsko) [Stredné Fínsko];
Kymenlaakso (fínčina), Kymmenedalen (švédčina); Lappi
(fínčina), Lappland (švédčina); Paijat-Hame (fínčina), Paijanne-
Tavastland (švédčina); Pirkanmaa (fínčina), Birkaland
(švédčina) [Tampere]; Pohjanmaa (fínčina), Osterbotten
(švédčina) [Ostrobotnia]; Pohjois-Karjala (fínčina), Norra
Karelen (švédčina) [Severná Karelia]; Pohjois-Pohjanmaa
(fínčina), Norra Osterbotten (švédčina) [Severná Ostrobotnia];



Pohjois-Savo (fínsky), Norra Savolax (Švédsky) [North Savo];
Satakunta (fínčina a švédčina); Uusimaa (fínčina), Nyland
(švédčina) [Newland]; Varsinais-Suomi (Fínsky), Egentliga
Fínsko (Švédsky) [Juhozápadné Fínsko]. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Fínsko, dôležité priemyselné produkty sú
kovov a kovových výrobkov, elektroniky, strojov a vedeckých
prístrojov, stavby lodí, buničiny a papiera, potravín, chemikálií,
textilu, odevov. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
Jačmeňa, pšenice, cukrovej repy, zemiakov; mliečny dobytok;
rýb,. Najdôležitejšie vývozné komodity sú elektrických a
optických zariadení, strojov, dopravných zariadení, papiera a
buničiny, chemikálií; Timbe a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Nemecko 13,1%, Švédsko 10,6%, USA 7,6%,
Holandsko 6,7%, Rusko 5,7%, Čína 5,2%, Spojené
kráľovstvo 4,8% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
potraviny, ropa a ropné produkty, chemikálie, dopravné
zariadenia, železa a ocele, , výrobky elektronického priemyslu,
textilné priadze a tkaniny, obilniny a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Nemecko 16,9%, Švédsko 16,1%, Rusko 11,1%,
Holandsko 8,6% (2016). Ako bohatá je krajina Fínsko a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $44,000 (2017 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Fínsko
 





Veľmi odporúčame
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mapa Francúzsko. Ale začneme s vlajkou Francúzsko tu:
 

Francúzsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Francúzsko? Začnime

týmto: Francúzsko je dnes jednou z najmodernejších krajín
sveta a je lídrom medzi európskymi národmi. Zohráva dôležitú
globálnu úlohu ako stály člen Bezpečnostnej rady Organizácie
Spojených národov, NATO, G-7, G-20, EÚ a ďalších
multilaterálnych organizácií. Francúzsko sa vrátilo k integrovanej
vojenskej veliteľskej štruktúre NATO v roku 2009 a zrušilo
rozhodnutie pána DE Gaulla z roku 1966 stiahnuť francúzske
ozbrojené sily z NATO. Od roku 1958 vybudovala hybridný
prezidentsko-parlamentný riadiaci systém odolný voči
nestabilite, ktorá sa prejavuje v skorších, čisto parlamentných
správach. V posledných desaťročiach sa jej zmierenie a
spolupráca s Nemeckom ukázali ako kľúčové pre hospodársku
integráciu Európy vrátane zavedenia spoločnej meny, euro, v
januári 1999. Na začiatku 21. storočia,

Geografia - Francúzsko



Kde na svete je Francúzsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Európa, ležiaca na pobreží
Biskajského zálivu a Lamanšského prielivu, medzi Belgickom a
Španielskom, juhovýchodne od Veľkej Británie; pri pobreží
Stredozemného mora, medzi Talianskom a Španielskom.
Celková plocha krajiny Francúzsko je 643,801 km2; 551,500
km2 (metropolitan France), z čoho 640,427 km2; 549,970 km2

(metropolitan France) je zem. Takže to je pomerne veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou rovinaté pláne alebo mierne valcované
kopce na severe a západe; zvyšok je hornatý, najmä Pyreneje
na juhu, Alpy na východe. Francúzsko má najnižší bod delta
rieky Rhône -2 m, najvyšší bod Mont Blanc 4 810 m. Podnebie
je všeobecne chladné zimy a mierne leto, ale mierne zimy a
horúce leto pozdĺž Stredozemného mora; príležitostný silný,
studený, suchý severo-severozápadný vietor známy ako mistral.

Obyvatelia - Francúzsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Francúzsko.

To číslo je: 67,106,161. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu?
keltský a latinský s nemeckými, slovanskými, severoafrickými,



indochézskymi, baskickými menšinami. Aké sú jazyky v krajine
Francúzsko? francúzskymi (oficiálnymi) 100%, klesajúcimi
regionálnymi dialektmi a jazyky (Provençal, Breton, Alsaský,
Korziánsky, Katalánsky, Baskický, Flámsky, Okcitánsky,
Picardský). A náboženstvá: kresťanský (ohromne rímsky
katolík) 63-66%, moslimský 7-9%, budhistický 0.5-0.75% iné
0,5-1,0%, žiadne 23-28%. Koľko rokov je ľudom v priemere?
41.4 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81.9 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Francúzsko? Tu: väčšina obyvateľstva je
sústredená na severe a juhovýchode; hoci v celej krajine
existuje mnoho mestských aglomerácií, Paríž je zďaleka
najväčším mestom, pričom Lyon sa umiestnil na druhom mieste
v. Hlavné mestské oblasti krajiny Francúzsko sú: Paríži (10,843
milióna); Lyon 1,609 miliónov; Marseille-Aix-en-Provence
1,605 milióna; Lille 1,027 milióna; Nice-Cannes 967 000;
Toulouse 938 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Francúzsko
Hlavné mesto krajiny Francúzsko je Paríž a typ vlády

Poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 18 regiónov (regióny, singulárny región); Auvergne-
Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Bretagne, Centre-
Val de Loire, Corse, Grand Est, Guadeloupe, Guyane
(Francúzska Guyana), Hauts-de-France (Horné Francúzsko),
Ile-de-France, Martinique, Mayotte, Normandie, Nouvelle-
Aquitaine, Occitania, Pays de la Loire Loire), Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Réunion. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny



Francúzsko, dôležité priemyselné produkty sú stroje,
chemikálie, automobily, metalurgia, lietadlá, elektronika; textil,
spracovanie potravín; cestovný ruch. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Pšenica, obilniny, cukrová
repa, zemiaky, hrozno; hovädzie mäso, mliečne výrobky;
rybárske. Najdôležitejšie vývozné komodity sú strojárske a
dopravné zariadenia, lietadlá, plasty, chemikálie, farmaceutické
výrobky, železa a ocele, nápoje a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Nemecko 16%, Španielsko 7.6%, USA 7.3%,
Taliansko 7.2%, Veľká Británia 7% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a zariadenia, vozidlá, ropa, lietadlá,
plasty, chemikálie a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Nemecko 19,3%, Belgicko 10,6%, Holandsko 7,9%,
Taliansko 7,8%, Španielsko 7%, USA 5,8%, Čína 5,1% ).
Ako bohatá je krajina Francúzsko a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $43,600
(2017 odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere bohatí.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 14% (2013 odhad).

Mapa - Francúzsko
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Francúzska Polynézia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Francúzska Polynézia?

Začnime týmto: Počas 19. storočia Francúzsko priloľilo rôzne
polynézske ostrovné skupiny. V septembri 1995 Francúzsko
vyvolalo rozsiahle protesty obnovením jadrového testovania
atolu Mururoa po trojročnom moratóriu. Testy boli zastavené v
januári 1996. V posledných rokoch sa autonómia francúzskej
Polynézie výrazne rozšírila.

Geografia - Francúzska Polynézia

Kde na svete je Francúzska
Polynézia? Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, päť súostrovia
(Archipel des Tuamotu, Iles Gambier, Iles Marquises, Iles
Tubuai, Spoločenské ostrovy) v južnom Tichom oceáne asi na
polceste medzi Južnou Amerikou a Austráliou. Celková plocha
krajiny Francúzska Polynézia je 4,167 km2 (118 islands and
atolls; 67 are inhabited), z čoho 3,827 km2 je zem. Takže toto
je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: zmes nerovných ostrovov a nízkych
ostrovov s útesmi. Francúzska Polynézia má najnižší bod Tichý
oceán 0 m, najvyšší bod Mont Orohena 2 241 m. Podnebie je
tropická, ale mierna.



Obyvatelia - Francúzska Polynézia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Francúzska

Polynézia. To číslo je: 287,881 (7/2017 odhad). Takže nie
toľko ľudí žije tu. Kto žije tu? Polynézia 78% Čínsky 12%,
miestny francúzsky 6%, mestský francúzsky 4%. Aké sú jazyky
v krajine Francúzska Polynézia? francúzsky (oficiálny) 70%,
polynézsky (oficiálny) 28,2%, iný 1,8% (2012 est.). A
náboženstvá: Protestant 54%, rímskokatolícky 30% 6%.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 31.9 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 77.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine Francúzska
Polynézia? Tu: Väčšina obyvateľov žije na spoločenských
ostrovoch, jeden z piatich súostrovie, ktorý zahŕňa najľudnatejší
ostrov - Tahiti - s približne 70% národnej populácie. Hlavné
mestské oblasti krajiny Francúzska Polynézia sú: Papeete
(hlavné mesto) 133 000 ).

Vláda a hospodárstvo - Francúzska Polynézia
Hlavné mesto krajiny Francúzska Polynézia je Papeete

(nachádzajúce sa na Tahiti) a typ vlády Parlamentnej
demokracie (zhromaždenie Francúzskej Polynézie); zámorské
spoločenstvo Francúzska. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 5 administratívne útvary (administratívne útvary,
jednotné správne útvary) Iles Australes, Iles du Vent, Iques
Marquises Ostrovy), Iles Sous-le-Vent (ostrovy Leeward), Iles
Tuamotu-Gambier; poznámka - Leeward ostrovy a pobrežné
ostrovy tvoria spoločné ostrovy (Iles de la Societe). Pokiaľ ide
o ekonomiku krajiny Francúzska Polynézia, dôležité



priemyselné produkty sú turistiky, perly, poľnohospodárske
spracovanie, remeselné výrobky, fosfáty. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú kokosových orechov, vanilka,
zelenina, ovocie, káva; hydina, hovädzie mäso, mliečne
výrobky; ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú Pestované
perly, kokosové výrobky, perleť, vanilka, žraloky a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Japonsko 22,2%,
Hongkong 21,7%, Kirgizsko 16.8% USA 12,6% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú palivá, potraviny, stroje a
zariadenia a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Francúzsko 28,5%, Južná Kórea 10,7%, USA 9%, NZ 7,8%,
Čína 7,2%, Singapur 5,9%. Ako bohatá je krajina Francúzska
Polynézia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $17,000 (2015 odhad). To je
celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt
na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady
na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 19.7% (2009 odhad).

Mapa - Francúzska Polynézia
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Gabon - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Gabon? Začnime týmto: Po

nezávislosti od Francúzska v roku 1960 dominoval El Hadj
Omar Bongo Ondimba - jeden z najdlhšie vládnucich hláv
štátov na svete - po štyri desaťročia (1967-2009) politickú
scénu krajiny. Prezident Bongo zaviedol na začiatku
deväťdesiatych rokov nominálny viacstranný systém a novú
ústavu. Obvinenia z volebných podvodov počas miestnych
volieb v decembri 2002 a prezidentských volieb v roku 2005
odhalili nedostatky formálnych politických štruktúr v Gabone.
Po smrti prezidenta Bonga v roku 2009 priviedli nové voľby
jeho syn Ali Bongo Ondimba do moci. Napriek obmedzeným
politickým podmienkam Gabonovo malé obyvateľstvo, bohaté
prírodné zdroje a značná zahraničná podpora pomohli urobiť z
neho jednu z stabilnejších afrických krajín. Prezident Ali Bongo
Ondimba, kontroverzná augusta 2016, opätovne vzbudila
bezprecedentné protesty proti opozícii, ktoré viedli k pádu
budovy parlamentu. Voľby spochybnil opozícia po tom, čo boli
podvodné výsledky označené medzinárodnými volebnými
pozorovateľmi. Gabonský ústavný súd prehodnotil výsledky
volieb, ale rozhodol v prospech prezidenta Bonga, ktorý
podporil jeho víťazstvo a predĺžil svoj mandát do roku 2023.

Geografia - Gabon



Kde na svete je Gabon? Umiestnenie
tejto krajiny je Stredná Afrika, hraničiaca s Atlantským
oceánom na rovníku medzi Konžskou republikou a Rovníkovou
Guineou. Celková plocha krajiny Gabon je 267,667 km2, z
čoho 257,667 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: úzka
pobrežná rovina; kopcovitý interiér; savana na východe a na
juhu. Gabon má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší
bod Mont Iboundji 1 755 m. Podnebie je tropický; vždy
horúca, vlhká.

Obyvatelia - Gabon
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Gabon. To

číslo je: 1,772,255. Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto žije tu?
Kmeňov Bantu vrátane štyroch hlavných kmeňových zoskupení
(Fang, Bapounou, Nzebi, Obamba); ďalší Afričania a
Európania, 154 000, vrátane 10 700 francúzskych a 11 000
osôb dvojitej národnosti. Aké sú jazyky v krajine Gabon?
francúzsky (oficiálny), Fang, Myene, Nzebi, Bapounou /
Eschira,. A náboženstvá: rímsky katolík Bandjabi 42,3%,
protestanti 12,3%, iní kresťania 27,4%, moslimskí 9,8% animist
0,6%, ostatné 0,5%, žiadna / žiadna odpoveď 7,1% (2012



est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 18.6 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 52.1 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Gabon? Tu: pomerne malá populácia je rozložená do vreciek
po celej krajine; najväčšie mestské centrum je hlavným mestom
mesta Libreville, ktoré sa nachádza pozdĺž pobrežia
Atlantického oceánu v severozápadnom meste. Hlavné mestské
oblasti krajiny Gabon sú: Libreville (hlavné mesto) 707 000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Gabon
Hlavné mesto krajiny Gabon je Libreville a typ vlády

prezidentskej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 provincií; Ogooue-Maritime, Woleu-Ntem.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Gabon, dôležité priemyselné
produkty sú ťažba a rafinácia ropy z rýb ; mangán, zlato;
chemikálie, opravy lodí, potraviny a nápoje, textil, drevo a
preglejka, cement. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
Kakao, káva, cukor, palmový olej, guma; dobytok; okoume
(tropické mäkké drevo);. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
ropa, drevo, mangán, urán a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú 45,7%, Čína 14,6%, Južná Kórea 6,6% %
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, potraviny, chemikálie, stavebné materiály a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Francúzsko 24,7%,
Belgicko 14,7%, Čína 12,8%, Austrália 6,7% (2016). Ako
bohatá je krajina Gabon a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $19,300 (2017



odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 34.3% (2015
odhad).

Mapa - Gabon
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Gambia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Gambia? Začnime týmto:

Gambia získala svoju nezávislosť od Spojeného kráľovstva v
roku 1965. Geograficky obklopená Senegalom vytvorila
krátkodobú konfederáciu Senegambie v rokoch 1982 až 1989.
V roku 1991 podpísali obidve národy zmluvu o priateľstve a
spolupráci, ale napätie sa pretrvávalo prerušovane odvtedy ,
Yahya Jammeh v roku 1994 viedol vojenský prevrat, ktorý
prevzal prezidenta a zakázal politickú činnosť. Nová ústava a
prezidentské voľby v roku 1996, po ktorých nasledovalo
parlamentné hlasovanie v roku 1997, dokončili nominálny
návrat k civilnej vláde. Jammeh bol zvolený za prezidenta vo
všetkých nasledujúcich voľbách, vrátane naposledy na konci
roka 2011. Po 22 rokoch čoraz autoritatívnejšej vlády bol
prezident Jammeh porazený vo voľných a spravodlivých
voľbách v decembri 2016. Vzhľadom na to, že v Garmare,
medzinárodní rozvojoví partneri sa dištancovali a podstatne
znížili pomoc krajine. Tieto kanály sa môžu znovu otvoriť pod
vedením prezidenta

Geografia - Gambia



Kde na svete je Gambia?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Afrika, hraničiaci s
severným Atlantickým oceánom a Senegalom. Celková plocha
krajiny Gambia je 11,300 km2, z čoho 10,120 km2 je zem.
Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: povodňová polia rieky
Gambie lemovaná niektorými nízkymi kopcami. Gambia má
najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod nadmorská
výška 53 m. Podnebie je tropických; teplé, daždivé obdobie
(jún až november); chladnokrvník, suchá sezóna (november až
máj).

Obyvatelia - Gambia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Gambia. To

číslo je: 2,051,363 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Mandinka / Jahanka 34%,
Fulani / Tukulur / Lorobo 22,4%, Wolof 12,6%, Jola /
Karoninka 10,7%, Serahuleh 6,6%, Serer 3,2%, Manjago
2,1%, Bambara 1%, Creole / Aku Marabout 0.7% , non-
Gambian 5,2%, žiadna odpoveď 0,6% (2013 est.). Aké sú
jazyky v krajine Gambia? Anglický (oficiálne), Mandinka,
Wolof, Fula, ďalšie domorodé ľudovej reči. A náboženstvá:



moslim 95,7%, Christian 4,2%, nikto 0,1%, žiadna odozva
0,1% (2013 est. ). Koľko rokov je ľudom v priemere? 21 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 65.1 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Gambia? Tu: Osídlenia sa nachádzajú roztrúsené pozdĺž
rieky Gambie; najväčšej komunity, vrátane hlavného mesta
Banjul, a krajina je najväčšie mesto, Serekunda, sa nachádzajú
pri ústí rieky Gambia pozdĺž pobrežia Atlantiku. Hlavné
mestské oblasti krajiny Gambia sú: Banjul (kapitálu) 504000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Gambia
Hlavné mesto krajiny Gambia je Banjul a typ vlády

prezidentskej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 5 regiónov, 1 mesto a 1 obec; Banjul, centrálna
rieka, Kanifing, dolná rieka, severná banka, horná rieka,
západné pobrežie. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Gambia,
dôležité priemyselné produkty sú arašidy, ryby, koža, cestovný
ruch, nápoje, poľnohospodárske stroje montáž, obrábanie
dreva, kovoobrábanie, odevy. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Ryža, cirok, arašidy, kukurica, sezam, kasava
(maniok, tapioka), palmové jadrá; hovädzí dobytok, ovce,
kozy. Najdôležitejšie vývozné komodity sú arašidové výrobky,
ryby, bavlna, palmové jadrá a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Mali 36.3%, Guinea 24.5% 12,3%, Čína 11,7%,
Guinea-Bissau 5,8% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity
sú potraviny, výroba, palivo, stroje a dopravné zariadenia a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Cote dIvoire 13%,



Brazília 12,3%, Čína 11%, Belgicko 8,6%, India 5,7%,
Španielsko 4,7%, Senegal 4,6% (2016). Ako bohatá je krajina
Gambia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $1,700 (2017 odhad). Toto je veľmi
nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 48.4% (2010 odhad).

Mapa - Gambia
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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mapa Gruzínsko. Ale začneme s vlajkou Gruzínsko tu:
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Gruzínsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Gruzínsko? Začnime týmto:

Oblasť dnešnej Gruzínska obsahovala staroveké kráľovstvá
Colchis a Kartli-Iberia. Oblasť sa dostala pod prvý storočie
pod rímsky vplyv a kresťanstvo sa stalo štátnym náboženstvom
v 330. rokoch. Nadvláda Peršanov, Arabov a Turkov
nasledovala gruzínsky zlatý vek (11. - 13. storočie), ktorý bol
prerušený inváziou Mongolom z roku 1236. Následne sa v
regióne súťažili osmanské a perzské ríše. Gruzínsko bolo v 19.
storočí absorbované do ruskej ríše. Nezávislý tri roky (1918-
1921) po ruskej revolúcii bol násilne začlenený do ZSSR v
roku 1921 a opäť získal svoju nezávislosť, keď sa v roku 1991
zrušil sovietsky zväz. Upevnenie verejnej nespokojnosti nad
nekontrolovateľnou korupciou a neúčinnými vládnymi službami,
po ktorom nasledoval pokus súčasnej gruzínskej vlády
manipulovať s parlamentnými voľbami v novembri 2003, sa
dotkol rozsiahlych protestov, ktoré viedli k rezignácii prezidenta
Eduarda Shevardnadzeho od roku 1995. V dôsledku tohto
ľudového hnutia, ktoré sa stalo známe ako "ruská revolúcia ,
"nové voľby na začiatku roka 2004 prevzali Mikheila
Saakašviliho do moci spolu s jeho stranou Spojeného
národného hnutia (UNM). Pokrok v oblasti trhových reforiem a
demokratizácie sa uskutočnil v rokoch od vzniku nezávislosti,
ale tento pokrok sa komplikoval ruskou pomocou a podporou
separatistických regiónov Abcházska a Južného Osetska.



Pravidelné vzplanutia v oblasti napätia a násilia vyvrcholili v
päťdňovom konflikte v auguste 2008 medzi Ruskom a
Gruzínskom vrátane invázie veľkých častí nesporného
georgijského územia. Ruské jednotky sa zaviazali stiahnuť z
väčšiny okupovaných gruzínskych území, ale koncom augusta
2008 Rusko jednostranne uznalo nezávislosť Abcházska a
Južného Osetska a ruské vojenské sily zostávajú v týchto
oblastiach. Miliardár filantropov Bidzina Ivanišviliho
neočakávaný vstup do politiky v októbri 2011 priniesol
rozdelenú opozíciu spolu pod gruzínskou koalíciou Dream,
ktorá získala väčšinu kresiel v parlamentných voľbách v októbri
2012 a odstránila UNM od moci. Priznáva porážku, Saakašvili
vymenoval Ivanišviliho za predsedu vlády a umožnil
gruzínskemu snu vytvoriť novú vládu. Giorgi Margvelashvili bol
prezidentom 17. novembra 2013 a ukončil napätý rok
rozdelenia moci medzi Saakašviliho a Ivanišviliho. Ivanišvili
dobrovoľne odstúpil z funkcie po prezidentskej sukcese, a
gruzínska legislatíva dňa 20. novembra 2013 potvrdil, že Irakli
Garibashvili je jeho náhradou. Garibashvili nahradil Giorgi
Kvirikashvili v decembri 2015. Kvirikashvili zostal predsedom
vlády po úspechu gruzínskeho snu v parlamentných voľbách v
októbri 2016, kedy strana získala ústavnú väčšinu. Tieto zmeny
vo vedení predstavujú jedinečné príklady bývalého sovietskeho
štátu, ktoré sa objavili na uskutočňovaní demokratických a
mierových vládnych prechodov moci. Populárna a vládna
podpora integrácie so Západom je v Gruzínsku vysoká.
Pristúpenie k EÚ a NATO patrí k najvyšším
zahraničnopolitickým cieľom krajiny. Kvirikashvili zostal



predsedom vlády po úspechu gruzínskeho snu v parlamentných
voľbách v októbri 2016, kedy strana získala ústavnú väčšinu.
Tieto zmeny vo vedení predstavujú jedinečné príklady bývalého
sovietskeho štátu, ktoré sa objavili na uskutočňovaní
demokratických a mierových vládnych prechodov moci.
Populárna a vládna podpora integrácie so Západom je v
Gruzínsku vysoká. Pristúpenie k EÚ a NATO patrí k najvyšším
zahraničnopolitickým cieľom krajiny. Kvirikashvili zostal
predsedom vlády po úspechu gruzínskeho snu v parlamentných
voľbách v októbri 2016, kedy strana získala ústavnú väčšinu.
Tieto zmeny vo vedení predstavujú jedinečné príklady bývalého
sovietskeho štátu, ktoré sa objavili na uskutočňovaní
demokratických a mierových vládnych prechodov moci.
Populárna a vládna podpora integrácie so Západom je v
Gruzínsku vysoká. Pristúpenie k EÚ a NATO patrí k najvyšším
zahraničnopolitickým cieľom krajiny.

Geografia - Gruzínsko

Kde na svete je Gruzínsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhozápadná Ázia, ktorá hraničí s
Čiernom mori, medzi Tureckom a Ruskom, s prameňom zeme
na sever od Kaukazu, ktorý sa rozprestiera do Európy;
poznámka - Gruzínsko sa považuje za súčasť Európy;



geograficky, môže byť klasifikovaný ako spadajúci do Európy,
na Stredný Východ, alebo oboje. Celková plocha krajiny
Gruzínsko je 69,700 km2, z čoho 69,700 km2 je zem. Takže to
nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: prevažne hornaté, s horami na severe
Kaukazu na severe a na horách Malého Kaukazu na juhu;
Kolkhet'is Dablobi (Kolkhida nížina) sa otvára do Čierneho
mora na západe; Rieka Mtkvari na východe; úrodné pôdy v
povodí rieky údolné nížiny a predhoria kolchijskej nížiny.
Gruzínsko má najnižší bod Čierne more 0 m, najvyšší bod Mt'a
Shkhara 5,193 m. Podnebie je teplých a príjemných; Pobrežie
Čierneho mora na pobreží Čierneho mora, ktoré je.

Obyvatelia - Gruzínsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Gruzínsko. To

číslo je: 4,926,330 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Gruzínsky 86,8%,
Azerbajdžan 6,3%, Arménsky 4,5%, Ostatné 2,3% (vrátane
Ruska, Osetska, Yazidi, Gréčtina) (v roku 2014). Aké sú
jazyky v krajine Gruzínsko? gruzínsky (oficiálny) 87,6%,
azerbajdžanský 6,2%, arménsky 3,9%, ruský 1,2%, iný 1%. A
náboženstvá: pravoslávny 83,4%, moslimský 10,7%, arménsky
apoštolský 2,9% Katolík, svedok Jehovov, Yazidi, protestant,
židovský), žiadne 0,5%, neurčené / bez odpovede 1,2%
(2014). Koľko rokov je ľudom v priemere? 38.1 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 76.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine



Gruzínsko? Tu: Osídlenie úzko súvisí s centrálnym údolím, s
dôrazom na hlavné mesto Tbilisi na východe; menšie mestské
aglomerácie dotujú pobrežie Čierneho mora, pričom Bat'umi je
najväčší. Hlavné mestské oblasti krajiny Gruzínsko sú: Tbilisi
(hlavné mesto) 1,147 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Gruzínsko
Hlavné mesto krajiny Gruzínsko je Tbilisi a typ vlády

poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 regióny (mkharebi, singular - mkhare), 1 mesto
(kalaki) a 2 autonómne republiky (avtomnoy respubliki, singular
- avtom respublika). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Gruzínsko, dôležité priemyselné produkty sú oceľ, obrábacie
stroje, elektrické spotrebiče, výťažok (mangán, meď, zlato),
chemikálie, výrobky z dreva, víno. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Citrusy, hrozno, čaj, lieskové orechy, zelenina;
dobytok. Najdôležitejšie vývozné komodity sú vozidlá,
ferozliatiny, hnojivá, orechy, kovový šrot, zlato, meď rudy a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Rusko 9.8 Turecko
8,2%, Čína 8,1%, Bulharsko 7,3%, Azerbajdžan 7,3%,
Arménsko 7,2%, Nemecko 4,1% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú palivá, vozidlá, stroje a časti, obilniny a
iné potraviny, liečivá a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Kanada 18,6%, Turecko 14% Rusko 7%, Írsko 6,5%, Čína
5,7%, Azerbajdžan 5,1%, Nemecko 4,4%, Ukrajina 4,3%
(2016). Ako bohatá je krajina Gruzínsko a ako bohatí sú ľudia
v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$10,600 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný



vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
9.2% (2010 odhad).

Mapa - Gruzínsko
 

Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Nemecko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Nemecko? Začnime týmto:

Ako najväčšia európska ekonomika a druhý najľudnatejší
národ (po Rusku) je Nemecko kľúčovým členom
hospodárskych, politických a obranných organizácií kontinentu.
Európske boje s mocou ponorili Nemecko do dvoch
zničujúcich svetových vojen v prvej polovici 20. storočia a
opustili krajinu obsadenú víťaznými spojeneckými mocnosťami

http://mapsguides.com/


USA, Veľkej Británie, Francúzska a Sovietskeho zväzu v roku
1945. S príchodom studenej vojny , dva nemecké štáty boli
založené v roku 1949: západná Spolková republika Nemecko
(FRG) a východná nemecká demokratická republika (GDR).
Demokratická FRG sa začlenila do kľúčových západných
hospodárskych a bezpečnostných organizácií, ES, ktorá sa stala
EÚ, a NATO, zatiaľ čo komunistická NDR bola na fronte
sovietskej Varšavskej zmluvy. Pokles ZSSR a koniec studenej
vojny umožnili opätovné zjednotenie Nemecka v roku 1990.
Odvtedy Nemecko vynaložilo značné finančné prostriedky na
to, aby prinieslo východnú produktivitu a mzdy až do
západných štandardov. V januári 1999 zaviedlo Nemecko a 10
ďalších krajín EÚ spoločnú európsku výmennú menu, euro.

Geografia - Nemecko

Kde na svete je Nemecko?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Európa, hraničiaca s
Baltským morom a Severným morom, medzi Holandskom a
Poľskom, južne od Dánska. Celková plocha krajiny Nemecko
je 357,022 km2, z čoho 348,672 km2 je zem. Takže to je
pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: v severnej časti stredoveku, horské



strediská, bavorské Alpy na juhu. Nemecko má najnižší bod
Neuendorf bei Wilster -3,5 m, najvyšší bod Zugspitze 2,963 m.
Podnebie je mierne a morské; chladné, zakalené, vlhké zimy a
letá; príležitostné teplé pohorie.

Obyvatelia - Nemecko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Nemecko. To

číslo je: 80,594,017 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? nemecký 91,5%, turecký
2,4%. Aké sú jazyky v krajine Nemecko? (Oficiálne). A
náboženstvá: rímskokatolícke 29%, protestantské 27%,
moslimské 4,4%, pravoslávne kresťanské 1,9%, ostatné 1,7%,
žiadny alebo členovia nezaznamenaných náboženstiev 6,1%
(pozostávajúcich prevažne z poľštiny, taliančiny, rumunčiny,
skupiny 36% (2015 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere?
47.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 80.8 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Nemecko? Tu: najľudnatejšou krajinou v
Európe; pomerne rovnomerné rozloženie vo väčšine krajín,
pričom mestské oblasti priťahujú väčšie a hustejšie
obyvateľstvo, najmä v ďalekej západnej časti priemyselného
štátu Severné Porýnie-Vestfálsko,. Hlavné mestské oblasti
krajiny Nemecko sú: Berlín (hlavné mesto) 3,563 milióna;
Hamburg 1,831 milióna; Mníchov 1,438 milióna; Kolín nad
Rýnom 1,037 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Nemecko
Hlavné mesto krajiny Nemecko je Berlín a typ vlády



Federálna parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 16 štátov (Laender, singulárny - Land); Bavorsko,
Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko,
Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Severné
Porýnie-Vestfálsko, Rheinland- Pfalz (Porýnie-Falcko), Sársko,
Sachsen, Sachsen-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko,
Thüringen (Durínsko); poznámka - Bayern, Sachsen a
Thueringen sa označujú za slobodné štáty (Freistaaten, singular
- Freistaat), zatiaľ čo Hamburg sa pýši slobodným a hanzovým
mestom (Freie und Hansestadt). Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Nemecko, dôležité priemyselné produkty sú medzi
najväčšími a technologicky najpokročilejšími výrobcami železa,
ocele, uhlia, cementu, chemikálií, strojov, vozidiel, obrábacích
strojov, elektroniky, automobilov, potravín a nápojov, lodí,
textilu. Dôležité poľnohospodárske produkty sú zemiaky,
pšenica, jačmeň, cukrová repa, ovocie, kapusta; mliečne
výrobky; hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú motorov, strojov,
chemikálií, výpočtových a elektronických výrobkov,
elektrických zariadení, farmaceutických výrobkov, kovov,
dopravných prostriedkov, potravín, textilu, gumy a plastov a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 8,9%,
Francúzsko 8,4%, Spojené kráľovstvo 7,1%, Holandsko 6,5%
Taliansko 5,1%, Rakúsko 5%, Poľsko 4,5%, Švajčiarsko
4,2% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje,
zariadenia na spracovanie údajov, vozidlá, chemikálie, ropa a
plyn, kovy, elektrické zariadenia, liečivá, potraviny,
poľnohospodárske výrobky a najdôležitejšími dovoznými



partnermi sú Holandsko 13,3%, Čína 7,3%, Francúzsko 7,3%,
Belgicko 6,1%, Taliansko 5,5% Republika 4,7%, USA 4,6%,
Švajčiarsko 4,4%, Rakúsko 4,4%, Spojené kráľovstvo 4,1%
(2016). Ako bohatá je krajina Nemecko a ako bohatí sú ľudia
v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$50,200 (2017 odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere
bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 16.7% (2015 odhad).

Mapa - Nemecko
 



Veľmi odporúčame
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Ghana - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Ghana? Začnime týmto:

Vznikol zo zlúčenia britskej kolónie Gold Coast a územia
dôvery Togoland. Ghana sa v roku 1957 stala prvou
subsaharskou krajinou v koloniálnej Afrike, aby získala svoju
nezávislosť. Ghana vydržala sériu prevratov pred tým, ako sa v
roku 1981 dostal do moci podplukovník Jerry Rawlings a
zakázal politické strany. Po schválení novej ústavy a obnovení
mnohonárodnej politiky v roku 1992 získal Rawlings v rokoch
1992 a 1996 prezidentské voľby, ale v roku 2000 bol
konštitučne zabránený v treťom funkčnom období. John Kufuor
z opozície Nová vlastenecká strana (NPP) ho nasledoval a bol
opätovne zvolený 2004. John Atta Mills z Národného
demokratického kongresu získal prezidentské voľby v roku
2008 a prevzal ho za hlavu štátu, ale v júli 2012 zomrel a
ústavne ho nasledoval jeho viceprezident John Dramani
Mahama, ktorý následne vyhral prezidentské voľby v decembri
2012. V roku 2016 však Nana Addo Dankwa Akufo-addo JE
porazila Maháma a tretí raz si pripomenula, že ghanské
predsedníctvo zmenilo strany od návratu k demokracii.

Geografia - Ghana



Kde na svete je Ghana? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Afrika, hraničiaca s Guinejským
zálivom, medzi Pobrežím Slonoviny a Togom. Celková plocha
krajiny Ghana je 238,533 km2, z čoho 227,533 km2 je zem.
Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou nízke pláně s
rozrezanou plošinou v južnej centrálnej oblasti. Ghana má
najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod Mount
Afadjato 885 m. Podnebie je tropický; teplé a pomerne suché
pozdĺž juhovýchodného pobrežia; horúce a vlhké na
juhozápade; horúce a suché na severe.

Obyvatelia - Ghana
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Ghana. To

číslo je: 27,499,924. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu? Akan
47,5%, Mole-Dagbon 16,6%, ovce 13,9%, Ga-Dang 7,4%,
Gurma 5,7%, Guan 3,7%, Grus 2,5%, Mande 1,1%, ostatní
1,4% (2010 est.). Aké sú jazyky v krajine Ghana? Asante
16%, ovce 14 %, Fante 11,6%, Bór (Brong) 4,9%, Dagomba
4,4%, Dangme 4,2%, Dagarte (Dagaba) 3,9%, Kokomba
3,5%, Akyem 3,2%, Ga 3,1%, Ostatné 31,2%. A náboženstvá:
Christian 71,2% 28,3%, protestanti 18,4%, katolík 13,1%,



ostatné 11,4%), moslim 17,6%, tradičné 5,2%, ostatní 0,8%,
žiadna 5,2% (2010 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere?
21.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 67 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Ghana? Tu: populácia je sústredená v južnej
polovici krajiny s najvyššou koncentráciou na pobreží
atlantického pobrežia. Hlavné mestské oblasti krajiny Ghana sú:
Kumasi 2,599 milióna; Accra (hlavné mesto) 2,277 milióna
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Ghana
Hlavné mesto krajiny Ghana je Accra a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 10 regiónov; Ashanti, Brong-Ahafo, Stredná,
Východná, Veľká Akkra, Severná, Upper East, Upper West,
Volta, Západné. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Ghana,
dôležité priemyselné produkty sú ťažba, krátiť, ľahké výroby,
tavenie hliníka, potravinárstvo, cement, malý komerčný objekt
loď, ropa. Dôležité poľnohospodárske produkty sú kakao,
ryža, maniok, maniok, tapioka, arašidy, kukurica, orechy,
banány; Tinbe. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa, zlato,
kakao, drevo, tuniak, bauxit, hliník, mangán ruda, diamanty,
záhradnícke produkty a najdôležitejšími exportnými partnermi
sú Švajčiarsko 17,6%, India 14,7%, Spojené arabské emiráty
13,4%, Čína 8,9%, Vietnam 5,2%, Holandsko 4,2%, Burkina
Faso 4% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
kapitálové vybavenie, rafinovaná ropa, potraviny a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 17,3%, Spojené



kráľovstvo 9,7%, USA 7,7%, Belgicko 5,1%, India 4,6%
(2016). Ako bohatá je krajina Ghana a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$4,600 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že
to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 24.2% (2013 odhad).

Mapa - Ghana
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Gibraltár - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Gibraltár? Začnime týmto:

Strategicky dôležité bol Gibraltár neochotne postúpený
Španielsku Veľkej Británii v Zmluve z Utrechtu z roku 1713;
britská posádka bola formálne vyhlásená za kolóniu v roku
1830. V referende, ktoré sa konalo v roku 1967, Gibraltariáni
hlasovali väčšinou ako britská závislosť. Následné udelenie
autonómie Spojeným kráľovstvom v roku 1969 viedlo
Španielsko k uzavretiu hranice a odstráneniu všetkých
komunikačných spojení. V rokoch 1997 až 2002 uskutočnili
Spojené kráľovstvo a Španielsko sériu rozhovorov o zriadení
dočasnej spoločnej suverenity nad Gibraltárom. V reakcii na
tieto rozhovory gibraltárska vláda zvolala koncom roka 2002
referendum, v ktorom väčšina občanov hlasovala väčšinou proti
akémukoľvek zdieľaniu suverenity so Španielskom. Od konca
roka 2004 uskutočnili tripartitné rozhovory Španielsko,
Spojené kráľovstvo a Gibraltár s cieľom spoločne riešiť
problémy, ktoré majú vplyv na miestne obyvateľstvo, a
pokračuje v práci na dohodách o spolupráci v oblastiach, ako
sú daňové a finančné služby; komunikácie a námornej
bezpečnosti; právne a colné služby; ochrana životného
prostredia; a vzdelávacie a vízové služby. V roku 2007 vstúpila
do platnosti nová koloniálna ústava a Európsky súd prvého
stupňa uznal právo Gibraltáru upraviť svoj vlastný daňový režim
v decembri 2008. Spojené kráľovstvo si ponecháva



zodpovednosť za obranu, zahraničné vzťahy, vnútornú
bezpečnosť a finančnú stabilitu. Španielsko a Spojené
kráľovstvo naďalej preháňajú cez územie. Počas celého roka
2009 spor o nárok Gibraltáru na teritoriálne vody siahajúci na
tri míle spôsobil pravidelné nenásilné námorné konfrontácie
medzi španielskymi a britskými námornými hliadkami av roku
2013, Britskí predstavitelia zaznamenali rekordný počet
vstupov španielskych plavidiel do vôd, ktoré Gibraltár uplatnil v
dôsledku sporu o vytvorenie umelého útesu v týchto vodách v
Gibraltári. Španielsko obnovilo svoje požiadavky na prípadné
vrátenie Gibraltáru do španielskej kontroly po hlasovaní
Spojeného kráľovstva z júna 2016 opustiť EÚ, ale Londýn
odmietol akúkoľvek súvislosť medzi hlasovaním a jeho budúcim
záväzkom voči Gibraltáru. Európska komisia uviedla, že
Spojené kráľovstvo bude musieť dosiahnuť samostatnú
dvojstrannú dohodu so Španielskom, aby Gibraltár mohol byť
zahrnutý do širšej dohody Spojeného kráľovstva o ukončení
činnosti. ale Londýn odmietol akúkoľvek súvislosť medzi
hlasovaním a jeho budúcim záväzkom voči Gibraltáru.
Európska komisia uviedla, že Spojené kráľovstvo bude musieť
dosiahnuť samostatnú dvojstrannú dohodu so Španielskom, aby
Gibraltár mohol byť zahrnutý do širšej dohody Spojeného
kráľovstva o ukončení činnosti. ale Londýn odmietol
akúkoľvek súvislosť medzi hlasovaním a jeho budúcim
záväzkom voči Gibraltáru. Európska komisia uviedla, že
Spojené kráľovstvo bude musieť dosiahnuť samostatnú
dvojstrannú dohodu so Španielskom, aby Gibraltár mohol byť
zahrnutý do širšej dohody Spojeného kráľovstva o ukončení



činnosti.
Geografia - Gibraltár

Kde na svete je Gibraltár?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhozápadná Európa hraničiaca s
Gibraltárskym prielivom, ktorý spája Stredozemné more a
severný Atlantický oceán, na južnom pobreží Španielska.
Celková plocha krajiny Gibraltár je 6.5 km2, z čoho 6.5 km2 je
zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: Úzka pobrežná nížina
Gibraltárska skala. Gibraltár má najnižší bod Stredozemné
more 0 m, najvyšší bod Gibraltárska skala 426 m. Podnebie je
Stredozemné more s miernymi zimami a teplými letami.

Obyvatelia - Gibraltár
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Gibraltár. To

číslo je: 29,396 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Gibraltár 79%, ostatné Británi 13,2%, španielske
2,1%, marocké 1,6%, ostatné EÚ 2,4%, iné 1,6% .). Aké sú
jazyky v krajine Gibraltár? Angličtina (používaná v školách a na
oficiálne účely), španielčina, taliančina, portugalčina. A
náboženstvá: Rímsko-katolíckych 72,1%, anglickej cirkvi



7,7%, inej kresťanskej 3,8%, moslimskej 3,6%, židovskej
2,4%, hinduiskej 2%, inej 1,1%, žiadnej 7,1%,
nespecifikovanej 0,1% (2012 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 34.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 79.6
rok. Kde ľudia žijú v krajine Gibraltár? Tu: nevedno. Hlavné
mestské oblasti krajiny Gibraltár sú: Gibraltár (hlavné mesto) 29
000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Gibraltár
Hlavné mesto krajiny Gibraltár je Gibralta a typ vlády

parlamentná demokracia (Parlament); samosprávnym
zámorským územím Veľkej Británie. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - žiadny (zámorské územie Spojeného
kráľovstva). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Gibraltár, dôležité
priemyselné produkty sú cestovný ruch, bankovníctvo a
financie, opravy lodí, tabak. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú žiadne. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
(Hlavne spätného vývozu) ropy 51%, výrobky
spracovateľského priemyslu (2010 est.), a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Španielsko 22,5%, Poľsko 16,7%,
Holandsko 15,1%, Veľká Británia 9,9%, Belgicko 8,5%,
Pobrežie Slonoviny 5%, Lebanon 4,2% (2016),.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú palivá, výrobky
spracovateľského priemyslu , potraviny a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 22,3%, India 15,2%, Taliansko
11,2%, Španielsko 8,6%, Holandsko 7,2%, Spojené
kráľovstvo 6,1%, Grécko 5,3%, Francúzsko 4,3% (2016).



Ako bohatá je krajina Gibraltár a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $61,700
(2014 odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere bohatí.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Gibraltár
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Grécko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Grécko? Začnime týmto:

Grécko dosiahlo nezávislosť od Osmanskej ríše v roku 1830.
Počas druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20.
storočia postupne pridávalo susedné ostrovy a územia, väčšinou
s grécky hovoriacim obyvateľstvom. V druhej svetovej vojne
prvýkrát napadlo Grécko Taliansko (1940) a následne
Nemecko obsadilo (1941-44); boje vydržali v pretrvávajúcej
občianskej vojne medzi podporovateľmi kráľa a ostatnými
protikomunistickými a komunistickými povstalcami. Po porážke
v roku 1949 sa Grécko pripojilo k NATO v roku 1952. V roku
1967 sa skupina vojenských dôstojníkov uchytila do moci a
vytvorila vojenskú diktatúru, ktorá pozastavila mnohé politické
slobody a donútila kráľa opustiť krajinu. V roku 1974, po páde
diktatúry, demokratické voľby a referendum vytvorili
parlamentnú republiku a zrušili monarchiu. V roku 1981 vstúpilo
Grécko do ES (teraz EÚ); stala sa 12. členom Európskej
hospodárskej a menovej únie (HMÚ) v roku 2001. Grécko už
od konca roka 2009 trpelo vážnou hospodárskou krízou, kvôli
takmer desaťročnému chronickému prekročeniu a štrukturálnej
rigidnosti. Od roku 2010 Grécko vstúpilo do troch záchranných
dohôd s Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou
(ECB), MMF a tretím Európskym mechanizmom pre stabilitu
(ESM). Grécka vláda súhlasila s jej súčasnou záchranou vo
výške 96 miliárd dolárov v auguste 2015, ktorá sa uzavrie v



auguste 2018. Grécko vstúpilo do troch záchranných dohôd s
Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou (ECB),
MMF a tretím Európskym mechanizmom pre stabilitu (ESM).
Grécka vláda súhlasila s jej súčasnou záchranou vo výške 96
miliárd dolárov v auguste 2015, ktorá sa uzavrie v auguste
2018. Grécko vstúpilo do troch záchranných dohôd s
Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou (ECB),
MMF a tretím Európskym mechanizmom pre stabilitu (ESM).
Grécka vláda súhlasila s jej súčasnou záchranou vo výške 96
miliárd dolárov v auguste 2015, ktorá sa uzavrie v auguste
2018.

Geografia - Grécko

Kde na svete je Grécko?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Európa, hraničiaca s
Egejským morom, Jónským morom a Stredozemným morom,
medzi Albánskom a Tureckom. Celková plocha krajiny Grécko
je 131,957 km2, z čoho 130,647 km2 je zem. Takže to nie je
veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: horské s rozsahmi prechádzajúcimi do mora ako
polostrovy alebo reťazce ostrovov. Grécko má najnižší bod
Stredozemné more 0 m, najvyšší bod Mount Olympus 2 917



m. Podnebie je ; mierne, mokré zimy; horúce a suché leto.

Obyvatelia - Grécko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Grécko. To

číslo je: 10,768,477 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? populácia: gréčtina 93%,
ostatní (cudzinci) 7% (sčítanie ľudu 2001). Aké sú jazyky v
krajine Grécko? Grécky (oficiálne) 99%, ostatné (vrátane
anglicky a francúzsky) 1%. A náboženstvá: gréckokatolícky
(oficiálne) 98%, Moslim 1,3%, ostatní 0,7%. Koľko rokov je
ľudom v priemere? 44.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 80.7 rok. Kde ľudia žijú v krajine Grécko? Tu: Jedna
tretina populácie žije v a okolo metropolitného Atén; zvyšok
krajiny má miernu hustotu obyvateľstva zmiešanú so značnými
mestskými klastrami. Hlavné mestské oblasti krajiny Grécko sú:
Atény (hlavné mesto) 3,052 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Grécko
Hlavné mesto krajiny Grécko je Atény a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 13 regiónov (periférie, singular - perifereia) a 1
autonómny kláštorný štát (aftonomi monastiki politeia); Agion
Oros, Anatolíka Makedónia a Thraki, Attiki (Attiki), Dytiki
Ellada (Západné Grécko), Dytiki Makedónia (Západná
Macedónia), Iónske ostrovy, Ipeiros, Kentriki Makedónia
(stredné Macedónsko), Kriti (Kréta), Notio Aigaio (južné
Egejské more), Peloponéz (Peloponéz), Sterea Ellada (stredné



Grécko), Thessalia, Voreio Aigaio. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Grécko, dôležité priemyselné produkty sú cestovný
ruch, spracovanie potravín a tabaku, textil, chemikálie, kovové
výrobky; ťažba nerastných surovín, ropa. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Pšenica, kukurica, jačmeň,
cukrová repa, olivy, rajčiny, víno, tabak, zemiaky; hovädzie
mäso, mliečne výrobky. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
potraviny a nápoje, priemyselné tovary, ropné produkty,
chemikálie, textílie a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Taliansko 11,2%, Nemecko 7,7%, Cyprus 6,4%, Turecko
5,3%, Bulharsko 5,2%, USA 4,3% , Libanon 4,1% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje, dopravné
zariadenia, palivá, chemikálie a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Nemecko 11,1%, Taliansko 8,8%, Čína 6,6%,
Rusko 6,4%, Holandsko 5,5%, Irak 5,4%, Francúzsko 4,4%.
Ako bohatá je krajina Grécko a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $27,800
(2017 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 36% (2014 odhad).

Mapa - Grécko
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Grónsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Grónsko? Začnime týmto:

Grónsko, najväčší ostrov na svete, má približne 81% ľadu.
Vikingovia sa dostali z ostrova v 10. storočí z Islandu; Dánska
kolonizácia sa začala v 18. storočí a Grónsko sa stalo
neoddeliteľnou súčasťou dánskej ríše v roku 1953. Do
Európskeho spoločenstva (teraz EÚ) vstúpilo s Dánskom v
roku 1973, ale v roku 1985 sa stiahlo v spore zameranom na
prísne rybolovné kvóty. Grónsko je naďalej členom Združenia
zámorských krajín a území EÚ. Grónsku bola udelená
samospráva v roku 1979 dánskym parlamentom; zákon
nadobudol účinnosť nasledujúci rok. Grónsko hlasovalo za
zvýšenie sebestačnosti v novembri 2008 a získalo väčšiu
zodpovednosť za vnútorné záležitosti, keď bol zákon o
grónskej samospráve v júni 2009 podpísaný.

Geografia - Grónsko

Kde na svete je Grónsko? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná Severná Amerika, ostrov medzi



Severným Atlantickým oceánom a severným Atlantickým
oceánom, severovýchod Kanady. Celková plocha krajiny
Grónsko je 2,166,086 km2, z čoho 2,166,086 km2 (410,449
km2 ice-free, 1,755,637 km2 ice-covered) je zem. Takže to je
veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: ploché až postupne svahovité ľadovce
pokrývajú všetky okrem úzkej, hornaté, neplodné, skalnaté
pobrežie. Grónsko má najnižší bod Atlantický oceán 0 m,
najvyšší bod Gunnbjorn Fjeld 3,694 m. Podnebie je arktický k
subarktickému; chladné leto, studené zimy.

Obyvatelia - Grónsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Grónsko. To

číslo je: 57,713 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Inuit 88%, dánske a zvyšných 12% (2010 est.).
Aké sú jazyky v krajine Grónsko? Grónsky (východná Inuit)
(oficiálne), dánsky (oficiálne), angličtina. A náboženstvá:
Evangelical Lutheran, tradičné Inuit duchovné presvedčenie.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 33.9 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 72.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine Grónsko?
Tu: Vysporiadanie sa sústredil na juhozápadnej pobrežia, s
obmedzenými osadami roztrúsenými pozdĺž zostávajúceho
pobrežia; interiér je neobývaný. Hlavné mestské oblasti krajiny
Grónsko sú: NUUK (hlavné mesto) 17 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Grónsko
Hlavné mesto krajiny Grónsko je Nuuk (Godthaab) a typ



vlády parlamentná demokracia (parlament Grónska alebo
Inatsisartut); časť Dánskeho kráľovstva. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 4 obce (kommuner, singulárna komuna);
Kujalleq, Qaasuitsup, Qeqqata, Sermersooq. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Grónsko, dôležité priemyselné produkty sú
spracovanie rýb (najmä krevety a halibut grónsky); zlata, zinku,
anorthositu a rubínového dobývania; remeslá, koža, malé
lodenice. Dôležité poľnohospodárske produkty sú ovce, kravy,
soby,. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ryby a rybie
produkty 91% (2015 est.), a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Dánsko 81,2%, v Portugalsku o 8,3% (2016),.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a dopravné
prostriedky, priemyselné výrobky, potraviny, ropné produkty a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Dánsko 72,2 %,
Švédsko 9,8% (2016). Ako bohatá je krajina Grónsko a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $37,600 (2015 odhad). To znamená, že
životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 16.2% (2015
odhad).

Mapa - Grónsko
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mapa Grenada. Ale začneme s vlajkou Grenada tu:
 

Grenada - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Grenada? Začnime týmto:

Carib Indiáni obývali Grenadu, keď Kryštof Kolumbus objavil
ostrov v roku 1498, ale počas viac ako storočia zostal
neochránený. Francúzska osídlili Grenadu v 17. storočí, založili
cukrovarské mestá a doviezli veľké množstvo afrických
otrokov. Británia odobrala ostrov v roku 1762 a výrazne
rozšírila výrobu cukru. V 19. storočí kakao nakoniec prekročilo
cukor ako hlavnú vývoznú plodinu; v 20. storočí sa muškátový
oříšek stal popredným vývozom. V roku 1967 Británia poskytla
Grenade autonómiu nad svojimi vnútornými záležitosťami.
Úplná nezávislosť bola dosiahnutá v roku 1974, čím sa
Grenada stala jednou z najmenších nezávislých krajín na
západnej pologuli. Grenada bola zabavená marxistickou
vojenskou radou 19. októbra 1983. Šesť dní neskôr bol ostrov
napadnutý americkými silami a šiestimi ďalšími karibskými
krajinami, ktorý rýchlo zachytil vodcov a ich stovky
kubánskych poradcov. Voľné voľby boli obnovené v
nasledujúcom roku a odvtedy pokračujú.

Geografia - Grenada



Kde na svete je Grenada?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrov medzi karibským
morom a Atlantickým oceánom, severne od Trinidadu a
Tobaga. Celková plocha krajiny Grenada je 344 km2, z čoho
344 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: sopečným
pôvodom s centrálnymi horami. Grenada má najnižší bod
Karibské more 0 m, najvyšší bod Mount Saint Catherine 840
m. Podnebie je tropických; temperované severovýchodným
obchodným vetrom.

Obyvatelia - Grenada
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Grenada. To

číslo je: 111,724 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Africký pôvod 82,4%, zmiešaný 13,3%, východný
indický 2,2%, iný 1,3%, nespecifikovaný 0,9% (2011 est.).
Aké sú jazyky v krajine Grenada? Anglický (oficiálny),
francúzsky patois. A náboženstvá: Protestant 49,2% (zahŕňa
letničné 17,2%, adventistov 13,2%, anglikánsky 8,5%, Baptista
3,2%, kostol Božieho 2,4%, evanjelický o 1,9%, metodistickou
1,6%, ostatní 1,2%), rímsky katolík 36%, Svedok Jehovov 1.2
%, Rastafarian 1,2%, ostatné 5,5%, žiadne 5,7%,
nešpecifikované 1,3% (2011 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 31.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A



aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 74.5
rok. Kde ľudia žijú v krajine Grenada? Tu: Približne jedna
tretina populácie sa nachádza v hlavnom meste St. obyvateľov
ostrova sa sústreďuje pozdĺž pobrežia. Hlavné mestské oblasti
krajiny Grenada sú: Saint George (hlavné mesto) 38 000
(2014).

Vláda a hospodárstvo - Grenada
Hlavné mesto krajiny Grenada je Saint Georges a typ vlády

parlamentnej demokracie (parlament); oblasť spoločenstiev.
Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 6 farností a 1
závislosť; Carriacou a Petit Martinique, Saint Andrew, Saint
David, Saint George, Saint John, Saint Mark, Saint Patrick.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Grenada, dôležité priemyselné
produkty sú potraviny a nápoje, textil, svetelnú operácie,
turistika, konštrukcia. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
banány, kakao, muškátový oriešok, muškátový kvet, citrusov,
avokádo, okopaniny, cukrová trstina, kukurica, zeleniny.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú muškátový oriešok,
banány, kakao, ovocie a zelenina, oblečenie, palice a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú US 28,4%, Japonsko
11%, Dominika 7,9%, Svätá Lucia 7,6%, Holandsko 5,2%,
Barbados 4,9%, Svätý Krištof a Nevis 4,8% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, priemyselné
tovary, a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú USA 32,7%,
Trinidad a Tobago 23,5%, Čína 6%, Japonsko 4,6% (2016).
Ako bohatá je krajina Grenada a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $14,700
(2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená



hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
38% (2008 odhad).

Mapa - Grenada
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Guam

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Guam.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Guam. Ale začneme s vlajkou Guam tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Guam - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Guam? Začnime týmto:

Španielsko postúpilo Guam do USA v roku 1898. Zachytené
Japoncom v roku 1941, to bolo opätovne prijaté USA o tri
roky neskôr. Vojenské inštalácie na ostrove sú niektoré z
strategicky najdôležitejších amerických základní v Tichomorí.

Geografia - Guam

Kde na svete je Guam? Umiestnenie
tejto krajiny je Oceánia, ostrov v severnom Tichom oceáne, asi
tri štvrtiny cesty z Havaja na Filipíny. Celková plocha krajiny
Guam je 544 km2, z čoho 544 km2 je zem. Takže toto je
pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: vulkanický pôvod, obklopený koralovými
útesmi; relatívne plochá korálovitá vápencová plošina (zdroj
najviac sladkej vody), s strmými pobrežnými útesmi a úzkymi
pobrežnými rovinami na severe, nízkými kopcami v strede,
horami v južnom. Guam má najnižší bod Tichom oceáne 0 m,
najvyšší bod Mount Lamlam 406 m. Podnebie je morských
morí; všeobecne teplé a vlhké, moderované severovýchodným
obchodným vetrom; suchá sezóna (január až jún), obdobie
dažďov (júl až december); malé sezónne zmeny teploty.



Obyvatelia - Guam
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Guam. To číslo

je: 167,358 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? Chamorro 37,3%, Filipínsky 26,3%, biely 7,1%,
Chuukese 7%, kórejský 2,2%, iný Pacific Islander 2%, ostatné
Ázijské 2%, čínske 1.6%, Palauan 1.6 %, Japonský 1,5%,
pohlavský 1,4%, zmiešaný 9,4%, ostatný 0,6% (v roku 2010).
Aké sú jazyky v krajine Guam? Angličtina 43,6%, Filipínsky
21,2%, Chamorro 17,8%, ostatné tichomorské ostrovné jazyky
10%, ázijské jazyky 6,3%, ostatné 1,1% (rok 2010). A
náboženstvá: Rímskokatolícky 85%, ostatné 15% (rok 1999).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 29 rok. Musíme dodať, že
toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 76 rok. Kde ľudia žijú v krajine Guam? Tu:
Na ostrove neexistujú žiadne veľké mestá, hoci veľké dediny
(obce) priťahujú veľkú časť obyvateľstva; najväčší z nich je
Dededo. Hlavné mestské oblasti krajiny Guam sú: Hagatna
(hlavné mesto) 143 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Guam
Hlavné mesto krajiny Guam je Hagåtña (Agana) a typ vlády

prezidentská demokracia; samosprávnym unincorporated
územie Spojených štátov. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - žiadny (územie USA). Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Guam, dôležité priemyselné produkty sú národná
obrana, cestovný ruch, stavebníctvo, prekládka, betónové
výrobky, tlač a vydavateľstvo, spracovanie potravín, textil.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú ovocie, kopra,



zelenina; vajcia, bravčové mäso, hydina, hovädzie mäso.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú prekládky rafinovaných
ropných produktov, stavebných materiálov, rýb, potravín a
nápojov a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Palau
20,3%, Japonsko 5,1% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú ropa a ropné produkty, potraviny, priemyselný
tovar a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Singapur
32,1%, Japonsko 30,6%, Južná Kórea 8,4%, Hongkong
8,1%. Ako bohatá je krajina Guam a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$30,500 (2013 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu
dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 23% (2001 odhad).

Mapa - Guam
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Guatemala - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Guatemala? Začnime týmto:

Mayská civilizácia vzkriesila v Guatemale a okolitých regiónoch
v priebehu prvého tisícročia nl Po takmer troch storočiach ako
španielskej kolónii získala Guatemala svoju nezávislosť v roku
1821. V druhej polovici 20. storočia zažila rôzne vojenské a
civilné vlády, rovnako ako 36-ročná guerillová vojna. V roku
1996 vláda podpísala mierovú dohodu, ktorá formálne ukončila
vnútorný konflikt, ktorý zanechal viac ako 200 000 ľudí a
vytvoril podľa odhadov približne 1 milión utečencov.

Geografia - Guatemala

Kde na svete je Guatemala?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Amerika hraničiaca so
severným Tichým oceánom medzi El Salvadorom a Mexikom a
hraničiaca s Hondurasským zálivom medzi Hondurasom a
Belize. Celková plocha krajiny Guatemala je 108,889 km2, z
čoho 107,159 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: rozdeľujú
krajiny na tri regióny: hornatá vysočina, pobrežie Tichého
oceánu južne od hôr a obrovské severné Petenské nížiny.
Guatemala má najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší bod



Volkan Tajumulco 4,220 m (najvyšší bod v strednej Amerike ).
Podnebie je tropické; horúce, vlhké v nížinách; chladnokrvník v
horských oblastiach.

Obyvatelia - Guatemala
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Guatemala. To

číslo je: 15,460,732 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? mestizo (zmiešané
americko-španielsky - v miestnom španielskom jazyku Ladino)
a európske 60,1%, Maya 39,3% (K'iche 11,3%, Q'eqchi
7,6%, Kaqchikel 7,4%, Mam 5,5%, ostatné 7,5% , non-
mestizo 0,15% (Xinca, nemaja), Garifuna (zmiešaný západný a
stredný africký, ostrov Carib a Arawak)), ostatné 0,5% (2001
est.). Aké sú jazyky v krajine Guatemala? španielčina (úradná)
68,9% % (K'iche 8,7%, Q'eqchi 7%, Mam 4,6%, Kaqchikel
4,3%, ostatné 6,3%), ostatné 0,3% (vrátane Xinca a Garifuna).
A náboženstvá: rímskokatolícke, protestantské, domorodé
mayské vierovyznanie. Koľko rokov je ľudom v priemere?
22.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 72.6 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Guatemala? Tu: prevažná väčšina
obyvateľstva žije v južnej polovici krajiny, najmä v horských
oblastiach; viac ako polovica obyvateľov žije vo vidieckych
oblastiach. Hlavné mestské oblasti krajiny Guatemala sú:
Guatemala CITY (hlavné mesto) 2,918 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Guatemala
Hlavné mesto krajiny Guatemala je Guatemala City a typ



vlády prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 22 oddelení (oddelenia, singulárne - oddelenie);
Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala,
Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten, Quetzaltenango,
Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa,
Solola, Suchitepequez, Totonicapan, Zacapa. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Guatemala, dôležité priemyselné produkty
sú cukor, textil a odevy, nábytok, chemikálie, ropa, kovy, guma,
cestovný ruch. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
Cukrová trstina, kukurica, banány, káva, fazuľa, kardamom;
dobytok, ovce, ošípané, kurčatá. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú Cukru, kávy, ropy, odevov, banánov, ovocia a
zeleniny, kardamónu, výrobných výrobkov, drahých kameňov a
kovov, elektriny a najdôležitejšími exportnými partnermi sú US
34%, El Salvador 11.5%, Honduras 7.1%, Nikaragua 6% Rica
4,5%, Mexiko 4,3% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity
sú palivá, stroje a dopravné zariadenia, stavebné materiály,
obilie, hnojivá, elektrina, minerálne výrobky, chemické výrobky,
plasty a výrobky a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú US
38.1%, Mexiko 11% 5%, Panama 4,2% (2016). Ako bohatá
je krajina Guatemala a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $8,200 (2017
odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
59.3% (2014 odhad).

Mapa - Guatemala
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Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Guinea

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Guinea.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Guinea. Ale začneme s vlajkou Guinea tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Guinea - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Guinea? Začnime týmto:

Guinea je na mieste zlomu po desaťročiach autoritárskej vlády
od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1958. Sekou
Toure vládol krajinu ako prezident od nezávislosti až po jeho
smrť v roku 1984. Lansana Conte prišiel k moci v roku 1984,
keď armáda obsadila vládu po Toure smrťou. Generál Conte
zorganizoval a vyhral prezidentské voľby v rokoch 1993, 1998
a 2003, hoci všetky hlasovania boli zmanipulované. Po smrti
Conteho v decembri 2008 kapitán Moussa Dadis Camara
viedol vojenský prevrat, ktorý obsadil moc a pozastavil ústavu.
Jeho neochota poskytnúť domácemu a medzinárodnému tlaku
na odchod vedie k zvýšenému politickému napätiu, ktoré
vyvrcholilo v septembri 2009, kedy prezidentské stráže začali
strieľať na opozičnú rally zabíjajúcu viac ako 150 ľudí. Na
začiatku decembra 2009, Camara bola zranená v pokusu o
atentát a vyhnaná do Burkiny Faso. Prechodná vláda pod
vedením generála Sekouba Konate pripravila pôdu pre prechod
Guiney na novú demokraciu. Krajina uskutočnila svoje prvé
slobodné a konkurenčné demokratické prezidentské a
parlamentné voľby v rokoch 2010 a 2013 av októbri 2015
uskutočnila druhé po sebe nasledujúce prezidentské voľby.
Alpha Conde bol opätovne zvolený na druhé päťročné obdobie
ako prezident v roku 2015 a Národné zhromaždenie bolo
usadené v januári 2014. Prvý kabinet Conde je prvá civilistická



vláda v Guinei. V auguste a septembri 2016 sa v krajine
uskutočnil úspešný politický dialóg, ktorý spojil vládu a opozíciu
s cieľom riešiť dlhotrvajúce napätie. Sekouba Konate
vydláždila cestu pre prechod Guiney na novú demokraciu.
Krajina uskutočnila svoje prvé slobodné a konkurenčné
demokratické prezidentské a parlamentné voľby v rokoch
2010 a 2013 av októbri 2015 uskutočnila druhé po sebe
nasledujúce prezidentské voľby. Alpha Conde bol opätovne
zvolený na druhé päťročné obdobie ako prezident v roku 2015
a Národné zhromaždenie bolo usadené v januári 2014. Prvý
kabinet Conde je prvá civilistická vláda v Guinei. V auguste a
septembri 2016 sa v krajine uskutočnil úspešný politický dialóg,
ktorý spojil vládu a opozíciu s cieľom riešiť dlhotrvajúce
napätie. Sekouba Konate vydláždila cestu pre prechod Guiney
na novú demokraciu. Krajina uskutočnila svoje prvé slobodné a
konkurenčné demokratické prezidentské a parlamentné voľby v
rokoch 2010 a 2013 av októbri 2015 uskutočnila druhé po
sebe nasledujúce prezidentské voľby. Alpha Conde bol
opätovne zvolený na druhé päťročné obdobie ako prezident v
roku 2015 a Národné zhromaždenie bolo usadené v januári
2014. Prvý kabinet Conde je prvá civilistická vláda v Guinei. V
auguste a septembri 2016 sa v krajine uskutočnil úspešný
politický dialóg, ktorý spojil vládu a opozíciu s cieľom riešiť
dlhotrvajúce napätie. a v októbri 2015 uskutočnili druhé po
sebe nasledujúce prezidentské voľby. Alpha Conde bol
opätovne zvolený na druhé päťročné obdobie ako prezident v
roku 2015 a Národné zhromaždenie bolo usadené v januári
2014. Prvý kabinet Conde je prvá civilistická vláda v Guinei. V



auguste a septembri 2016 sa v krajine uskutočnil úspešný
politický dialóg, ktorý spojil vládu a opozíciu s cieľom riešiť
dlhotrvajúce napätie. a v októbri 2015 uskutočnili druhé po
sebe nasledujúce prezidentské voľby. Alpha Conde bol
opätovne zvolený na druhé päťročné obdobie ako prezident v
roku 2015 a Národné zhromaždenie bolo usadené v januári
2014. Prvý kabinet Conde je prvá civilistická vláda v Guinei. V
auguste a septembri 2016 sa v krajine uskutočnil úspešný
politický dialóg, ktorý spojil vládu a opozíciu s cieľom riešiť
dlhotrvajúce napätie.

Geografia - Guinea

Kde na svete je Guinea? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Afrika, hraničiaca s severným
Atlantickým oceánom, medzi Guineou-Bissau a Sierrou Leone.
Celková plocha krajiny Guinea je 245,857 km2, z čoho
245,717 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
všeobecne ploché pobrežné roviny, kopcovitý k hornatý
Interim. Guinea má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší
bod Mont NIMBY 1,752 m. Podnebie je vo všeobecnosti
horúce a vlhké; monzunárny typ dažďovej sezóny (jún až
november) s juhozápadným vetrom; suché obdobie (december



až máj) s severovýchod Harmattan vetrami.

Obyvatelia - Guinea
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Guinea. To

číslo je: 12,413,867 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Fulani (Peul) 32,1%,
Malinke 29,8%, Susu 19,8%, Guerze 6,2%, Kissi 4,7%, Toma
2,8%, ostatné / bez odpovede 4,6% (2012 est.. Aké sú jazyky
v krajine Guinea? Francúzsky (oficiálny). A náboženstvá:
moslimský 86,2%, kresťan 9,7%, animist / iný / žiadny 4,1%
(2012 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 18.9 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 61 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Guinea? Tu: Oblasti s najvyššou hustotou sú na západe a
na juhu; interiér je riedko osídlený. Hlavné mestské oblasti
krajiny Guinea sú: Konakry (hlavné mesto) 1.936 miliónov
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Guinea
Hlavné mesto krajiny Guinea je Conakry a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 7 regiónov administratívne a 1 gouvenorat; Boke,
Conakry, Faranah, Kankan, Kindia, Labe, Mamou,
N'Zerekore. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Guinea, dôležité
priemyselné produkty sú bauxit, zlato, diamanty, železná ruda;
ľahká výroba, poľnohospodárstvo. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú ryža, káva, ananás, mango, palmové jadrá, kakao,
maniok, tapioka, banány, zemiaky, sladké zemiaky; dobytok,



ovce, kozy; timbe. Najdôležitejšie vývozné komodity sú bauxit,
zlato, diamanty, káva, ryby, poľnohospodárske produkty a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína 24,6%, Ghana
17,9%, Švajčiarsko 10,1%, Spojené arabské emiráty 7,7%,
Francúzsko 5,2%, Španielsko 4,3% % (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú ropné produkty, kovy, stroje, dopravné
zariadenia, textil, obilniny a iné potraviny a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Holandsko 14,6%, Čína 13,5%, India
12,4%, Belgicko 8,6%, Francúzsko 6,9%, SAE 5,4%. Ako
bohatá je krajina Guinea a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $2,000 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
47% (2006 odhad).

Mapa - Guinea
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Guinea-
Bissau. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Guinea-Bissau. Ale začneme s vlajkou Guinea-
Bissau tu:
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http://mapsguides.com/


Guinea-Bissau - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Guinea-Bissau? Začnime

týmto: Od nezávislosti od Portugalska v roku 1974 došlo v
Guinei-Bissau k značným politickým a vojenským prevratom. V
roku 1980 vojenský prevrat založil ako prezidenta
autoritárskeho generála Joa Bernardo 'Nino' Vieira. Napriek
tomu, že na Vieirovom režime naštartoval cestu k trhovému
hospodárstvu a multipartižnému systému, bol charakterizovaný
potláčaním politickej opozície a očistením politických súperov.
Niekoľko pokusov o prevrat v 80. a začiatku deväťdesiatych
rokov nedokázalo ho odstrániť. V roku 1994 bol Vieira
zvolený za prezidenta v prvých slobodných, viacstranných
voľbách. Vojenská vzburu a následná občianska vojna v roku
1998 nakoniec viedla k vyvratu Vieira v máji 1999. Vo februári
2000 prechodná vláda previedla moc na opozičného vodcu
Kumba YALA po tom, ako bol zvolený za prezidenta v
transparentnom prieskume. V septembri 2003, po troch rokoch
vo funkcii bola YALA zvrhnutá bezkrvým vojenským prevratom
a podnikateľ Henrique ROSA bol podpísaný ako dočasný
prezident. V roku 2005 bol opätovne zvolený bývalý prezident
Vieira, ktorý sa zaviazal pokračovať v hospodárskom rozvoji a
národnom zmierení; on bol zavraždený v marci 2009. Malam
Bacai Sanha bol zvolený v núdzových voľbách, ktoré sa konali
v júni 2009, ale zomrel v januári 2012 z dlhodobého ochorenia.
Vojenský prevrat v apríli 2012 zabránil tomu, aby sa uskutočnili
druhé kolo prezidentských volieb v Guinei-Bissau - určiť



Sanchanov nástupca. Po sprostredkovaní hospodárskeho
spoločenstva západoafrických štátov prevzala civilná prechodná
vláda v roku 2012 právomoc a zostala až do voľného a
spravodlivého voľby Jose Maria VAZa v roku 2014.
Dlhotrvajúci spor medzi frakciami vládnucej Paigcovej strany
priniesol vládu do politickej slepoty; od augusta 2015 bolo päť
premiérov.

Geografia - Guinea-Bissau

Kde na svete je Guinea-Bissau?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Afrika, hraničiaca s
severným Atlantickým oceánom, medzi Guineou a Senegalom.
Celková plocha krajiny Guinea-Bissau je 36,125 km2, z čoho
28,120 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou nízko
položenou pobrežnou rovinou s hlboko odsadeným pobrežím
ústia rieky, ktoré stúpa na savanu na východe; početné
pobrežné ostrovy vrátane Arquipelago Dos Bijagos
pozostávajúce z 18 hlavných ostrovov a mnohých malých
ostrovčekov. Guinea-Bissau má najnižší bod Atlantický oceán 0
m, najvyšší bod nemenovaný nadmorský výhľad vo východnej
časti krajiny 300 m. Podnebie je tropických; všeobecne horúce
a vlhké; monzunárny typ dažďovej sezóny (jún až november) s



juhozápadným vetrom; suchá sezóna (december až máj) s
severovýchodným harmatánskym vetrom,.

Obyvatelia - Guinea-Bissau
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Guinea-Bissau.

To číslo je: 1,792,338 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí
žije tu. Kto žije tu? Fulani 28,5%, Balanta 22,5%, Mandinga
14,7%, Papel 9,1%, Manjaco 8,3%, Beafada 3,5%,
Mancanha 3,1%, Bijago 2,1 %, Felute 1,7%, Mansoanca
1,4%, Balanta Mane 1%, ostatné 1,8%, žiadne 2,2% (2008
est.). Aké sú jazyky v krajine Guinea-Bissau? Crioulo (lingua
franca), portugalčina (oficiálna, zvyčajne používaná ako druhý
alebo tretí jazyk) Fula jazyk), Mandingo. A náboženstvá:
moslimský 45,1%, kresťanský 22,1%, animist 14,9%, žiadny
2%, nešpecifikovaný 15,9% (2008 est.). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 20.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 51 rok. Kde ľudia žijú v krajine Guinea-Bissau? Tu:
približne jedna pätina obyvateľov žije v hlavnom meste Bissau
pozdĺž pobrežia Atlantického oceánu; zvyšok je rozdelený
medzi osem iných, hlavne vidieckych regiónov. Hlavné mestské
oblasti krajiny Guinea-Bissau sú: Bissau (hlavné mesto) 492
000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Guinea-Bissau
Hlavné mesto krajiny Guinea-Bissau je Bissau a typ vlády

poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 regiónov regióny, singulárne - regiao); Bafata,



Biombo, Bissau, Bolama / Bijagos, Cacheu, Gabu, Oio,
Quinara, Tombali. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Guinea-
Bissau, dôležité priemyselné produkty sú spracovanie
poľnohospodárskych výrobkov, pivo, nealkoholické nápoje.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Ryže, kukurice, fazule,
manioku, tapioka, orechy, arašidy, palmové jadrá, bavlna;
drevo; ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ryby, krevety;
a najdôležitejšími exportnými partnermi sú (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, stroje a
dopravné zariadenia, ropné produkty a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Portugalsko 44,2%, Senegal 19,2%,
Čína 7,2%, Čierna Afrika 64,6%, Vietnam 9,4%, Bielorusko
9,4%, Nigéria 4,7% Pakistan 6,7%, Holandsko 4,4% (2016).
Ako bohatá je krajina Guinea-Bissau a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$1,800 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že
to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 67% (2015 odhad).

Mapa - Guinea-Bissau
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Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Guyana.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Guyana. Ale začneme s vlajkou Guyana tu:
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http://mapsguides.com/


Guyana - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Guyana? Začnime týmto:

Pôvodne holandská kolónia v 17. storočí, do roku 1815 sa
Guyana stala britským majetkom. Zrušenie otroctva viedlo k
vysporiadaniu mestských oblastí bývalými otrokmi a dovozom
indických zamestnancov z Indie do práce s cukrovými
plantážami. Výsledná etno-kultúrna priepasť pretrváva a viedla
k búrlivej politike. Guyana dosiahla nezávislosť od Spojeného
kráľovstva v roku 1966 a odvtedy vládla väčšinou socialisticky
orientované vlády. V roku 1992 bol Cheddi Jagan zvolený za
prezidenta v krajinách, ktoré sa považujú za prvé slobodné a
spravodlivé voľby v krajine od vyhlásenia nezávislosti. Po jeho
smrti o päť rokov neskôr sa jeho manželka Janet Jagan stala
prezidentom, ale v roku 1999 rezignovala kvôli zlému zdraviu.
Jej nástupca, Bharrat Jagdeo, bol zvolený v roku 2001 a opäť
v roku 2006.

Geografia - Guyana

Kde na svete je Guyana? Umiestnenie



tejto krajiny je Severná južná Amerika, hraničiaca so severným
Atlantickým oceánom, medzi Surinamom a Venezuelou.
Celková plocha krajiny Guyana je 214,969 km2, z čoho
196,849 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
valcovanie vysočiny; nízka pobrežná rovina; savana na juhu.
Guyana má najnižší bod Atlantský oceán 0 m, najvyšší bod
Laberintos del Norte na Mount Roraima 2,775 m. Podnebie je
; horúce, vlhké, moderované severovýchodným obchodným
vetrom; dve obdobia dažďov (od mája do augusta, novembra
až január).

Obyvatelia - Guyana
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Guyana. To

číslo je: 737,718. Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto žije tu?
Východoindický 39,8%, čierny (africký) 29,3%, zmiešaný
19,9%, Amerindian 10,5%, iný 0,5% (zahŕňa portugalský,
čínsky, biely) (2012 est.). Aké sú jazyky v krajine Guyana?
Anglicky (oficiálne), Guyanese Creole, Amerindian languages
Arawak jazyky), indické jazyky (vrátane karibiku Hindustani,
dialekt Hindčina), čínština (2014 est.),. A náboženstvá:
Protestant 34,8% (letnička 22,8%, adventist sedmého dňa
5,4%, anglikánsky 5,2%, metodista 1,4%), hinduis 24.8%
Rímsky katolík 7,1%, moslimský 6,8%, svedok Jehovov 1,3%,
rastafarián 0,5%, iní kresťania 20,8%, ostatné 0,9%, žiadne
3,1% (2012 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 26.2
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich



očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 68.6 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Guyana? Tu: populácia je silno sústredená na
severovýchode Georgetownu a okolo neho, s pozoruhodnými
koncentráciami pozdĺž rieky Berbice na východe; zvyšok
krajiny je riedko obývaný. Hlavné mestské oblasti krajiny
Guyana sú: Georgetown (hlavné mesto) 124 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Guyana
Hlavné mesto krajiny Guyana je Georgetown a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 10 regiónov; Barima-Wain, Cuyuni-Mazaruni,
Demerara-Mahaica, East Berbice-Corentyne, Essequibo
Islands-West Demerara, Mahaica-Berbice, Pomeroon-
Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Upper
Takutu-Upper Essequibo. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Guyana, dôležité priemyselné produkty sú bauxit z rýb , cukor,
ryžové mletie, drevo, textil, ťažba zlata. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú cukrová trstina, ryža, jedlé
oleje; hovädzie mäso, bravčové mäso, hydina; krevety,.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú cukr, zlato, bauxit, oxid
hlinitý, ryža, krevety, melasa, rum, timbe a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Kanada 30.6% Tobago 11,4%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú vyrába stroje,
ropa, potraviny a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Trinidad a Tobago 29%, USA 27,5%, Čína 7,3%, Surinam
5,5% (2016). Ako bohatá je krajina Guyana a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $8,300 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke číslo.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý



je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 35% (2006 odhad).

Mapa - Guyana
 

Veľmi odporúčame
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sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná mapa Haiti.
Ale začneme s vlajkou Haiti tu:
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Haiti - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Haiti? Začnime týmto:

Rodáci Taino, ktorí obývali ostrov Hispaniola, keď ho objavil
Kryštof Kolumbus v roku 1492, boli v priebehu 25 rokov
prakticky vyhladení španielskymi osadníkmi. Na začiatku 17.
storočia francúzština založila prítomnosť na Hispaniole. V roku
1697 postúpil Španielsko francúzskym západným tretím
ostrova, ktorý sa neskôr stal Haiti. Francúzska kolónia,
založená na lesníctve a priemysle súvisiacom s cukrom, sa stala
jednou z najbohatších v Karibiku, ale iba ťažkým dovozom
afrických otrokov a výrazným zhoršením životného prostredia.
Koncom 18. storočia sa takmer pol milióna Haiti vzbúrilo pod
Toussaint L'Ouverture. Po dlhotrvajúcom boji sa Haiti stal
prvým postkoloniálnym čiernym národom na svete a vyhlásil
svoju nezávislosť v roku 1804. V súčasnosti je
najchudobnejšou krajinou na západnej pologuli, Haiti zažila
politickú nestabilitu vo väčšine svojich dejín. Zemetrasenie o
veľkom rozsahu 7,0 zasiahlo Haiti v januári 2010 s epicentrom
asi 25 km (15 mi) západne od hlavného mesta Port-au-Prince.
Odhaduje sa, že bolo zabitých viac ako 300 000 ľudí a
približne 1,5 milióna ľudí zostalo bez domova. Zemetrasenie
bolo za posledných 200 rokov považované za najhoršie v
tomto regióne. Prezident Michel Martelly rezignoval vo februári
2016 a bol nahradený dočasným prezidentom Jocelerme
Privertom. Prezident Jovenel Moise vyhral voľby v novembri



2016 a prevzal funkciu vo februári roku 2017. 5 miliónov ľudí
zostalo bez domova. Zemetrasenie bolo za posledných 200
rokov považované za najhoršie v tomto regióne. Prezident
Michel Martelly rezignoval vo februári 2016 a bol nahradený
dočasným prezidentom Jocelerme Privertom. Prezident Jovenel
Moise vyhral voľby v novembri 2016 a prevzal funkciu vo
februári roku 2017. 5 miliónov ľudí zostalo bez domova.
Zemetrasenie bolo za posledných 200 rokov považované za
najhoršie v tomto regióne. Prezident Michel Martelly rezignoval
vo februári 2016 a bol nahradený dočasným prezidentom
Jocelerme Privertom. Prezident Jovenel Moise vyhral voľby v
novembri 2016 a prevzal funkciu vo februári roku 2017.

Geografia - Haiti

Kde na svete je Haiti? Umiestnenie
tejto krajiny je Karibik, západná tretina ostrova Hispaniola,
medzi karibským morom a severným Atlantickým oceánom,
západne od Dominikánskej republiky. Celková plocha krajiny
Haiti je 27,750 km2, z čoho 27,560 km2 je zem. Takže to nie je
veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou drsné a hornaté. Haiti má najnižší bod
Karibské more 0 m, najvyšší bod Chaine de la Selle 2.680 m.
Podnebie je tropických; semiararid, kde hory na východe
odreže obchodné vetry.

Obyvatelia - Haiti



Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Haiti. To číslo
je: 10,646,714. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? čiernych 95%, mulatových a biele 5%. Aké
sú jazyky v krajine Haiti? francúzskych (úradných), kreolských
(oficiálnych). A náboženstvá: Rímsky katolík (oficiálny) 54,7%,
protestant 28,5% (baptist 15,4%, letničný 7,9%, adventist 3%,
metodista 1,5%, iný 0,7%), voodoo (úradný) 2,1%, iní 4,6%,
žiaden 10,2%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 23 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 64.2 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Haiti? Tu: Pomerne rovnomerné rozdelenie; najväčšie
koncentrácie sa nachádzajú v blízkosti pobrežných oblastí.
Hlavné mestské oblasti krajiny Haiti sú: PORT-AU-Prince
(hlavné mesto) 2,44 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Haiti
Hlavné mesto krajiny Haiti je Port-au-Prince a typ vlády

poloprezidentskej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 10 oddelenia (departementy, singulárne -
departementy); Artibonite, Centre, Grand'Anse, Nippes, Nord,
Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Haiti, dôležité priemyselné produkty sú
textil, rafinácia cukru, mletie múky, cement, ľahké zostavy s
použitím dovážaných dielov. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Káva, mango, kakao, cukrová trstina, ryža,
kukurica, cirok; drevo, vetive. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú oblečenie, vyrába, olejov, kakaa, mango, káva a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 80,8%,



Dominikánska republika 5,1% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú potraviny, vyrobené tovary, stroje a dopravné
zariadenia, palivá, suroviny a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú USA 19,3%, Čína 18,9%, Holandské Antily
18,1%, Indonézia 6,5%, Kolumbia 4,8% (2016). Ako bohatá
je krajina Haiti a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $1,800 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
58.5% (2012 odhad).

Mapa - Haiti
 



Veľmi odporúčame
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Honduras - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Honduras? Začnime týmto:

V roku 1821 sa stal Honduras nezávislým štátom. Po dvoch a
pol desaťročiach väčšinou vojenskej vlády sa v roku 1982
dostala k moci slobodne zvolená civilná vláda. V 80. rokoch sa
Honduras stal útočiskom anti-Sandinista proti bojom proti
marxistickej nikaragujskej vláde a spojencom so silou
Salvádorskej vlády, ktorá bojuje proti ľavicovým partizánom.
Krajina bola spustošená hurikánom Mitchom v roku 1998,
ktorý zabil približne 5 600 ľudí a spôsobil škody vo výške
približne 2 miliardy dolárov. Odvtedy sa ekonomika pomaly
odrazila.

Geografia - Honduras

Kde na svete je Honduras?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Amerika, ktorá hraničí s
Karibským morom, medzi Guatemalou a Nikaraguou a hraničí s
zálivom Fonseca (severný Tichý oceán) medzi Salvádorom a
Nikaraguou. Celková plocha krajiny Honduras je 112,090
km2, z čoho 111,890 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
väčšinou v horách v údolí, úzke pobrežné pláně. Honduras má
najnižší bod Karibské more 0 m, najvyšší bod Cerro Las Minas



2.870 m. Podnebie je subtropické v nížinách, mierne v horách.

Obyvatelia - Honduras
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Honduras. To

číslo je: 9,038,741. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? mestizo (zmiešané Amerindian a Európska)
90%, Amerindian 7%, čierna 2%, biela 1%. Aké sú jazyky v
krajine Honduras? Španielska (oficiálna), Amerindian dialekty.
A náboženstvá: Rímsky katolík 46%, protestant 41%, ateista
1%, iní 2%, žiadny 9% (rok 2014). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 23 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 71.2
rok. Kde ľudia žijú v krajine Honduras? Tu: Väčšina
obyvateľov žije v horskej západnej polovici krajiny; na rozdiel
od iných stredoamerických štátov je Honduras jediný s
mestským obyvateľstvom, ktorý je rozdelený medzi dve veľké
centrá - hlavné mesto Tegucigalpa a mesto San Pedro Sula;
Údolie rieky Rio Ulua na severe je jedinou husto osídlenou
nížinnou oblasťou. Hlavné mestské oblasti krajiny Honduras sú:
Tegucigalpa (hlavné mesto) 1,123 milióna; San Pedro Sula 852
000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Honduras
Hlavné mesto krajiny Honduras je Tegucigalpa a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 18 oddelení (departamentos, singular -
departamento); Atlantida, Choluteca, Colón, Comayagua,
Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a



Dios, Intibuca, Islas de la Bahia, La Paz, Lempira,
Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro. Pokiaľ ide
o ekonomiku krajiny Honduras, dôležité priemyselné produkty
sú výroba cukru, káva, tkané a pletené odevy , ovocie, homár,
lumbe. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Banány, káva,
citrusy, kukurica, africká palma; hovädzie mäso; drevo; (2014)
káva, odevy, káva, krevety, automobilové drôtené postroje,
cigary, banány, zlato, palmový olej, krevety, tilapia, homár, cukr,
orientálna zelenina. Najdôležitejšie vývozné komodity sú a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 36,7%,
Nemecko 10,7%, El Salvador 8,6%, Guatemala 6,5%,
Holandsko 5,4%, Nikaragua 5,3% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú komunikačné zariadenia, stroje a
doprava, priemyselné suroviny, chemické výrobky, palivá,
potraviny a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú USA
32,8% %, Guatemala 8,9%, Mexiko 7,3%, Salvádor 5,7%
(2016). Ako bohatá je krajina Honduras a ako bohatí sú ľudia
v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$5,500 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 29.6% (2014).

Mapa - Honduras
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Hongkong - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Hongkong? Začnime týmto:

V roku 1841 obsadili Spojené kráľovstvo Hongkong formálne
postúpil Čína v nasledujúcom roku; viaceré susedné krajiny boli
pridané neskôr v 19. storočí. Na základe dohody podpísanej
medzi Čínou a Veľkou Britániou 19. decembra 1984 sa
Hongkong stal 1. júla 1997 osobitnou administratívnou
oblasťou Hongkongu Čínskej ľudovej republiky Hongkongu. V
tejto dohode Čína prisľúbila, že v rámci svojej "jednej krajiny
dve systémy ", socialistický ekonomický systém Číny by nebol
uložený Hongkongu a Hongkong by mal mať" vysoký stupeň
autonómie "vo všetkých veciach okrem zahraničných a
obranných záležitostí v nasledujúcich 50 rokoch.

Geografia - Hongkong

Kde na svete je Hongkong?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná Ázia, hraničiaca s
Južným Čínom a Čínou. Celková plocha krajiny Hongkong je
1,108 km2, z čoho 1,073 km2 je zem. Takže toto je pomerne
malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto



spôsobom: kopcovité až hornaté s strmými svahmi; nížiny v
severnom. Hongkong má najnižší bod južnom Číne mora 0 m,
najvyšší bod Tai Mo Shan 958 m. Podnebie je subtropický
monzún; chladné a vlhké v zime, horúce a daždivé od jari do
leta, teplé a slnečné na jeseň.

Obyvatelia - Hongkong
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Hongkong. To

číslo je: 7,191,503 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Čínsky 92%, Filipínsky
2,5%, indonézsky 2,1%, iní 3,4% (2016 est.). Aké sú jazyky v
krajine Hongkong? Kantonský (úradný) 88,9%, anglicky
(oficiálny) 4,3%, mandarínsky (oficiálny) 1,9%, iný čínsky
dialekt 3,1%, iný 1,9% (2016 est.). A náboženstvá: eklektická
zmes miestnych náboženstiev 90% kresťanský 10%. Koľko
rokov je ľudom v priemere? 44.4 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 83 rok. Kde ľudia žijú v krajine Hongkong?
Tu: Obyvateľov pomerne rovnomerne distribuované. Hlavné
mestské oblasti krajiny Hongkong sú: Hong Kong 7,26
miliónov (2014).

Vláda a hospodárstvo - Hongkong
Hlavné mesto krajiny Hongkong je nevedno a typ vlády

Prezidentská obmedzená demokracia; osobitná administratívna
oblasť Čínskej ľudovej republiky. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - nikto (osobitná administratívna oblasť
Čínskej ľudovej republiky). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny



Hongkong, dôležité priemyselné produkty sú textil, oblečenie,
cestovný ruch, bankovníctvo, doprava, elektronika, plasty,
hračky, hodinky, hodiny. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú čerstvá zelenina a ovocie; hydina, bravčové mäso; ryby.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú elektrické stroje a
prístroje, textil, odev, obuv, hodinky a hodiny, hračky, plasty,
drahé kamene, tlačený materiál a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Čína 54,2%, USA 9% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú suroviny a polotovary, spotrebný tovar,
investičné tovary, potraviny, palivo (najviac sa vyváža) a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 47,8%, Singapur
6,5%, Japonsko 6,2%, USA 5,2%, Južná Kórea 4,9%. Ako
bohatá je krajina Hongkong a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $61,000
(2017 odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere bohatí.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 19.6% (2012 odhad).

Mapa - Hongkong
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Maďarsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,
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Maďarsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Maďarsko? Začnime týmto:

V 1000 storočia sa Maďarsko stalo kresťanským kráľovstvom
a po mnoho storočí slúžilo ako stožiar proti osmanskej tureckej
expanzii v Európe. Kráľovstvo sa nakoniec stalo súčasťou
polyglotnej rakúsko-uhorskej monarchie, ktorá sa zrútila počas
prvej svetovej vojny. Po druhej svetovej vojne sa krajina
dostala pod komunistickú vládu. V roku 1956 došlo k revoltu a
oznámenému stiahnutiu z Varšavskej zmluvy s mohutným
vojenským zásahom Moskvy. Pod vedením Jána Kadara v
roku 1968 začalo Maďarsko liberalizovať svoju ekonomiku a
zaviedlo takzvaný "Gulášov komunizmus". Maďarsko
uskutočnilo prvé viacstranné voľby v roku 1990 a iniciovalo
voľné trhové hospodárstvo. Do NATO vstúpila v roku 1999 a
EÚ o päť rokov neskôr.

Geografia - Maďarsko

Kde na svete je Maďarsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Európa, severozápadne od



Rumunska. Celková plocha krajiny Maďarsko je 93,028 km2,
z čoho 89,608 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: prevažne
rovinaté až valcované pláne; kopce a nízke hory na slovenskom
borde. Maďarsko má najnižší bod rieka Tisza 78 m, najvyšší
bod Kekes 1 014 m. Podnebie je mierne; studené, zakalené,
vlhké zimy; teplé letá.

Obyvatelia - Maďarsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Maďarsko. To

číslo je: 9,850,845 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Maďarský 85,6%, Rómoví
3,2%, Nemci 1,9%, Ostatné 2,6%, Špecifikované 14,1%
(2011 est.). Aké sú jazyky v krajine Maďarsko? Maďarské
(oficiálne) 99,6%, Anglické 16% , Francúzsko 1,2%, ostatné
4,2%. A náboženstvá: rímskokatolícke 37,2%, kalvinistické
11,6%, evanjelické 2,2%, gréckokatolícke 1,8%, ostatné
1,9%, žiadne 18,2%, neurčené 27,2% (2011 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 42.3 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 76.1 rok. Kde ľudia žijú v krajine Maďarsko?
Tu: Pomerne rovnomerné rozloženie vo väčšine krajín, pričom
mestské oblasti priťahujú väčšie a hustšie obyvateľstvo. Hlavné
mestské oblasti krajiny Maďarsko sú: Budapešť (hlavné mesto)
1,714 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Maďarsko
Hlavné mesto krajiny Maďarsko je Budapest a typ vlády



parlamentných republic. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 19 krajov (Megyék, singulární - megye), 23 miest s
krajskými práv (megyei jógu városok, singulární - megyei jógu
Varoš) a 1 hlavné mesto (Főváros). Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Maďarsko, dôležité priemyselné produkty sú , hutníctva,
stavebných materiálov, spracovaných potravín, textilu,
chemických látok (najmä liekov), motorových vozidiel. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Pšenica, kukurica, slnečnicové
semienko, zemiaky, cukrová repa; hovädzieho dobytka, hydiny,
mliečnych výrobkov. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
strojov a zariadení 53,4%, ostatných výrobcov 31,2% ,
suroviny 3,4%, palivá a elektrina 3,9% (v roku 2012) a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko 28,2%,
Rumunsko 5,2%, Slovensko 5%, Rakúsko 4,9%, Francúzsko
4,8%, Taliansko 4,8%, Česká republika 4,2%, Poľsko 4,2% ).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú strojov a zariadení
45,4%, ostatných výrobcov 34,3%, palív a elektriny 12,6%,
potravinárskych výrobkov 5,3%, surovín 2,5% (2012) a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Nemecko 26,3%,
Rakúsko 6,4%, Čína 6,3%, Poľsko 5,5%, Slovensko 5,3%,
Holandsko 4,9%, Česká republika 4,9%, Francúzsko 4,8%,
Taliansko 4,8% (2016). Ako bohatá je krajina Maďarsko a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $28,900 (2017 odhad). To znamená, že
životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 14.9% (2015



odhad).
Mapa - Maďarsko
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Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Island.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Island. Ale začneme s vlajkou Island tu:
 

Island - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Island? Začnime týmto:

Usadený nórskymi a keltskými (škótskymi a írskymi)
prisťahovalcami v neskorých 9. a 10. storočí nl, Island sa môže
pochváliť najstarším fungujúcim zákonodarným zhromaždením
na svete, Althingi, založeným v roku 930. Nezávislý už viac ako
300 rokov bol neskôr vládnutý Islandom a Dánskom ,
Výpadok zo sopky Askja z roku 1875 devastoval islandskú

http://mapsguides.com/


ekonomiku a spôsobil rozsiahly hladomor. Počas nasledujúceho
štvrťroka 20% obyvateľov ostrova emigrovalo, väčšinou do
Kanady a do USA. Dánsko udelilo v roku 1874 obmedzené
domáce pravidlo a úplnú nezávislosť v roku 1944. Druhá
polovica 20. storočia zaznamenala značný hospodársky rast
predovšetkým v odvetví rybolovu. Po rozšírení krajiny do
Európskeho hospodárskeho priestoru v roku 1994 sa
hospodárstvo výrazne diverzifikovalo, ale Island bol obzvlášť
ťažko postihnutý globálnou finančnou krízou v rokoch
nasledujúcich po roku 2008. Ekonomika je teraz na vzostupnej
trajektórii, ktorá je poháňaná predovšetkým turistickým a
stavebným boomom. Gramotnosť, dlhovekosť a sociálna
súdržnosť sú na prvom mieste podľa svetových štandardov.

Geografia - Island

Kde na svete je Island? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná Európa, ostrov medzi Grónskom a
severným Atlantickým oceánom, severozápadne od Veľkej
Británie. Celková plocha krajiny Island je 103,000 km2, z čoho
100,250 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
plošina rozptýlená s horskými vrcholmi, ľadové polia; pobrežie



hlboko odsadené zálivmi a fiordmi. Island má najnižší bod
Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod Hvannadalshnukur 2 110 m
(u Vatnajokull Glacier). Podnebie je ; moderovaný
severoatlantickým prúdom; mierne, veterné zimy; vlhké, chladné
leto.

Obyvatelia - Island
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Island. To číslo

je: 339,747 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? homogénna zmes nasledovníkov zo Škandinávie a
Keltov 94%, obyvateľov cudzieho pôvodu 6%. Aké sú jazyky
v krajine Island? Islandský, anglický, severský, nemecky široko
hovorený. A náboženstvá: evanjelický evanjelický kostol
Islandu (oficiálny) 69,9%, rímskokatolícky 3,8%, Reykjavík
Svobodný kostol 2,9%, Hafnarfjorour Združenie Asatru 1.1%,
Nezávislá kongregácia 1%, ostatné náboženstvá 4% (vrátane
Zuistu a Letničky), žiadne 6.1%, iné alebo nešpecifikované
9.2% (2017 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 36.5
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 83.1 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Island? Tu: Island je takmer úplne mestský s
polovicou obyvateľov nachádzajúcich sa v hlavnom meste
Reykjavíku a jeho okolí; menšie klastre sú primárne nájdené
pozdĺž pobrežia na severe a na západ. Hlavné mestské oblasti
krajiny Island sú: Reykjavik (hlavné mesto) 184 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Island
Hlavné mesto krajiny Island je Reykjavík a typ vlády



parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 8 regiónov; Austrália, Hofudhborgarsvaedhi,
Nordhurland Eystra, Nordhurland Vestra, Sudhurland,
Sudhurnes, Vestfirdhir, Vesturland. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Island, dôležité priemyselné produkty sú cestovný ruch,
spracovanie rýb; tavenie hliníka; geotermálna energia, vodná
energia; zdravotnícke / farmaceutické výrobky. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Zemiakov, mrkvy, zelenej
zeleniny, paradajok, ; baranina, kuracie, bravčové, hovädzie,
mliečne výrobky; rybársky. Najdôležitejšie vývozné komodity
sú ryby a rybie výrobky (42%), hliník (38%),
poľnohospodárske výrobky, lieky a lieky, ferosilícia (2015) a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Holandsko 25,4%,
Spojené kráľovstvo 11,3%, Španielsko 10,5%, USA 7,8%
6,7%, Nórsko 4,2% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity
sú stroje a zariadenia, ropné produkty, potraviny, textil a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Nemecko 10,1%,
USA 10%, Nórsko 9,1%, Holandsko 7,5%, Čína 7,4%,
Dánsko 6,1%, Veľká Británia 5,8%. Ako bohatá je krajina
Island a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $52,100 (2017 odhad). To
znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
neznáme%.

Mapa - Island
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India - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine India? Začnime týmto:

Civilizácia Indus Valley, ktorá je jednou z najstarších na svete,
vzkriesila počas 3. a 2. tisícročia pred nl a rozšírila sa na
severozápadnú Indiu. Aryské kmene zo severozápadu
infiltrovali indický subkontinent okolo roku 1500 pnl; ich
zlúčenie so staršími obyvateľmi Dravidov vytvorilo klasickú
indickú kultúru. Mauryská ríša 4. a 3. storočia pred naším
letopočtom - ktorá dosiahla svoj zenit pod Ashokou -
zjednotila väčšinu južnej Ázie. Zlatý vek, ktorý priniesla
dynastia Gupta (4. až 6. storočie nl), zaznamenal rozkvet
indickej vedy, umenia a kultúry. Islam sa rozprestieral na
subkontinente počas obdobia 700 rokov. V 10. a 11. storočí
Turci a Afganci napadli Indiu a založili Delhi Sultanate. Na
začiatku 16. storočia založil cisár Babur dynastie Mughal, ktorý
vládol Indii už viac ako tri storočia. Európski prieskumníci začali
v 16. storočí zakladať opory v Indii. V 19. storočí sa Veľká
Británia stala dominantnou politickou silou na subkontinente.
Britská indická armáda zohrala dôležitú úlohu v oboch
svetových vojnách. Roky nenásilného odporu voči britskej
vláde, ktorú viedli Mohandas Gándhí a Jawaharlal Nehru,
nakoniec vyústili do indickej nezávislosti, ktorá bola udelená v
roku 1947. Veľké komunálne násilie sa odohralo pred a po
subkontinente rozdelenia do dvoch samostatných štátov - Indie
a Pakistanu. Susedné krajiny bojovali tri vojny od vyhlásenia



nezávislosti, z ktorých posledná bola v roku 1971 a vyústila do
toho, že východný Pakistan sa stal samostatným národom v
Bangladéši. India ' testy jadrových zbraní v roku 1998
povzbudili Pakistan k tomu, aby v ten istý rok vykonal svoje
vlastné testy. V novembri 2008 uskutočnili teroristi
pochádzajúci z Pakistanu sériu koordinovaných útokov v
Bombaji, čo je finančný kapitál v Indii. Napriek naliehavým
problémom, akými sú výrazná nadmerná populácia, zhoršovanie
životného prostredia, rozsiahla chudoba a rozsiahla korupcia,
hospodársky rast po spustení hospodárskych reforiem v roku
1991 a masívna mladistvosť spôsobujú, že India sa stala
regionálnou a globálnou mocnosťou.

Geografia - India

Kde na svete je India? Umiestnenie
tejto krajiny je Južná Ázia, hraničiaca s Arabským morom a
Bengálskym zálivom, medzi Mjanmarskom a Pakistanom.
Celková plocha krajiny India je 3,287,263 km2, z čoho
2,973,193 km2 je zem. Takže to je veľmi veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: horskej
rovine (plošina Deccan) na valcovú hladinu pozdĺž Gangy, púšť
na západe, Himaláje severne. India má najnižší bod Indický
oceán 0 m, najvyšší bod Kanchenjunga 8 586 m. Podnebie je
pohybuje od tropického monzúnu na juhu až po mierne v



severnej.

Obyvatelia - India
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine India. To číslo

je: 1,281,935,911 (7/2017 odhad). Takže to je naozaj
obrovská populácia. Kto žije tu? Indo-Arián 72%, Dravidian
25%, Mongoloid a ďalšie 3 % (2000). Aké sú jazyky v krajine
India? Hindčina 41%, Bengali 8,1%, Telugu 7,2%, Maráti 7%,
Tamil 5,9%, Urdu 5%, Gujarati 4,5%, Kannada 3,7%,
Malajalam 3,2%, Oriya 3,2%, Punjabi 2,8% %, Maithili 1,2%,
iní 5,9%. A náboženstvá: Hindčina 79,8%, Muslim 14,2%,
kresťan 2,3%, Sikh 1,7%, iní a neurčené 2% (2011 est.).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 27.9 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 68.8 rok. Kde ľudia žijú v krajine India? Tu: s
výnimkou púští na severozápade, vrátane púšte Thar a
horských okrajov na severe, existuje veľmi vysoká hustota
obyvateľstva vo väčšine krajín; jadro obyvateľstva je na severe
pozdĺž brehov Gangy, pričom ostatné údolia riek a južné
pobrežné oblasti majú tiež veľké koncentrácie obyvateľstva.
Hlavné mestské oblasti krajiny India sú: NOVÝ Dillí (kapitál)
25,703 milióna; Mumbai 21,043 miliónov; Kalkata 11,766
milióna; Bangalore 10,087 miliónov; Chennai 9,62 milióna;
Hyderabad 8,944 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - India
Hlavné mesto krajiny India je Nové Dillí a typ vlády

federálna parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne



rozdelenie - 29 štátov a 7 odborových území; Andamanské a
Nikobarské ostrovy, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh,
Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dádra a Nagar
Haveli, Daman a Diu, Dillí, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal
Pradesh, Džammú a Kašmír, Jharkhand, Karnataka, Kerala,
Lakshadweep , Madhya Pradesh, Maharashtra, Managur,
Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odhada, Puducherry,
Pandžáb, Rajastán, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura,
Uttar Pradesh, Uttarakhand, Západný Bengal. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny India, dôležité priemyselné produkty sú
textil, chemikálie, spracovanie potravín, oceľ, dopravné
zariadenia, cement, baníctvo, ropa, stroje, softvér, liečivá.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú ryža, pšenica, olejnatá
semená, bavlna, juta, čaj, cukrová trstina, šošovka, cibuľa,
zemiaky; mliečne výrobky, ovce, kozy, hydina; ryby.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropné produkty,
drahokamy, , oblečenie a najdôležitejšími exportnými partnermi
sú USA 16%, Spojené arabské emiráty 11,7%, Hongkong
5,1% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropa,
drahokamy, stroje, chemikálie, hnojivá, plasty, železa a ocele a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 17%, USA 5.8%,
SAE 5.4%, Saudská Arábia 5.2% , Švajčiarsko 4,2% (2016).
Ako bohatá je krajina India a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $7,200
(2017 odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:



21.9% (2011 odhad).
Mapa - India
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Indonézia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Indonézia? Začnime týmto:

Holanďania začali kolonizovať Indonéziu na začiatku 17.
storočia; Japonsko obsadilo ostrovy v rokoch 1942 až 1945.
Indonézia vyhlásila svoju nezávislosť krátko pred odovzdaním
Japonska, ale vyžadovala štyri roky niekedy brutálnych bojov,
prerušovaných rokovaní a sprostredkovanie OSN predtým,
ako sa Holandsko dohodlo na prevezení suverenity v roku
1949. Obdobie niekedy nesúrodého parlamentného
demokracia skončila v roku 1957, keď prezident Soekarno
vyhlásil stanné právo a zaviedol "riadenú demokraciu". Po
neúspešnom prevratu v roku 1965 údajnými komunistickými
sympatizantmi bol Soekarno postupne zmierený. V rokoch
1967 až 1998 prezident Suharto vládol Indonézii s vládou
"nového poriadku". Po uliciach protestov, ktoré v roku 1998
prerušili Suharto, sa v roku 1999 uskutočnili slobodné a
spravodlivé parlamentné voľby. je treťou najľudnatejšou
demokraciou, najväčším svetovým súostrovným štátom a
najväčším svetovým moslimským národom. Súčasné otázky
zahŕňajú: zmierňovanie chudoby, zlepšenie vzdelávania,
predchádzanie terorizmu, upevnenie demokracie po štyroch
desaťročiach autoritárstva, vykonávanie hospodárskych a
finančných reforiem, vyriešenie korupcie, reforma systému
trestného súdnictva, riešenie zmeny klímy a kontrola infekčných
chorôb, najmä globálnych a regionálny význam. V roku 2005



dosiahol Indonézia historickú mierovú dohodu s ozbrojenými
separatistmi v Acehu, čo viedlo k demokratickým voľbám v
Acehu v decembri 2006. Indonézia naďalej čelí ozbrojenému
odbojom s nízkou intenzitou v Papue oddeleným slobodným
Papuovým hnutím. najväčšieho národa moslimskej väčšiny.
Súčasné otázky zahŕňajú: zmierňovanie chudoby, zlepšenie
vzdelávania, predchádzanie terorizmu, upevnenie demokracie
po štyroch desaťročiach autoritárstva, vykonávanie
hospodárskych a finančných reforiem, vyriešenie korupcie,
reforma systému trestného súdnictva, riešenie zmeny klímy a
kontrola infekčných chorôb, najmä globálnych a regionálny
význam. V roku 2005 dosiahol Indonézia historickú mierovú
dohodu s ozbrojenými separatistmi v Acehu, čo viedlo k
demokratickým voľbám v Acehu v decembri 2006. Indonézia
naďalej čelí ozbrojenému odbojom s nízkou intenzitou v Papue
oddeleným slobodným Papuovým hnutím. najväčšieho národa
moslimskej väčšiny. Súčasné otázky zahŕňajú: zmierňovanie
chudoby, zlepšenie vzdelávania, predchádzanie terorizmu,
upevnenie demokracie po štyroch desaťročiach autoritárstva,
vykonávanie hospodárskych a finančných reforiem, vyriešenie
korupcie, reforma systému trestného súdnictva, riešenie zmeny
klímy a kontrola infekčných chorôb, najmä globálnych a
regionálny význam. V roku 2005 dosiahol Indonézia historickú
mierovú dohodu s ozbrojenými separatistmi v Acehu, čo viedlo
k demokratickým voľbám v Acehu v decembri 2006. Indonézia
naďalej čelí ozbrojenému odbojom s nízkou intenzitou v Papue
oddeleným slobodným Papuovým hnutím. uskutočňovanie
hospodárskych a finančných reforiem, vylúčenie korupcie,



reforma systému trestného súdnictva, riešenie zmeny klímy a
kontrola infekčných chorôb, najmä tých, ktoré majú globálny a
regionálny význam. V roku 2005 dosiahol Indonézia historickú
mierovú dohodu s ozbrojenými separatistmi v Acehu, čo viedlo
k demokratickým voľbám v Acehu v decembri 2006. Indonézia
naďalej čelí ozbrojenému odbojom s nízkou intenzitou v Papue
oddeleným slobodným Papuovým hnutím. uskutočňovanie
hospodárskych a finančných reforiem, vylúčenie korupcie,
reforma systému trestného súdnictva, riešenie zmeny klímy a
kontrola infekčných chorôb, najmä tých, ktoré majú globálny a
regionálny význam. V roku 2005 dosiahol Indonézia historickú
mierovú dohodu s ozbrojenými separatistmi v Acehu, čo viedlo
k demokratickým voľbám v Acehu v decembri 2006. Indonézia
naďalej čelí ozbrojenému odbojom s nízkou intenzitou v Papue
oddeleným slobodným Papuovým hnutím.

Geografia - Indonézia

Kde na svete je Indonézia?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Ázia, súostrovie
medzi Indickým oceánom a Tichým oceánom. Celková plocha
krajiny Indonézia je 1,904,569 km2, z čoho 1,811,569 km2 je
zem. Takže to je veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou pobrežných nížinách;
väčšie ostrovy majú vnútorné hory. Indonézia má najnižší bod



Indický oceán 0 m, najvyšší bod Puncak Jaya 4,884 m.
Podnebie je tropických; horúce, vlhké; miernejší na
vysočinách,.

Obyvatelia - Indonézia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Indonézia. To

číslo je: 260,580,739 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? Jávske 40,1%, Sundanese
15,5%, Malajský 3,7%, Batak 3,6%, Madurese 3%, Betawi
2,9%, Minangkabau 2,7% , Buginese 2,7%, Bantenese 2%,
Banjarese 1,7%, Balinese 1,7%, Acetín 1,4%, Dayak 1,4%,
Sasak 1,3%, Čínsky 1,2%, Ostatné 15% (2010 est.). Aké sú
jazyky v krajine Indonézia? Bahasa Indonesia ), Angličtina,
holandčina, miestne dialekty (z ktorých najrozšírenejšia je
javová). A náboženstvá: Moslimský 87,2%, protestantský 7%,
rímsky katolík 2,9%, hinduistický 1,7%, iný 0,9% (zahŕňa
budhistické a konfuciánske), nespecifikované 0,4% (2010 est.).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 30.2 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 73 rok. Kde ľudia žijú v krajine Indonézia?
Tu: Hlavná koncentrácia na ostrove Java, ktorá je považovaná
za jedno z najhustejšie obývaných miest na svete; z vonkajších
ostrovov (okolo Javy a Bali), Sumatra obsahuje niektoré z
najvýznamnejších zoskupení, najmä na juhu pri Selat Sunda a
pozdĺž severovýchodného pobrežia pri Medane; mestá
Makasar (Sulawesi), Banjarmasin (Kalimantan) sú tiež ťažko
obývané. Hlavné mestské oblasti krajiny Indonézia sú: Jakartou



(hlavné mesto) 10,323 milióna; Surabaya 2,853 miliónov;
Bandung 2,544 milióna; Medan 2,204 miliónov; Semarang 1,63
milióna; Makassar 1,489 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Indonézia
Hlavné mesto krajiny Indonézia je Jakarta a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 31 provincií (provinsi-provinsi, singular - provinsi),
1 autonómna provincia, 1 osobitná oblasť (daerah-daerah
istimewa, singular - daerah istimewa) a 1 národný kapitál
(daerah khusus ibukota); Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo,
Jakarta Raya, Jambi, Jawa Barat (Západná Jáva), Jawa Tengah
(Stredná Jáva), Jima Timur (Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah (Kalimantan), Kalimantan Timur
(Kalimantan), Kalimantan Utara (Severné Kalimantan),
Kepulauan Bangka Belitung (ostrovy Bangka Belitung),
Kepulauan Riau (ostrovy Riau), Lampung, Maluku, Maluku
Utara, Nusa Tenggara Barat (West Nusa Tenggara), Nusa
Tenggara Timur (Východná Nusa Tenggara), Papua, Papua
Barat (Západná Papua), Riau, Sulawesi Barat (Západná
Sulawesi), Sulawesi Selatan (South Sulawesi). Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Indonézia, dôležité priemyselné produkty sú
ropa a zemný plyn, textil, automobilový priemysel, elektrické
spotrebiče, odevy, obuv, baníctvo, cement, lekárske nástroje a
prístroje, remeslá, chemické hnojivá, preglejka, potraviny,
šperky a cestovný ruch. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú Gumy a podobných výrobkov, palmový olej, hydina,
hovädzie mäso, lesné výrobky, krevety, , liečivé byliny, silice,
ryby a podobné výrobky a koreniny,. Najdôležitejšie vývozné



komodity sú minerálne palivá, živočíšne alebo rastlinné tuky
(vrátane palmového oleja), elektrické stroje, gumy, stroje a
časti mechanických spotrebičov a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Čína 11,6%, USA 11,2%, Japonsko 11,1%,
Singapur 7,8%, India 7%, Malajzia 4,9%, Južná Kórea 4,8%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú minerálne palivá,
kotly, stroje a mechanické časti, elektrické stroje, železo a
oceľ, a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 22,9%,
Singapur 10,8%, Japonsko 9,6%, Thajsko 6,4%, USA 5,4%,
Malajzia 5,4%, Južná Kórea 5% (2016). Ako bohatá je krajina
Indonézia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $12,400 (2017 odhad). To je
celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt
na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady
na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 10.9% (2016 odhad).

Mapa - Indonézia
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Irán - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Irán? Začnime týmto:

Známe ako Persia až do roku 1935, Irán sa stal islamskou
republikou v roku 1979 po zvrhnutí vládnutej monarchie a Shah
Mohammad Reza Pahlavi bol nútený do exilu. Konzervatívne
klerikálne sily vedené Ayatollahom Ruhollahom Khomeiniom
založili teokratický systém vlády s konečnou politickou
autoritou, ktorá bola založená na učenom náboženskom
učencovi, ktorý sa bežne označuje za najvyššieho vodcu, ktorý
podľa ústavy zodpovedá len zhromaždeniu expertov (AOE)
populárne zvolený 86-členný orgán duchovných. Vzťahy medzi
USA a Iránom sa začali napínať, keď sa skupina iránskych
študentov v novembri 1979 zaoberala americkým
veľvyslanectvom v Teheráne a do polovice januára 1981
zastávala ruského personálu rukojemníkov. V apríli 1980 USA
ukončili diplomatické vzťahy s Iránom. , Irán bojoval proti
krvavej, nerozhodná vojna s Irakom, ktorá sa nakoniec rozšírila
do Perzského zálivu a viedla k konfliktom medzi americkým
námorníctvo a iránskymi vojenskými silami. Irán bol
vymenovaný za štátneho sponzora terorizmu pre svoju činnosť
v Libanone a inde vo svete a naďalej podlieha hospodárskym
sankciám USA, OSN a EÚ a vývozným kontrolám z dôvodu
jeho pokračujúceho zapojenia do terorizmu a obáv nad
možnými vojenskými rozmermi svojho jadrového program. Po
voľbách reformátora Hojjata ol-Eslam Mohammad Khatamiho



ako prezidenta v roku 1997 a reformistického Majles
(zákonodarného orgánu) v roku 2000 sa začala kampaň na
podporu politickej reformy v reakcii na populárnu
nespokojnosť. Hnutie sa zhroutilo ako konzervatívni politici,
podporovaní Najvyšším vodcom, nevolenými inštitúciami, ako
je Rada strážcov, a bezpečnostné služby zmenili a zablokovali
reformné opatrenia a zároveň zvýšili bezpečnostnú represiu.
Počnúc celonárodnými komunálnymi voľbami v roku 2003 a
pokračovaním vo voľbách Majles v roku 2004 konzervatívci
obnovili kontrolu nad zvolenými vládnymi inštitúciami Iránu,
ktoré vyvrcholili augustom v roku 2005 s otvorením tvrdého
lídra Mahmúd Ahmadi-nejad ako prezidenta. Jeho
kontroverzná opätovná voľba v júni 2009 vyvolala celonárodné
protesty pred obvineniami z volebných podvodov, ale protesty
sa rýchlo potlačili. Zhoršujúce sa ekonomické podmienky
spôsobené najmä nesprávnym riadením vlády a
medzinárodnými sankciami vyvolali v júli a októbri 2012
najmenej dva hlavné hospodárske protesty, ale vnútorná
bezpečnosť Iránu zostala stabilná. Prezident Ahmadi-nejad "
nezávislý pruh rozhneval sa režisérskeho režimu, vrátane
najvyššieho vodcu, čo viedlo k tomu, že konzervatívna opozícia
voči jeho programu pre posledný rok svojho predsedníctva a
odcudzenie jeho politických podporovateľov. V júni 2013
Iránci zvolili moderného konzervatívneho duchovného Dr.
Hasana Fereiduna Ruhaniho do prezidenta. Je dlhoročným
starším členom režimu, ale sľúbil reformu spoločnosti a
zahraničnú politiku Iránu. Bezpečnostná rada OSN schválila
niekoľko rezolúcií, v ktorých žiada, aby Irán pozastavil svoju



činnosť zameranú na obohacovanie a opätovné spracovanie
uránu a dodržiaval záväzky a zodpovednosti MAAE av júli
2015 Irán a päť stálych členov, plus Nemecko (P5 + 1)
podpísali spoločný komplexný akčný plán (Jcpoa), podľa
ktorého sa Irán dohodol na obmedzeniach svojho jadrového
programu výmenou za uvoľnenie sankcií. Irán uskutočnil vo
voľbách v roku 2016 pre AOE a Majles, čo viedlo k
konzervatívnej kontrole AOE a Majles, ktorú mnohí Iránci
vnímajú ako rumunskú správu viac ako predchádzajúci
konzervatívny orgán. Irán bude mať prezidentské voľby v máji
2017. Ruhani je v súčasnosti zvýhodnený získať druhý termín.

Geografia - Irán

Kde na svete je Irán? Umiestnenie tejto
krajiny je Blízky východ, hraničiaci s Ománským zálivom,
Perzským zálivom a Kaspickým morom, medzi Irakom a
Pakistanom. Celková plocha krajiny Irán je 1,648,195 km2, z
čoho 1,531,595 km2 je zem. Takže to je veľmi veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
nerovnomerné horské okraje; vysoká centrálna kotlina s
púšťami, hory; malé, nespojité pláne pozdĺž oboch pobreží. Irán
má najnižší bod Kaspické more -28 m, najvyšší bod Kuh-e
Damavand 5,625 m. Podnebie je prevažne suché alebo



poloprírodné, subtropické pozdĺž kaspického pobrežia.

Obyvatelia - Irán
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Irán. To číslo

je: 82,021,564 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? Perzský, Azeri, Kurd, Lur,
Baloch, arabský, turkménsky a turecký kmeň. Aké sú jazyky v
krajine Irán? Perský (oficiálny), azerbajdžanský a turecký
dialekt, Kurdčina, Gilaki a Mazandarani, Luri, Balochi,
arabčina,. A náboženstvá: moslimská (oficiálna) 99,4% ), iné
(vrátane Zoroastrian, židovskej a kresťanskej) 0,3%,
nešpecifikované 0,4% (2011 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 30.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 74 rok.
Kde ľudia žijú v krajine Irán? Tu: populácia je sústredená na
severe, na severozápade a na západe, odrážajúc polohu pohorí
Zagros a Elburz; rozsiahle suché oblasti v strednej a východnej
časti krajiny, okolo púští Dasht-e Kavir a Dasht-e Lut, majú
oveľa nižšiu hustotu obyvateľstva. Hlavné mestské oblasti
krajiny Irán sú: Teherán (hlavné mesto) 8,432 milióna; Mashhad
3,014 milióna; Esfahan 1,88 milióna; Karaj: 1,807 miliónov;
Shiraz 1,661 milióna; Tabriz 1,572 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Irán
Hlavné mesto krajiny Irán je Teherán a typ vlády

teokratická republika. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie
- 31 provincií (ostanha, singular - ostan); Alborz, Ardabil,
Azarbayján-e Gharbi (Azarbayján-e-Gharbi), Azarbayjan-e



Sharqi (východný Azerbajdžan), Bushehr, Chahar Mahal va
Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan,
Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah Jonubi (Južný
Khorasan), Khorasan-e Razáv (Razavi Khorasan), Khorasan-e
Shomali (Khorasan), Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer
Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin,
Qom, Semnan, Sistan va Baluchestan , Yazd, Zanjan. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Irán, dôležité priemyselné produkty sú
ropy, petrochémie, plyn, hnojivá, žieravina, textil, cement a
ďalšie stavebné materiály, spracovanie potravín (najmä rafinácia
cukru a výroba rastlinný olej), zo železných a neželezných
kovov zhotovenie, výzbroj. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú , ryže, iných obilnín, cukrovej repy, cukrovej
trstiny, ovocia, orechov a bavlny; mliečne výrobky, vlna;
morčaťa. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa 80%,
chemické a petrochemické výrobky, ovocie a orechy, koberce,
cement, ruda a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína
30,1%, India 16,7%, Južná Kórea 9,7%, Turecko 9,5%,
Japonsko 6,8% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
priemyselné dodávky, investičné tovary, služieb a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú SAE 27,4%, Číny
13,2%, Turecka 7,8%, Južnej Kórey 4,3%, Nemecka 4%
(2016). Ako bohatá je krajina Irán a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $20,000
(2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:



18.7% (2007 odhad).
Mapa - Irán
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Irak - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Irak? Začnime týmto:

Predtým bola súčasťou Osmanskej ríše Irak obsadený Veľkou
Britániou počas prvej svetovej vojny; v roku 1920 bol
vyhlásený za mandát Ligy národov pod správou Spojeného
kráľovstva. Počas niekoľkých nasledujúcich desiatich rokov
Irak získal svoju nezávislosť ako kráľovstvo v roku 1932. V
roku 1958 bola vyhlásená "republika", ale v skutočnosti vládla
séria silných ľudí až do roku 2003. Posledný bol Saddám
Husajn v rokoch 1979 až 2003. Územné spory s Iránom viedli
k nepresvedčenému a nákladnému osemročnému vojnu (1980 -
1988). V auguste 1990 Irak obsadil Kuvajt, ale bol vylúčený
americkými koaličnými silami Spojených národov počas vojny v
Zálive v januári až februári 1991. Po oslobodení Kuvajtu
Bezpečnostná rada OSN požiadala Irak, aby zrušil všetky
zbrane hromadného ničenia a dlho- a umožniť inšpekčné
kontroly OSN. Pokračujúce iracké nedodržanie rezolúcií
Bezpečnostnej rady OSN počas obdobia 12 rokov viedlo k
invázii v Iraku do Iraku v marci 2003 a k odstráneniu režimu
Saddáma Husajna. Americké sily zostali v Iraku v rámci
mandátu BR OSN do roku 2009 a na základe bilaterálnej
bezpečnostnej dohody, ktorá pomáha zabezpečovať
bezpečnosť a trénovať a mentorovať iracké bezpečnostné sily.
V októbri 2005 Iračania schválili ústavu v národnom referende
a podľa tohto dokumentu v decembri 2005 zvolili 275-člennú



Radu zástupcov (COR). V máji 2006 schválil väčšinu ministrov
vlády, pričom označil prechod na prvé miesto v Iraku ústavnej
vlády za takmer pol storočia. Takmer deväť rokov po začiatku
druhej vojny v Zálive v Iraku sa vojenské operácie USA
skončili v polovici decembra 2011. V januári 2009 a apríli
2013, V Iraku sa konali voľby pre provinčné rady vo všetkých
vládnych územiach okrem troch, ktoré tvoria regionálnu vládu
Kurdistanu a Kirkúkovú vládu. Irak uskutočnil v marci 2010
národné legislatívne voľby - vybrala 325 zákonodarcov v
rozšírenej Kórejskej republike - a po 9 mesiacoch mŕtveho
bodu COR schválila novú vládu v decembri 2010. V apríli
2014 uskutočnil Irak národné legislatívne voľby a rozšíril COR
na 328 zákonodarcov. Predseda vlády Nuri al-Maliki upustil
svoju ponuku na tretie funkčné obdobie, čo umožnilo novému
premiérovi Haydarovi al-Abadiovi, ktorý je muslimom zo Šagu,
aby získal legislatívny súhlas svojho nového kabinetu v
septembri 2014. Od roku 2014 sa Irak angažoval vo vojenskej
kampani proti ISIS na opätovné získanie územia strateného v
západnej a severnej časti krajiny.

Geografia - Irak

Kde na svete je Irak? Umiestnenie tejto
krajiny je Blízky východ, hraničiaci s Perzským zálivom, medzi



Iránom a Kuvajtom. Celková plocha krajiny Irak je 438,317
km2, z čoho 437,367 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou širokých pláňach; riečne močiare pozdĺž
iránskych hraníc na juhu s veľkými zaplavenými oblasťami; hory
pozdĺž hraníc s Iránom a Tureckom. Irak má najnižší bod
Perský záliv 0 m, najvyšší bod Cheekha Dar 31111 m.
Podnebie je prevažne púšť; mierne chladné zimy so suchými
horúcimi bezmražými letami; severné hornaté oblasti pozdĺž
iránskych a tureckých hraníc zažívajú studené zimy s
príležitostne silnými snehmi, ktoré sa tavia skoro na jar, čo
niekedy spôsobuje rozsiahle záplavy v strednom a južnom
Iraku.

Obyvatelia - Irak
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Irak. To číslo

je: 39,192,111 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí. Kto
žije tu? Arab 75-80%, kurdčina 15-20%, ostatné 5% (zahŕňa
Turkmén, Yezidi, Shabak, Kaka'i, beduín, , asýrskej, Čerkes,
Sabaean-Mandaean, perzský). Aké sú jazyky v krajine Irak?
Arabčina (úradný), kurdský (oficiálne), Turkmen (turecký
dialekt), Syriac (Neo-Aramaic) a arménska je úradník v
oblastiach, kde rodení hovorcovia týchto jazykov tvorí väčšinu
obyvateľstva). A náboženstvá: Moslimský (oficiálny) 95-98%
(šiati 64-69%, sunni 29-34%), kresťanskí 1% (vrátane
katolíckej, pravoslávnej, protestantskej, asyrskej cirkvi na
východe), ďalších 1-4%. Koľko rokov je ľudom v priemere?
20 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica



ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 74.9 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Irak? Tu: Populácie sú sústredené na severe,
strednej a východnej časti krajiny, pričom mnohé z väčších
mestských aglomerácií sa nachádzajú pozdĺž rozsiahlych častí
riek Tigris a Eufrat; veľa zo západnej a južnej oblasti sú buď
ľahko obývané alebo neobývané. Hlavné mestské oblasti
krajiny Irak sú: Bagdad (hlavné mesto) 6,643 milióna; Mosul
1,694 milióna; Erbil 1,166 milióna; Basra 1,019 milióna; Ako
Sulaymaniyah 1,004 milióna; Najaf 889 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Irak
Hlavné mesto krajiny Irak je Bagdad a typ vlády Federálna

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 18 governorates (muhafazat, singular - muhafazah
(arabský), parezgakan, singular - parezga (kurdský)) a 1
región; Al Anbar; Al Basrah; Al Muthanna; Al Qadisiyah (Ad
Diwaniyah); Najaf; Arbil (Erbil) (arabčina), Hewler (kurdčina);
Ako Sulaymaniyah (arabčina), Slemani (kurdčina); Babil;
Bagdad; Dahuk (arabčina), Dihok (kurdčina); Dhi Qar; Diyala;
Karbala '; Kirkuk; Kurdská regionálna vláda; Maysan; Ninawa;
Salah ad Din; Wasit. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Irak,
dôležité priemyselné produkty sú ropa, chemikálie, textil, koža,
stavebné materiály, spracovanie potravín, hnojivá, výroba
kovov / spracovanie. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
pšenica, jačmeň, ryža, zelenina, dátumy, bavlna; dobytok, ovce,
hydina. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa 99%,
suroviny bez pohonných hmôt, potraviny, živé zvieratá a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína 21.9%, India



20.6% 12,3%, Južná Kórea 10,3%, Taliansko 6,8%, Grécko
5,4% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny,
lieky, vyrába a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína
26,9%, Turecko 26,6%, Južná Kórea 5%, USA 4,4%. Ako
bohatá je krajina Irak a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $17,000 (2017
odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 23% (2014
odhad).

Mapa - Irak
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Írsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Írsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Írsko. Ale začneme s vlajkou Írsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Írsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Írsko? Začnime týmto:

Keltské kmene prišli na ostrov medzi 600 a 150 pnl. Invázie
Norsemen, ktoré začali koncom 8. storočia, boli konečne
ukončené, keď kráľ Brian BORU porazil Dánov v roku 1014.
Normanské invázie začali v 12. storočí a vyrazili viac ako
sedem storočí Anglo - írsky boj poznačený prudkými
povstaniami a krutými represiami. Írsky hladomor v polovici 19.
storočia viedol k poklesu populácie ostrova o jednu tretinu cez
hladovanie a emigráciu. Po viac ako sto rokov potom populácia
ostrova naďalej klesala a začala sa opäť rozvíjať v
šesťdesiatych rokoch. V posledných 50 rokoch vysoká miera
pôrodnosti v Írsku urobila demograficky jedno z najmladších
populácií v EÚ. Moderný írsky štát sleduje svoj pôvod v
neúspešnom Veľkonočnom pondelkovom povstaní v roku
1916, ktoré sa dotýkalo niekoľkých rokov partyzánskej vojny,
čo viedlo k nezávislosti od Veľkej Británie v roku 1921 pre 26
južných okresov. šesť severných (Ulster) okresov zostalo
súčasťou Spojeného kráľovstva. Hlboké sektárske rozdelenie
medzi katolíckou a protestantskou populáciou a systémová
diskriminácia v Severnom Írsku vypukli roky násilia známeho
ako "problémy", ktoré začali v šesťdesiatych rokoch. Vláda
Írska bola súčasťou procesu spolu s vládami Spojeného
kráľovstva a Spojených štátov, ktoré pomohli v roku 1998
sprostredkovať dohodu Veľký piatok v Severnom Írsku. Tým
vznikla nová fáza spolupráce medzi írskymi a britskými vládami.



Írsko bolo počas druhej svetovej vojny neutrálne a pokračuje v
politike vojenskej neutrality. Írsko vstúpilo do Európskeho
spoločenstva v roku 1973 a menovú úniu eurozóny v roku
1999. Roky hospodárskeho boomu keltského tigra (1995-
2007) zaznamenali rýchly hospodársky rast, ktorý v roku 2008
prudko skončil s rozpadom írskeho bankovníctva systém. Dnes
sa ekonomika zotavuje, poháňaná veľkými a rastúcimi priamymi
zahraničnými investíciami, najmä z amerických nadnárodných.

Geografia - Írsko

Kde na svete je Írsko? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Európa, ktorá zaberá päť šestinu
ostrova Írska v severnom Atlantickom oceáne, západne od
Veľkej Británie. Celková plocha krajiny Írsko je 70,273 km2, z
čoho 68,883 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
rovinatý až do valcovania vnútornej pláně obklopenej drsnými
kopcami a nízkymi horami; morské útesy na západnom pobreží.
Írsko má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod
Carrauntoohil 1 041 m. Podnebie je námorných; modifikovaný
severoatlantickým prúdom; mierne zimy, chladné leto; dôsledne
vlhké; zatiahnuteľné asi polovicu času.



Obyvatelia - Írsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Írsko. To číslo

je: 5,011,102 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s príliš
mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Írsky 82,2%, írsky cestovatel
0,7%, iní biely 9,5%, ázijský 2,1%, čierny 1,4%, ostatné 1,5%,
nespecifikované 2,6% (2016 est.). Aké sú jazyky v krajine
Írsko? Angličtina (oficiálne, bežne používaný jazyk), Írsky
(Gaelic alebo Gaeilge) (úradník, ktorý sa hovorí približne o
39,8% pozdĺž západného pobrežia Írska známeho ako
gaeltachtai, ktoré sú oficiálne uznanými regiónmi, kde je
prevažujúcim jazykom írsky jazyk). A náboženstvá:
Rímskokatolícka 78,3%, cirkev Írska 2,7%, ostatní kresťania
1,6%, ortodoxní 1,3%, Moslim 1,3%, ostatní 2,4%, nikto
9,8%, NS 2,6% (2016 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 36.8 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 80.9
rok. Kde ľudia žijú v krajine Írsko? Tu: Populácia distribúcia je
vážená na východnú stranu ostrova, pričom najväčšia
koncentrácia je v Dubline a okolí; populácie na západe sú malé
kvôli horskej pôde, chudobnejšej pôde, nedostatku dobrých
dopravných ciest a menej pracovných príležitostí. Hlavné
mestské oblasti krajiny Írsko sú: Dublin (hlavné mesto) 1,169
milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Írsko
Hlavné mesto krajiny Írsko je Dublin a typ vlády

parlamentnej republiky. Poďme sa pozrieť na správne



rozdelenie - 28 krajov a 3 mestá; Carlow, Cavan, Clare, Cork,
Cork, Donegal, Dubaj, Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal,
Galway, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim,
Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly,
Roscommon , Sligo, South Dublin, Tipperary, Waterford,
Westmeath, Wexford, Wicklow. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Írsko, dôležité priemyselné produkty sú liečivá,
chemikálie, počítačový hardvér a softvér, potravinárske
výrobky, nápoje a pivovarníctvo; zdravotnícke zariadenia.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Jačmeň, ; hovädzie
mäso, mliečne výrobky,. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
stroje a zariadenia, počítače, chemikálie, zdravotnícke
pomôcky, liečivá; potraviny, živočíšne produkty a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 26%, UK
12,7%, Belgicko 12,6%, v Nemecku o 6,7%, vo Švajčiarsku o
5,4%, Holandsko 5,1%, Francúzsko 4,2% (2016),.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú zariadenia na spracovanie
dát, iné stroje a zariadenia, chemikálie, ropa a ropné produkty,
textil, odevy a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú UK
28,8%, USA 15,9%, Francúzsko 12,6%, Nemecko 10,1%,
Holandsko 4,7% (2016). Ako bohatá je krajina Írsko a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $72,600 (2017 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 8.2% (2013
odhad).



Mapa - Írsko
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Man

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Man. Zahrnuté
sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná mapa Man.
Ale začneme s vlajkou Man tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Man - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Man? Začnime týmto: Časť

Nórskeho kráľovstva Hebridy až do 13. storočia, kedy bola
postúpená do Škótska, ostrov bol pod britskou korunou v roku
1765. Súčasné obavy zahŕňajú oživenie takmer vyhynutého
Manx gaelského jazyka. Ostrov Man je závislosť od britskej
koruny, ale nie je súčasťou Veľkej Británie alebo EÚ. Vláda
Spojeného kráľovstva však zostáva ústavne zodpovedná za
svoju obranu a medzinárodné zastúpenie.

Geografia - Man

Kde na svete je Man? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Európa, ostrov v Írskom mori, medzi
Veľkou Britániou a Írskom. Celková plocha krajiny Man je 572
km2, z čoho 572 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: pahorkov na severe a juhu rozdelená do centrálneho
údolia. Man má najnižší bod Írske more 0 m, najvyšší bod
Snaefell 621 m. Podnebie je ; chladné leta a mierne zimy;



zataženo asi tretina časových.

Obyvatelia - Man
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Man. To číslo

je: 88,815 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? biela 96,5%, Ázijská / Ázijská Británia 1,9%, ostatné
1,5% (2011 est.). Aké sú jazyky v krajine Man? Angličtina,
Manx Gaelic (asi 2% obyvateľstva má určité vedomosti). A
náboženstvá: Protestant (anglikánsky, metodista, Katolícky.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 44.2 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 81.3 rok. Kde ľudia žijú v krajine Man? Tu:
väčšina ľudí sa sústreďuje na mestá a veľké mestá, v ktorých je
Douglas na juhovýchode najväčší. Hlavné mestské oblasti
krajiny Man sú: Douglas (hlavné mesto) 29 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Man
Hlavné mesto krajiny Man je Douglas a typ vlády

parlamentnej demokracie (Tynwald); korunná závislosť
Spojeného kráľovstva. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - žiadna; neexistujú žiadne administratívne rozdiely
prvého poriadku podľa definície vlády Spojených štátov, ale
každý z. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Man, dôležité
priemyselné produkty sú finančné služby, ľahká výroba,
cestovný ruch. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
obilniny, zelenina; hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných,
hydiny. Najdôležitejšie vývozné komodity sú tweeds, sleď,
spracované mäkkýše, hovädzie mäso, lamové a najdôležitejšími



exportnými partnermi sú nevedno. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú rezivo, hnojivá, ryby a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina Man a ako bohatí
sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $84,600 (2014 odhad). To znamená, že ľudia sú v
priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Man
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Izrael

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Izrael.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Izrael. Ale začneme s vlajkou Izrael tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Izrael - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Izrael? Začnime týmto: Po

druhej svetovej vojne sa Británia stiahla z palestínskeho
mandátu a OSN navrhla rozdeliť túto oblasť na arabské a
židovské štáty, dohodu odmietnutú Arabmi. Napriek tomu bol
vyhlásený izraelský štát v roku 1948 a Izrael následne porazil
arabské armády v sérii vojen, ktoré nekončili hlboké napätie
medzi oboma stranami. (Teritória, ktoré Izrael okupoval od
vojny v roku 1967, nie je zahrnutý do profilu krajiny Izraela, ak
nie je uvedené inak.) Dňa 25. apríla 1982 sa Izrael vzdal zo
Sinajského polostrova podľa Izraelsko-Egyptskej mierovej
zmluvy z roku 1979. V súlade s rámcom stanoveným na
Madridskej konferencii v októbri 1991 uskutočnil Izrael
bilaterálne rokovania s palestínskymi predstaviteľmi a Sýriou s
cieľom dosiahnuť trvalé urovnanie s každým. Izraelskí a
palestínski predstavitelia 13. septembra 1993 podpísali
Deklaráciu princípov (známe tiež ako "dohody z Osla"),
zakotvujúc myšlienku dvojstátneho riešenia konfliktu a
usmerňovania prechodného obdobia palestínskej samosprávy.
Strany dosiahli šesť dodatočných významných dočasných
dohôd medzi rokmi 1994 a 1999, ktorých cieľom bolo vytvoriť
podmienky pre riešenie dvoch štátov, ale väčšina z nich sa
nikdy úplne nerealizovala. Nezvyklé územné a iné spory s
Jordánskom boli riešené v Izraelsko-Jordánskej mierovej
zmluve z 26. októbra 1994. Pokrok smerom k konečnej



dohode o stave s Palestínčanmi bol podkopaný izraelsko-
palestínskym násilím v období od roku 2001 do februára 2005.
Izrael sa v roku 2005 unilaterálne oddelil od pásma Gazy,
evakuovať osadníkov a jeho armádu a súčasne si zachovať
kontrolu nad väčšinou vstupných bodov do pásma Gazy. Voľba
Hamasu v čele palestínskej legislatívnej rady v roku 2006
dočasne zmrazila vzťahy medzi Izraelom a Palestínskou
samosprávou (PA). Izrael uskutočnil 34-dňový konflikt s
Hezbollahom v Libanone od júla do augusta 2006 a 23-dňový
konflikt s Hamasom v pásme Gazy v období od decembra
2008 do januára 2009. V novembri 2012 sa Izrael zúčastnil na
siedmom dňovom konflikte s Hamasom v pásme Gazy. Priame
rozhovory s Palestínčanmi, ktoré boli naposledy spustené v júli
2013, ale boli prerušené v apríli 2014. Rozhovory predstavovali
štvrté sústredené úsilie o vyriešenie otázok konečného stavu
medzi stranami, pretože boli prvýkrát diskutované v Camp
David v roku 2000. O tri mesiace neskôr Hamas a ďalšie
militantné skupiny spustili rakety do Izraela,

Geografia - Izrael

Kde na svete je Izrael? Umiestnenie
tejto krajiny je Blízky východ, hraničiaci so Stredozemným
morom, medzi Egyptom a Libanonom. Celková plocha krajiny



Izrael je 20,770 km2, z čoho 20,330 km2 je zem. Takže to nie
je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: Negev púšte na juhu; nízka pobrežná rovina;
centrálne hory; Údolie Rift Jordan. Izrael má najnižší bod Mŕtve
more -431 m, najvyšší bod Har Meron 1,208 m. Podnebie je ;
horúce a suché v južnej a východnej púštnej oblasti.

Obyvatelia - Izrael
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Izrael. To číslo

je: 8,299,706 (7/2017 odhad) (includes populations of the
Golan Heights of Golan Sub-District and also East Jerusalem,
which was annexed by Israel after 1967). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Židovské 74,7% (z
toho 76,3% z Európy / Ameriky / Oceánie - narodený v krajine
16,2%, narodený v Afrike 4,8%, narodený v Ázii 2,7%), non-
židovský 25,2% (väčšinou Arabský) (2016 est.). Aké sú
jazyky v krajine Izrael? hebrejsky (oficiálny), arabský (oficiálne
používaný pre arabskú menšinu) cudzí jazyk). A náboženstvá:
židovská 74,7%, moslimská 17,7%, kresťanská 2%, družina
1,6%, ostatné 4% (2016 tis.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 29.9 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 82.5
rok. Kde ľudia žijú v krajine Izrael? Tu: obyvateľov
sústredených v Tel Avive av jeho okolí, ako aj okolo Galilejské
more; juh zostáva riedko osídlený s výnimkou pobrežia
Aqabského zálivu. Hlavné mestské oblasti krajiny Izrael sú: Tel
Aviv-Yafo 3,608 milióna; Haifa 1,097 milióna; Jeruzalem



(vyhlásený kapitál) 839 000 (2015).
Vláda a hospodárstvo - Izrael
Hlavné mesto krajiny Izrael je Jeruzalem; poznámka - USA

uznali Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela v decembri 2017 bez
toho, aby zaujali stanovisko k špecifickým hraniciam suverenity
Izraela a typ vlády parlamentnej demokracie. Poďme sa pozrieť
na správne rozdelenie - 6 okresy (mehozot, singular - mehoz);
Centrálne, Haifa, Jeruzalem, Severná, Južná, Tel Aviv
14.5.1948. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Izrael, dôležité
priemyselné produkty sú (vrátane letectva, komunikácie, návrh
a výroba počítača, lekárska elektronika, optické vlákna),
drevené a papierové výrobky, potaše a fosfáty, potraviny,
nápoje a tabak, lúh sodný, cement, liečivá, stavebníctvo, kovy
plasty, rezané diamanty, textil, footwea. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Citrusov, ; hovädzie mäso,
hydina, mliečne výrobky. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
stroje a zariadenia, softvér, rezané diamanty, poľnohospodárske
výrobky, chemikálie, textil a odevy a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú USA 29,3%, Hongkong 7,4%, Veľká
Británia 6,5%, Čína 5,5% 4,2% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú suroviny, vojenské zariadenia, investičné
tovary, surové diamanty, palivá, obilniny, spotrebný tovar a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú USA 12,2%, Čína
8,9%, Švajčiarsko 6,4%, Nemecko 6,1%, Belgicko 5,9% ,
Taliansko 4% (2016). Ako bohatá je krajina Izrael a ako bohatí
sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $36,200 (2017 odhad). To znamená, že životná úroveň
je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na



osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 22%.

Mapa - Izrael
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mapa Taliansko. Ale začneme s vlajkou Taliansko tu:
 

Taliansko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Taliansko? Začnime týmto:

Taliansko sa stalo národným štátom v roku 1861, kedy boli
regionálne štáty polostrova spolu so Sardíniou a Sicíliou
spojené pod kráľom Victorom Emmanuelom II. Éra
parlamentnej vlády sa skončila na začiatku dvadsiateho
storočia, keď Benito Mussolini založil fašistickú diktatúru. Jeho
spojenectvo s nacistickým Nemeckom viedlo k porážke
Talianska v druhej svetovej vojne. Demokratická republika
nahradila monarchiu v roku 1946 a nasledovalo ekonomické
oživenie. Taliansko je členom charty NATO a Európskeho
hospodárskeho spoločenstva (EHS) a jeho následných
nástupcov ES a EÚ. Bolo to v popredí európskeho
hospodárskeho a politického zjednotenia, ktoré sa stalo členom
hospodárskej a menovej únie v roku 1999. Trvalé problémy
zahŕňajú pomalý hospodársky rast, vysokú nezamestnanosť
mladých a žien, organizovaný zločin, korupciu,

Geografia - Taliansko



Kde na svete je Taliansko?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Európa, polostrov
prechádzajúci do centrálneho Stredozemného mora,
severovýchodne od Tuniska. Celková plocha krajiny Taliansko
je 301,340 km2, z čoho 294,140 km2 je zem. Takže to je
pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: väčšinou drsné a hornaté; niektoré pláne,
pobrežné nížiny. Taliansko má najnižší bod Stredozemné more 0
m, najvyšší bod Mont Blanc (Monte Bianco) de Courmayeur
4,748 m (stredný vrch Mont Blanc). Podnebie je prevažne
stredomorských; vysokohorský na ďalekom severe; horúce,
suché na juhu.

Obyvatelia - Taliansko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Taliansko. To

číslo je: 62,137,802 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? taliančina (zahŕňa malé zhluky nemeckých,
francúzskych a slovinsko-talianskych na severe a albánsko-
talianskych a grécko-talianskych na juhu). Aké sú jazyky v
krajine Taliansko? taliančina (úradná), nemčina - región Alto
Adige je prevažne nemecky hovoriaci), francúzština (malá



francúzsky hovorujúca menšina v regióne Valle d'Aosta),
slovinčina (slovinčina hovoriace menšina v oblasti Terst-
Gorizia). A náboženstvá: Christian 80% (v drvivej väčšine
rímsky katolík s veľmi malými skupinami svedkov a
protestantmi Jehovovými), Moslim (asi 800 tisíc až 1 milión),
ateista a agnostik 20%. Koľko rokov je ľudom v priemere?
45.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 82.3 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Taliansko? Tu: Napriek výrazným vzorom s
priemyselnom severe a agrárneho juhu, vo väčšine krajín, s
pobrežnými oblasťami, údolím rieky Po a mestskými centrami
(najmä v Miláne, Ríme a v Neapole), existuje atraktívna
populácia. Hlavné mestské oblasti krajiny Taliansko sú: RÍZ
(hlavné mesto) 3,718 milióna; Milán 3,099 miliónov; Neapol
2,202 milióna; Turín 1,765 milióna; Palermo 853 000; Bergamo
840 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Taliansko
Hlavné mesto krajiny Taliansko je Rím a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 15 regiónov (Regioni, singulární - regione) a 5
autonómnych oblastí (Regioni autonome, singulární - Regione
autonoma). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Taliansko, dôležité
priemyselné produkty sú turistika, stroje, železa a ocele,
chemikálie, spracovanie potravín, textil, motorové vozidlá,
odevy, obuv, keramika. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú ovocia, zeleniny, hrozna, zemiakov, cukrovej repy, sójových
bôbov, obilia, olív; hovädzie mäso, mliečne výrobky; rybárska.



Najdôležitejšie vývozné komodity sú strojárske výrobky, textil a
odevy, výrobné stroje, motorové vozidlá, potraviny, nápoje a
tabak; minerály, neželezné kovy a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Nemecko 12,6%, Francúzsko 10,5%, USA
8,9%, Spojené kráľovstvo 5,4%, Španielsko 5%, Švajčiarsko
4,6% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú strojárske
výrobky, chemikálie, dopravné zariadenia, energetické výrobky,
minerály a neželezné kovy, textil a odevy; potraviny, nápoje,
tabak a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Nemecko
16,3%, Francúzsko 8,9%, Čína 7,5%, Holandsko 5,5%,
Španielsko 5,3%, Belgicko 4,9% (2016). Ako bohatá je
krajina Taliansko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $38,000 (2017
odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 29.9% (2012 odhad).

Mapa - Taliansko
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Jamajka - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Jamajka? Začnime týmto:

Ostrov - objavený Christopher Columbus v roku 1494 - bol
usadený španielsky začiatkom 16. storočia. Rodáci Taino, ktorí
po stáročia obývali Jamajku, boli postupne vyhladení a
nahradení africkými otrokmi. Anglicko zachytilo ostrov v roku
1655 a založilo pestovateľskú ekonomiku založenú na cukre,
kakau a káve. Zrušenie otroctva v roku 1834 oslobodilo štvrť
milióna otrokov, z ktorých mnohí sa stali malými
poľnohospodári. Jamajka postupne zvyšovala svoju nezávislosť
od Británie. V roku 1958 sa pripojila k ostatným kolumbijským
kolumbijským kolóniám pri formovaní Federácie Západných
Indov. Jamajka získala úplnú nezávislosť, keď sa v roku 1962
stiahla z federácie. Zhoršujúce sa hospodárske podmienky v
priebehu sedemdesiatych rokov viedli k opakovanému násiliu,
keďže súperove gangy, ktoré sa združili s hlavnými politickými
stranami, sa vyvinuli do silných sietí organizovaného zločinu
zapojených do medzinárodného pašovania drog a prania
špinavých peňazí. Násilná kriminalita, obchodovanie s drogami
a chudoba predstavujú pre vládu významné výzvy. Mnohé
vidiecke a rekreačné oblasti však zostávajú relatívne bezpečné
a významne prispievajú k hospodárstvu.

Geografia - Jamajka



Kde na svete je Jamajka?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrov v Karibskom mori,
južne od Kuby. Celková plocha krajiny Jamajka je 10,991
km2, z čoho 10,831 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou hôr, s úzkym, diskontinuálnym pobrežné
pláni. Jamajka má najnižší bod Karibské more 0 m, najvyšší
bod Blue Mountain Peak 2256. Podnebie je tropických;
horúce, vlhké; miernej interio.

Obyvatelia - Jamajka
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Jamajka. To

číslo je: 2,990,561 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? čierna 92,1%, zmiešaná
6,1%, východná indická 0,8%, ostatná 0,4%, nespecifikovaná
0,7% (2011 est.). Aké sú jazyky v krajine Jamajka? angličtina,
angličtina patois. A náboženstvá: Protestant 64,8% (vrátane
adventistov sedemdňového dňa 12,0%, letovných 11,0%, iných
cirkví Božích 9,2%, novej zákonnej cirkvi Boha 7,2%,
baptistov 6,7%, cirkvi Božiej na Jamajke 4,8%, cirkvi Boha
proroctva 4,5% Anglická 2,8%, cirkevná cirkevná 2,1%,
metodická 1,6%, revitalizovaná 1,4%, bratská 0,9% a
moravská 0,7%), rímsky katolík 2,2%, svedok Jehovov 1,9%,
rastafarián 1,1%, iný 6,5%, žiadny 21,3% 2,3% (2011 est.).



Koľko rokov je ľudom v priemere? 26 rok. Musíme dodať, že
toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 73.7 rok. Kde ľudia žijú v krajine Jamajka?
Tu: hustota zaľudnenia je v celom vysoká, ale zvyšuje sa v
Kingston, Montego Bay a Port Esquivel a jeho okolie. Hlavné
mestské oblasti krajiny Jamajka sú: Kingston (kapitál) 588000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Jamajka
Hlavné mesto krajiny Jamajka je Kingston a typ vlády

parlamentná demokracia (parlament) pod ústavnou monarchiou;
oblasť Commonwealthu. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 14 farnosti; Clarendon, Hanover, Kingston,
Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint
Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint
Thomas, Trelawny, Westmoreland. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Jamajka, dôležité priemyselné produkty sú turistika z
mäkkýšov , bauxit / alumina, poľnohospodárske spracovanie,
ľahké výrobky, rum, cement, kovy, papier, chemické výrobky,
telekomunikácie. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
cukrová trstina, banány, káva, citrusy, sladké zemiaky, akky,
zelenina; hydina, kozy, mlieko;. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú oxidu hlinitého, bauxitu, cukru, rumu, kávu, ,
minerálne palivá a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
USA 40,8%, Kanada 11,9%, Holandsko 10,2%, Rusko 5,8%,
Veľká Británia 4,1% (2016),. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú potraviny a ďalšie spotrebný tovar, priemyselných,
paliva, diely a príslušenstvo kapitálových statkov, strojov a



dopravných prostriedkov, stavebné materiály a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú US o 39% , Trinidad a Tobago 7,2%,
Čína 6,4%, Japonsko 6,2%, Mexiko 4,1% (2016). Ako
bohatá je krajina Jamajka a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $9,200 (2017
odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
16.5% (2009 odhad).

Mapa - Jamajka
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Japonsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Japonsko? Začnime týmto:

V roku 1603, po desaťročiach občianskej vojny, šógunát
Tokugawa (vojenská, dynastická vláda) odštartoval dlhodobú
relatívnu politickú stabilitu a izoláciu od zahraničného vplyvu. Po
viac ako dve storočia táto politika umožnila Japonsku
vychutnať si rozkvet svojej domácej kultúry. Japonsko otvorilo
svoje prístavy po podpísaní zmluvy Kanagawa s USA v roku
1854 a začalo sa intenzívne modernizovať a industrializovať.
Počas konca 19. a začiatku 20. storočia sa Japonsko stalo
regionálnou mocou, ktorá dokázala poraziť sily Číny aj Ruska.
Obývala Kórea, Formosa (Taiwan) a južný ostrov Sachalin. V
rokoch 1931-32 Japonsko obsadilo Manchuriu a v roku 1937
začalo rozsiahlu inváziu do Číny. Japonsko zaútočilo na
americké sily v roku 1941 - ktorý vstúpil do druhej svetovej
vojny - a čoskoro obsadil veľa východnej a juhovýchodnej
Ázie. Po porážke v druhej svetovej vojne sa Japonsko vrátilo,
aby sa stalo ekonomickou silou a spojencom USA. Zatiaľ čo
cisár si zachováva svoj trón ako symbol národnej jednoty,
zvolení politici majú skutočnú rozhodovaciu silu. Po troch
desaťročiach bezprecedentného rastu zaznamenalo japonské
hospodárstvo výrazné spomalenie od 90. rokov, ale krajina
zostáva ekonomickou silou. V marci 2011 japonské najsilnejšie
zemetrasenie a sprievodné cunami zničili severovýchodnú časť
ostrova Honshu, zabili tisíce ľudí a poškodili niekoľko



jadrových elektrární. Katastrofa postihla ekonomiku krajiny a
jej energetickú infraštruktúru a testovala jej schopnosť riešiť
humanitárne katastrofy.

Geografia - Japonsko

Kde na svete je Japonsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná Ázia, ostrovný reťazec
medzi Severným Tichým oceánom a Japonskom morom,
východne od Kórejského polostrova. Celková plocha krajiny
Japonsko je 377,915 km2, z čoho 364,485 km2 je zem. Takže
to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou drsné a hornaté. Japonsko
má najnižší bod Hachiro-gata -4 m, najvyšší bod Mount Fuji 3
776 m. Podnebie je pohybuje od tropických na juhu až po
chladné mierne na severe.

Obyvatelia - Japonsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Japonsko. To

číslo je: 126,451,398 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? Japonci 98,5%, Korejci
0,5%, Číňania 0,4%, Ostatné 0,6%. Aké sú jazyky v krajine
Japonsko? Japonský. A náboženstvá: šintoizmus 79,2%,
Budhizmus 66,8% Kresťanstvo 1,5%, ostatné 7,1%. Koľko
rokov je ľudom v priemere? 47.3 rok. Musíme dodať, že toto



číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 85.3 rok. Kde ľudia žijú v krajine Japonsko?
Tu: Všetky primárne a sekundárne regióny s vysokou hustotou
obyvateľstva ležia na pobreží; jedna tretina obyvateľstva sídli v
Tokiu a okolo neho na centrálnej rovine (Kanto Plain). Hlavné
mestské oblasti krajiny Japonsko sú: Tokyo (hlavné mesto)
38.001 miliónov; Osaka-Kobe 20,238 milióna; Nagoya 9,406
milióna; Kitakyushu-Fukuoka 5,51 milióna; Shizuoka-
Hamamatsu 3 369 miliónov; Sapporo 2,571 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Japonsko
Hlavné mesto krajiny Japonsko je Tokio a typ vlády

Parlamentná ústavná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 47 prefektúr; Aichi, Akita, Aomori, Chiba,
Fukushima, Gifu, Gunma, Hirošima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki,
Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Osaka, Saga, Saitama,
Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokio, Tottori,
Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Japonsko, dôležité priemyselné
produkty sú medzi najväčší a technologicky najmodernejší
výrobcovia motorových vozidiel ocele a neželezných kovov,
lodí, chemikálií, textilu, spracovaných potravín. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú zelenina, ryža, ryby, hydina,
ovocie, mliečne výrobky, bravčové mäso, hovädzie mäso,
kvetiny, zemiaky / taros / yams, cukrová trstina, čaj, strukoviny,
pšenica a jačmeň. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
motorových vozidiel 14,9%; výrobky zo železa a ocele - 5,4%;
polovodiče 5%; auto diely 4,8%; zariadenia na výrobu energie



3,5%; plastové materiály 3,3% (v roku 2014), a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 20,2%, Čína
17,7%, Južná Kórea 7,2%, Hongkong 5,2%, Thajsko 4,3%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropné 16,1%;
tekutý zemný plyn 9,1%; oblečenie 3,8%; polovodiče 3,3%;
uhlie 2,4%; audio a vizuálne zariadenia 1,4% (2014 est.) a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 25,8%, USA
11,4%, Austrália 5%, Južná Kórea 4,1% (2016). Ako bohatá
je krajina Japonsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $42,700 (2017
odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 16.1% (2013 odhad).

Mapa - Japonsko
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Jersey

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Jersey.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Jersey. Ale začneme s vlajkou Jersey tu:
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Jersey - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Jersey? Začnime týmto:

Jersey a ostatné Normanské ostrovy predstavujú posledné
pozostatky stredovekého Dukedom Normandie, ktoré sa
ovládli vo Francúzsku aj Anglicku. Tieto ostrovy boli jedinou
britskou pôdou obsadenou nemeckými jednotkami v druhej
svetovej vojne. Jadrová štvrť Jersey je závislá od britskej
koruny, ale nie je súčasťou Veľkej Británie alebo EÚ. Vláda
Spojeného kráľovstva je však ústavne zodpovedná za svoju
obranu a medzinárodné zastúpenie.

Geografia - Jersey

Kde na svete je Jersey? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Európa, ostrov v kanále v La Manche,
severozápadne od Francúzska. Celková plocha krajiny Jersey
je 116 km2, z čoho 116 km2 je zem. Takže toto je pomerne
malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: mierne valcovanie plávajúce s nízkymi nerovnými
kopcami pozdĺž severného pobrežia. Jersey má najnižší bod



Kanál 0 m, najvyšší bod Les Platons 136 m. Podnebie je
mierne; mierne zimy a chladné letá.

Obyvatelia - Jersey
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Jersey. To číslo

je: 98,840 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? Jersey 46,4%, Veľká Británia 32,7%, portugalsky /
Madeiran 8,2%, poľský 3,3%, írskej, francúzskej a druhý biely
7,1%, ostatní 2,4% (2011 est.). Aké sú jazyky v krajine
Jersey? English 94,5% ( úradné), portugalský 4,6%, ostatní
0,9% (2001 sčítanie ľudu). A náboženstvá: protestant
(anglikáni, Baptist, zborový Nový kostol, metodistická,
Presbyterian), rímsky katolík. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 38 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81.9
rok. Kde ľudia žijú v krajine Jersey? Tu: pomerne Rovnomerné
rozloženie; žiadne pozoruhodné trendy. Hlavné mestské oblasti
krajiny Jersey sú: nevedno.

Vláda a hospodárstvo - Jersey
Hlavné mesto krajiny Jersey je Saint Helie a typ vlády

parlamentnej demokracie (zhromaždenie štátov Jersey);
korunná závislosť Spojeného kráľovstva. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - žiadna (britská korunná závislosť);
neexistujú administratívne rozdiely prvého poriadku podľa
definície vlády USA, ale existuje 12 farností; Grouville, Saint
Brelade, svätý Ján, svätý Vavrinca, svätý Martin, svätá Mária,
svätý Ouen, svätý Peter, svätý Spasiteľ a Trojica. Pokiaľ ide o



ekonomiku krajiny Jersey, dôležité priemyselné produkty sú
cestovný ruch, bankovníctvo a financie, mliekárenstvo,
elektronika. Dôležité poľnohospodárske produkty sú , karfiol,
paradajky; hovädzie mäso, mliečne výrobky. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú ľahké priemyselné a elektrické tovary,
mliečne výrobky, potraviny, textil, kvetiny a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú nevedno. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú stroje a dopravné zariadenia, priemyselné výrobky,
potraviny, minerálne palivá, chemikálie a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina Jersey
a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $49,500 (2015 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Jersey
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Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Jordánsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Jordánsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Jordánsko. Ale začneme s vlajkou Jordánsko tu:
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Jordánsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Jordánsko? Začnime týmto:

Po prvej svetovej vojne a rozpadu Osmanskej ríše, Liga
národov udelila Britániu mandát vládnuť veľa z Blízkeho
východu. Británia na začiatku dvadsiateho storočia vymedzila
poloostnický región Transjordán z Palestíny. Táto oblasť získala
svoju nezávislosť v roku 1946 a neskôr sa stala Jordánskym
hášimovským kráľovstvom. Kráľ Husajn (1953-99) úspešne
prekonal konkurenčný tlak veľkých mocností (USA, ZSSR a
Veľkej Británie), rôznych arabských štátov, Izraela a veľkého
vnútorného palestínskeho obyvateľstva. Jordánsko stratilo
Západný breh Izraelu v šesťdňovej vojne v roku 1967. Kráľ
Husajn sa v roku 1988 natrvalo vzdal Jordánskych nárokov na
Západný breh; v roku 1994 podpísal mierovú zmluvu s
Izraelom. Kráľ Abdalláh II, najstarší syn kráľa Husajna, prevzal
trón po smrti svojho otca v roku 1999. Zaviedol skromné 
politické a ekonomické reformy vrátane prijatia nového
volebného zákona na začiatku roka 2016 pred parlamentnými
voľbami, ktoré sa konali v septembri. Islamský akčný front,
ktorý je politickým ramenom Jordánskeho moslimského
bratstva, sa vrátil do parlamentu s 15 kreslami po bojkotovaní
predchádzajúcich dvoch volieb v rokoch 2010 a 2013.

Geografia - Jordánsko



Kde na svete je Jordánsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Blízky východ, severozápadne od
Saudskej Arábie, medzi Izraelom (na západe) a Irakom.
Celková plocha krajiny Jordánsko je 89,342 km2, z čoho
88,802 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou púštna
náhorná plošina na východe, horská oblasť na západe; Veľké
údolie Rift oddeľuje východné a západné brehy Jordánu Rive.
Jordánsko má najnižší bod Mrtvé more -431 m, najvyšší bod
Jabal Umm ad Dami 1 854 m. Podnebie je prevažne
vyprahnutá púšť; dažďová sezóna na západe (od novembra do
apríla).

Obyvatelia - Jordánsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Jordánsko. To

číslo je: 10,248,069. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? arabských 98%, cirkasiánskych 1%,
arménskych 1%. Aké sú jazyky v krajine Jordánsko? Arabčina
(úradný), angličtina (všeobecne chápaný medzi hornou a
strednej triedy). A náboženstvá: moslimské 97,2% (oficiálne,
prevažne sunniti), Christian 2,2% (väčšinovú grécku ortodoxné,
ale niektorí gréckych a rímskych katolíkov, sýrskej ortodoxnej,



Coptic ortodoxnej, arménskej ortodoxnej, a Protestantské
denominácie), budhistické 0,4%, hinduistické 0,1%, židovské.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 22.5 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 74.8 rok. Kde ľudia žijú v krajine Jordánsko?
Tu: Populácie ťažko sústredené na západe a najmä na
severozápade v hlavnom meste Ammánu av jeho okolí; veľká,
ale menšia populácia sa nachádza na juhozápade pozdĺž
pobrežia Aqabského zálivu. Hlavné mestské oblasti krajiny
Jordánsko sú: Amman (hlavné mesto) 1.155 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Jordánsko
Hlavné mesto krajiny Jordánsko je Amman a typ vlády

parlamentnej ústavnej monarchie. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 12 správcov (muhafazat, singular - muhafazah);
"Ajlun, Al'Aqabah, Al Balqa", Al Karak, Al Mafraq, Al-
Asimah (Amman), At Tafilah, Az Zarqa, Irbid, Jarash, Ma'an,
Madaba. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Jordánsko, dôležité
priemyselné produkty sú turistika, informačné technológie,
odevy, hnojivá, potaše, fosfát ťažba, liečivá, rafinácia ropy,
cement, anorganické chemikálie, ľahká výroba. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Citrusov, paradajok, uhoriek,
olív, jahôd, kôstkového ovocia; ovce, hydina, mliečna.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú textil, hnojivá, potaše,
fosfáty, zelenina, a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
USA 25,2%, Saudská Arábia 14,2%, India 8,4%, Irak 6,8%,
Spojené arabské emiráty 5,6%, Kuvajt 5,1% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropa, rafinované ropné



produkty, stroje, dopravné zariadenia, železo, obilniny a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 14%, Saudská
Arábia 11.8% , USA 7,4%, Nemecko 4,8%, Taliansko 4,7%,
Spojené arabské emiráty 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina
Jordánsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $12,500 (2017 odhad). To je
celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt
na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady
na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 14.2% (2002 odhad).

Mapa - Jordánsko
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Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Kazachstan

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kazachstan.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Kazachstan. Ale začneme s vlajkou Kazachstan tu:
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Kazachstan - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kazachstan? Začnime

týmto: Etnické kazašci, zmes tureckých a mongolských
kočovných kmeňov, ktorí sa do regiónu presťahovali do 13.
storočia, boli len zriedka jednotní ako jeden národ. Oblasť bola
dobytá Ruskom v 18. storočí a Kazachstan sa stal sovietskou
republikou v roku 1936. Sovietska politika znížila počet
etnických kazašov v tridsiatych rokoch minulého storočia a
umožnila neetnickým kazašom, aby prevyšovali počet miestnych
obyvateľov. Počas 50. a 60. rokov 20. storočia v programe
"Virgin Lands" boli sovietskych občanov povzbudzovaní, aby
pomáhali pestovať severné pastviny Kazachstanu. Tento prílev
prisťahovalcov (väčšinou Rusov, ale aj niektorých iných
deportovaných národností) ešte viac narušil etnickú zmes.
Nemuslimské etnické menšiny sa od polovice deväťdesiatych
rokov 20. storočia vzdali Kazachstanu vo veľkom počte a
národný program repatrioval asi milión etnických Kazachstanov
späť do Kazachstanu. Tieto trendy umožnili kazašom opäť
získať tituly. Tento dramatický demografický posun tiež
podkopal predchádzajúcu náboženskú rozmanitosť a urobil
krajinou viac ako 70% moslimov. Kazachstánske hospodárstvo
je väčšie ako hospodárstvo všetkých ostatných krajín strednej
Ázie, ktoré sú z veľkej časti dôsledkom rozsiahlych prírodných
zdrojov krajiny. Súčasné otázky zahŕňajú: rozvoj súdržnej
národnej identity, rozširovanie rozvoja obrovských



energetických zdrojov krajiny a ich export na svetové trhy,
diverzifikáciu hospodárstva, posilnenie hospodárskej
konkurencieschopnosti Kazachstanu a posilnenie vzťahov so
susednými štátmi a zahraničnými mocnosťami. Astana úspešne
usporiadala medzinárodne uznávanú expozíciu v roku 2017.
Trojmesačná Expo 2017, tému Future Energy, bola prvá takáto
výstava bývalého sovietskeho štátu.

Geografia - Kazachstan

Kde na svete je Kazachstan?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Ázia, severozápadne od
Číny; malá časť západne od rieky Ural (najväčšia východná
Európa). Celková plocha krajiny Kazachstan je 2,724,900
km2, z čoho 2,699,700 km2 je zem. Takže to je veľmi veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: rozsiahla plochá stepa sa rozprestiera od Volhy na
západe až po Altai hory na východe a od roviny západnej Sibír
na severe až po oázy a púšte Strednej Ázie na juhu. Kazachstan
má najnižší bod Vpadina Kaundy -132 m, najvyšší bod Khan
Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6995 m. Podnebie je
kontinentálne, studené zimy a horúce leto, suchá a poloriadna.

Obyvatelia - Kazachstan



Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kazachstan.
To číslo je: 18,556,698 (7/2017 odhad). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Kazašský (Qazaq)
63,1%, ruský 23,7%, Uzbek 2,9%, ukrajinský 2,1%, ujgurskej
1,4%, Tatar 1,3%, Nemecký 1,1%, ostatný 4,4% (2009 est.).
Aké sú jazyky v krajine Kazachstan? Kazašský (oficiálny,
Qazaq) 74% (rozumieť hovorenému jazyku), ruský (oficiálny,
používaný v každodennom živote označovaný ako "jazyk
interetnickej komunikácie") 94.4% ) (V roku 2009). A
náboženstvá: Moslim 70,2%, kresťan 26,2% (hlavne ruskí
pravoslávni), iní 0,2%, ateistí 2,8%, nešpecifikovaní 0,5% (rok
2009). Koľko rokov je ľudom v priemere? 30.6 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 71.1 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Kazachstan? Tu: väčšina krajiny vykazuje nízku hustotu
obyvateľstva, najmä interiér; populačné zoskupenia sa objavujú
v mestských aglomeráciách na ďalekom severnom a južnom
úseku krajiny. Hlavné mestské oblasti krajiny Kazachstan sú:
Almaty 1,523 milióna; Astana (hlavné mesto) 759.

Vláda a hospodárstvo - Kazachstan
Hlavné mesto krajiny Kazachstan je Astana a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 14 provincií (oblyslar, singular - oblys) a 2 mestá
(qalalar, singular - qala); Almaty, Aqmola (Kokshetau),
Aqtobe, Astana, Atyrau, Batys Qazaqstan [West Kazachstan]
(ústne), Mangghystau (Aqtau), Ongtustik Qazaqstan
[Shymkent], Pavlodar, Qaraghandy, Qostanay, Qyzylorda ,



Zhambyl (Taraz). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kazachstan,
dôležité priemyselné produkty sú ropa, uhlie, železná ruda,
mangán, chromit, olovo, zinok, meď, titán, bauxit, zlato,
striebro, fosfáty, síra, urán, železo a oceľ; traktory a iné
poľnohospodárske stroje, elektromotory, stavebné materiály.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Obilie (väčšinou jarná
pšenica a jačmeň), zemiaky, zelenina, melóny; hospodárske
zvieratá. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa a ropné
produkty, zemný plyn, železné kovy, chemikálie, stroje, obilie,
vlna, mäso, uhlie a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Taliansko 20.3%, Čína 11.5% %, Holandsko 8,9%,
Švajčiarsko 7,3%, Francúzsko 4,9% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a zariadenia, kovové výrobky,
potraviny a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Rusko
36,2%, Čína 14,5%, Nemecko 5,7%, USA 5,1%. Ako bohatá
je krajina Kazachstan a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $26,100 (2017
odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 2.7% (2015 odhad).

Mapa - Kazachstan
 



Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Keňa

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Keňa.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Keňa. Ale začneme s vlajkou Keňa tu:
 

Keňa - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Keňa? Začnime týmto:

Zakladajúci prezident a oslobodzovacia bojová ikona Jomo
Kenyatta viedol Keňu z nezávislosti v roku 1963 až do svojej
smrti v roku 1978, keď sa podpredseda Daniela MOI prevzal
moc v ústavnej postupnosti. Táto krajina bola de facto
jednostranným štátom od roku 1969 do roku 1982, po uplynutí
ktorého vládna Kene africká národná únia (KANU) zmenila

http://mapsguides.com/


ústavu, aby sa stala jedinou právnou stranou v Keni. MOI
pristúpila k vnútornému a vonkajšiemu tlaku na politickú
liberalizáciu koncom roka 1991. Etnicky zlomená opozícia
nedokázala odstrániť KANU od moci vo voľbách v rokoch
1992 a 1997, ktoré boli poznačené násilím a podvodom, ale
boli považované za všeobecne odzrkadľujúce vôľu Keňskí
ľudia. Prezident MOI odišiel v decembri 2002 po
spravodlivých a pokojných voľbách. Mwai Kibaki, ktorý
pracuje ako kandidát multietnickej, zjednotenej opozičnej
skupiny, Národnej dúhovej koalície (NARC), porazil kandidáta
KANU Uhuru Kenyattu, syna zakladajúceho prezidenta Jomo
Kenyatty, a prevzal predsedníctvo po kampani zameranej na
protikorupčnú platformu. Znovuzvolenie Kibakiho v decembri
2007 prinieslo obvinenia z volebnej manipulácie kandidáta na
oranžové demokratické hnutie (ODM) Raila Odinga a
rozpustilo dva mesiace násilia, v ktorom zomrelo približne 1100
ľudí. Sprostredkovanie sponzorované Africkou úniou, ktoré
viedol bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan koncom
februára 2008, vyústilo do dohody o zdieľaní moci, vďaka
ktorej sa Odinga dostala do vlády v obnovenej funkcii
predsedu vlády. Dohoda o rozdelení moci zahŕňala širokú
reformnú agendu, ktorej ústredným prvkom bola ústavná
reforma. V auguste 2010, Keňania vo veľkej miere prijali novú
ústavu v národnom referende. Nová ústava zaviedla dodatočné
kontroly a rovnováhy výkonnej moci a významné prenesenie
moci a zdrojov na 47 novovytvorených krajov. Taktiež
odstránila funkciu predsedu vlády po prvých prezidentských
voľbách podľa novej ústavy, ktorá sa uskutočnila v marci



2013. Uhuru Kenyatta vyhral voľby a v apríli 2013 bol prijatý
do funkcie; začal druhý termín v novembri 2017. Uhuru
Kenyatta vyhral voľby a v apríli 2013 bol zapísaný do funkcie;
začal druhý termín v novembri 2017. Uhuru Kenyatta vyhral
voľby a v apríli 2013 bol zapísaný do funkcie; začal druhý
termín v novembri 2017.

Geografia - Keňa

Kde na svete je Keňa? Umiestnenie
tejto krajiny je Východná Afrika, hraničiaca s Indickým
oceánom, medzi Somálskom a Tanzániou. Celková plocha
krajiny Keňa je 580,367 km2, z čoho 569,140 km2 je zem.
Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: nízko položených rovinách až
po stredné vysočiny rozdelené do Veľkého Rift Valley; úrodná
plošina na západe. Keňa má najnižší bod Indický oceán 0 m,
najvyšší bod Mount Keňa 5 199 m. Podnebie je pohybuje od
tropického pobrežia po sucho v.

Obyvatelia - Keňa
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Keňa. To číslo

je: 47,615,739. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu? Kikuyu
22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii



6%, Meru 6%, ostatné africké 15%, neafrické (ázijské,
európske a arabské. Aké sú jazyky v krajine Keňa? ) ,
Kiswahili (oficiálny), početné pôvodné jazyky. A náboženstvá:
kresťan 83% (protestant 47,7%, katolík 23,4%, iní kresťania
11,9%), moslimskí 11,2%, tradicionalisti 1,7%, ostatné 1,6%,
žiadne 2,4%, nespecifikované 0,2% ). Koľko rokov je ľudom
v priemere? 19.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 64.3
rok. Kde ľudia žijú v krajine Keňa? Tu: Populácie ťažko
sústredená na západe pozdĺž pobrežia jazera Victoria; iné
oblasti s vysokou hustotou zahŕňajú hlavné mesto Nairobi a na
juhovýchode pozdĺž pobrežia Indického oceánu. Hlavné
mestské oblasti krajiny Keňa sú: Nairobi (hlavné mesto) 3,915
milióna; Mombassa 1,104 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Keňa
Hlavné mesto krajiny Keňa je Nairobi a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 47 okresov; Baringo, Bometom, Bungoma, Busu,
Elbeyo / Marakwet, Embu, Garissa, Homa Bay, Isiolo,
Kajiado, Kakamega, Kerikho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii,
Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Machakos, Makueni ,
Marsabit, Meru, Migori, Mombasa, Murang'a, Nairobi,
Nakuru, Nandi, Narok, Nyamira, Nyandarua, Nyeri, Samburu,
Siaya, Taita / Taveta, Tana, Tharaka-Nithi, Trans Nzoia,
Turkana, Uasin Gishu , Vihiga, Wajir, West Pokot. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Keňa, dôležité priemyselné produkty sú
drobný spotrebný tovar (plast, nábytok, batérie, textil, odevy,



mydlá, cigarety, múka), poľnohospodárske výrobky,
záhradníctvo, rafinácia ropy; hliník, oceľ, olovo; čínska výroba,
cement, opravy komerčných lodí, cestovný ruch. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Čaj, káva, kukurica, pšenica,
cukrová trstina, ovocie, zelenina; mliečne výrobky, hovädzie
mäso, ryby, bravčové mäso, hydina, vajcia. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú čaj, záhradnícke výrobky, káva, ropné
produkty, ryby, cement a najdôležitejšími exportnými partnermi
sú Uganda 10.1%, Tanzánia 8.6%, USA 7.7%, Holandsko
7.4% , Pakistan 4,5% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú stroje a dopravné zariadenia, ropné produkty,
motorové vozidlá, železa a ocele, živice a plasty a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 24,1%, India
11,2%, Spojené arabské emiráty 7,7%, Japonsko 5,4%. Ako
bohatá je krajina Keňa a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $3,500 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
43.4% (2012 odhad).

Mapa - Keňa
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Kiribati

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kiribati.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Kiribati. Ale začneme s vlajkou Kiribati tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Kiribati - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kiribati? Začnime týmto:

Gilbertove ostrovy sa stali britským protektorátom v roku 1892
a kolóniou v roku 1915; boli zachytené japonskými v
tichomorskej vojne v roku 1941. Ostrov Makin a Tarawa boli
miesta významných amerických obojživelných víťazstiev nad
zakorenenými japonskými posádkami v roku 1943. Gilbertove
ostrovy získali britskú samosprávu v roku 1971 a úplnú
nezávislosť v roku 1979 pod novým názvom Kiribati. Spojené
štáty vzali všetky nároky na riedko osídlené skupiny Phoenix a
Line Island v zmluve o priateľstve s Kiribati v roku 1979.

Geografia - Kiribati

Kde na svete je Kiribati?
Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, skupina 33 koralových
atolov v Tichom oceáne, ktoré sa rozprestierajú na rovníku;
hlavné mesto Tarawa je asi na polceste medzi Havajom a
Austráliou. Celková plocha krajiny Kiribati je 811 km2, z čoho
811 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
nízko položené koralové atoly obkolesené rozsiahlymi útesmi.
Kiribati má najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší bod



nevýrazná nadmorská výška na Banabe 81 m. Podnebie je
tropických; morské, horúce a vlhké, moderované obchodnými
vetrami.

Obyvatelia - Kiribati
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kiribati. To

číslo je: 108,145 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? I-Kiribati 96,2%, I-Kiribati / zmiešané 1,8%,
Tuvaluan 0,2%, ostatné 1,8% (2015 est.). Aké sú jazyky v
krajine Kiribati? I-Kiribati,. A náboženstvá: Rímskokatolícky
57,3%, Kiribati zjednocujúci cirkev 31,3%, Mormon 5,3%,
Bahá'í 2,1%, Adventist siedmeho dňa 1,9%, ostatné 2,1%
(2015 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 24.6 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 66.5 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Kiribati? Tu: Pozostáva z troch rozložených v oblasti
približne hrubej veľkosti Indie; východné ostrovy Line a
centrálne ostrovy Phoenix sú riedko osídlené, ale západné
Gilbertove ostrovy sú niektoré z najhustejšie usadených miest
na svete, pričom hlavný ostrov Južná Tarawa sa môže pochváliť
hustotou obyvateľstva podobnou Tokiu alebo Hong Kongu.
Hlavné mestské oblasti krajiny Kiribati sú: Tarawa (hlavné
mesto) 46 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Kiribati
Hlavné mesto krajiny Kiribati je Tarawa a typ vlády

Prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 3 zemepisné celky: ostrovy Gilbert, ostrovy Line,



ostrovy Phoenix; (Banaba, Central Gilberts, Line Islands,
Severný Gilberts, Južný Gilberts, Tarawa) a 21 ostrovných rád
- jedno pre každý obyvateľov ostrovov (Abaiang, Abemama,
Aranuka, Arorae, Banaba, Beriem, Butaritari, Kanton,
Kiritimati, Kuria, Maiano, Makin, Marakei, Nikunau, Nonouti,
Onotoa, Tabiteuea, Tabuaeran, Tamana, Tarawa, Teraina).
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kiribati, dôležité priemyselné
produkty sú rybárčenie, remeslá. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú kopra, chlebovník, ryby. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú ryby, kokosové produkty a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Maroko 19,8%, Fidži 17,3%, Filipíny
10,2%, USA 10,1%, Vietnam 7,9%, Austrália 4,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, stroje a
zariadenia, rôzne výrobky, palivo a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Austrália 22,9%, NZ 20,9%, Fidži 14,1%,
Singapur 10,5%, Japonsko 8,1%, Čína 6,9% (2016). Ako
bohatá je krajina Kiribati a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $1,900 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
neznáme%.

Mapa - Kiribati
 



Veľmi odporúčame
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MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Kórejská ľudovodemokratická republika

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kórejská
ľudovodemokratická republika. Zahrnuté sú vybrané štatistiky,
prehľadná mapa a podrobná mapa Kórejská
ľudovodemokratická republika. Ale začneme s vlajkou
Kórejská ľudovodemokratická republika tu:
 

Kórejská ľudovodemokratická republika - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kórejská

ľudovodemokratická republika? Začnime týmto: Nezávislé
kráľovstvo pre veľa z jeho dlhej histórie, Kórea bola obsadená
Japonskom začína v roku 1905 po rusko-japonskej vojne. O
päť rokov neskôr Japonsko formálne pripojilo celý polostrov.
Po druhej svetovej vojne bola Kórea rozdelená na severnú

http://mapsguides.com/


polovicu, ktorá prichádza pod sovietskou sponzorovanou
komunistickou kontrolou. Po zlyhaní v kórejskej vojne (1950-
53) podmaniť si Kórejskú republiku (ROK) v južnej časti
násilím, Severná Kórea (KĽDR) pod jej zakladateľom
prezidentom KIM Il Sungom prijala politiku zdanlivého
diplomatického a ekonomická "sebadôvera" ako kontrola proti
vonkajšiemu vplyvu. KĽDR démonizovala USA ako hlavnú
hrozbu pre svoj sociálny systém prostredníctvom štátom
financovanej propagandy a formovala politické, ekonomické, a
vojenskej politiky okolo základného ideologického cieľa
prípadného zjednotenia Kórey pod kontrolou Pchjongjangu.
KIM Jong Il bol oficiálne vymenovaný za otcovho nástupcu v
roku 1980, pričom prevzal rastúcu politickú a riadiacu úlohu až
do smrti staršieho KIMa v roku 1994. KIM Jong Un bol
verejne odhalený ako nástupca jeho otca v roku 2010. Po
KIM Jong Il smrť v roku 2011, KIM Jong Un rýchlo prevzal
moc a teraz prijal väčšinu z jeho otca bývalých titulov a
povinností. Po desaťročiach zlého hospodárenia a nesprávnej
alokácii zdrojov sa KĽDR od polovice deväťdesiatych rokov
stretáva s chronickým nedostatkom potravín. V posledných
rokoch sa domáca poľnohospodárska produkcia v Severnej
Amerike zvýšila, ale stále nedosahuje dostatočné množstvo
potravín na zabezpečenie celej svojej populácie. KĽDR začala
zmierňovať obmedzenia, aby umožnila čiastočne súkromné trhy,
počnúc rokom 2002, ale urobila len málo ďalších snáh, aby
splnila svoj cieľ zlepšiť celkovú životnú úroveň. História
regionálnych vojenských provokácií v Severnej Kórei; šírenie
vojenských predmetov; vývoj rakiet s dlhým doletom;



Programy ZHN vrátane testov jadrových zariadení v rokoch
2006, 2009, 2013, 2016 a 2017; a masívne konvenčné
ozbrojené sily sú veľkým záujmom medzinárodného
spoločenstva a obmedzili medzinárodnú angažovanosť KĽDR,
najmä ekonomicky. Režim sa riadi politikou, ktorá si vyžaduje
súčasný rozvoj svojho programu jadrových zbraní a jeho
hospodárstva. história regionálnych vojenských provokácií;
šírenie vojenských predmetov; vývoj rakiet s dlhým doletom;
Programy ZHN vrátane testov jadrových zariadení v rokoch
2006, 2009, 2013, 2016 a 2017; a masívne konvenčné
ozbrojené sily sú veľkým záujmom medzinárodného
spoločenstva a obmedzili medzinárodnú angažovanosť KĽDR,
najmä ekonomicky. Režim sa riadi politikou, ktorá si vyžaduje
súčasný rozvoj svojho programu jadrových zbraní a jeho
hospodárstva. história regionálnych vojenských provokácií;
šírenie vojenských predmetov; vývoj rakiet s dlhým doletom;
Programy ZHN vrátane testov jadrových zariadení v rokoch
2006, 2009, 2013, 2016 a 2017; a masívne konvenčné
ozbrojené sily sú veľkým záujmom medzinárodného
spoločenstva a obmedzili medzinárodnú angažovanosť KĽDR,
najmä ekonomicky. Režim sa riadi politikou, ktorá si vyžaduje
súčasný rozvoj svojho programu jadrových zbraní a jeho
hospodárstva. najmä ekonomicky. Režim sa riadi politikou,
ktorá si vyžaduje súčasný rozvoj svojho programu jadrových
zbraní a jeho hospodárstva. najmä ekonomicky. Režim sa riadi
politikou, ktorá si vyžaduje súčasný rozvoj svojho programu
jadrových zbraní a jeho hospodárstva.

Geografia - Kórejská ľudovodemokratická republika



Kde na svete je Kórejská
ľudovodemokratická republika? Umiestnenie tejto krajiny je
Východná Ázia, severná polovica Kórejského polostrova
hraničiaca s Kórejskou zátokou a Japonskom morom, medzi
Čínou a Južnou Kóreou. Celková plocha krajiny Kórejská
ľudovodemokratická republika je 120,538 km2, z čoho
120,408 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
kopce a hory oddelené hlbokými úzkymi údoliami; široká
pobrežná rovina na západe, nespojitá na východe. Kórejská
ľudovodemokratická republika má najnižší bod Japonsko more
0 m, najvyšší bod Paektu-san 2,744 m. Podnebie je , zrážky sú
koncentrované v lete; dlhé, horké zimy.

Obyvatelia - Kórejská ľudovodemokratická republika
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kórejská

ľudovodemokratická republika. To číslo je: 25,248,140
(7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu? rasovo
homogénne; existuje malá čínska komunita a niekoľko
etnických japonských. Aké sú jazyky v krajine Kórejská
ľudovodemokratická republika? kórejských. A náboženstvá:
tradične budhistických a konfuciánskych, niektorých



kresťanských a synkritických Chondogyo (náboženstvo
nebeskej cesty). Koľko rokov je ľudom v priemere? 34 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 70.7 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Kórejská ľudovodemokratická republika? Tu:
obyvateľov sústredených v rovinách a nížinách; najmenej
osídlené regióny sú horské provincie susediace s čínskou
hranicou; Najväčšia koncentrácia sú v západných provinciách,
najmä v mestskej časti Pchjongjangu, a okolo Hungnam a
Wonsan na východnom. Hlavné mestské oblasti krajiny
Kórejská ľudovodemokratická republika sú: Pchjongjangu
(kapitál) 2863000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Kórejská
ľudovodemokratická republika

Hlavné mesto krajiny Kórejská ľudovodemokratická
republika je Pchjongjangu a typ vlády stave s jedinou politickou
stranou ; oficiálne štátne ideológie "Juche" alebo "národné
sebestačnosti. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 9
provincií (robiť, singulární a množné číslo) a 2 miest (si,
jednotné a množné). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kórejská
ľudovodemokratická republika, dôležité priemyselné produkty
sú vojenské výrobky; strojárstvo, elektrická energia,
chemikálie; ťažba (uhlie, železná ruda, vápenec, magnezit, grafit,
meď, zinok, olovo a drahé kovy), metalurgia; textil, spracovanie
potravín; cestovný ruch. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú ryža, kukurica, zemiaky, pšenica, sójové bôby, strukoviny,
hovädzie mäso, bravčové mäso, vajcia. Najdôležitejšie vývozné



komodity sú nerastov, hutníckych výrobkov, výroby (vrátane
výzbroje), textilu, poľnohospodárskych a rybárskych výrobkov
a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína 85,6% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropa, koksovateľné uhlie,
stroje a zariadenia, textil, obilie a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Čína 90,3%. Ako bohatá je krajina Kórejská
ľudovodemokratická republika a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $1,700
(2015 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
neznáme%.

Mapa - Kórejská ľudovodemokratická republika
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Kórejská republika

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kórejská
republika. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Kórejská republika. Ale začneme s vlajkou
Kórejská republika tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Kórejská republika - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kórejská republika?

Začnime týmto: Nezávislé kráľovstvo pre veľa z jeho dlhej
histórie, Kórea bola obsadená Japonskom začína v roku 1905
po rusko-japonskej vojne. V roku 1910 Tokio formálne
pripojilo celý polostrov. Kórea získala svoju nezávislosť po
tom, ako sa Japonsko vydalo do USA v roku 1945. Po druhej
svetovej vojne bola v južnej polovici Kórejského polostrova
založená demokraticky založená vláda (Kórejská republika,
ROK), zatiaľ čo komunistická vláda bola inštalovaná na severe
(Kórejská ľudovodemokratická republika, KĽDR). Počas
vojny v Kórei (1950-53) bojovali americkí vojaci a ozbrojené
sily OSN spolu s vojakmi ROK, aby bránili Južnú Kóreu pred
inváziou KĽDR podporovanou Čínou a Sovietskym zväzom.
Prímerstvo z roku 1953 rozdelilo polostrov pozdĺž
demilitarizovanej zóny približne na 38. rovnobežke. PARK
Chung-hee prevzal vedenie krajiny v roku 1961 prevratu.
Počas svojho režimu, od roku 1961 do roku 1979, Južná
Kórea dosiahla rýchly hospodársky rast, pričom príjem na
obyvateľa vzrástol na zhruba 17-násobok úrovne Severnej
Kórey. Južná Kórea uskutočnila svoje prvé slobodné
prezidentské voľby v rámci revidovanej demokratickej ústavy v
roku 1987, keď bývalý generálny riaditeľ ROK armády ROH
Tae-woo vyhral úzke preteky. V roku 1993 sa KIM Young-
sam (1993-98) stal prvým civilným prezidentom demokratickej



éry Južnej Kórey. Prezident KIM Dae-jung (1998-2003) získal
Nobelovu cenu za mier v roku 2000 za svoje príspevky k
demokracii Južnej Kórey a politike "Sunshine" angažovanosti so
Severnou Kóreou. Prezident PARK Geun-hye, dcéra bývalého
prezidenta ROK PARK Chung-hee, nastúpila vo februári 2013
ako prvý ženský vodca Južnej Kórey. V decembri 2016,
Národné zhromaždenie prijalo obžalobu proti prezidentovi
PARKOVI za údajné zapojenie sa do škandálu korupcie a
obchodovania s vplyvom, ktorý okamžite pozastavil
prezidentské úrady. Obžaloba bola potvrdená v marci 2017, čo
vyvolalo predčasné prezidentské voľby v máji 2017, ktoré
vyhralo MOON Jae-in. Južná Kórea bude hostiť zimné
olympijské hry vo februári 2018. Diskusia so Severnou Kóreou
prenikla počas veľa minulého desaťročia do vzájomných
vzťahov medzi Kóreou a zvýraznila severné útoky na
juhokórejskú loď a ostrov v roku 2010, DMZ v roku 2015 a
niekoľko jadrových a raketových testov v rokoch 2016 a
2017. čo vyvolalo predčasné prezidentské voľby v máji 2017,
ktoré vyhralo MOON Jae-in. Južná Kórea bude hostiť zimné
olympijské hry vo februári 2018. Diskusia so Severnou Kóreou
prenikla počas veľa minulého desaťročia do vzájomných
vzťahov medzi Kóreou a zvýraznila severné útoky na
juhokórejskú loď a ostrov v roku 2010, DMZ v roku 2015 a
niekoľko jadrových a raketových testov v rokoch 2016 a
2017. čo vyvolalo predčasné prezidentské voľby v máji 2017,
ktoré vyhralo MOON Jae-in. Južná Kórea bude hostiť zimné
olympijské hry vo februári 2018. Diskusia so Severnou Kóreou
prenikla počas veľa minulého desaťročia do vzájomných



vzťahov medzi Kóreou a zvýraznila severné útoky na
juhokórejskú loď a ostrov v roku 2010, DMZ v roku 2015 a
niekoľko jadrových a raketových testov v rokoch 2016 a
2017.

Geografia - Kórejská republika

Kde na svete je Kórejská republika?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná Ázia, južná polovica
Kórejského polostrova hraničiaca s Japonským morom a Žltým
morom. Celková plocha krajiny Kórejská republika je 99,720
km2, z čoho 96,920 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
väčšinou kopce a hory; široké pobrežné pláne na západe a na
juhu. Kórejská republika má najnižší bod Japonsko more 0 m,
najvyšší bod Halla-san 1950 m. Podnebie je miernych, s
dažďom ťažším v lete ako v zime; studené zimy,.

Obyvatelia - Kórejská republika
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kórejská

republika. To číslo je: 51,181,299 (7/2017 odhad). Takže tu
žije veľa ľudí. Kto žije tu? Homogénny. Aké sú jazyky v krajine
Kórejská republika? kórejský, anglický (široko vyučovaný v
strednej a vysokej škole). A náboženstvá: protestant 19,7%,
budhistický 15,5%, katolík 7,9%, žiadny 56,9%. Koľko rokov



je ľudom v priemere? 41.8 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 82.5 rok. Kde ľudia žijú v krajine Kórejská republika?
Tu: s približne 70% krajiny považovanej za hornatú, je
obyvateľstvo krajiny primárne koncentrované v nížinných
oblastiach, kde hustota je pomerne vysoká; Provincia Gyeonggi
na severozápade, ktorá obklopuje hlavné mesto Soulu a
obsahuje prístav Incheon, je najhustejšie osídlená provincia;
Gangwon na severovýchode je najmenej osídlený. Hlavné
mestské oblasti krajiny Kórejská republika sú: Soul (hlavné
mesto) 9,774 milióna; Busan (Pusan) 3,216 milióna; Incheon
(Inch'on) 2,685 milióna; Daegu (Taegu) 2,244 milióna; Daejon
(Taejon) 1,564 milióna; Gwangju (Kwangju) 1,536 milióna
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Kórejská republika
Hlavné mesto krajiny Kórejská republika je Soul;

poznámka - Sejong, ktorý sa nachádza približne 120 km južne
od Soulu, sa vyvíja ako nové hlavné mesto a typ vlády
Prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 provincií (do, singular and plural), 6
metropolitných miest (gwangyeoksi, singulárne a množné), 1
zvláštne mesto (teugbyeolsi) a 1 zvláštne samosprávne mesto
(teukbyeoljachisi). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kórejská
republika, dôležité priemyselné produkty sú . Dôležité
poľnohospodárske produkty sú . Najdôležitejšie vývozné
komodity sú a najdôležitejšími exportnými partnermi sú .
Najdôležitejšie dovozné komodity sú surový ropný priemysel /



ropné produkty, polovodiče, zemný plyn, uhlie, oceľ, počítače,
bezdrôtové komunikačné zariadenia, automobily, jemné
chemikálie, textílie a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Čína 21,4%, Japonsko 11,7%, USA 10,7%, Nemecko 4,7%.
Ako bohatá je krajina Kórejská republika a ako bohatí sú ľudia
v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$39,400 (2017 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu
dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 12.5% (2015 odhad).

Mapa - Kórejská republika
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Kosovo

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kosovo.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Kosovo. Ale začneme s vlajkou Kosovo tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Kosovo - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kosovo? Začnime týmto:

Centrálny Balkán bol súčasťou rímskej a byzantskej ríše
predtým, ako sa etnickí Srbovia premiestnili na územie
moderného Kosova v 7. storočí. Počas stredovekého obdobia
sa Kosovo stalo centrom srbskej ríše a videlo výstavbu
mnohých dôležitých srbských náboženských miest vrátane
mnohých architektonicky významných srbských ortodoxných
kláštorov. Porážka srbských síl v bitke o Kosovo v roku 1389
viedla k päť storočia osmanskej vlády, počas ktorej sa veľké
množstvo Turkov a Albáncov presťahovalo do Kosova.
Koncom 19. storočia nahradili Albánci Srbov ako dominantnú
etnickú skupinu v Kosove. Srbsko znovu získalo kontrolu nad
regiónom z Osmanskej ríše počas prvej balkánskej vojny v
roku 1912. Po druhej svetovej vojne sa kosovské " Súčasné
hranice sa vytvorili, keď sa Kosovo stalo autonómnou
provinciou Srbska v Juhoslovanskej socialistickej federatívnej
republike (SFRY). Napriek legislatívnym ústupkom sa albánsky
nacionalizmus v 80. rokoch zvýšil, čo viedlo k nepokojom a
vyzýva k nezávislosti Kosova. Srbovia - mnohí z nich
považovali Kosovo za svoje kultúrne srdce - zaviedli v roku
1989 novú ústavu, ktorá zrušila autonómny status Kosova.
Kosovskí albánski predstavitelia reagovali v roku 1991
organizovaním referenda, ktoré vyhlásilo nezávislosť Kosova.
Srbsko prijalo represívne opatrenia proti kosovským Albáncom



v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, čo vyvolalo
povstanie kosovských Albáncov. Od roku 1998 Srbsko
uskutočnilo brutálnu protizákonnú kampaň, ktorá vyústila do
masakrov a masívneho vyhostenia etnických Albáncov (asi 800,
000 etnických Albáncov bolo nútených zo svojich domovov v
Kosove). Po medzinárodných pokusoch o sprostredkovanie
konfliktu sa trojmesačná vojenská operácia NATO proti
Srbsku, ktorá začala v marci 1999, nútila Srbov, aby sa dohodli
na stiahnutí svojich vojenských a policajných síl z Kosova.
Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 (1999) umiestnila
Kosovo do prechodnej správy - Misia dočasnej správy OSN v
Kosove (Unmik) - až do stanovenia budúceho postavenia
Kosova. Začiatkom roka 2005 začal proces OSN s cieľom
určiť konečný status Kosova. Rokovania 2006-2007 sa
skončili bez dohody medzi Belehradom a Prištinou, hoci OSN
vydala komplexnú správu o konečnom štatúte Kosova, ktorý
potvrdil nezávislosť. Dňa 17. februára 2008 Kosovo vyhlásilo
nezávislosť Kosova. Odvtedy, viac ako 110 krajín uznalo
Kosovo a pripojilo sa k mnohým medzinárodným organizáciám.
V októbri 2008 si Srbsko vyžiadalo poradné stanovisko
Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) o zákonnosti vyhlásenia
nezávislosti Kosova podľa medzinárodného práva.
Medzinárodný súdny dvor vydal v júli 2010 poradné
stanovisko, v ktorom potvrdzuje, že vyhlásenie nezávislosti
Kosova neporušuje všeobecné zásady medzinárodného práva,
rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 alebo ústavný
rámec. Stanovisko bolo úzko prispôsobené jedinečnej histórii a
okolnostiam Kosova. Na demonštráciu vývoja Kosova do



zvrchovanej, mnohonárodnej a demokratickej krajiny ukončil
medzinárodné spoločenstvo obdobie nezávislého dohľadu v
roku 2012. Vo všetkých krajinách sa v roku 2013 a 2014
uskutočnili voľby, na obecnej a národnej úrovni. Srbsko
naďalej odmieta nezávislosť Kosova, ale obe krajiny dosiahli
dohodu o normalizácii svojich vzťahov v apríli 2013
prostredníctvom rozhovorov s podporou EÚ a v súčasnosti sú
zapojené do procesu implementácie. Kosovo sa usiluje o plnú
integráciu do medzinárodného spoločenstva a usiluje sa o
dvojstranné uznanie a prípadné členstvo v medzinárodných
organizáciách, ako sú OSN, EÚ a NATO.

Geografia - Kosovo

Kde na svete je Kosovo?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodnej Európy, medzi
Srbskom a Macedónskom. Celková plocha krajiny Kosovo je
10,887 km2, z čoho 10,887 km2 je zem. Takže toto je
pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: plochým povodím v nadmorskej výške 400-
700 m obkolesené niekoľkými vysokými pohoriami s
nadmorskou výškou 2 000 až 2 500 m. Kosovo má najnižší
bod Drini i Bardhe / Beli Drim 297 m (nachádza sa na hranici s



Albánskom ), najvyšší bod Gjeravica / Deravica 2,656 m.
Podnebie je ovplyvnených kontinentálnymi vzdušnými
hmotnosťami, ktoré viedli k relatívne chladným zimám s veľkým
snežením a horúcim, suchým letom a jeseniam; Stredomorské a
alpské vplyvy vytvárajú regionálne rozdiely; maximálne zrážky
medzi októbrom a decembským.

Obyvatelia - Kosovo
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kosovo. To

číslo je: 1,895,250 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije
tu. Kto žije tu? Albánci 92,9%, Bosničania 1,6%, Srbi 1,5%,
Turecka 1,1%, Aškali 0,9%, Egypťania 0,7% , Gorani 0,6%,
Rómovia 0,5%, iné / nešpecifikované 0,2%. Aké sú jazyky v
krajine Kosovo? Albánska (oficiálna) 94,5%, Bosnianská
1,7%, Srbská (oficiálna) 1,6%, Turecká 1,1. A náboženstvá: %
, Rímskokatolícky 2,2%, pravoslávny 1,5%, ostatné 0,07%,
žiadne 0,07%, nešpecifikované 0,6% (v roku 2011). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 29.1 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: nevedno. Kde ľudia žijú v krajine Kosovo?
Tu: populačné zoskupenia existujú po celej krajine, najväčší je
na východe v hlavnom meste Prištiny v. Hlavné mestské oblasti
krajiny Kosovo sú: Prištine a okolo nej kapitál) 207 062
(2014).

Vláda a hospodárstvo - Kosovo
Hlavné mesto krajiny Kosovo je Pristina (Pristina, Pristina)

a typ vlády parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na



správne rozdelenie - 38 obcí (komunat, singular - komuna
(albánsky); opstine, singular - opstina (srbský)); Dekan
(Dragan), Ferizaj (Uroševac), Fushe Kosove (Kosovo Polje),
Gjakove (Dakovica), Gjilan, Glogovac, Gracanica, Hani i Elezit
Istog (Istok), Juník, Kačanik, Kamenice, Kline, Klokot,
Leposavič, Lipjan, Malisevo, Mamusa, Mitrovica a Jug ) [Južná
Mitrovica], Mitrovica e Veriut (Severná Mitrovica), Novoberde
(Novo Brdo), Obilič (Obilic), Partesh, Peje, Podujevo,
Prishtina, Prizren , Rahovec (Orahovac), Ranillug (Ranilug),
Shterpce (Strpce), Shtime (Stimlje), Skenderaj (Srbica),
Suhareke, Viti (Vucitrn). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Kosovo, dôležité priemyselné produkty sú nerastná ťažba,
stavebné materiály, základné kovy, koža, stroje, zariadenia,
potraviny a nápoje, textil. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú Pšenice, kukurice, bobule, zemiaky, papriky, ovocie; mliečne
výrobky, hospodárske zvieratá; rýb. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú baníctvo a spracované kovové výrobky, kovový
šrot, kožené výrobky, stroje, zariadenia, hotové potraviny,
nápoje a tabak , rastlinné výrobky, textil a odevy a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Albánsko 24,2%,
Macedónsko, bývalý Juhoslovanský zástupca 17,3%,
Nemecko 8,8%, Švajčiarsko 7,7%, Bulharsko 7,5%,
Holandsko 6,9%, Turecko 4,6%, Rakúsko 4,4%.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potravín, hospodárske
zvieratá, drevo, ropa, chemikálie, strojné zariadenia, minerálne
látky, textil, kameň, keramické a sklenené výrobky, elektrické
zariadenia a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Macedónsko, bývalá Yugo Rep o 34,1%, Turecko 12%,



Nemecko 9,4%, Albánsko 7,4%, v Slovinsku o 6,9% ,
Taliansko 4,6% (2016). Ako bohatá je krajina Kosovo a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $10,400 (2017 odhad). To je celkom dobré.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 30% (2013 odhad).

Mapa - Kosovo
 



Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Kuvajt

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kuvajt.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Kuvajt. Ale začneme s vlajkou Kuvajt tu:
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http://mapsguides.com/


 

Kuvajt - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kuvajt? Začnime týmto:

Kuvajt bol ovládaný dynastiou AL-Sabah od 18. storočia.
Hrozba osmanskej invázie v roku 1899 spôsobila, že Amir
Mubarak AL-Sabah hľadať ochranu pred Britániou,
odovzdáva zahraničnú a obrannú zodpovednosť Británii až do
roku 1961, kedy krajina dosiahla svoju nezávislosť. Kuvajt bol
napadnutý a prepustený Irakom 2. augusta 1990. Po
niekoľkých týždňoch leteckého bombardovania začala
americká koalícia OSN pozemný útok 23. februára 1991,
ktorý oslobodil Kuvajt za štyri dni. Kuvajt vynaložil viac ako 5
miliárd dolárov na opravu poškodenej ropnej infraštruktúry v
rokoch 1990-91. Rodina AL-Sabah sa vrátila k moci v roku
1991 a založila jednu z najzávažnejších zákonodarcov v
arabskom svete. Táto krajina bola svedkom historických volieb
v roku 2009 štyroch žien na národnom zhromaždení. V
priebehu povstaní a protestov v rokoch 2010-11 v arabskom
svete, štátni obyvatelia Arabov, známi ako bojovníci, začali
malé protesty na začiatku roka 2011 vyžadovať občianstvo,
pracovné miesta a iné výhody, ktoré majú kuvajtskí štátni
príslušníci k dispozícii. Opakované zhromaždenia
mládežníckych aktivistov v roku 2011 na odvolanie predsedu
vlády, ktorý bol považovaný za skorumpovaného, v konečnom
dôsledku viedli k jeho rezignácii koncom roka 2011.
Demonštrácie sa obnovili na konci roka 2012 v reakcii na



dekrét Amiri, ktorým sa mení a dopĺňa volebný zákon.
Opozícia vedená koalíciou sunnitských islamistov, tribalistov,
niektorých liberálov a nespočetných mládežníckych skupín do
značnej miery bojkotovala parlamentné voľby v rokoch 2012 a
2013, ktoré viedli k zákonodarnému zboru, ktorý je viac
prístupný vládnemu programu. Avšak opozícia, ktorá vyjadrila
silnú opozíciu voči vládnym fiškálnym reformám, sa zúčastnila
na voľbách do Národného zhromaždenia v roku 2016 a získala
takmer polovicu pozícií.

Geografia - Kuvajt

Kde na svete je Kuvajt? Umiestnenie
tejto krajiny je Blízky východ, hraničiaci s Perzským zálivom,
medzi Irakom a Saudskou Arábiou. Celková plocha krajiny
Kuvajt je 17,818 km2, z čoho 17,818 km2 je zem. Takže toto
je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: ploché až mierne zvlnené púšť
obyčajné. Kuvajt má najnižší bod Perský záliv 0 m, najvyšší
bod 3,6 km W. Al-Salmi hraničnej post 300 m. Podnebie je
suchá púšť; intenzívne horúce leto; krátke, chladné zimy.

Obyvatelia - Kuvajt
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kuvajt. To



číslo je: 2,875,422 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Kuvajtský 31,3%, ostatní
arabská 27,9%, ázijské 37,8%, africký 1,9%, ostatní 1,1%
(vrátane európskych, severoamerických, juhoamerická a
austrálska) (2013 est.). Aké sú jazyky v krajine Kuvajt?
Arabčina (úradný), angličtina široko hovorená. A náboženstvá:
Muslim (oficiálne) 76,7%, kresťanské 17,3%, ostatné a
nešpecifikované 5,9%. Koľko rokov je ľudom v priemere?
29.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 78.2 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Kuvajt? Tu: Najhustejšie osídlenie je pozdĺž
Perzského zálivu, najmä v meste Kuwait a na ostrove Bubiyan;
významné populárne vlákna sa rozkladajú na juh a západ po
diaľniciach, ktoré vychádzajú z hlavného mesta, najmä v južnej
polovici krajiny. Hlavné mestské oblasti krajiny Kuvajt sú:
Kuvajt (hlavné mesto) 2 779 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Kuvajt
Hlavné mesto krajiny Kuvajt je Kuvajt a typ vlády ústavnej

monarchie. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 6
guvernoráty (muhafazat, singular - muhafazah); Al Ahmadi, Al
'Asimah Al Farwaniyah, Al Jahra', Hawalli, Mubarak al Kabi.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kuvajt, dôležité priemyselné
produkty sú ropa, petrochémia, cement, stavba lodí a oprava,
odsolovanie vody, spracovanie potravín, stavebné materiály.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Ryby. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú ropa a rafinované výrobky, hnojivá a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Južná Kórea 16,8%,



Čína 14,4%, Japonsko 9,6%, India 9,2%, USA 7,5%,
Singapur 5,6% ). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
potraviny, stavebné materiály, vozidlá a ich diely, odevy a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 14,1%, USA
11,9%, Spojené arabské emiráty 8,3%, Japonsko 6,5%,
Nemecko 6,2%, India 5,4%, Taliansko 5%, Saudská Arábia
4,4%, Južná Kórea 4,4% ). Ako bohatá je krajina Kuvajt a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $69,700 (2017 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Kuvajt
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Kirgizsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Kirgizsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Kirgizsko. Ale začneme s vlajkou Kirgizsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Kirgizsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Kirgizsko? Začnime týmto:

Krajina strednej Ázie s neuveriteľnou prírodnou krásou a
hrdými kočovnými tradíciami bola väčšina územia dnešného
Kirgizska formálne pripojená k Ruskej ríši v roku 1876.
Kirgizskí predstavili veľkú vzburu proti cárskej ríši v roku
1916, v ktorom takmer jedna šiesta obyvateľov Kirgizska
zabili. Kirgizsko sa stalo sovietskou republikou v roku 1936 a
dosiahlo nezávislosť v roku 1991, keď sa ZSSR rozpustila.
Celosvetové demonštrácie v rokoch 2005 a 2010 vyústili do
vylúčenia prvých dvoch prezidentov Kirgizska, Askara Akaeva
a Kurmanbka Bakieva. V roku 2017 sa Almazbek Atambaev
stal prvým prezidentom z Kyrgyzstanu, ktorý odišiel po tom, čo
slúžil ako plnoprávny mandát v súlade s požiadavkami ústavy.
Bývalý premiér a vládnuca členka Sociálnodemokratickej
strany Kirgizska Sooronbay Jeenbekov ho nahradila po tom,
ako zvíťazila v prezidentských voľbách v októbri 2017, ktoré
boli v histórii Kirgizska najkonkurencieschopnejšie, aj keď to
bolo zničené obvineniami z nezákonného vládneho zasahovania
v prospech Jeenbekova. Prezident má veľké právomoci ako
hlava štátu, hoci premiér dohliada na vládu Kirgizska a vyberá
väčšinu členov kabinetu. Prezident zastupuje krajinu na
medzinárodnej scéne a môže podpisovať alebo vetovať
zákony, požadovať nové voľby a menovať sudcov najvyššieho
súdu, členov kabinetu za pracovné miesta súvisiace s



bezpečnosťou alebo obhajobou a mnoho iných vysokých
postov. Pretrvávajúce obavy v Kirgizsku zahŕňajú trajektóriu
demokratizácie, endemickú korupciu, slabé medzietnické
vzťahy,

Geografia - Kirgizsko

Kde na svete je Kirgizsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Ázia, západne od Číny,
južne od Kazachstanu. Celková plocha krajiny Kirgizsko je
199,951 km2, z čoho 191,801 km2 je zem. Takže to nie je
veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: horských pásmach vrcholov pohoria Tien Shan a
súvisiacich údoliach a povodiach zahŕňa celú krajinu. Kirgizsko
má najnižší bod Kara-Daryya (Karadar'ya) 132 m, najvyšší
bod Jengish Chokusu (Pik Pobedy) 7 439 m. Podnebie je
suchých kontinentálnych až polárnych vo vysokých horách Tien
Šan; subtropický na juhozápade (údolie Fergana); mierne v
severných.

Obyvatelia - Kirgizsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Kirgizsko. To

číslo je: 5,789,122 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Kyrgyzský 73,2%, Uzbek



14,6%, Ruský 5,8%, Dungan 1,1%, ostatné 5,3% (Uyghur,
Tajik, Turek, Kazašský , Tatar, ukrajinskej, kórejčina, nemčina)
(2017 est.). Aké sú jazyky v krajine Kirgizsko? Kirgizská
(oficiálne) 71,4%, Uzbek 14,4%, ruský (oficiálne) 9%, ostatní
5,2% (2009 est.). A náboženstvá: moslim 75%, ruský
ortodoxný 20%, ostatné 5%. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 26.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 70.9
rok. Kde ľudia žijú v krajine Kirgizsko? Tu: prevažná väčšina
obyvateľov Kirgizska žije vo vidieckych oblastiach; najsilnejší
osídlenie obyvateľov je na severe v okolí hlavného mesta
Biškek, za ním nasleduje Osh na západe; najnižšie husto
osídlená oblasť je na východe, juhovýchodne v horách Tien
Shan. Hlavné mestské oblasti krajiny Kirgizsko sú: Bishkek
(hlavné mesto) 865 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Kirgizsko
Hlavné mesto krajiny Kirgizsko je Bishkek a typ vlády

parlamentnej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 7 provincií oblustar, singular - oblus) a 2 mestá
(shaarlar, singular - shaar); Batken Oblusu, Biškek Shaar, Chuy
Oblusu (Biškek), Jalal-Abad Oblusu, Naryn Oblusu, Osh
Oblusu, Osh Shaar, Talas Oblusu, Ysyk-Kol Oblusu (Karakol).
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Kirgizsko, dôležité priemyselné
produkty sú malé stroje, textil, spracovanie potravín, cement,
obuv, drevo, chladničky, nábytok, elektromotory, zlato, vzácne
zeminy kovy. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Bavlna,
zemiaky, zelenina, hrozno, ovocie a bobule; ovce, kozy,



dobytok, vlna. Najdôležitejšie vývozné komodity sú zlato,
bavlna, vlna; ortuť, urán, elektrická energia; zariadení; topánky
a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Švajčiarsko 44,9%,
Kazachstan 10,5%, Rusko 10,1%, Uzbekistan 8,7%, Turecko
6,2%, Čína 5,5% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
ropa a plyn, stroje a zariadenia, chemikálie, potraviny a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 37,8%, Rusko
20,7%, Kazachstan 16,4% Turecko 4,9% (2016). Ako bohatá
je krajina Kirgizsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $3,700 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
32.1% (2015 odhad).

Mapa - Kirgizsko
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Laos

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Laos.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Laos. Ale začneme s vlajkou Laos tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Laos - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Laos? Začnime týmto:

Moderný Laos má svoje korene v starodávnom Lao kráľovstve
Lan Xang, založenom v 14. storočí pod kráľom FA NGUM.
Už 300 rokov mal Lan Xang vplyv na dnešnú Kambodžu a
Thajsko, ako aj na všetko, čo je dnes Laos. Po stáročiach
postupného úpadku sa Laos dostal pod panstvo Siamu
(Thajsko) od konca 18. storočia až do konca 19. storočia,
kedy sa stal súčasťou francúzskej indochíny. Francúzsko-
siamská zmluva z roku 1907 definovala súčasnú hranicu Lao s
Thajskom. V roku 1975 prevzal komunistu Pathet Lao kontrolu
nad vládou, ukončila šesťstoročnú monarchiu a zaviedla prísny
socialistický režim úzko prepojený s Vietnamom. Postupný,
obmedzený návrat k súkromnému podnikaniu a liberalizácia
zákonov o zahraničných investíciách sa začali v roku 1988.
Laos sa stal členom Aseanu v roku 1997 a WTO v roku 2013.

Geografia - Laos

Kde na svete je Laos? Umiestnenie
tejto krajiny je Juhovýchodná Ázia, severovýchodne od



Thajska, západne od Vietnamu. Celková plocha krajiny Laos je
236,800 km2, z čoho 230,800 km2 je zem. Takže to je
pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: väčšinou drsné hory; niektoré roviny a
plošiny. Laos má najnižší bod rieka Mekong 70 m, najvyšší bod
Phu Bia 2 817 m. Podnebie je ; dažďová sezóna (máj až
november); suchá sezóna (od decembra do apríla).

Obyvatelia - Laos
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Laos. To číslo

je: 7,126,706 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s príliš
mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Lao 53,2%, Khmou 11%,
Hmong 9,2%, Phouthay 3,4%, Tai 3,1%, Makong 2,5%,
Katong 2,2%, Lue 2% Akha 1,8%, ostatné 11,6%. Aké sú
jazyky v krajine Laos? Lao (oficiálny), francúzsky, anglický,
rôzne etnické jazyky. A náboženstvá: budhistický 64,7%,
kresťanský 1,7%, žiadny 31,4%, iný / neuvedený 2,1% (2015
est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 23 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 64.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Laos? Tu: Najhustejšie obývaná oblasť a okolo hlavného mesta
Vientiane; veľké komunity sú predovšetkým nájdené pozdĺž
rieky Mekong pozdĺž juhozápadnej hranice; celková hustota je
považovaná za jednu z najnižších v juhovýchodnej Ázii. Hlavné
mestské oblasti krajiny Laos sú: Vientiane (hlavné mesto) 997
000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Laos



Hlavné mesto krajiny Laos je Vientiane (Viangchan) a typ
vlády komunistického štátu. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 17 provincií (khoueng, singulárne a plurálne) a 1
hlavné mesto (nakhon luang, singulárne a množné číslo); Attapu,
bokem, Bolikhamxai, Champasak, Houaphan, Khammouan,
Louangnamtha, Louangphabang, Oudomxai, phongsali,
Salavan, Savannakhet, Viangchan (Vientiane), Viangchan,
Xaignabouli, Xaisomboun, Chekong, Xiangkhouang. Pokiaľ ide
o ekonomiku krajiny Laos, dôležité priemyselné produkty sú
ťažba hydiny (meď, cín, zlato, sadra); drevo, elektrická energia,
poľnohospodárske spracovanie, guma, stavebníctvo, odevy,
cement, cestovný ruch. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú Sladké zemiaky, zelenina, kukurica, káva, cukrová trstina,
tabak, bavlna, čaj, arašidy, ryža; maniok, tapioka, vodné
byvoly, ošípané, hovädzí dobytok,. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú výrobky z dreva, káva, elektrina, cín, meď, zlato,
maniok a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Thajsko
40,1%, Čína 28,5% Vietnam 13,7% (2016),. Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a zariadenia, vozidiel, pohonné
hmoty, spotrebný tovar a najdôležitejšími dovoznými partnermi
sú Thajsko 64,6%, Čína 16,5% Vietnam 9,4% ( 2016). Ako
bohatá je krajina Laos a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $7,400 (2017
odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
22% (2013 odhad).



Mapa - Laos
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Lotyšsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Lotyšsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Lotyšsko. Ale začneme s vlajkou Lotyšsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Lotyšsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Lotyšsko? Začnime týmto:

Niektoré východné pobaltské kmene sa zlúčili v stredoveku,
aby vytvorili etnické jadro lotyšského ľudu (približne 8.-12.
Storočia nl). Región sa následne dostal pod kontrolu Nemcov,
Poliakov, Švédska a nakoniec aj Rusov. Lotyšská republika sa
objavila po prvej svetovej vojne, ale bola pripojená v roku
1940 Sovietskym zväzom - akcia, ktorú USA a mnohé ďalšie
krajiny neuznali. Lotyšsko obnovilo svoju nezávislosť v roku
1991 po rozpadu Sovietskeho zväzu. Napriek tomu, že
posledné ruské jednotky odišli v roku 1994, postavenie ruskej
menšiny (približne 26% obyvateľstva) zostáva na Moskve
znepokojujúce. Lotyšsko pristúpilo k NATO aj EÚ na jar
2004; vstúpila do eurozóny v roku 2014 a do OECD v roku
2016. V roku 2013 bolo prijaté dvojité občianske právo, ktoré
uľahčilo naturalizáciu pre deti, ktoré nie sú občanmi.

Geografia - Lotyšsko

Kde na svete je Lotyšsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná Európa, ktorá hraničí s



Baltským morom, medzi Estónskom a Litvou. Celková plocha
krajiny Lotyšsko je 64,589 km2, z čoho 62,249 km2 je zem.
Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: nízka hladina. Lotyšsko má najnižší
bod Baltské more 0 m, najvyšší bod Gaizina Kalns 312 m.
Podnebie je námornej dopravy; mokré, mierne zimy.

Obyvatelia - Lotyšsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Lotyšsko. To

číslo je: 1,944,643 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije
tu. Kto žije tu? lotyšského 61,8%, ruský 25,6%, bieloruský
3.4%, ukrajinského 2,3%, poľský 2,1%, litovská 1,2%, ostatní
3,6% (2016 est.). Aké sú jazyky v krajine Lotyšsko? lotyšský
(úradný) 56,3%, ruský 33,8%, ostatný 0,6% (zahŕňa poľsky,
ukrajinský a bieloruský), nešpecifikovaný 9,4%. A náboženstvá:
Lutheran 19,6%, ortodoxní 15,3%, iní kresťania 1%, iní 0,4%,
nešpecifikovaní 63,7% (2006). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 43.6 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 74.7
rok. Kde ľudia žijú v krajine Lotyšsko? Tu: Najväčšia
koncentrácia ľudí sa nachádza v prístave a hlavnom meste Rigy;
malé aglomerácie sú rozptýlené po celej krajine. Hlavné
mestské oblasti krajiny Lotyšsko sú: RIGA (hlavné mesto) 621.

Vláda a hospodárstvo - Lotyšsko
Hlavné mesto krajiny Lotyšsko je Riga a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 110 obcí (novadi, singular - novads) mestá. Pokiaľ



ide o ekonomiku krajiny Lotyšsko, dôležité priemyselné
produkty sú spracované potraviny, spracované výrobky z
dreva, textil, spracované kovy, farmaceutiká, vagóny, syntetické
vlákna, elektronika. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
obilie, repka, zemiaky, zelenina; bravčové mäso, hydina,
mlieko, vajcia; ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
potraviny, drevo a výrobky z dreva, kovov, stroje a zariadenia,
textílie a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Litva 17,3%,
v Estónsku o 11,5%, Rusko 11,4%, Nemecko 6,8%, Švédsko
5,7%, Spojené kráľovstvo 5,3%, Poľsko 5%, Dánsko 4,4%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, spotrebný tovar, chemikálie, palivá, vozidlá a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Litva 16,9%,
Nemecko 12,3% 7,9%, Rusko 7,4%, Fínsko 4,3%,
Holandsko 4,3% (2016). Ako bohatá je krajina Lotyšsko a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $27,300 (2017 odhad). To znamená, že
životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 25.5%
(2015).

Mapa - Lotyšsko
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Libanon - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Libanon? Začnime týmto:

Po prvej svetovej vojne získala Francúzsko mandát nad
severnou časťou bývalej provincie Sýrie v Osmanskej ríši.
Francúzsko vymedzilo región Libanon v roku 1920 a udelilo
tejto oblasti nezávislosť v roku 1943. Od vyhlásenia nezávislosti
sa krajina vyznačovala obdobiami politických nepokojov
preplnených prosperitou, postavených na postavení
regionálneho centra pre financie a obchod. Občianska vojna v
rokoch 1975 - 1990, ktorá vyústila do odhadovaných 120 000
úmrtí, nasledovala roky sociálnej a politickej nestability.
Sektárstvo je kľúčovým prvkom libanonského politického
života. Susedská Sýria historicky ovplyvnila zahraničnú politiku
a vnútornú politiku Libanonu a jej armáda obsadila Libanon od
roku 1976 do roku 2005.

Geografia - Libanon

Kde na svete je Libanon? Umiestnenie
tejto krajiny je Blízky východ, hraničiaci so Stredozemným



morom, medzi Izraelom a Sýriou. Celková plocha krajiny
Libanon je 10,400 km2, z čoho 10,230 km2 je zem. Takže toto
je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: úzka pobrežná rovina; El Beqaa
(údolie Bekaa) oddeľuje Libanon a Anti-Libanon hory. Libanon
má najnižší bod Stredozemné more 0 m, najvyšší bod Qornet
es Saouda 3.088 m. Podnebie je Stredozemné more; mierne
chladné, mokré zimy s horúcimi, suchými letami; hory Libanonu
zažijú ťažké zimné sneženie.

Obyvatelia - Libanon
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Libanon. To

číslo je: 6,229,794 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? arabských 95%,
arménskych 4%, ostatných 1%. Aké sú jazyky v krajine
Libanon? arabčine ), Francúzsky, anglicky, arménsky. A
náboženstvá: moslimskí 54% (27% sunnitský, 27% šijúci),
kresťanský 40,5% (21% maronitský katolík, 8%
gréckokatolícky, veľmi malý počet židov, bahájov, budhistov,
hinduistov a mormónov. Koľko rokov je ľudom v priemere?
30.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 77.8 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Libanon? Tu: väčšina ľudí žije na alebo
blízko pobrežia Stredozemného mora, a najviac žijú v hlavnom
meste Beirut a okolo neho; priaznivé rastové podmienky v údolí
Bekaa, na juhovýchodnej strane pohorí Libanonu, priťahovali
poľnohospodárov, a preto oblasť vykazuje menšiu hustotu



obyvateľstva. Hlavné mestské oblasti krajiny Libanon sú: Bejrút
(hlavné mesto) 2,226 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Libanon
Hlavné mesto krajiny Libanon je Bejrút a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 8 guvernérov (mohafazat, singulárny - mohafazah);
Aakkar, Baalbek-Hermel, Beqaa, Bejrút, Liban-Nord, Liban-
Sud, Mont-Liban, Nabatiye. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Libanon, dôležité priemyselné produkty sú bankovníctvo,
cestovný ruch, spracovanie potravín, vína, šperky, cement,
textil, minerálne a chemické produkty, drevo a nábytok
produkty, spracovanie ropy, kovov výroby. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Citrusy, hrozno, paradajky,
jablká, zelenina, zemiaky, olivy, tabak; ovce, kozy.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú šperky, základné kovy,
chemikálie, spotrebný tovar, ovocie a zelenina, tabak, stavebné
nerasty, elektrické stroje a rozvádzače, textilné vlákna, papája a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Južná Afrika 21,1%,
Saudská Arábia 9%, SAE 8%, Sýria 6,7%, Irak 5,4% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropné produkty, ,
oblečenie, mäso a živé zvieratá, spotrebný tovar, papier, textílie,
tabak, elektrické stroje a zariadenia, chemikálie a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 11,2%, Taliansko
7,5%, USA 6,3%, Nemecko 6,2%, Grécko 5,7%, Egypt 4,1%
(2016). Ako bohatá je krajina Libanon a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$19,500 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný



vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
28.6% (2004 odhad).

Mapa - Libanon
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Lesotho - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Lesotho? Začnime týmto:

Basutoland bol premenovaný na Kráľovstvo Lesotho po
nezávislosti od Veľkej Británie v roku 1966. Národná strana
Basutho vládla v krajine počas svojich prvých dvoch desaťročí.
Kráľ Moshoeshoe bol vyhnaný v roku 1990, ale v roku 1992
sa vrátil do Lesotha a bol obnovený v roku 1995 a neskôr
nasledoval jeho syn, kráľ Letsie III, v roku 1996. Ústavná
vláda bola obnovená v roku 1993 po siedmich rokoch
vojenskej vlády. V roku 1998 násilné protesty a vojenská
vzburu po sporných voľbách podnietili krátke, ale krvavé
zásahy juhoafrických vojsk a vojenských síl Batswany pod
záštitou Juhoafrického rozvojového spoločenstva. Následné
ústavné reformy obnovili relatívnu politickú stabilitu. V roku
2002 sa uskutočnili mierové parlamentné voľby, ale voľby do
Národného zhromaždenia v roku 2007 boli horlivo napadnuté a
poškodené strany spochybnili, ako bol volebný zákon
aplikovaný na priznanie proporcionálnych kresiel v
zhromaždení. V roku 2012 sa v súťažných voľbách, na ktorých
sa zúčastnilo 18 strán, stal premiér Motsoahae Thomas
Thabane ako koaličná vláda - prvá v histórii krajiny - ktorá
vyhnala 14-ročného funkcionára Pakality Mosisiliho, ktorý
pokojne preniesol moc nasledujúci mesiac. Mosisili sa vrátil k
moci vo voľbách vo februári 2015 po páde Thabanovej
koaličnej vlády a údajnom pokusu o vojenský prevrat. čo



odradilo 14-ročného funkcionára Pakality Mosisiliho, ktorý
pokojne preniesol moc nasledujúci mesiac. Mosisili sa vrátil k
moci vo voľbách vo februári 2015 po páde Thabanovej
koaličnej vlády a údajnom pokusu o vojenský prevrat. čo
odradilo 14-ročného funkcionára Pakality Mosisiliho, ktorý
pokojne preniesol moc nasledujúci mesiac. Mosisili sa vrátil k
moci vo voľbách vo februári 2015 po páde Thabanovej
koaličnej vlády a údajnom pokusu o vojenský prevrat.

Geografia - Lesotho

Kde na svete je Lesotho?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika, enkláva Južnej Afriky.
Celková plocha krajiny Lesotho je 30,355 km2, z čoho 30,355
km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: prevažne vysočina s
plošinami, kopcami a horami. Lesotho má najnižší bod
križovatka rieky Orange a Makhaleng 1400 m, najvyšší bod
Thabana Ntlenyana 3,482 m. Podnebie je ; studené, suché
zimy; teplé, mokré leto.

Obyvatelia - Lesotho
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Lesotho. To

číslo je: 1,958,042. Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto žije tu?



Sotho 99,7% Európanov, Ázijčanov a ďalších 0,3%. Aké sú
jazyky v krajine Lesotho? Sesotho (oficiálne) (južné Sotho),
angličtina ( úradník), Zulu, Xhosa. A náboženstvá: Kresťanská
80%, domorodá viera 20%. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 24.2 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 53 rok.
Kde ľudia žijú v krajine Lesotho? Tu: Relatívne vyššia hustota
obyvateľstva v západnej polovici národa s hlavným mestom
Maseru a menšie mestá Mafeteng, Teyateyaneng a Leribe,
ktoré priťahujú väčšinu ľudí. Hlavné mestské oblasti krajiny
Lesotho sú: Maseru (hlavné mesto) 267 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Lesotho
Hlavné mesto krajiny Lesotho je Maseru a typ vlády

parlamentnej ústavnej monarchie. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 10 okresov; Berea, Butha-Buthe, Leribe,
Mafeteng, Maseru, Mohaleho Hoek, Mokhotlong, Qacha's
Nek, Quthing, Thaba-Tseka. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Lesotho, dôležité priemyselné produkty sú potraviny, nápoje,
textil, montáž oblečenie, remeslá, stavebníctvo, cestovného
ruchu. Dôležité poľnohospodárske produkty sú kukurica,
pšenica, strukoviny, cirok, jačmeň; hospodárske zvieratá.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú vyrába (odevy, obuv),
vlna a mohér, potraviny a živé zvieratá, elektrina, voda,
diamanty a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Južná
Afrika 56,5%, USA 35,4 % (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú potraviny; stavebné materiály, dopravné
prostriedky, stroje, lieky, ropné produkty a najdôležitejšími



dovoznými partnermi sú Južná Afrika 84,5% (2016). Ako
bohatá je krajina Lesotho a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $3,900 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
57% (2016 odhad).

Mapa - Lesotho
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Libéria - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Libéria? Začnime týmto:

Osídlenie oslobodených otrokov z USA v dnešnej Libérii
začalo v roku 1822; do roku 1847 Američania a Libérijčania
vytvorili republiku. William Tubman, prezident z rokov 1944-
71, veľa podporoval zahraničné investície a preklenul
ekonomické, sociálne a politické rozdiely medzi potomkami
pôvodných osadníkov a obyvateľmi interiéru. V roku 1980
začal vojenský prevrat pod vedením Samuela DOEa za
desaťročie autoritárskej vlády. V decembri 1989 Charles
Taylor spustil vzbura proti režimu DOE, ktorý viedol k
predĺženej občianskej vojne, v ktorej bol DOE zabitý. Obdobie
relatívneho mieru v roku 1997 umožnilo voľby, ktoré priviedli
Taylor k moci, ale hlavné boje pokračovali v roku 2000.
Mierová dohoda z augusta 2003 ukončila vojnu a podnietila
rezignáciu bývalého prezidenta Charlesa Taylora, ktorý bol
odsúdený osobitným tribunálom pre Sierru Leone v Haagu za
účasť v občianskej vojne v Sierre Leone. Po dvoch rokoch
vládnutia prechodnou vládou demokratické voľby koncom
roka 2005 priviedli prezidenta Ellen Johnson Sirleaf k moci.
Následne získala opätovnú voľbu v roku 2011, ale bola
vyzvaná, aby obnovila hospodárstvo Libérie, najmä po epidémií
Ebola v rokoch 2014 až 2020, av snahe zosúladiť národy,
ktoré sa stále zotavujú zo 14 rokov bojov. V júli 2016 OSN
odovzdala mierovú zodpovednosť Libérii a znížila prítomnosť



ozbrojených síl OSN, ktorá teraz slúži podpornej úlohe.
Ústavné termíny obmedzujú prezidenta Johnsona Sirleafa z
konania pre opätovné voľby. Prezidentské voľby na voľbách v
novembri 2017 boli zastavené až do rozhodnutia o podozrení z
podvodu.

Geografia - Libéria

Kde na svete je Libéria? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Afrika, hraničiaca s severným
Atlantickým oceánom, medzi Pobrežím Slonoviny a Sierrou
Leonom. Celková plocha krajiny Libéria je 111,369 km2, z
čoho 96,320 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
predovšetkým ploché koľajových pobrežné pláně rastúcich na
valcovanie náhornej plošine a nízkych hôr v severovýchodnej.
Libéria má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod
Mount Wuteve 1447 m. Podnebie je ; horúce, vlhké; suché
zimy s horúcimi dňami a chladné až chladné noci; mokré,
zatiahnuté leta s častými lejaky.

Obyvatelia - Libéria
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Libéria. To

číslo je: 4,689,021 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s



príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Kellé 20,3%, Bassa 13,4%,
Grebo 10%, Gio 8%, Mano 7,9%, Kru 6%, Lorma 5,1%,
Kissi 4,8%, Gola 4,4%, ostatné 20,1% (Census 2008). Aké sú
jazyky v krajine Libéria? Angličtina 20% asi 20 etnických
skupín, z ktorých niektoré môžu byť písané alebo použité v
korešpondencii. A náboženstvá: kresťan 85,6%, moslim
12,2%, tradične 0,6%, ostatné 0,2%, žiadne 1,4% (sčítanie v
roku 2008). Koľko rokov je ľudom v priemere? 17.8 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 63.3 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Libéria? Tu: viac ako polovica obyvateľov žije v
mestských oblastiach, pričom približne jedna tretina žije v
okruhu 80 km od. Hlavné mestské oblasti krajiny Libéria sú:
Monrovie Monrovia (hlavné mesto) 1,264 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Libéria
Hlavné mesto krajiny Libéria je Monrovia a typ vlády

prezidentskej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 15 krajov; Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand Bassa
Grand Cape Mount, Grand Gedeh Grand Kru, Lofa, Margibi,
Maryland, Montserrado, Nimba, River Cess River Gee, Sinoe.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Libéria, dôležité priemyselné
produkty sú výťažok (železná ruda a zlato), spracovanie gumy,
spracovanie palmový olej, diamanty. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú gumy, kávy, kakaa, ryže,
manioku, tapioky, palmového oleja, cukrovej trstiny, banánov;
ovce, kozy; Tinbe. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
kaučuk, drevo, železo, diamanty, kakao, káva a najdôležitejšími



exportnými partnermi sú Poľsko 18,5%, Švajčiarsko 9,7%,
SAE 9,4%, Holandsko 8,9% , Nemecko 6,1%, USA 5,9%,
Južná Afrika 5%, Čína 4,4%, Ghana 4,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú palivá, chemikálie, stroje,
dopravné zariadenia, priemyselné tovary; potraviny a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Južná Kórea 38,3%,
Singapur 18%, Čína 15,9%, Japonsko 10,9% (2016). Ako
bohatá je krajina Libéria a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $900 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
54.1% (2014 odhad).

Mapa - Libéria
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Líbya - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Líbya? Začnime týmto:

Taliani v roku 1911 nahradili osmanských Turkov v oblasti
okolo Tripolisu a až do roku 1943, keď boli porazení v druhej
svetovej vojne, nezostali. Líbya potom odovzdala správu OSN
a dosiahla nezávislosť v roku 1951. Po vojenskom prevrhu v
roku 1969 prevzal plukovník Muammar al-Kadhafi vedenie a
začal presadzovať svoj domáci politický systém, ktorý bol
kombináciou socializmu a islamu. Počas sedemdesiatych rokov
využil Qadhafi príjmy z ropy na podporu svojej ideológie mimo
Líbye a podporoval podvratné a teroristické aktivity, ktoré
zahŕňali pokles dvoch lietadiel - jedného nad Škótskom,
ďalšieho v severnej Afrike - a bombového útoku na diskotéku
v Berlíne. Sankcie OSN v roku 1992 izolovali Qadhafi politicky
a ekonomicky po útokoch; sankcie boli zrušené v roku 2003
po prijatí líbyjskej zodpovednosti za bombové útoky a dohodu
o odškodnení žalobcov. Kaddáfí tiež súhlasil s ukončením
líbyjského programu na rozvoj zbraní hromadného ničenia a
urobil významné kroky v normalizácii vzťahov so západnými
národmi. Nepokoj, ktorý začal v niekoľkých krajinách na
Blízkom východe av severnej Afrike koncom roka 2010,
vypukol v líbyjských mestách začiatkom roka 2011. Kaddáfího
brutálny zákrok proti demonštrantom priniesol občiansku vojnu,
ktorá spustila povolenie OSN o leteckej a námornej intervencii
medzinárodného spoločenstva. Po mesiacoch bojov medzi
vládou a opozičnými silami bol režim Kaddáfí v polovici roka



2011 prevrhnutý a nahradený prechodnou vládou známu ako
Národná prechodná rada (NTC). V roku 2012 NTC
odovzdala moc zvolenému parlamentu, Generálny národný
kongres (GNC). Voliči si vybrali nový parlament, ktorý nahradí
GNC v júni 2014 - Snemovňa reprezentantov (HoR), ktorá sa
presťahovala do východného mesta Tobruk po vypuknutí bojov
v Tripolise. V októbri 2015 OSN sprostredkovala dohodu
medzi širokým spektrom líbyjských politických strán a
sociálnych skupín - známych ako líbyjská politická dohoda
(LPA). Členovia líbyjského politického dialógu, vrátane
predstaviteľov HoR a ex-GNC, podpísali LPA v decembri
2015. LPA vyzvala k vytvoreniu dočasnej vlády národnej
dohody alebo GNA s deväťčlennou predsedníckou radou,
HoR , a poradná vysoká štátna rada, ktorá sa pripojila k
väčšine členov výboru GNC. Plánu LPA na dvojročný prechod
na novú ústavu a zvolenú vládu následne schválil rezolúcia
Bezpečnostnej rady OSN 2259, ktorá tiež vyzvala členské
štáty, aby ukončili oficiálny kontakt s paralelnými inštitúciami. V
januári 2016 HoR hlasoval za schválenie LPA vrátane Rady
predsedníctva a zároveň hlasovalo proti kontroverznému
ustanoveniu o pozíciách vedenia bezpečnosti. V marci 2016 sa
v Tripolise usadila Rada predsedníctva GNA. V roku 2016
GNA dvakrát oznámila bridlicu ministrov, ktorí pôsobia de
facto, ale HoR nepodporil ministerský zoznam. HoR a ex-
GNC-hardliners pokračoval oponovať GNA a brzdiť
implementáciu LPA. V septembri 2017 osobitný predstaviteľ
OSN Ghassan Salame oznámil nový plán pre politické
zmierenie.



Geografia - Líbya

Kde na svete je Líbya? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná Afrika, hraničiaca so Stredozemným
morom, medzi Egyptom, Tuniskom a Alžírskom. Celková
plocha krajiny Líbya je 1,759,540 km2, z čoho 1,759,540 km2

je zem. Takže to je veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: prevažne neplodné,
ploché až vlnité pláne, náhorné plošiny, priehlbiny. Líbya má
najnižší bod Sabkhat Ghuzayyil -47 m, najvyšší bod Bikku Bitti
2,267 m. Podnebie je Stredozemné pobrežie; suché, extrémne
púštne interio.

Obyvatelia - Líbya
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Líbya. To číslo

je: 6,653,210 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s príliš
mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Berber a Arab 97%, ostatné 3%
(vrátane Grékov, Maltských, Talianov, Egypťanov, Pakistancov,
Turkov, Indov a Tunisov). Aké sú jazyky v krajine Líbya?
Arabčina (oficiálna), taliančina, angličtina (všeobecne známe vo
veľkých mestách); Berber (Nafúsa, Ghadamis, Suknah,
Awjilah, Tamasheq). A náboženstvá: Moslim (oficiálne,
prakticky celý Sunny) 96,6%, Christian 2,7%, budhista 0,3%



hinduistickí. Koľko rokov je ľudom v priemere? 28.9 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 76.7 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Líbya? Tu: viac ako 90% obyvateľov žije pozdĺž
pobrežie Stredozemného mora medzi Tripolisom na západ a Al
Bayda na východe; interiér zostáva obrovsky nedostatočne
osídlený kvôli Sahare a nedostatku povrchnej vody. Hlavné
mestské oblasti krajiny Líbya sú: Tripolis (hlavné mesto) 1,126
milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Líbya
Hlavné mesto krajiny Líbya je Tripoli (Tarabulus) a typ

vlády v prechodnom období. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 22 okresov (shabiyat, singular - shabiyat); Al-
Bután, Al-Jabal al-Akhdar, Al Jabal al-Gharbi, Al Jafarah, Al
Jufrah, Al Kufrah, Al Marj, Al Marqab, Al Wahat, Nuqat al
Khams, Az Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat, Misratah,
Murzuq, Nalut , Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al Hayat, Wadi
ash Shati. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Líbya, dôležité
priemyselné produkty sú ropy, petrochémie, hliník, železo a
oceľ, spracovanie potravín, textil, remeslá, cement. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Pšenice, jačmeňa, citrusy,
zelenina, arašidy, sójové bôby; dobytok. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú ropy, rafinované ropné produkty, zemný
plyn, chemikálie a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Taliansko 24,2%, Egypt 21,1%, Španielsko 9,5%, Francúzsko
7,8%, Chorvátsko 5%, Holandsko 5%, Čína 4,3% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje, polotovary,



potraviny, dopravné zariadenia, spotrebné výrobky a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 14,4% 13,3%,
Turecko 10,4%, Taliansko 5,9% (2016). Ako bohatá je krajina
Líbya a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $9,800 (2017 odhad). Toto je
pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Líbya
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Lichtenštajnsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny
Lichtenštajnsko. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná
mapa a podrobná mapa Lichtenštajnsko. Ale začneme s
vlajkou Lichtenštajnsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Lichtenštajnsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Lichtenštajnsko? Začnime

týmto: Lichtenštajnské kniežatstvo bolo založené v roku 1719 v
Svätej rímskej ríši. Obydlené francúzskymi aj ruskými vojskami
počas napoleonských vojen sa v roku 1806 stalo suverénnym
štátom av roku 1815 sa pripojilo k nemeckej konfederácii.
Lichtenštajnsko sa stalo úplne nezávislé v roku 1866, kedy
konfederácia rozpustený. Až do konca prvej svetovej vojny to
bolo úzko spojené s Rakúskom, ale hospodárska devastácia
spôsobená týmto konfliktom nútila Lichtenštajnsko vstúpiť do
colnej a menovej únie so Švajčiarskom. Od druhej svetovej
vojny (v ktorej Lichtenštajnsko zostalo neutrálne) nízke dane
krajiny podnietili výrazný hospodársky rast. V roku 2000
nedostatky v regulačnom dohľade nad bankovníctvom viedli k
obavám o využívaní finančných inštitúcií na pranie špinavých
peňazí. Avšak,

Geografia - Lichtenštajnsko

Kde na svete je Lichtenštajnsko?



Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Európa, medzi Rakúskom
a Švajčiarskom. Celková plocha krajiny Lichtenštajnsko je 160
km2, z čoho 160 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou hornaté (Alpy) s údolím Rýna v treťom
západnom. Lichtenštajnsko má najnižší bod Ruggeller Riet 430
m, najvyšší bod Vorder-Grauspitz 2 599 m. Podnebie je
kontinentálne; studené, zamračené zimy s častým snehom alebo
dažďom; chladné až stredne teplé, oblačno, vlhké leto.

Obyvatelia - Lichtenštajnsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine

Lichtenštajnsko. To číslo je: 38,244 (7/2017 odhad). Takže nie
toľko ľudí žije tu. Kto žije tu? Lichtenštajnsko 66%, ostatné
34% (2013 est.). Aké sú jazyky v krajine Lichtenštajnsko?
Nemecky 94,5% (oficiálny) (hlavný dialekt Alemannik),
taliansky 1,1%, ostatné 4,3%. A náboženstvá: Rímsky katolík
(oficiálne) 75,9%, protestanti reformovaná 6,5%, Moslim
5,4%, Lutheran 1,3%, ostatní 2,9%, žiadne 5,4%, NS 2,6%
(2010 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 43.2 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81.9 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Lichtenštajnsko? Tu: Väčšina populácie sa nachádza v
západnej polovici krajiny pozdĺž Rýna Rive. Hlavné mestské
oblasti krajiny Lichtenštajnsko sú: Vaduz (hlavné mesto) 5000
(2014).

Vláda a hospodárstvo - Lichtenštajnsko



Hlavné mesto krajiny Lichtenštajnsko je Vaduz a typ vlády
ústavná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie -
11 obcí (Gemeinden, Gemeinde); Balzers, Eschen, Gamprin,
Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen,
Triesenberg, Vaduz. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Lichtenštajnsko, dôležité priemyselné produkty sú elektronika,
kovovýroba, dentálne výrobky, keramika, liečivá, potravinárske
výrobky, presné prístroje, cestovný ruch, optické prístroje.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú pšenica, jačmeň,
kukurica, zemiaky; krmivá, mliečne výrobky. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú malé špeciálne stroje, konektory pre
audio a video, súčiastky pre motorové vozidlá, zubné výrobky, ,
elektronické zariadenia, optické výrobky a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú nevedno. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú poľnohospodárske výrobky, suroviny, energetické
výrobky, stroje, kovový tovar, textil, potraviny, motorové
vozidlá a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú nevedno.
Ako bohatá je krajina Lichtenštajnsko a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$139,100 (2009 odhad). Takže ľudia sú tu v priemere
mimoriadne bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Lichtenštajnsko
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Litva

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Litva.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Litva. Ale začneme s vlajkou Litva tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Litva - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Litva? Začnime týmto:

Litovské krajiny boli zjednotené pod Mindaugasom v roku
1236; v nasledujúcom storočí, prostredníctvom aliancií a
dobývania, Litva rozšírila svoje územie tak, aby zahŕňala
väčšinu dnešného Bieloruska a Ukrajiny. Koncom 14. storočia
bola Litva najväčším štátom v Európe. Spojenie s Poľskom v
roku 1386 viedlo tieto dve krajiny k zjednoteniu
prostredníctvom osoby spoločného vládcu. V roku 1569 sa
Litva a Poľsko formálne zjednotili do jedného duálneho štátu,
poľsko-litovského spoločenstva. Táto entita prežila až do roku
1795, kedy jej zvyšky boli rozdelené okolitými krajinami. Litva
znovu získala svoju nezávislosť po prvej svetovej vojne, ale v
roku 1940 ju pripojila do ZSSR - akcia, ktorú USA a mnohé
ďalšie krajiny nepoznali. 11. marca 1990 sa Litva stala prvou zo
sovietskych republík, ktorá vyhlásila svoju nezávislosť, ale
Moskva toto vyhlásenie nepoznala až do septembra 1991 (po
neúspešnom prevratu v Moskve). Posledné ruské jednotky sa v
roku 1993 stiahli. Litva následne reštrukturalizovala svoje
hospodárstvo na integráciu do západoeurópskych inštitúcií;
pripojila sa k NATO aj k EÚ na jar 2004. V roku 2015
vstúpila Litva do eurozóny.

Geografia - Litva



Kde na svete je Litva? Umiestnenie
tejto krajiny je Východná Európa, hraničiaca s Baltským
morom, medzi Lotyšskom a Ruskom, západne od Bieloruska.
Celková plocha krajiny Litva je 65,300 km2, z čoho 62,680
km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: nížiny, mnoho
rozptýlených malých jazier, úrodná pôda. Litva má najnižší bod
Baltské more 0 m, najvyšší bod Aukstoja 294 m. Podnebie je ,
medzi námornou a kontinentálnou; mokré, mierne zimy a letné.

Obyvatelia - Litva
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Litva. To číslo

je: 2,823,859 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s príliš
mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? litovský 84,1%, poľský 6,6%,
ruský 5,8%, bieloruský 1,2%, iný 1,1%, nespecifikovaný 1,2%
(2011 est.). Aké sú jazyky v krajine Litva? Litovský (úradný)
82%, ruský 8%, poľský 5,6%, iný 0,9%, nespecifikovaný
3,5% (v roku 2011). A náboženstvá: Rímskokatolícky 77,2%,
ruský ortodoxný 4,1%, starý veriaci 0,8%, evanjelický
evanjelický 0,6% %, iné (vrátane sunnitskej moslimskej,
židovskej, gréckokatolíckej a karaitskej) 0,8%, žiadne 6,1%,



nespecifikované 10,1% (2011 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 43.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75 rok.
Kde ľudia žijú v krajine Litva? Tu: pomerne rovnomerné
rozloženie obyvateľstva v celej krajine mierne vyššia
koncentrácia v južných mestách Vilnius a Kaunas a západný
prístav Klaipeda. Hlavné mestské oblasti krajiny Litva sú:
Vilnius (hlavné mesto) 517 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Litva
Hlavné mesto krajiny Litva je Vilnius a typ vlády

poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 60 obcí (savivaldybe, singular - savivaldybe);
Akmene Alytaus Miestas Alytus Anksciai Birstono Birzai
Druskininkai Elektrenai Ignalina Jonava Joniskis Jurbarkas
Kaisiadorys Kalvarijos Kauno Miestas Kaunas Kazlu Rudos
Kedainiai Kelme Klaipedos Miestas Klaipeda Kretinga
Kupiskis, Lazdijai, Marijampole, Mazeikiai, Moletai, Neringa,
Pageiai, Pakruojis, Palangos Miestas, Panevezio Miestas,
Panevezys, Pasvalys, Plunge, Prienai, Radviliskis, Raseiniai,
Rietavo, Rokiskis, Sakiai, Salcininkai, Siauliu Miestas, Siauliai,
Silale Skuodas, Svencionys, Taurage, Telsiai, Trakai, Ukmerge,
Utena, Varena, Vilkaviskis, Vilniaus Miestas, Vilnius, Visaginas,
Zarasai. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Litva, dôležité
priemyselné produkty sú kovoobrábacie stroje, elektrické
motory, televízory, chladničky a mrazničky, rafinácia ropy,
stavba lodí (malé lode), nábytok, textil, spracovanie potravín,
hnojivá, poľnohospodárske stroje, optické zariadenia, lasery,



elektronické súčiastky, technológie, vývoj videohier, vývoj
aplikácií a softvéru, biotechnológia. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú , zemiakov, cukrovej repy, ľanu, zeleniny;
hovädzie, mlieko, vajcia, bravčové mäso, syr; ryby.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú rafinované palivo, stroje a
zariadenia, chemikálie, textil, potraviny, plasty a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Rusko 13,5%, Lotyšsko 9,9%,
Poľsko 9,1% 5,3%, USA 5,2%, Švédsko 4,8%, Spojené
kráľovstvo 4,3% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
ropa, zemný plyn, stroje a zariadenia, dopravné zariadenia,
chemikálie, textil a odevy, kovy a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Rusko 14,4%, Nemecko 12,1%, Poľsko 10,8%
%, Taliansko 5,4%, Holandsko 4,8%, Švédsko 4,4% (2016).
Ako bohatá je krajina Litva a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $31,900
(2017 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 22.2% (2015 odhad).

Mapa - Litva
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Luxembursko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Luxembursko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Luxembursko. Ale začneme s vlajkou Luxembursko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Luxembursko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Luxembursko? Začnime

týmto: Spoločnosť bola založená v roku 963 a Luxembursko sa
v roku 1815 stalo veľkovojvodstvom a samostatným štátom v
Holandsku. V roku 1839 stratila viac ako polovicu svojho
územia Belgicku, ale získala väčšiu mieru autonómie. V roku
1867 dosiahlo Luxembursko úplnú nezávislosť pod
podmienkou, že sľubuje stálu neutralitu. Prekročenie Nemecka
v oboch svetových vojnách ukončilo svoju neutralitu v roku
1948, keď vstúpila do colnej únie Beneluxu a keď vstúpila do
NATO v nasledujúcom roku. V roku 1957 sa Luxembursko
stalo jednou zo šiestich zakladajúcich krajín EHS (neskôr EÚ) a
v roku 1999 sa stalo členom eurozóny.

Geografia - Luxembursko

Kde na svete je Luxembursko?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Európa medzi
Francúzskom a Nemeckom. Celková plocha krajiny
Luxembursko je 2,586 km2, z čoho 2,586 km2 je zem. Takže



toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou jemne valcované horské
oblasti so širokými, plytkými údoliami; horské oblasti mierne
hornaté na severe; strmý svah do močiarnej oblasti Moselle na
juhovýchode. Luxembursko má najnižší bod rieka Moselle 133
m, najvyšší bod Buurgplaatz 559 m. Podnebie je upravené
kontinentálne s miernymi zimami, chladné letá.

Obyvatelia - Luxembursko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Luxembursko.

To číslo je: 594,130 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije
tu. Kto žije tu? Luxembursko 53,3%, portugalčina 16,2%,
francúzština 7,2%, taliančina 3,5%, belgická 3,4%, nemčina
2,2%, britská 1,1%, ostatné 13,2%. Aké sú jazyky v krajine
Luxembursko? Luxemburský jazyk (oficiálny administratívny a
súdny jazyk a národný jazyk (hovorí jazyk)) 55,8%,
portugalčina 15,7%, francúzština (oficiálny administratívny,
súdny a legislatívny jazyk) 12,1% , anglický 2,1%, ostatní 8,4%
(2011 est.). A náboženstvá: Christian (prevažne rímsky katolík)
70,4%, moslim 2,3%, ostatné (vrátane budhista, ľudové
náboženstvo, hinduistickej, židovskej) 0,5%, žiadny 26,8%
(2010 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 39.3 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 82.3 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Luxembursko? Tu: väčšina ľudí žije na juhu krajiny, na
alebo blízko hraníc s Francúzskom. Hlavné mestské oblasti
krajiny Luxembursko sú: Luxembursku (kapitál) 107,000



(2014).
Vláda a hospodárstvo - Luxembursko
Hlavné mesto krajiny Luxembursko je Luxembursko a typ

vlády konštitučná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 12 kantónov (kantóny, singulárne kantóny);
Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette,
Grevenmacher, Luxembursko, Mersch, Redange, Remich,
Vianden, Wiltz. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Luxembursko,
dôležité priemyselné produkty sú bankovníctvo a finančné
služby, stavebníctvo, služby v oblasti nehnuteľností, železo,
kovy a oceľ, informačné technológie, telekomunikácie,
nákladná doprava a logistika, chemikálie, strojárstvo,
pneumatiky, sklo, hliník, cestovný ruch, biotechnológia. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú hrozno, jačmeň, ovos, zemiaky,
pšenica, ovocie; mliekárenstvo a živočíšne produkty.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú stroje a zariadenia ,
výrobky z ocele, chemikálie, výrobky z gumy, sklo a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko 23,1%,
Belgicko 16,6%, Francúzsko 15,4%, Holandsko 5,1% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú komerčných lietadiel,
nerasty, chemikálie, kovy, potraviny, luxusné spotrebný tovar a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Belgicko 29,4%,
Nemecko 24,3%, Francúzsko 10,3%, US 7%, Čína 5,8%,
Holandsko 4,3%, Mexiko 4,3% (2016). Ako bohatá je krajina
Luxembursko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $109,100 (2017
odhad). Takže ľudia sú tu v priemere mimoriadne bohatí.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý



je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Luxembursko
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Macao

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Macao.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Macao. Ale začneme s vlajkou Macao tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Macao - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Macao? Začnime týmto:

kolonizovaný Portugalci v 16. storočie, Macao bolo prvé
európske osídlenie na Ďalekom východe. Na základe dohody
podpísanej medzi Čínou a Portugalskom 13. apríla 1987 sa
Macao 20. decembra 1999 stalo Macauskou osobitnou
administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky. V tejto
dohode Čína prisľúbila, že v rámci vzoru "jedna krajina dva
systémy" , Čínsky politický a hospodársky systém by Macaovi
nebol uložený a že Macao by mal požívať "vysoký stupeň
autonómie" vo všetkých záležitostiach okrem zahraničných vecí
a obrany ďalších 50 rokov.

Geografia - Macao

Kde na svete je Macao? Umiestnenie
tejto krajiny je Východná Ázia, hraničí s Južným Čínom a
Čínou. Celková plocha krajiny Macao je 28.2 km2, z čoho
28.2 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: všeobecne
ploché. Macao má najnižší bod Južné Čína more 0 m, najvyšší



bod Alto Coloane 172 m. Podnebie je subtropické; morské
oblasti s chladnými zimami, teplé leto.

Obyvatelia - Macao
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Macao. To

číslo je: 601,969 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Čínsky 88,7%, portugalský 1,1%, zmiešaný 1,1%,
ostatný 9,2% Portugalský a ázijský rodový pôvod) (2016 tis.).
Aké sú jazyky v krajine Macao? Kantonský 80,1%, mandarín
5,5%, ostatné čínske dialekty 5,3%, Tagalog 3%, Angličtina
2,8%, Portugalčina 0,6%, ostatné 2,8%. A náboženstvá:
budhistické 50%, rímskokatolícke 15% ostatných 35% (1997
est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 39.3 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 84.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Macao? Tu: obyvateľov pomerne rovnako rozložených. Hlavné
mestské oblasti krajiny Macao sú: nevedno.

Vláda a hospodárstvo - Macao
Hlavné mesto krajiny Macao je nevedno a typ vlády

prezidentská obmedzená demokracia; osobitná administratívna
oblasť Čínskej ľudovej republiky. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - nikto (osobitná administratívna oblasť
Čínskej ľudovej republiky). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Macao, dôležité priemyselné produkty sú cestovného ruchu,
hazardných hier, odevov, textilu, elektroniky, obuvi, hračiek.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú iba 2% plochy pôdy
sa pestujú, najmä pestovateľmi zeleniny; rybolov, najmä pre



kôrovce, je dôležitý; niektoré z úlovku sa vyváža do
Hongkongu. Najdôležitejšie vývozné komodity sú oblečenie,
textil, obuv, hračky, elektronika, stroje a časti a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Hong Kong 64.1%, Čína 20.2%.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú suroviny a polotovary,
spotrebný tovar (potraviny, nápoje, tabak, odevy a obuv,
motorové vozidlá), investičné tovary, minerálne palivá a oleje a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 36,7%,
Hongkong 8,6%, Taliansko 7,9%, Švajčiarsko 7,6% 7,4%,
Japonsko 6,3%, USA 5,8% (2016). Ako bohatá je krajina
Macao a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $114,400 (2017 odhad). Takže
ľudia sú tu v priemere mimoriadne bohatí. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
neznáme%.

Mapa - Macao
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Macedónsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Macedónsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Macedónsko. Ale začneme s vlajkou Macedónsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Macedónsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Macedónsko? Začnime

týmto: Macedónsko získalo mierovú nezávislosť z Juhoslávie v
roku 1991. Grécka námietka voči Macedónsku, ktorá trvala na
tom, že naznačuje územné nároky na rovnako známu
severokorejskú provinciu, a demokratické spätné hnutie
zastavili pohyb krajiny smerom k euroatlantickej integrácii.
Hneď po vyhlásení nezávislosti Macedónsko sa Grécko snažilo
zablokovať Macedónske snahy o získanie členstva v OSN, ak
by sa používal názov "Macedónsko". Macedónsko bolo
nakoniec prijaté do OSN v roku 1993 ako "Bývalá
juhoslovanská republika Macedónsko" a súčasne súhlasilo s
rokovaniami o spore o názve sponzorovanými OSN. V roku
1995 Grécko zrušilo 20-mesačné obchodné embargo a obe
krajiny súhlasili s normalizáciou vzťahov, otázka názvu však
zostala nevyriešená a rokovania o riešení prebiehajú. Od roku
2004, USA a viac ako 130 ďalších národov uznali
Macedónsko svojim ústavným názvom, Macedónskou
republikou. Etnické albánske rozhorčenie nad vnímanými
politickými a hospodárskymi nerovnosťami sa v roku 2001
zvýšilo na povstanie, ktoré nakoniec viedlo k medzinárodne
sprostredkovanej Ohridskej rámcovej dohode (OFA), ktorá
ukončila boj a stanovila usmernenia pre ústavné zmeny a nové
zákony, ktoré posilnili práva menšiny. Vzťahy medzi etnickými
Macedónčanmi a etnickými Albáncami však zostávajú krehké.



Takmer trojročná politická kríza, ktorá pohltila Macedónsko,
sa konečne skončila v júni 2017 po šesťmesačnom období
formovania vlády po dôsledne spochybnených predčasných
legislatívnych voľbách v decembri 2016. Kríza začala po
legislatívnych a prezidentských voľbách v roku 2014, a
vystupňovali sa v roku 2015, kedy opozičná strana začala
uvoľňovať podvodný obsah, ktorý údajne preukázal rozšírenú
korupciu vlády. Hoci Macedónsko sa v roku 2005 stalo
kandidátom na EÚ, krajina stále čelí výzvam, vrátane
prekonania politickej krízy, plného vykonávania OFA, riešenia
vynikajúceho sporu o meno s Gréckom, zlepšenie vzťahov s
Bulharskom, zastavenie demokratických spätných hnutí a
stimulovanie hospodárskeho rastu a rozvoja. Na summite
NATO v Bukurešti v roku 2008 sa spojenci dohodli, že
Macedónsko bude vyzvané, aby sa pripojilo k Aliancii hneď,
ako sa s Gréckom dosiahne vzájomne prijateľné riešenie sporu
o meno. krajina stále čelí výzvam, vrátane prekonania politickej
krízy, plného vykonávania OFA, riešenia neuveriteľného sporu
o meno s Gréckom, zlepšenie vzťahov s Bulharskom,
zastavenie demokratických spätných hnutí a stimulovanie
hospodárskeho rastu a rozvoja. Na summite NATO v Bukurešti
v roku 2008 sa spojenci dohodli, že Macedónsko bude
vyzvané, aby sa pripojilo k Aliancii hneď, ako sa s Gréckom
dosiahne vzájomne prijateľné riešenie sporu o meno. krajina
stále čelí výzvam, vrátane prekonania politickej krízy, plného
vykonávania OFA, riešenia neuveriteľného sporu o meno s
Gréckom, zlepšenie vzťahov s Bulharskom, zastavenie
demokratických spätných hnutí a stimulovanie hospodárskeho



rastu a rozvoja. Na summite NATO v Bukurešti v roku 2008 sa
spojenci dohodli, že Macedónsko bude vyzvané, aby sa
pripojilo k Aliancii hneď, ako sa s Gréckom dosiahne vzájomne
prijateľné riešenie sporu o meno.

Geografia - Macedónsko

Kde na svete je Macedónsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Európa, severne od
Grécka. Celková plocha krajiny Macedónsko je 25,713 km2, z
čoho 25,433 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: hornaté s
hlbokými kotlinami a údoliami; tri veľké jazerá, každé rozdelené
hraničnou čiarou; krajina rozdelená na Vardar Rive.
Macedónsko má najnižší bod rieka Vardar 50 m, najvyšší bod
Golem Korab (Maja e Korabit) 2 674 m. Podnebie je teplých,
suchých letí a jesenných dní ; relatívne chladné zimy s ťažkým
snežením.

Obyvatelia - Macedónsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Macedónsko.

To číslo je: 2,103,721 (7/2017 odhad). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Macedónska



64,2%, Albánska 25,2%, Turecká 3,9%, Rómčina 2,7%,
Srbská 1,8%, Ostatné 2,2% (2002 est.). Aké sú jazyky v
krajine Macedónsko? Macedónska (oficiálna) 66,5%,
Albánska 25,1%, Turecká 3,5%, Rómčina 1,9% , ostatní 1,8%
(2002 est.). A náboženstvá: macedónska pravoslávna 64,8%,
moslim 33,3%, ostatní kresťania 0,4%, ostatné nešpecifikované
1,5% (2002 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 37.9
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 76.4 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Macedónsko? Tu: pomerne rovnomerného
rozloženia skrz väčšinu krajiny, s mestskými oblasťami
priťahuje stále väčšie a hustejšie populácie. Hlavné mestské
oblasti krajiny Macedónsko sú: Skopje (kapitál) 503000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Macedónsko
Hlavné mesto krajiny Macedónsko je Skopje a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 70 obcí (opstini, singular - opstina) a 1 mesto
(grad); Aracinovo, Berovo, Bogovo, Bosilovo, Brvenica,
Caska, Centar Zupa, Cesinovo-Oblesevo, Cúcar Sandevo,
Debar, Debarca, Delčevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran,
Dolneni, Gevgelija, Jegunovce, Karbinci, Kavadarci, Kicevo,
Kočani, Končice, Kratovo, Kriváň Palanka, Krivogastani,
Kruševo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo, Makedonská
Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovo i Rostusa, Mogila,
Negotino, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probipov, Radovis,
Rankovce, Sopiste, Staro Nagoricane, Stip, Struga, Strumica,



Studenicani, Sveti Nikole, Tearce, Tetovo, Valandovo,
Vasilevo, Veles, Zelenikovo, Zelino, Zrnovci. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Macedónsko, dôležité priemyselné produkty
sú spracovanie potravín, nápoje, textil, chemikálie, železo, oceľ,
cement, energia, liečivá, automobilové časti. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Hrozno, tabak, zelenina,
ovocie; mlieko, vajcia. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
potraviny, nápoje, tabak; textil, rôzne výrobky, železo, oceľ;
diely pre automobilový priemysel a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Nemecko 40,9%, Kosovo 13,5%, Srbsko 7,7%,
Bulharsko 4,5% (2016),. Najdôležitejšie dovozné komodity sú
stroje a zariadenia, automobily, chemikálie, pohonné hmoty,
potraviny a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Nemecko
12,2%, Veľká Británia 10,7%, Srbsko 7,9%, Grécko 7,3%,
Čína 6,2 %, Taliansko 5,6%, Turecko 5,1%, Bulharsko 4,6%
(2016). Ako bohatá je krajina Macedónsko a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $15,200 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 21.5% (2015 odhad).

Mapa - Macedónsko
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Madagaskar

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Madagaskar.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Madagaskar. Ale začneme s vlajkou Madagaskar tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Madagaskar - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Madagaskar? Začnime

týmto: Madagaskar bol jedným z posledných veľkých
pozemných múrov na svete, ktoré boli kolonizované ľuďmi.
Najstarší osadníci z dnešnej Indonézie prišli medzi 350 a 550
nl. Ostrov priťahoval arabských a perzských obchodníkov už v
7. storočí a migranti z Afriky prišli okolo roku 1000.
Madagaskar bol pirátskou pevnosťou koncom 17. a začiatkom
18. storočia. storočia a slúžil ako otrocké obchodné centrum
do 19. storočia. Od 16. do konca 19. storočia ovládalo
domorodé kráľovstvo Merina veľkú časť Madagaskaru.
Ostrov bol dobytý francúzskym v roku 1896, ktorý ho robil
kolóniou; nezávislosť sa obnovila v roku 1960. V rokoch
1992-93 sa konali slobodné prezidentské voľby a voľby do
Národného zhromaždenia, ktoré skončili 17 rokov jednania. V
roku 1997, v druhom prezidentskom preteku, Didier Ratsiraka,
vodca v 70. a 80. rokoch minulého storočia, bol vrátený
predsedníctvu. Prezidentské voľby v roku 2001 boli
spochybnené medzi nasledovníkmi Didiera Ratsiraky a Marca
Ravalomananu, čo spôsobilo takmer odchod krajiny z krajiny.
V apríli 2002 vyhlásil Vysoký ústavný súd za víťaza
Ravalomananu. Ravalomanana vyhral druhý mandát v roku
2006, ale po protestoch v roku 2009 odovzdal moc armáde,
ktorá potom udelila predsedníctvo starostovi Antananariva
Andrymu Rajoelinovi, čo predstavovalo štátny prevrat. Po



zdĺhavom procese sprostredkovania pod vedením
Juhoafrického rozvojového spoločenstva v Madagaskare konali
prezidentské a parlamentné voľby podporované OSN v roku
2013. Bývalý de facto minister financií Hery
Rajaonarimampianina získal v decembri 2013 voľby na
voľbách a bol otvorený v januári 2014. Prezidentské voľby v
roku 2001 boli spochybnené medzi nasledovníkmi Didiera
Ratsiraky a Marca Ravalomananu, čo spôsobilo takmer
odchod krajiny z krajiny. V apríli 2002 vyhlásil Vysoký ústavný
súd za víťaza Ravalomananu. Ravalomanana vyhral druhý
mandát v roku 2006, ale po protestoch v roku 2009 odovzdal
moc armáde, ktorá potom udelila predsedníctvo starostovi
Antananariva Andrymu Rajoelinovi, čo predstavovalo štátny
prevrat. Po zdĺhavom procese sprostredkovania pod vedením
Juhoafrického rozvojového spoločenstva v Madagaskare konali
prezidentské a parlamentné voľby podporované OSN v roku
2013. Bývalý de facto minister financií Hery
Rajaonarimampianina získal v decembri 2013 voľby na
voľbách a bol otvorený v januári 2014. Prezidentské voľby v
roku 2001 boli spochybnené medzi nasledovníkmi Didiera
Ratsiraky a Marca Ravalomananu, čo spôsobilo takmer
odchod krajiny z krajiny. V apríli 2002 vyhlásil Vysoký ústavný
súd za víťaza Ravalomananu. Ravalomanana vyhral druhý
mandát v roku 2006, ale po protestoch v roku 2009 odovzdal
moc armáde, ktorá potom udelila predsedníctvo starostovi
Antananariva Andrymu Rajoelinovi, čo predstavovalo štátny
prevrat. Po zdĺhavom procese sprostredkovania pod vedením
Juhoafrického rozvojového spoločenstva v Madagaskare konali



prezidentské a parlamentné voľby podporované OSN v roku
2013. Bývalý de facto minister financií Hery
Rajaonarimampianina získal v decembri 2013 voľby na
voľbách a bol otvorený v januári 2014. čo spôsobilo odtrhnutie
polovice krajiny. V apríli 2002 vyhlásil Vysoký ústavný súd za
víťaza Ravalomananu. Ravalomanana vyhral druhý mandát v
roku 2006, ale po protestoch v roku 2009 odovzdal moc
armáde, ktorá potom udelila predsedníctvo starostovi
Antananariva Andrymu Rajoelinovi, čo predstavovalo štátny
prevrat. Po zdĺhavom procese sprostredkovania pod vedením
Juhoafrického rozvojového spoločenstva v Madagaskare konali
prezidentské a parlamentné voľby podporované OSN v roku
2013. Bývalý de facto minister financií Hery
Rajaonarimampianina získal v decembri 2013 voľby na
voľbách a bol otvorený v januári 2014. čo spôsobilo odtrhnutie
polovice krajiny. V apríli 2002 vyhlásil Vysoký ústavný súd za
víťaza Ravalomananu. Ravalomanana vyhral druhý mandát v
roku 2006, ale po protestoch v roku 2009 odovzdal moc
armáde, ktorá potom udelila predsedníctvo starostovi
Antananariva Andrymu Rajoelinovi, čo predstavovalo štátny
prevrat. Po zdĺhavom procese sprostredkovania pod vedením
Juhoafrického rozvojového spoločenstva v Madagaskare konali
prezidentské a parlamentné voľby podporované OSN v roku
2013. Bývalý de facto minister financií Hery
Rajaonarimampianina získal v decembri 2013 voľby na
voľbách a bol otvorený v januári 2014. odovzdala moc
armáde, ktorá potom udelila predsedníctvo starostovi
Antananariva Andrymu Rajoelinovi v tom, čo predstavovalo



štátny prevrat. Po zdĺhavom procese sprostredkovania pod
vedením Juhoafrického rozvojového spoločenstva v
Madagaskare konali prezidentské a parlamentné voľby
podporované OSN v roku 2013. Bývalý de facto minister
financií Hery Rajaonarimampianina získal v decembri 2013
voľby na voľbách a bol otvorený v januári 2014. odovzdala
moc armáde, ktorá potom udelila predsedníctvo starostovi
Antananariva Andrymu Rajoelinovi v tom, čo predstavovalo
štátny prevrat. Po zdĺhavom procese sprostredkovania pod
vedením Juhoafrického rozvojového spoločenstva v
Madagaskare konali prezidentské a parlamentné voľby
podporované OSN v roku 2013. Bývalý de facto minister
financií Hery Rajaonarimampianina získal v decembri 2013
voľby na voľbách a bol otvorený v januári 2014.

Geografia - Madagaskar

Kde na svete je Madagaskar?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika, ostrov v Indickom
oceáne, východne od Mozambiku. Celková plocha krajiny
Madagaskar je 587,041 km2, z čoho 581,540 km2 je zem.
Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: úzkej pobrežnej pláni, vysoká
plošina a hory v centre. Madagaskar má najnižší bod Indický



oceán 0 m, najvyšší bod Maromokotro 2 876 m. Podnebie je
tropické pozdĺž pobrežia, mierne vnútrozemie, suché v južnej.

Obyvatelia - Madagaskar
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Madagaskar.

To číslo je: 25,054,161 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa
ľudí. Kto žije tu? Malaya-indonézsky (Merina a súvisiace
Betsileo), Cotiers (mixed Afričan, Malaya-indonézsky, a
arabský pôvod - Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka,
Sakalava), francúzsky, indickej, kreolskej, Comoran. Aké sú
jazyky v krajine Madagaskar? francúzština (úradný),
Madagaskaru (oficiálne), angličtina. A náboženstvá: Kresťan,
domorodý náboženstvo, moslim. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 19.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 66.3
rok. Kde ľudia žijú v krajine Madagaskar? Tu: Väčšina
obyvateľov žije na východnej polovici ostrova; významné
zoskupenie sa nachádza v strednej vysočine a východnom
pobreží. Hlavné mestské oblasti krajiny Madagaskar sú:
Antananarivo (hlavné mesto) 2,61 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Madagaskar
Hlavné mesto krajiny Madagaskar je Antananarivo a typ

vlády poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 6 provincií (faritany); Antananarivo,
Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Madagaskar, dôležité
priemyselné produkty sú spracovanie mäsa, morské plody,



mydlo, pivo, koža, cukor, textil, sklo, cement, automobilový
montážny závod, papier, ropa, turistika, výťažok. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Káva, vanilka, cukrová trstina,
maniok, tapioka), fazuľa, banány, arašidy; živočíšne produkty.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú káva, vanilka, mäkkýše,
cukor, bavlnené tkaniny, odevy, chróm, ropné produkty a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Francúzsko 23,5%,
USA 12,8%, Nemecko 8,3%, Čína 6,3%, Japonsko 5%,
Holandsko 4,3%, Južná Kórea 4,2% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú investičné tovary, ropa, a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 21,2%, Francúzsko 6,9%, India
6,5%, SAE 5,6%, Saudská Arábia 5%, Južná Afrika 5%
(2016). Ako bohatá je krajina Madagaskar a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $1,600 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 70.7% (2012 odhad).

Mapa - Madagaskar
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mapa Malawi. Ale začneme s vlajkou Malawi tu:
 

Malawi - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Malawi? Začnime týmto:

Založená v roku 1891, britský protektorát Nyasaland sa stal
nezávislým národom v Malawi v roku 1964. Po troch
desaťročiach vládnutia jednej strany pod prezidentom
Hastingsom Kamuzu Bandou sa v roku 1994 uskutočnila
viacstranná prezidentská a parlamentná voľba v rámci dočasnej
ústavy, plný účinok v nasledujúcom roku. Prezident Bingu wa
Mutharika, zvolený v roku 2004 po neúspešnom pokuse
predchádzajúceho prezidenta zmeniť a doplniť ústavu s cieľom
povoliť iný termín, sa usiloval presadiť svoju autoritu proti
svojmu predchodcovi a následne začal svoju vlastnú stranu,
Demokratickej progresívnej strany v roku 2005. Mutaarika
bola opätovne zvolená do druhého funkčného obdobia v roku
2009. Počas svojho prvého funkčného obdobia dohliadal na
určité hospodárske zlepšenia, ale počas druhého funkčného
obdobia bol obvinený z ekonomického zlého hospodárenia a
zlej správy vecí verejných. Zomrel náhle v roku 2012 a
nasledoval jej viceprezident Joyce Banda, ktorý predtým založil
vlastnú stranu, ľudovú stranu. Mutharika brat Peter Mutharika
porazil Banda vo voľbách v roku 2014. Rast populácie,
zvyšujúci sa tlak na poľnohospodárske pozemky, korupcia a
pohroma HIV / AIDS predstavujú pre Malawi veľké problémy.

Geografia - Malawi



Kde na svete je Malawi?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika, východne od Zambie,
západne a severne od Mozambiku. Celková plocha krajiny
Malawi je 118,484 km2, z čoho 94,080 km2 je zem. Takže to
nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: úzka pretiahnutá plató so zvlnenými rovinami,
zaoblené kopce, niektoré hory. Malawi má najnižší bod
križovatka rieky Shire a medzinárodné hranice s Mozambikom
37 m, najvyšší bod Sapitwa (nasadnúť Mlanje) 3002 m.
Podnebie je subtropické; dážď (november až máj); suché
obdobie (máj až november).

Obyvatelia - Malawi
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Malawi. To

číslo je: 19,196,246. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? Chew 35,1%, Lomwe 18,9%, Yao 13,1%,
Ngoni 12%, tumbukština 9,4%, Sena 3,5%, Tonga 1,8%,
ňandžština 1%, Nkhonde 0,9% , ďalších 1,8% (2015-16 est.).
Aké sú jazyky v krajine Malawi? . A náboženstvá: (Vrátane
cirkvi strednej Afriky presbyteriánskej 17,7%, adventistov 7.
apríla / baptista 6,9%, kresťanskej cirkvi ), Chinyanja, Chiyao,
Chitumbuka, Chilomwe, Chinkonda, Chingoni, Chisena,



Chitonga, Chinyakyusa , Anglická 2,6%), katolícka 18,4%, iná
kresťanská 41%, moslimská 12,1%, iná 0,3%, žiadna 1%
(2015-16 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 16.5 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 61.7 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Malawi? Tu: Hustota obyvateľstva je najvyššia južne od
jazera Nyasa. Hlavné mestské oblasti krajiny Malawi sú:
Lilongwe (kapitál) 905 000; Blantyre-Limbe 808 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Malawi
Hlavné mesto krajiny Malawi je Lilongwe a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 28 okresov; Balaka, Blantyre, Chikwawa,
Chiraczulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga, Kasungu,
Likoma, Lilongwe, Machinga, Mangochi, Mchinji, Mulanje,
Mwanza, Mzimba, Mwanza, Mwanba, Nenche, Nkhata Bay,
Nkhotakota, Nsanje, Ntchisi, Phalombe, Rumphi , Salima,
Thyolo, Zomba. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Malawi,
dôležité priemyselné produkty sú tabaku, čaju, cukru, výrobkov
z píly, cementu, spotrebného tovaru. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Tabak, cukrová trstina, čaj,
kukurica, zemiaky, sladké zemiaky, maniok , tapioka), cirok,
strukoviny, bavlna, podzemnica olejná, makadamové orechy,
káva; hovädzieho dobytka, kozieho. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú tabaku 55%, sušených strukovín (8.8%), cukru
(6.7%), čaju (5.7% ), arašidy, káva, sója (2015 est.) a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Zimbabwe 12,9%,
Mozambik 11%, Belgicko 8,2%, Južná Afrika 7,2%, US 6%,



Čína 4,6%, v Nemecku o 4,3%, Veľká Británia 4,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, ropné
produkty, polotovary, spotrebný tovar, dopravné prostriedky a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú South Afrika 20,2%,
Čína 13,8%, India 10,8%, Spojené arabské emiráty 9,7%,
Zambia 5,7% (2016). Ako bohatá je krajina Malawi a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $1,200 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 50.7% (2010 odhad).

Mapa - Malawi
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mapa Malajzia. Ale začneme s vlajkou Malajzia tu:
 

Malajzia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Malajzia? Začnime týmto:

Počas konca 18. a 19. storočia založila Veľká Británia kolónie
a protektoráty v oblasti súčasnej Malajzie; tieto boli obsadené
Japonskom od roku 1942 do roku 1945. V roku 1948 britské
územia na Malajskom polostrove s výnimkou Singapuru
vytvorili Federáciu Malajie, ktorá sa stala nezávislou v roku
1957. Malajzia vznikla v roku 1963, kedy bývalé britské
kolónie v Singapure, rovnako ako Sabah a Sarawak na
severnom pobreží Borneo, vstúpil do federácie. Prvých
niekoľko rokov nezávislosti krajiny narušilo komunistické
povstanie, indonézska konfrontácia s Malajziou, filipínske
nároky na Sabah a stiahnutie Singapure v roku 1965. Počas
22-ročného funkčného obdobia premiéra Maháthira bin
Mohamada (1981 - 2003) Malajzia bola úspešná v
diverzifikácii svojej ekonomiky od závislosti od vývozu surovín
do rozvoja výroby, služieb a cestovného ruchu. Premiér
Mohamed Najib bin Abdul Razak (v úrade od apríla 2009)
pokračoval v týchto pro-biznis politikách.

Geografia - Malajzia



Kde na svete je Malajzia?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Ázia, polostrov
hraničiaci s Thajskom a severnou tretinou ostrova Borneo,
hraničiaci s Indonéziou, Brunejom a južným Čínom , južne od
Vietnamu. Celková plocha krajiny Malajzia je 329,847 km2, z
čoho 328,657 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
pobrežné pláne stúpajúce na kopce a hory. Malajzia má najnižší
bod Indický oceán 0 m, najvyšší bod Gunung Kinabalu 4 095
m. Podnebie je tropických; (v mesiacoch apríl až október) a
severovýchodne (október až február) monzóny.

Obyvatelia - Malajzia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Malajzia. To

číslo je: 31,381,992 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Bumiputera 61,7% (Malajci a domorodí
obyvatelia, vrátane Orang Asli, Dayak, Anak Negeri), Číňania
20,8%, Indiáni 6,2%, Ostatné 0,9%, Nečlenovia 10,4% (2017
est.). Aké sú jazyky v krajine Malajzia? Bahasa Malajzia
(Kantonský, mandarínsky, hokkijský, hakka, hainanský,
foochovský), tamilský, telugský, malajalský, pandžábský,
thajský. A náboženstvá: moslimský 61,3%, budhistický 19,8%,



kresťanský 9,2%, hinduistický 6,3%, konfucianizmus, taoizmus
1,3%, ostatné 0,4%, žiadne 0,8%, nešpecifikované 1% (2010
est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 28.5 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 75.2 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Malajzia? Tu: Veľmi nerovnomerné rozdelenie s viac ako 80%
obyvateľov žijúcich na Malajskom polostrove. Hlavné mestské
oblasti krajiny Malajzia sú: Kuala Lumpur (hlavné mesto) 6,837
miliónov; Johor Bahru 912 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Malajzia
Hlavné mesto krajiny Malajzia je Kuala Lumpur; poznámka

- v okolí Putrajaya sa hovorí ako administratívne centrum
federálnej vlády, ale nie hlavné mesto; Parlament sa stretáva v
Kuala Lumpu a typ vlády federálna parlamentná ústavná
monarchia. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 13
štátoch (negeri-negeri, singular - negeri); Johor, Kedah,
Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis,
Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu; a 1
federálne územie (Wilayah Persekutuan) s 3 zložkami, Kuala
Lumpur, Labuan a Putrajaya. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Malajzia, dôležité priemyselné produkty sú Polostrovná
Malajzia - spracovanie a výroba paliem z gumy a oleja, ropa a
zemný plyn, ľahká výroba, liečivá, zdravotnícka technika,
elektronika a polovodiče, spracovanie dreva; Sabah - ťažba
dreva, výroba ropy a zemného plynu; Sarawak - spracovanie
poľnohospodárstvo, ropa a produkcia zemného plynu,
protokolovanie. Dôležité poľnohospodárske produkty sú



Peninsular Malaysia - palmový olej, kaučuk, kakao, ryža;
Sabah - palmový olej, živé plodiny; guma, drevo; Sarawak -
palmový olej, guma, drevo; peppe. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú Polovodiče a elektronické zariadenia, palmový
olej, ropa a skvapalnený zemný plyn, drevo a výrobky z dreva,
palmový olej, guma, textil, chemikálie, solárne panely a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Singapur 14,7%, Čína
12,6%, USA 10,3%, Japonsko 8,1%, Thajsko 5,7%,
Hongkong 4,8%, India 4,1% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú elektronika, stroje, ropné produkty, plasty, a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 19,4%, Singapur
9,8%, Japonsko 7,7%, USA 7,6%, Thajsko 5,8%, Južná
Kórea 5%, Indonézia 4% (2016). Ako bohatá je krajina
Malajzia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $28,900 (2017 odhad). To
znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
3.8% (2009 odhad).

Mapa - Malajzia
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Maldivy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Maldivy? Začnime týmto:

Sultanát od 12. storočia sa Maledivy stali britským
protektorátom v roku 1887. V roku 1968 sa stala republikou,
tri roky po nezávislosti. Prezident Maumoon Abdul Gayoom
dominoval politickú scénu ostrova už 30 rokov a bol zvolený na
šesť po sebe nasledujúcich termínov referendami o jednej
strane. Po politických demonštráciách v hlavnom meste Muž v

http://mapsguides.com/


auguste 2003 sa Gayoom a jeho vláda zaviazali začať proces
liberalizácie a demokratických reforiem, vrátane
reprezentatívneho politického systému a rozšírených politických
slobôd. Politické strany boli v roku 2005 legalizované. V júni
2008 zakladajúce zhromaždenie nazvané "špeciálny Majlis"
dokončilo novú ústavu, ktorú v auguste 2008 ratifikoval
Gayoom. Prvé prezidentské voľby v rámci viacnárodného
kandidátskeho systému s viacerými stranami ktoré sa
uskutočnilo v októbri 2008. Gayoom bol v prieskume odohraný
Mohamedom Nasheedom, politickým aktivistom, ktorý bol
niekoľko rokov väzenský Gayoom režim. Nasheed čelil
mnohým výzvam vrátane posilnenia demokracie a boja proti
chudobe a zneužívaniu drog. Začiatkom februára 2012, po
niekoľkých týždňoch protestov v uliciach v reakcii na to, že
nariadil zatknutie vrchného sudcu, Nasheed rezignoval na
predsedníctvo a odovzdal moc viceprezidenta Mohammedovi
Waheedovi Hassanovi Maniku. V polovici roka 2012 vláda
zriadila komisiu pre národné vyšetrovanie, aby preskúmala
udalosti, ktoré viedli k nástupu Nasheeda. Napriek tomu, že
komisia nezískala žiaden dôkaz o prevratu, správa odporúčala
posilniť demokratické inštitúcie krajiny, aby sa v budúcnosti
zabránilo podobným udalostiam a vyšetriť údajné policajné
chyby v čase krízy. Nasheed, Waheed, a Abdulla Yameen vo
voľbách 2013 s Yameen nakoniec vyhral predsedníctvo po
troch kolách hlasovania. Ako prezident sa Yameen snažil
oslabiť demokratické inštitúcie, väzniť svojich politických
oponentov, obmedziť tlač a vykonávať kontrolu nad
súdnictvom, aby posilnil svoju moc v moci a obmedzil nesúhlas.



Maldivskí predstavitelia zohrali významnú úlohu v
medzinárodných diskusiách o klimatických zmenách (kvôli
zraniteľnosti ostrovov voči rastúcej hladine morí).

Geografia - Maldivy

Kde na svete je Maldivy?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Ázia, skupina atolov v
Indickom oceáne, juho-juhozápadne od Indie. Celková plocha
krajiny Maldivy je 298 km2, z čoho 298 km2 je zem. Takže
toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: plochý, s bielymi piesočnatými
plážami. Maldivy má najnižší bod Indický oceán 0 m, najvyšší
bod 8. odpalisko, golfové ihrisko, ostrov Villingi 5 m. Podnebie
je tropických; horúce, vlhké; suchý, severovýchodný monzún
(november až marec); daždivý, juhozápadný monzun (jún až
august).

Obyvatelia - Maldivy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Maldivy. To

číslo je: 392,709 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Južných Indiánov, Sinhálcov, Arabov. Aké sú
jazyky v krajine Maldivy? Dhivehi (úradný, dialekt z Sinhaly,



písmo odvodené od arabčiny), angličtina (hovorí väčšina
vládnych úradníkov). A náboženstvá: Sunni moslim (úradný).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 28.2 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 75.8 rok. Kde ľudia žijú v krajine Maldivy?
Tu: Asi tretina obyvateľov žije v centrálnom hlavnom meste
muža a takmer desatinu v južnom meste Addu; zvyšok
populácie sa rozkladá na 200 obývaných ostrovoch súostrovia.
Hlavné mestské oblasti krajiny Maldivy sú: MALE (hlavné
mesto) 156 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Maldivy
Hlavné mesto krajiny Maldivy je Muž a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 21 administratívnych atolov (atholhuthah, singular -
atholhu); Addu, Ariatholhu Dhekunuburi, Ariatholhu Uthuruburi,
Faadhippolhu, Felidhuatholhu, Fuvammulah, Hahdhunmathi,
Huvadhuatholhu Dhekunuburi, Huvadhuatholhu Uthuruburi,
Kolumadulu, Maale, Maaleatholhu, Maalhosmadulu
Dhekunuburi, Maalhosmadulu Uthuruburi, Miladhunmadulu
Dhekunuburi, Miladhunmadulu Uthuruburi, Mulakatholhu,
Nilandheatholhu Dhekunuburi, Nilandheatholhu Uthuruburi,
Thiladhunmathee Dhekunuburi , Thiladhunmathee Uthuruburi.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Maldivy, dôležité priemyselné
produkty sú turistika, spracovanie rýb, lodná doprava, stavba
lodí, spracovanie kokosu, tkané rohože, laná, remeslá, ťažba
koralov a pieskov. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
Kokosových orechov, kukurice, sladkých zemiakov; rybárska.



Najdôležitejšie vývozné komodity sú ryby a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Thajsko 33,8%, Srí Lanka 10%, USA
8,7%, Francúzsko 8,6%, Nemecko 8,6%, Írsko 4,9%,
Taliansko 4,8%, Spojené kráľovstvo 4,1% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropné výrobky, kapitálové
tovary a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú SAE 15,6%,
Singapur 14,3%, Čína 13,4%, India 12,9%, Srí Lanka 6,3%,
Malajzia 5,7%, Thajsko 4,7% (2016). Ako bohatá je krajina
Maldivy a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $19,200 (2017 odhad). To je
celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt
na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady
na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 16% (2008 odhad).

Mapa - Maldivy
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Mali

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Mali. Zahrnuté
sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná mapa Mali.
Ale začneme s vlajkou Mali tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Mali - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Mali? Začnime týmto:

Sudánska republika a Senegal sa stali nezávislými od
Francúzska v roku 1960 ako federácia Mali. Keď sa Senegal
stiahol po niekoľkých mesiacoch, to, čo predtým tvorilo
Sudánsku republiku, bolo premenované na Mali. Pravidlo
diktatúry skončilo v roku 1991 vojenským prevratom, ktorý
viedol v období demokratického vládnutia. President Alpha
Konare vyhral Mali v prvých dvoch demokratických
prezidentských volieb v roku 1992 a 1997. V súlade s
dvousemestrálního ústavnou hranicu Mali, odstúpil v roku 2002
a bol nasledovaný Amadou Toumani Touré, ktorý bol zvolený
do druhého funkčného obdobia v voľbách 2007, ktoré bol
široko posúdený ako slobodný a spravodlivý. Malí návštevníci z
Líbye v roku 2011 zhoršili napätie v severnom Mali a turecké
etnické milície sa v januári 2012 vzbúrili. Nízke a stredné
vojakov, frustrovaní špatným zvládnutím povstania, zvrhol Toure
22. marca. Intenzívne úsilie o sprostredkovanie, ktoré viedlo
hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (Ecowas),
sa v apríli vrátilo k moci civilnej správe s menovaním dočasného
prezidenta Dioncoundy Traore. Chaos po skončení prevratu
viedol k rebelom, ktorí vylúčili maljskú armádu z troch
severných oblastí krajiny a umožnili islamským militantom
vybudovať pevnosti. Stovky tisíc severných Malianov utiekli z
násilia do južného Mali a susedných krajín, čo zhoršilo



regionálny nedostatok potravín v hostiteľských komunitách.
Medzinárodný vojenský zásah na opätovné prevzatie troch
severných regiónov sa začal v januári 2013 a do jedného
mesiaca sa väčšina zo severu opäť dostala. V demokratických
prezidentských voľbách uskutočnených v júli a auguste 2013
bol zvolený za prezidenta Ibrahim Boubacar Keita.

Geografia - Mali

Kde na svete je Mali? Umiestnenie
tejto krajiny je západ západnej Afriky, juhozápadne od
Alžírska, severne od Guiney, Pobrežia Slonoviny a Burkiny
Faso, západne od Nige. Celková plocha krajiny Mali je
1,240,192 km2, z čoho 1,220,190 km2 je zem. Takže to je
veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: prevažne rovinaté až do valcovania
severných plání pokrytých pieskom; savana na juhu, drsné
kopce severovýchodne. Mali má najnižší bod rieka Senegal 23
m, najvyšší bod Hombori Tondo 1,155 m. Podnebie je
subtropické až suché; horúce a suché (február až jún); daždivé,
vlhké a mierne (jún až november); chladné a suché (od
novembra do februára).

Obyvatelia - Mali



Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Mali. To číslo
je: 17,885,245 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Bambara 34,1%, Fulani
(Peul) 14,7%, Sarakole 10,8%, Senufo 10,5%, Dogon 8,9%,
Malinke 8,7%, Bobo 2,9%, Songhai 1,6%, Tuareg 0,9%,
Ostatné Malian 6,1%. Štáty západnej Afriky 0,3%, ostatné
0,4%,. Aké sú jazyky v krajine Mali? Francúzsko (oficiálne),
Bambara 46,3%, Peul / Foulfoulbe 9,4%, Dogon 7,2%,
Maraka / Soninke 6,4%, Malinke 5,6%, Sonrhai / Djerma
5,6% , Minianka 4,3%, Tamacheq 3,5%, Senoufo 2,6%, Bobo
2,1%, NS 0,7%, ostatní 6,3%. A náboženstvá: moslimský
94,8%, Christian 2,4%, animist 2%, žiadna 0,5%, NS 0,3%
(2009 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 15.8 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 60.3 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Mali? Tu: Prevažná väčšina obyvateľov žije v južnej
polovici krajiny, s vyššou hustotou na hranici s Burkina Faso.
Hlavné mestské oblasti krajiny Mali sú: Bamako (hlavné mesto)
2,515 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Mali
Hlavné mesto krajiny Mali je Bamako a typ vlády

poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 8 regiónov (regióny, singulárny región), 1 okres;
Okres de Bamako, Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti,
Segou, Sikasso, Tombouctou (Timbuktu); poznámka - dva
nové regióny, Menaka a Taoudenni, boli údajne vytvorené na
začiatku roka 2016, ale tieto ešte neboli preverené americkou



radou pre geografické názvy. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Mali, dôležité priemyselné produkty sú ; výstavbe; fosfát a
ťažba zlata. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Bavlna,
proso, ryža, kukurica, zelenina, arašidy; spracovanie
hovädzieho dobytka, oviec, kôz. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú bavlna, zlato, hospodárske zvieratá a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Švajčiarsko 30,4%,
India 12,2%, Ukrajina 5,1%, Čína 5,1%, Burkina Faso 4,9%,
Senegal 4,3%, Francúzsko 4%, Južná Afrika 4% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropa, stroje a zariadenia,
stavebné materiály, potraviny, textil a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Senegal 12.2 %, Čína 12,2%, Francúzsko 10,3%,
Benin 8,6%, Cote dIvoire 8,4% (2016). Ako bohatá je krajina
Mali a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $2,200 (2017 odhad). Toto je veľmi
nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 36.1% (2005 odhad).

Mapa - Mali
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Malta

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Malta.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Malta. Ale začneme s vlajkou Malta tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Malta - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Malta? Začnime týmto: S

civilizáciou, ktorá sa datuje tisícky rokov, sa Malta môže
pochváliť niektorými z najstarších megalitských lokalít na svete.
Nachádzajú sa v strede Stredozemného mora, maltské ostrovy
už dlho slúžili ako strategické vojenské bohatstvo, pričom
ostrovy boli v rôznych časoch pod kontrolou Feničanov,
Kartágíncov, Grékov, Rimanov,

Geografia - Malta

Kde na svete je Malta? Umiestnenie
tejto krajiny je južnej Európy, ostrovov v Stredozemnom mori,
južne od Sicília (Taliansko). Celková plocha krajiny Malta je
316 km2, z čoho 316 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou nízke, skalnaté, ploché na rozrezané pláně;
mnoho pobrežných útesov. Malta má najnižší bod Stredozemné
more 0 m, najvyšší bod Ta'Dmejrek na útesoch Dingli 253 m.
Podnebie je Stredomorský; mierne, daždivé zimy; horúce,
suché leto.



Obyvatelia - Malta
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Malta. To číslo

je: 416,338 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? Maltčina (potomkovia starých Kartáginci a Feničania so
silnými prvkami talianskej a iné stredomorskej sklade). Aké sú
jazyky v krajine Malta? Maltese (oficiálne) 90,1%, angličtina
(úradný) 6%, viacjazyčná 3%, ostatní 0,9% (2005 est.). A
náboženstvá: rímsky katolík (oficiálne), viac ako 90% (Rok
2006). Koľko rokov je ľudom v priemere? 41.8 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 80.5 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Malta? Tu: väčšina obyvateľov žije na východnej polovici
Malty, najväčší z troch obývaných ostrovov. Hlavné mestské
oblasti krajiny Malta sú: Valletta (hlavné mesto) 197 000
(2014).

Vláda a hospodárstvo - Malta
Hlavné mesto krajiny Malta je Valletta a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 68 lokalít (Il-lokalita); Aktard, Balzan, Birgu,
Birkirkara, Birgábbuga, Bormla, Dingli, Fgura, Floriana,
Fontana, Ghajnsielem, Gharb, Gharghur, Ghasri, Ghaxaq,
Gudja, Gzira, Hamrun, Iklin, Imbrar, Imgabba, Kalkara, Kerč,
Kirsa, Lija, Lukáša, Marsa, Marsaskala, Marsaxlokk,
Mellieha, Mosta, Munxar, Nadur, Naxxar, Paola, Pembroke,
Pieta, Qala, Qordi, Rabat, Saint Julian, San Gwann / Saint
John, San Lawrenz / Saint Lawrence, Sannat, San Pawl il-



Bahar / Svätý Paulský záliv, Santa Lucija / Svätá Lucia, Santa
Venera / Saint Venera, Siggiewi, Sliema, Swieqi, Tarxien, Ta
'Xbiex , Valletta, Xaghra, Xewkija, Xghajra, Zabbar, Zebbug,
Zebbug (Ghawdex), Zejtun, Zurrieq. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Malta, dôležité priemyselné produkty sú ruch,
elektronika, stavba lodí a opravy, výstavba, potraviny a nápoje,
liečivá, obuv, oblečenie, tabak, letecké služby, finančné služby,
služby informačných technológií. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Zemiakov, karfiol, hrozno, pšenica, jačmeň,
paradajky, citrusy, rezané kvety, zelené papriky; bravčové
mäso, mlieko, hydina, vajcia. Najdôležitejšie vývozné komodity
sú stroje a mechanické zariadenia ; minerálne palivá, oleje a
ropné produkty; farmaceutické výrobky; knihy a noviny; lietadlá
/ kozmické lode a ich časti; hračky, hry a športové zariadenia a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú US 27,3%, Nemecko
13,9%, Francúzsko 8,3%, Singapur 5,6%, Japonsko 5,2%,
Hongkong 4,3%, Taliansko 4,2% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú minerálne palivá, oleje a výrobky;
elektrické stroje; lietadlá / kozmické lode a ich časti; strojov a
mechanických zariadení; plastové a ostatné polotovary; vozidlá
a časti a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Taliansko
20,9%, Kanada 10,4%, Nemecko 6,3%, Spojené kráľovstvo
5,9%, Francúzsko 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina Malta a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $42,500 (2017 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno



dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 16.3% (2015
odhad).

Mapa - Malta
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Marshallove ostrovy

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Marshallove
ostrovy. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Marshallove ostrovy. Ale začneme s vlajkou
Marshallove ostrovy tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Marshallove ostrovy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Marshallove ostrovy?

Začnime týmto: Po takmer štyroch desaťročiach pod správou
USA ako najvýchodnejšej časti územia OSN na
Tichomorských ostrovoch dosiahli Marshallove ostrovy v roku
1986 nezávislosť v rámci Compact of Free Association.
Nároky na náhradu škody pokračujú v dôsledku amerického
jadrového testovania na niektorých atoloch v rokoch 1947 až
1962. Marshallove ostrovy sú hostiteľom americkej armády
Kwajalein Atoll Reagan Missile Test Site, kľúčovej inštalácie v
americkej protiraketovej obrannej sieti. Kwajalein tiež hostí
jednu zo štyroch vyhradených pozemných antén (ostatné sú na
vzostupe (Saint Helena, Ascension a Tristan da Cunha), Diego
Garcia (Britské indické oceánske územie) a na Cape
Canaveral, Florida (USA)), prevádzku navigačného systému
GPS (Global Positioning System).

Geografia - Marshallove ostrovy

Kde na svete je Marshallove
ostrovy? Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, dva súostrovné
ostrovčeky s 29 atolmi, z ktorých každá pozostáva z mnohých
malých ostrovčekov, a päť samostatných ostrovov v severnom
Tichom oceáne, asi na polceste medzi Havajom a Austráliou.



Celková plocha krajiny Marshallove ostrovy je 181 km2, z
čoho 181 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
nízke koralové vápencové a pieskové ostrovy. Marshallove
ostrovy má najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší bod
Východný centrálny ostrov Airik, atol Maloelap 14 m.
Podnebie je tropických; teplý a vlhký; vlhká sezóna máj až
november; ostrovy hranice tajfúnový pás.

Obyvatelia - Marshallove ostrovy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Marshallove

ostrovy. To číslo je: 74,539 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? Marshallese 92,1%, zmiešané
Marshallese 5,9%, ostatné 2% (2006). Aké sú jazyky v krajine
Marshallove ostrovy? Marshallese (oficiálne) 98,2%, ostatné
jazyky 1,8% (sčítanie ľudu v roku 1999). A náboženstvá:
Protestant 54,8%, zhromaždenie Boha 25,8%,
Rímskokatolícky 8,4%, Bukot nan Ježiš 2,8%, Mormon 2,1%,
iní kresťania 3,6%, iní 1% 1,5% (sčítanie ľudu v roku 1999).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 22.9 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 73.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine Marshallove
ostrovy? Tu: Väčšina ľudí žije v mestských klastroch, ktoré sa
nachádzajú na mnohých ostrovoch krajiny; viac ako dve tretiny
obyvateľov žije na atoloch Majuro a Ebeye. Hlavné mestské
oblasti krajiny Marshallove ostrovy sú: Majuro 31 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Marshallove ostrovy



Hlavné mesto krajiny Marshallove ostrovy je Majuro;
poznámka - kapitál je atol 64 ostrovov; vládne budovy sú
umiestnené na troch tavených ostrovoch: Djarrit, Uliga a Delap
a typ vlády prezidentská republika vo voľnej asociácii s USA.
Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 24 obcí;
Ailinglaplap, Ailuk, Arno, Aur, Bikini a Kili, Ebon, Enewetak a
Ujelang, Jabat, Jaluit, Kwajalein, Lae, Lib, Likiep, Majuro,
Maloelap, Mejit, Mili, Namdrik, Namu, Wotje. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Marshallove ostrovy, dôležité priemyselné
produkty sú kopra, spracovanie tuniakov, cestovný ruch,
remeselné predmety (z mušlí, dreva a perál). Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Kokosových orechov,
paradajky, melóny, taro, pečivo, ovocie; ošípané, kurčatá.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú kokosový koláč,
kokosový olej, remeselné výrobky, rybie a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú nevedno. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú potraviny, stroje a zariadenia, palivá, nápoje, tabak
a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú nevedno. Ako bohatá
je krajina Marshallove ostrovy a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $3,400
(2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
neznáme%.

Mapa - Marshallove ostrovy
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Mauritánia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Mauritánia? Začnime týmto:

Nezávisle od Francúzska v roku 1960, Mauritánia pripojila
južnú tretinu bývalej španielskej Sahary (teraz Západná Sahara)
v roku 1976, ale vzdala sa po troch rokoch náletov frontou
partyzánov Polisario hľadajúcim nezávislosť územia. Maaouya
Ould Sid Ahmed TAYA využil moc v prevratu v roku 1984 a
vládol Mauritánii s ťažkou rukou už viac ako dve desaťročia.
Séria prezidentských volieb, ktoré zastával, bola všeobecne
považovaná za chybnú. Bezkrvový prevrat v auguste 2005
odložil prezidenta TAYU a predal vojenskú radu, ktorá
dohliadala na prechod k demokratickému režimu. Nezávislý
kandidát Sidi Ould Cheikh Abdallahi bol slávnostne otvorený v
apríli 2007 ako prvý voľne a spravodlivo zvolený prezident
Mauritánie. Jeho funkcia skončila predčasne v auguste 2008,
keď vojenská junta pod vedením generála Mohameda Ould
Abdel AZIZ ho odsunula a nainštalovala vojenskú radu vlády.
AZIZ bol následne zvolený za prezidenta v júli 2009 a prisahal
v nasledujúcom mesiaci. AZIZ utrpel zranenia pri náhodnom
streľbe jeho vlastnými vojskami v októbri 2012, ale pokračoval
v udržiavaní svojej autority. V roku 2014 bol opätovne zvolený
do druhého a posledného funkčného obdobia prezidenta
(podľa súčasnej ústavy). Krajina naďalej zažíva etnické napätie
medzi tromi hlavnými skupinami: arabsky hovoriaci potomkov
otrokov (Haratines), arabsky hovoriaci "biely mori" (Bidhan) a



príslušníci subsaharských etnických skupín väčšinou
pochádzajúcich z údolia rieky Senegal (Halpulaar , Soninke a
Wolof). Mauritánia čelí hrozbe terorizmu zo strany al-Qa ' ida v
islamskom Magrebu, ktorý začal úspešné útoky v rokoch 2005
až 2011. Činnosti al-Káidy v islamskom Magrebu (AQIM) a
podobné skupiny predstavujú vážne bezpečnostné ohrozenie
pre mauritánov a zahraničných návštevníkov. Spoločnosť
AQIM v rokoch 2005 až 2011 spustila sériu útokov v
Mauritánii, vraždila amerických a zahraničných turistov a
humanitárnych pracovníkov, útočila na diplomatické a vládne
zariadenia a zaútočila na mauritánskych vojakov a četníkov.
Úspešná stratégia proti terorizmu, ktorá spája dialóg s
teroristami a vojenskými akciami, zabránila krajine pred ďalšími
teroristickými útokmi od roku 2011. Spoločnosť AQIM v
rokoch 2005 až 2011 spustila sériu útokov v Mauritánii,
vraždila amerických a zahraničných turistov a humanitárnych
pracovníkov, útočila na diplomatické a vládne zariadenia a
zaútočila na mauritánskych vojakov a četníkov. Úspešná
stratégia proti terorizmu, ktorá spája dialóg s teroristami a
vojenskými akciami, zabránila krajine pred ďalšími
teroristickými útokmi od roku 2011. Spoločnosť AQIM v
rokoch 2005 až 2011 spustila sériu útokov v Mauritánii,
vraždila amerických a zahraničných turistov a humanitárnych
pracovníkov, útočila na diplomatické a vládne zariadenia a
zaútočila na mauritánskych vojakov a četníkov. Úspešná
stratégia proti terorizmu, ktorá spája dialóg s teroristami a
vojenskými akciami, zabránila krajine pred ďalšími
teroristickými útokmi od roku 2011.



Geografia - Mauritánia

Kde na svete je Mauritánia?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Afrika, hraničiaca s
severným Atlantickým oceánom, medzi Senegalom a Západnou
Saharou. Celková plocha krajiny Mauritánia je 1,030,700 km2,
z čoho 1,030,700 km2 je zem. Takže to je veľmi veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
väčšinou neplodné, rovinaté roviny Sahary; niektoré centrálne
kopce. Mauritánia má najnižší bod Sebkhet Te-n-Dghamcha -5
m, najvyšší bod Kediet Ijill 915 m. Podnebie je púšť; neustále
horúce, suché, prašné.

Obyvatelia - Mauritánia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Mauritánia. To

číslo je: 3,758,571 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? čierne maury (Haratines -
arabsky hovoriaci otroci, bývalí otroci a ich potomkovia
afrického pôvodu, zotročený bielymi Moors) 40%, biele Maury
(z arabsko-berberského pôvodu, známe ako Bidhan) 30%,
subsaharské Mauritánci Etnické skupiny Halpulaar, Soninke,
Wolof a Bamara) 30%. Aké sú jazyky v krajine Mauritánia?
arabčina (oficiálna a národná), Pular, Soninke, Wolof (všetky



národné jazyky), francúzština. A náboženstvá: moslimská
(oficiálna) 100%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 20.5
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 63.4 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Mauritánia? Tu: pričom väčšina krajiny je
púšťou, obrovské oblasti krajiny, najmä v centrálnej, severnej a
východnej oblasti, sú bez značných skupín obyvateľstva;
polovica obyvateľov žije v alebo okolo pobrežného hlavného
mesta Nouakchott; menšie klastre sa nachádzajú v blízkosti
južnej hranice s Mali a Senegalom. Hlavné mestské oblasti
krajiny Mauritánia sú: Nouakchott (hlavné mesto) 968 000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Mauritánia
Hlavné mesto krajiny Mauritánia je Nouakchott a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 15 regiónov (wilayas, singular - wilaya); Adrar,
Assab, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka,
Hodh ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri, Nouakchott Nord,
Nouakchott Ouest, Nouakchott Sud, Tagant, Tiris Zemmour,
Trarza. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Mauritánia, dôležité
priemyselné produkty sú , ťažba ropy, ťažba (železná ruda,
zlato, meď). Dôležité poľnohospodárske produkty sú Dátumy,
proso, cirok, ryža, kukurica; spracovanie hovädzieho dobytka,
ťavu a oviec. Najdôležitejšie vývozné komodity sú železná
ruda, ryby a rybie výrobky, dobytok, zlato, meď, ropa a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína 36,9%,
Švajčiarsko 13,5%, Španielsko 8,9%, Japonsko 7,5%, Rusko



4,8%, Nigéria 4,1%, Taliansko 4,1% (2016),. Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a zariadenia, ropné produkty,
investičné tovary, potraviny, spotrebný tovar a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 13,4%, Spojené arabské emiráty
11,9%, Belgicko 9,2%, Čína 8,9%, Holandsko 7,1%,
Francúzsko 6,6%, Maroko 6,3%, Vanuatu 5%. Ako bohatá je
krajina Mauritánia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $4,500 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
31% (2014 odhad).

Mapa - Mauritánia
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Maurícius - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Maurícius? Začnime týmto:

Aj keď bol známy arabským a malajským námorníkom už v 10.
storočí, Maurícius bol najprv prehliadnutý portugalčanmi v 16.
storočí a následne sa usadil v 17. storočí holandský, ktorý ho
pomenoval na počesť princa Mauritsa van Nassaua.
Francúzsko prevzalo kontrolu v roku 1715, čím sa ostrov stal
dôležitou námornou základňou, ktorá dohliadala na obchod v
Indickom oceáne a založila pestovateľskú ekonomiku cukrovej
trstiny. Británi zajali ostrov v roku 1810 počas napoleonských
vojen. Maurícius zostal strategicky dôležitou britskou námornou
základňou a neskôr leteckou stanicou, ktorá počas druhej
svetovej vojny zohrávala dôležitú úlohu pri operáciách proti
ponorom a konvojom, ako aj pri zhromažďovaní signálov
inteligencie. Nezávislosť od Spojeného kráľovstva bola
dosiahnutá v roku 1968. Stabilná demokracia s pravidelnými
slobodnými voľbami a pozitívnym záznamom o ľudských
právach,

Geografia - Maurícius



Kde na svete je Maurícius?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika, ostrov v Indickom
oceáne, asi 800 km (500 mi) východne od Madagaska.
Celková plocha krajiny Maurícius je 2,040 km2, z čoho 2,030
km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: malá pobrežná
rovina stúpajúca do nespojitých hôr obklopujúcich centrálnu
plošinu. Maurícius má najnižší bod Indický oceán 0 m, najvyšší
bod Mont Piton 828 m. Podnebie je tropických,
modifikovaných juhovýchodným obchodným vetrom; teplá,
suchá zima (máj až november); horúce, vlhké a vlhké leto
(november až máj).

Obyvatelia - Maurícius
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Maurícius. To

číslo je: 1,356,388 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije
tu. Kto žije tu? Indo-Maurícijčania (tvoria približne dve tretiny
celkovej populácie), kreolský, čínsko-maurícijský, francúzsko-
maurícianský. Aké sú jazyky v krajine Maurícius? kreolský
86,5%, Bhojpuri 5,3%, francúzsky 4,1%, dva jazyky 1,4%,
ďalšie 2,6% národného zhromaždenia, ktoré hovorí menej ako
1% obyvateľstva), nespecifikované 0,1% (2011 est.). A



náboženstvá: hinduistický 48,5%, rímskokatolícky 26,3%,
moslimský 17,3%, iní kresťania 6,4%, iní 0,6% %,
nešpecifikované 0,1% (2011 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 35.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75.8
rok. Kde ľudia žijú v krajine Maurícius? Tu: hustota
obyvateľstva je jedna z najvyšších na svete; mestský klastr sa
nachádzajú v hlavnom ostrove, s vyššou hustotou v prístave
Luis a okolo neho; populácia na ostrove Rodrigues sa
rozprestiera po celom ostrove, s mierne hustejším zhlukom na
severnom pobreží. Hlavné mestské oblasti krajiny Maurícius sú:
PORT Louis (hlavné mesto) 135 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Maurícius
Hlavné mesto krajiny Maurícius je Port Louis a typ vlády

parlamentnej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 okresov a 3 závislostí; Agalega Islands, Black
River, Cargados Carajos Shoals, Flacq Grand Port, Moka,
Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis, Riviere du
Rempart, Rodrigues, Savanne. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Maurícius, dôležité priemyselné produkty sú spracovanie
potravín pre ryby (prevažne mletie cukru), textil, odevy,
baníctvo, chemikálie, kovové výrobky, dopravné zariadenia,
elektrotechnický priemysel, cestovný ruch. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Cukrová trstina, čaj, kukurica,
zemiaky, banány, strukoviny; dobytok, kozy;. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú odevy a textil, cukor, rezané kvety,
melasa, ryby, primátov (pre výskum), a najdôležitejšími



exportnými partnermi sú Francúzsko 14,8%, Veľká Británia
12%, v USA o 11,4%, Južná Afrika 8,2%, Madagaskar 7,3%,
Taliansko 6,8%, Španielsko 4,5% (2016),. Najdôležitejšie
dovozné komodity sú vyrobené tovar, kapitálové vybavenie,
potraviny, ropné produkty, chemikálie a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 17,7%, India 16,5%, Francúzsko
7,8%, Južná Afrika 7,5% (2016). Ako bohatá je krajina
Maurícius a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $21,600 (2017 odhad). To
znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 8%
(2006 odhad).

Mapa - Maurícius
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Mexiko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Mexiko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Mexiko. Ale začneme s vlajkou Mexiko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Mexiko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Mexiko? Začnime týmto:

Na začiatku 16. storočia Španielsko dobylo a kolonizovalo
miesto niekoľkých pokročilých amerických civilizácií - vrátane
Olmeca, Tolca, Teotihuacana, Zapoteca, Mayy a Aztéka -
Mexika. V priebehu troch storočí bola spravovaná ako
obdarosť Nového Španielska, dosiahla nezávislosť začiatkom
19. storočia. Voľby v roku 2000 znamenali prvýkrát od
mexickej revolúcie v roku 1910, že opozičný kandidát -
Vicente FOX z Národnej akčnej strany (PAN) - porazil stranu
vo vláde, inštitucionálnu revolučnú stranu (PRI). V roku 2006
sa mu podarilo získať ďalší kandidát PAN Felipe Calderon, ale
Enrique PENA Nieto opäť získal predsedníctvo PRI v roku
2012. Globálna finančná kríza na konci roka 2008 spôsobila v
nasledujúcom roku masívny hospodársky pokles v Mexiku,
hoci sa v roku 2010 rýchlo vrátil. Pretrvávajúce hospodárske a
sociálne záujmy zahŕňajú nízke reálne mzdy, vysokú
nezamestnanosť, nerovnomerné rozdelenie príjmov a málo
príležitostí na rozvoj prevažne domorodého obyvateľstva v
chudobných južných štátoch. Od roku 2007 sa mocné mexické
organizácie zamerané na obchodovanie s drogami podieľali na
krvavom konflikte, čo viedlo k desiatkam tisíc vražd súvisiacich
s drogami.

Geografia - Mexiko



Kde na svete je Mexiko? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná Amerika hraničiaca s Karibským
morom a Mexickým zálivom medzi Belize a Spojenými štátmi a
hraničiacou s severným Tichým oceánom medzi Guatemalou a
Spojenými štátmi. Celková plocha krajiny Mexiko je
1,964,375 km2, z čoho 1,943,945 km2 je zem. Takže to je
veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: vysoké, drsné hory; nízke pobrežné pláne;
vysoké plošiny; púšť. Mexiko má najnižší bod Laguna Salada
-10 m, najvyšší bod Volcan Pico de Orizaba 5,636 m.
Podnebie je pohybuje od tropického po púšť.

Obyvatelia - Mexiko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Mexiko. To

číslo je: 124,574,795 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? mestic (Amerindian-
španielsky) 62%, prevažne Amerindian 21%, indiánske 7%,
ostatní 10% (väčšinou európskych). Aké sú jazyky v krajine
Mexiko? Spanish iba 92,7%, španielčine a domorodé jazyky
5,7%, domáci iba o 0,8%, NS 0,8%. A náboženstvá: rímsky
katolík 82,7%, Pentecostal 1,6%, Svedok Jehovov 1,4%,



ostatné evanjelické cirkvi 5%, ostatné 1,9%, žiadne 4,7%,
nespecifikované 2,7% (2010 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 28.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 76.1
rok. Kde ľudia žijú v krajine Mexiko? Tu: Väčšina obyvateľov
sa nachádza uprostred krajina medzi štátmi Jalisco a Veracruz;
približne štvrtina obyvateľov žije v Mexico City a okolo. Hlavné
mestské oblasti krajiny Mexiko sú: Mexika CITY (hlavného
mesta) 20999 miliónov; Guadalajara 4,843 milióna; Monterrey
4,513 milióna; Puebla 2.984 miliónov; Toluca de Lerdo 2,164
milióna; Tijuana 1,987 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Mexiko
Hlavné mesto krajiny Mexiko je Mexico City (Ciudad de

Mexico) a typ vlády federálna prezidentská republika. Poďme
sa pozrieť na správne rozdelenie - 31 štátov (estados, singular -
estado) a 1 mesto (ciudad); Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Cuidad de Mexico, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan, Morelos, Nayarit,
Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan, Zacatecas. Pokiaľ ide
o ekonomiku krajiny Mexiko, dôležité priemyselné produkty sú
potraviny a nápoje, tabak, chemikálie, železo a oceľ, ropa,
ťažba, textil, odevy, motorové vozidlá, tovar dlhodobej
spotreby, cestovného ruchu. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú kukurica, pšenica, sójové bôby, ryža, fazuľa,
bavlna, káva, ovocie, paradajky; hovädzie mäso, hydina,



mliečne výrobky; výrobky z dreva. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú vyrába tovar, ropa a ropné produkty, striebro,
ovocie, zelenina, káva, bavlna a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú US 81 % (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú kovoobrábacie stroje, výrobky z ocele,
poľnohospodárske stroje, elektrické zariadenia, časti
automobilov pre montáž a opravu, lietadlá, časti lietadiel a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú US 46,6%, Čína 18%,
Japonsko 4.6%. Ako bohatá je krajina Mexiko a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $19,500 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 46.2%.

Mapa - Mexiko
 

Veľmi odporúčame
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Mikronézia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Mikronézia? Začnime

týmto: Karolínske ostrovy sú široko rozptýlené súostrovie v
západnom Tichom oceáne; počas druhej svetovej vojny sa stali
súčasťou UN Trust Territory. Východné štyri ostrovné skupiny
prijali v roku 1979 ústavu a rozhodli sa stať sa Mikronézskymi
federatívnymi štátmi. (Najzápadnejšia ostrovná skupina sa stala
Palau.) Nezávislosť prišla v roku 1986 v rámci Compact of
Free Association s USA, ktorá bola zmenená a doplnená v
roku 2004. Súčasné obavy zahŕňajú rozsiahlu nezamestnanosť,
nadmerný rybolov, nadmernú závislosť od zahraničnej pomoci
USA a štátne vnímanie nerovného rozdelenia pomoci USA.

Geografia - Mikronézia

Kde na svete je Mikronézia?
Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, ostrovná skupina v
severnom Tichom oceáne, asi tri štvrtiny cesty z Havaja do
Indonézie. Celková plocha krajiny Mikronézia je 702 km2, z
čoho 702 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
ostrovmi, sa geologicky líšia od vysokohorských ostrovov až
po nízke koralové atoly; vulkanické výkyvy na Pohnpei, Kosrae



a. Mikronézia má najnižší bod Tchaj-, najvyšší bod wanu
Chuuk 0 m Nanlaud na Pohnpei 782 m. Podnebie je tropické;
silné celoročné zrážky, najmä na východných ostrovoch;
nachádzajúci sa na južnom okraji tajfového pása s príležitostne
ťažkými poškodenými.

Obyvatelia - Mikronézia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Mikronézia. To

číslo je: 104,196 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Chuukese / Mortlockese 49,3%, Pohnpeian
29,8%, Kosraean 6,3%, Yapese 5,7%, Yap vonkajší ostrovani
5,1%, polynézske 1,6%, ázijské 1,4% 0,8% (v roku 2010).
Aké sú jazyky v krajine Mikronézia? Anglický jazyk (oficiálny a
spoločný jazyk), Chuukese, Kosrean, Pohnpeian, Júpea,
Ulithian, Woleaian, Nukuoro, Kapingamarangi. A náboženstvá:
rímskokatolícke 54,7%, protestantské 41,1% (zhromaždenie
38,5%, baptistický 1,1%, adventist deň siedmeho dňa 0,8%
0,7%), Mormon 1,5%, ostatné 1,9%, žiadne 0,7%,
nešpecifikované 0,1% (v roku 2010). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 25.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 73.1
rok. Kde ľudia žijú v krajine Mikronézia? Tu: Väčšina
obyvateľov žije v pobrežných oblastiach vysokých ostrovov;
horský interiér je prevažne neobývaný; menej ako polovica
obyvateľov žije v mestských oblastiach. Hlavné mestské oblasti
krajiny Mikronézia sú: Palikir (hlavné mesto) 7 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Mikronézia



Hlavné mesto krajiny Mikronézia je Paliki a typ vlády
federálna republika vo voľnej asociácii s USA. Poďme sa
pozrieť na správne rozdelenie - 4 štáty; Chuuk (Truk), Kosrae
(Kosaie), Pohnpei (Ponape), Yap. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Mikronézia, dôležité priemyselné produkty sú turistika,
výstavba; špecializovaná akvakultúra, remeselné výrobky
(škrupina a drevo). Dôležité poľnohospodárske produkty sú
Taro, jamy, kokosové orechy, banány, maniok, tapioka, sakau
(kava), citrus Kosraen, betelové orechy, čierne korenie, ryby,
ošípané, kurčatá. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ryby,
sakau (kava), betelové orechy, čierne peppe a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú nevedno. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú potraviny, nápoje, oblečenie, počítače, domáca
elektronika, spotrebiče, , nábytok, náradie a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina
Mikronézia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $3,400 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
26.7% (2000 odhad).

Mapa - Mikronézia
 



Veľmi odporúčame
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Moldavsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Moldavsko? Začnime

týmto: Veľká časť dnešného moldavského územia sa v roku
1812 stala provinciou ruskej ríše a potom sa zjednotila s
Rumunskom v roku 1918 v dôsledku prvej svetovej vojny.
Toto územie bolo potom začlenené do Sovietskeho zväzu na
konci druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že Moldavsko je
od roku 1991 nezávislé od Sovietskeho zväzu, ruské sily ostali
na moldavskom území východne od Nistru a podporujú

http://mapsguides.com/


odtrhnutú oblasť Podnesterska, ktorej obyvateľstvo je zhruba
rovnako zložené z etnických Ukrajincov, Rusov a Moldavanov.
Roky vlády Komunistickej strany v Moldavsku po skončení
nezávislosti v konečnom dôsledku skončili násilnými protestmi
súvisiacimi s voľbami a opätovným spustením parlamentných
volieb v roku 2009. Odvtedy vládla Moldavsko séria
proeurópskych vládnych koalícií. V dôsledku toho, v
posledných novembrových legislatívnych voľbách v roku 2014
získali tri proeurópske strany, ktoré vstúpili do parlamentu,
celkovo 55 z 101 miest kresiel. Boj medzi členmi koalície
viedol k dlhotrvajúcemu legislatívnemu vyčerpaniu a politickej
nestabilite, ako aj zrúteniu dvoch vlád, ktoré vládli
proeurópskymi koalíciami, ktoré sa sústredili okolo Liberálnej
demokratickej strany (PLDM) a Demokratickej strany (PDM).
Politická slepota skončila v januári 2016, kedy novú
parlamentnú väčšinu pod vedením PDM, ktorá sa pripojila k
odštiepiteľom komunistov a PLDM, podporila členku PDM
pána Filipa za predsedu vlády. Moldavsko zostáva
najchudobnejším hospodárstvom v Európe, no podniklo kroky
smerom k rozšíreniu prístupu na trh podpísaním a ratifikáciou
asociačnej dohody s EÚ v roku 2014, ktorá nadobudla
platnosť v júli 2016 po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ.
Igor Dodon získal v novembri 2016 prvé priame prezidentské
voľby v Moldavsku za viac ako 20 rokov.

Geografia - Moldavsko



Kde na svete je Moldavsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná Európa, severovýchodne
od Rumunska. Celková plocha krajiny Moldavsko je 33,851
km2, z čoho 32,891 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
stepi, postupné svahové svahy na juh do Čierneho mora.
Moldavsko má najnižší bod Dniester (Nistru) 2 m, najvyšší bod
Dealul Balaneşti 430 m. Podnebie je zimné teplé letné.

Obyvatelia - Moldavsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Moldavsko.

To číslo je: 3,474,121 (7/2017 odhad). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Moldavsko 75,1%,
rumunčina 7%, ukrajinské 6,6 %, Gagauz 4,6%, Ruský 4,1%,
Bulharský 1,9%, Ostatné 0,8% (2014). Aké sú jazyky v
krajine Moldavsko? Moldavské / rumunské 80,2% (oficiálne)
(56,7% identifikuje svoj materinský jazyk ako moldavský, čo je
takmer rovnako ako rumunčina, 23,5% z nich označuje
rumunský ako svoj materinský jazyk), ruský 9,7%, gagauz
4,2% 3,9%, Bulharsko 1,5%, Rómovia 0,3%, Ostatné 0,2% (v
roku 2014). A náboženstvá: Pravoslávne 90,1%, Ostatné



kresťania 2,6%, Ostatné 0,1%, Agnostiky. Koľko rokov je
ľudom v priemere? 36.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 71 rok. Kde ľudia žijú v krajine Moldavsko? Tu: Vrecká
aglomerácie , najväčší bol v strede krajiny okolo hlavného
mesta Kišiňov, za ním nasledoval Tiraspol a Balti. Hlavné
mestské oblasti krajiny Moldavsko sú: Kišiněv (hlavné mesto)
725 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Moldavsko
Hlavné mesto krajiny Moldavsko je Kišiňov v ruštine v

ruštine) a typ vlády parlamentná republika. Poďme sa pozrieť
na správne rozdelenie - 32 obcí (mestský úrad, jednotný
územný celok), 1 jednotný územný celok a 1 územný celok.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Moldavsko, dôležité
priemyselné produkty sú spracovanie vínneho cukru, rastlinný
olej, spracovanie potravín, poľnohospodárske stroje;
slévárenské zariadenia, chladničky a mrazničky, práčky;
pančuchový tovar, obuv, textil. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Zeleniny, ovocia, hrozna, obilia, cukrovej repy,
slnečnicových semien, tabaku; hovädzie mäso, mlieko;.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú potraviny, textil, stroje a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Rumunsko 25,5%
Rusko 11,6%, Talianska 9,9%, v Nemecku o 6,3%, Veľká
Británia 5,7% Bielorusko 5,2% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú minerálnych výrobkov a pohonných
hmôt, stroje a zariadenia, chemikálie, textil a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Rumunsko 13,7% Rusko 13,3%, Čína



9,8%, na Ukrajine 9,5%, v Nemecku o 7,9%, Taliansko 7%
Turecko 6,8% (2016). Ako bohatá je krajina Moldavsko a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $5,700 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 20.8% (2013 odhad).

Mapa - Moldavsko
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mapa Mongolsko. Ale začneme s vlajkou Mongolsko tu:
 

Mongolsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Mongolsko? Začnime

týmto: Mongoli získali slávu v 13. storočí, keď pod Chinggisom
Khaanom založili obrovskú eurázijskú ríšu. Po jeho smrti bola
ríša rozdelená na niekoľko mocných mongolských štátov, ktoré
sa však v 14. storočí rozpadli. Mongoli nakoniec odišli do
pôvodnej stepnej krajiny a koncom 17. storočia sa dostali pod
čínsku vládu. Mongolsko vyhlásilo svoju nezávislosť od
Manchu viedol ríši Qing v roku 1911 a dosiahol obmedzenú
autonómiu až do roku 1919, kedy znovu pod kontrolou Číny.
Mongolská revolúcia v roku 1921 skončila čínsku dominanciu a
komunistický režim, Mongolská ľudová republika, nadobudla
moc v roku 1924. Moderná krajina Mongolska však
predstavuje len časť mongolskej historickej vlasti. dnes viac
etnických mongolcov žije v autonómnej oblasti Vnútorného
Mongolska, ako v Mongolsku. Od pokojnej demokratickej
revolúcie v roku 1990 sa ex-komunistická mongolská ľudová
revolučná strana (MPRP), ktorá sa v roku 2010 stala
mongolskou ľudovou stranou (MPP), súťažila o politickú moc s
Demokratickou stranou (DP) a niekoľkými ďalšími menšími
vrátane novej strany vytvorenej bývalým prezidentom
Enkhbayarom, ktorý si mätúce prijal názov MPRP. V
najnovších parlamentných voľbách v krajine v júni 2016
mongolskí ľudia odovzdali MPP ohromnú kontrolu nad



Parlamentom a do značnej miery presadzovali RP, ktoré
dohliadalo na prudký pokles hospodárstva Mongolska počas
jeho kontroly nad Parlamentom v predchádzajúcich rokoch.
Mongolskí členovia DP, Chaltmaa Battulga, boli zvolení za
prezidenta v roku 2017. (1990), bývalá komunistická
mongolská ľudová revolučná strana (MPRP), ktorá sa v roku
2010 stala mongolskou ľudovou stranou (MPP), súťažila o
politickú moc s Demokratickou stranou a niekoľkými menšími
stranami, vrátane novej strany, ktorú tvoril bývalý prezident
Enkhbayar, ktorý si mätúce prijal meno MPRP. V najnovších
parlamentných voľbách v krajine v júni 2016 mongolskí ľudia
odovzdali MPP ohromnú kontrolu nad Parlamentom a do
značnej miery presadzovali RP, ktoré dohliadalo na prudký
pokles hospodárstva Mongolska počas jeho kontroly nad
Parlamentom v predchádzajúcich rokoch. Mongolskí členovia
DP, Chaltmaa Battulga, boli zvolení za prezidenta v roku 2017.
(1990), bývalá komunistická mongolská ľudová revolučná
strana (MPRP), ktorá sa v roku 2010 stala mongolskou
ľudovou stranou (MPP), súťažila o politickú moc s
Demokratickou stranou a niekoľkými menšími stranami, vrátane
novej strany, ktorú tvoril bývalý prezident Enkhbayar, ktorý si
mätúce prijal meno MPRP. V najnovších parlamentných
voľbách v krajine v júni 2016 mongolskí ľudia odovzdali MPP
ohromnú kontrolu nad Parlamentom a do značnej miery
presadzovali RP, ktoré dohliadalo na prudký pokles
hospodárstva Mongolska počas jeho kontroly nad
Parlamentom v predchádzajúcich rokoch. Mongolskí členovia
DP, Chaltmaa Battulga, boli zvolení za prezidenta v roku 2017.



(MPP) v roku 2010 sa súťažila o politickú moc s
Demokratickou stranou (DP) a niekoľkými menšími stranami,
vrátane novej strany vytvorenej bývalým prezidentom
Enkhbayarom, ktorá sa mätúce vlastné meno MPRP. V
najnovších parlamentných voľbách v krajine v júni 2016
mongolskí ľudia odovzdali MPP ohromnú kontrolu nad
Parlamentom a do značnej miery presadzovali RP, ktoré
dohliadalo na prudký pokles hospodárstva Mongolska počas
jeho kontroly nad Parlamentom v predchádzajúcich rokoch.
Mongolskí členovia DP, Chaltmaa Battulga, boli zvolení za
prezidenta v roku 2017. (MPP) v roku 2010 sa súťažila o
politickú moc s Demokratickou stranou (DP) a niekoľkými
menšími stranami, vrátane novej strany vytvorenej bývalým
prezidentom Enkhbayarom, ktorá sa mätúce vlastné meno
MPRP. V najnovších parlamentných voľbách v krajine v júni
2016 mongolskí ľudia odovzdali MPP ohromnú kontrolu nad
Parlamentom a do značnej miery presadzovali RP, ktoré
dohliadalo na prudký pokles hospodárstva Mongolska počas
jeho kontroly nad Parlamentom v predchádzajúcich rokoch.
Mongolskí členovia DP, Chaltmaa Battulga, boli zvolení za
prezidenta v roku 2017. ktorý si mätúce prijal pre seba názov
MPRP. V najnovších parlamentných voľbách v krajine v júni
2016 mongolskí ľudia odovzdali MPP ohromnú kontrolu nad
Parlamentom a do značnej miery presadzovali RP, ktoré
dohliadalo na prudký pokles hospodárstva Mongolska počas
jeho kontroly nad Parlamentom v predchádzajúcich rokoch.
Mongolskí členovia DP, Chaltmaa Battulga, boli zvolení za
prezidenta v roku 2017. ktorý si mätúce prijal pre seba názov



MPRP. V najnovších parlamentných voľbách v krajine v júni
2016 mongolskí ľudia odovzdali MPP ohromnú kontrolu nad
Parlamentom a do značnej miery presadzovali RP, ktoré
dohliadalo na prudký pokles hospodárstva Mongolska počas
jeho kontroly nad Parlamentom v predchádzajúcich rokoch.
Mongolskí členovia DP, Chaltmaa Battulga, boli zvolení za
prezidenta v roku 2017.

Geografia - Mongolsko

Kde na svete je Mongolsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Severná Ázia, medzi Čínou a
Ruskom. Celková plocha krajiny Mongolsko je 1,564,116
km2, z čoho 1,553,556 km2 je zem. Takže to je veľmi veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: obrovské polosmerné a pusté pláne, trávnaté stepy,
hory na západe a juhozápad; Púšť Gobi na juhu-centrálnej.
Mongolsko má najnižší bod Hoh Nuur 560 m, najvyšší bod
Nayramadlin Orgil (Chüjtnij orgil) 4374. Podnebie je púšte;
kontinentálne (veľké denné a sezónne teplotné rozsahy).

Obyvatelia - Mongolsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Mongolsko.

To číslo je: 3,068,243. Takže toto nie je krajina s príliš
mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Kharkh 81,9%, Kazak 3,8%,



Dorvod 2,7%, Bayad 2,1%, Buryat-Bouriates 1,7%, Zakhchin
1,2%, Dariganga 1%, Uriankhai 1%, ostatné 4,6% (2010 est.).
Aké sú jazyky v krajine Mongolsko? Mongolsko 90% dialekt
je prevládajúci), Turkic, ruská (1999). A náboženstvá: budhista
53%, moslim 3%, shamanist 2,9%, Christian 2,2%, ostatní
0,4%, žiadna 38,6% (2010 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 28.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 69.9
rok. Kde ľudia žijú v krajine Mongolsko? Tu: riedko
distribuované obyvateľstva v celej krajine; hlavné mesto
Ulánbátara a severné mesto Darhan podporujú najvyššiu
hustotu obyvateľstva. Hlavné mestské oblasti krajiny
Mongolsko sú: Ulaanbaatar (hlavné mesto) 1,377 milióna
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Mongolsko
Hlavné mesto krajiny Mongolsko je Ulaanbaata a typ vlády

poloprezidentskej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 21 provincií (aymguud, singular - aymag) a 1 obec
(singular - hot); Arhangay, Bayanhongor, Bayan-Olgiy, Bulgan,
Darhan-Uul, Dornod, Dornogovi, Dundgovi, Dzavhan
(Zavkhan), Govi-Altay, Govisumber, Hentiy, Hovd, Hovsgol,
Omnogovi, Orhon, Ovorhangay, Selenge, Suhbaatar, Tov,
Ulaanbaatar , Uvs. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Mongolsko, dôležité priemyselné produkty sú stavebné a
stavebné materiály; ťažba (uhlie, meď, molybdén, kazivý
kaučuk, cín, volfrám, zlato); olej; jedlo a nápoje; spracovanie
živočíšnych výrobkov, výroba kašmíru a prírodných vlákien.



Dôležité poľnohospodárske produkty sú Pšenice, jačmeňa,
zeleniny, krmovín; ovce, kozy, dobytok, ťavy, konské.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú Meď, odev, hospodárske
zvieratá, živočíšne produkty, kašmír, vlna, kože, kazivec, iné
neželezné kovy, uhlie, ropa a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Čína 84,1%, Spojené kráľovstvo 6,8% (2016),.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a zariadenia, palivo,
autá, potraviny, priemyselné spotrebný tovar, chemikálie,
stavebné materiály, cigarety a tabak, spotrebiče, mydlo a
čistiace prostriedky a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Čína 33,2%, Rusko 25,6%, Južná Kórea 8,6%, Japonsko 7%
(2016). Ako bohatá je krajina Mongolsko a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $12,600 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 21.6% (2014 odhad).

Mapa - Mongolsko
 



Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188


MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Montserrat (ostrov)

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Montserrat
(ostrov). Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Montserrat (ostrov). Ale začneme s vlajkou
Montserrat (ostrov) tu:
 

Montserrat (ostrov) - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Montserrat (ostrov)?

Začnime týmto: Anglickí a írsky kolonisti zo Svätého Krištu sa
prvýkrát usadili na Montserrat v roku 1632; prvé africké otroky
prišli o tri desaťročia neskôr. Britskí a francúzski bojovali za
držanie ostrova pre väčšinu 18. storočia, ale nakoniec bol
potvrdený ako majetok v Británii v roku 1783. Ostrovná
cukrovarná ekonomika bola premenená na malé

http://mapsguides.com/


poľnohospodárske pozemky v polovici 19. storočia. Väčšina
tohto ostrova bola zničená a dve tretiny obyvateľov utiekli do
zahraničia kvôli erupcii sopky Soufriere Hills, ktorá začala 18.
júla 1995. Montserrat prežil vulkanickú činnosť od posledného
výbuchu, ku ktorému došlo v júli 2003.

Geografia - Montserrat (ostrov)

Kde na svete je Montserrat
(ostrov)? Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrov v
Karibskom mori, juhovýchodne od mesta Puerto Rico.
Celková plocha krajiny Montserrat (ostrov) je 102 km2, z čoho
102 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: sopečný
ostrov, väčšinou hornatý, s malými pobrežnými nížinami.
Montserrat (ostrov) má najnižší bod Karibského mora 0 m,
najvyšší bod Výška vulkánu pred výbuchom v Soufriere Hills
bola 915 m; súčasná lávová dóma podlieha periodickému
budovaniu a zrúteniu; odhadnutá výška dómu bola 1050 m v
roku 2015. Podnebie je tropické; malé denné alebo sezónne
teplotné zmeny.

Obyvatelia - Montserrat (ostrov)
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Montserrat

(ostrov). To číslo je: 5,292. Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? afrických / čiernych 88,4%, zmiešaných 3,7%,



hispánskych / španielskych 3%, kaukazských / bielych 2,7% ,
Východná indická / indická 1,5%, ostatné 0,7% (2011 est.).
Aké sú jazyky v krajine Montserrat (ostrov)? Angličtina. A
náboženstvá: Protestant: 67,1% (anglická 21,8%, metodistická
17%, letnička 14,1%, adventistka siedmeho dňa 10,5% a
cirkev Božia 3,7%), rímsky katolík 11,6%, rastafarián 1,4%,
ostatné 6,5%, žiadny 2,6% % (2001 est.). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 33.2 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 74.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine Montserrat (ostrov)?
Tu: Je osídlená iba severná polovica ostrova, južná časť je
neobývateľná kvôli sopečnej činnosti. Hlavné mestské oblasti
krajiny Montserrat (ostrov) sú: nevedno.

Vláda a hospodárstvo - Montserrat (ostrov)
Hlavné mesto krajiny Montserrat (ostrov) je Plymouth;

poznámka - Plymouth bol opustený v roku 1997 kvôli sopečnej
činnosti; dočasné vládne budovy boli postavené v Brades
Estate, de facto hlavnom meste, v oblasti Carra Bay / Little Bay
na severozápade konca Montserrat a typ vlády Parlamentnej
demokracie Rada); samosprávne zámorské územie Spojeného
kráľovstva. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 3
farnosti; Saint Anthony, Saint Georges, Saint Pete. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Montserrat (ostrov), dôležité priemyselné
produkty sú cestovný ruch, rum, textil, elektronické prístroje.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Kapusta, mrkva,
uhorky, paradajky, cibuľa, papriky; živočíšne výrobky.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú elektronické súčiastky,



plastové tašky, odevy; horúce papriky, limety, živé rastliny; a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú nevedno.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a zariadenia pre
prepravu hovädzieho dobytka , potraviny, priemyselné výrobky,
palivá, mazivá a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
nevedno. Ako bohatá je krajina Montserrat (ostrov) a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $8,500 (2006 odhad). Toto je pomerne nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Montserrat (ostrov)
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Maroko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Maroko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Maroko. Ale začneme s vlajkou Maroko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Maroko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Maroko? Začnime týmto: V

roku 788, asi storočie po arabskom dobývaní severnej Afriky,
začala v Maroku vládnuť séria marockých moslimských
dynastií. V 16. storočí saadská monarchia, najmä pod
Ahmadom al-Mansurom (1578-1603), odpudila zahraničných
útočníkov a otvorila zlatý vek. Alauitská dynastia, ktorej
súčasná marocká kráľovská rodina patrí, pochádza zo 17.
storočia. V roku 1860 obsadilo Španielsko severné Maroko a
uviedlo pol storočia obchodnej rivality medzi európskymi
mocnosťami, ktoré svedčili o tom, že marocká zvrchovanosť
neustále narastá. v roku 1912 francúzsky uložil protektorát nad
krajinou. Dlhý boj o nezávislosť s Francúzskom sa skončil
úspešne v roku 1956. Medzinárodné mesto Tangier a väčšina
španielskych majetkov sa v ten istý rok previedli do novej
krajiny. Sultán Mohammed V, súčasný dedinský monarcha,
zorganizoval nový štát ako ústavnú monarchiu av roku 1957
prevzal titul kráľa. Od odstúpenia Španielska z roku 1976 z
dnešnej meny Západná Sahara Maroko rozšírilo de facto svoju
administratívnu kontrolu na približne 80% tohto územia; OSN
však neuznáva Maroko za spravujúcu moc pre Západnú
Saharu. OSN od roku 1991 sleduje prímerie medzi Marokom
a oslobodzovacím hnutím Polisario Front - Západná Sahara a
vedie prebiehajúce rokovania o stave územia. Kráľ Mohamed
VI. Na začiatku roka 2011 reagoval na šírenie



prodemokratických protestov v regióne implementáciou
reformného programu, ktorý zahŕňal novú ústavu, ktorú v júli
2011 schválila populárne referendum, podľa ktorého niektoré
nové právomoci boli rozšírené na parlament a predsedu vlády,
ale najvyššia autorita zostáva v rukách panovníka. V novembri
2011 získala strana spravodlivosti a rozvoja (PJD) - mierna
islamistická strana - najväčší počet kresiel v parlamentných
voľbách, čím sa stala prvá islamistická strana, ktorá viedla
marockú vládu. V septembri 2015 uskutočnilo Maroko svoje
prvé priame voľby pre regionálne rady, ktorá bola jednou z
reforiem obsiahnutých v ústave v roku 2011. PJD opäť získal
najväčší počet kresiel v celoštátnych parlamentných voľbách v
októbri 2016. Maroko uskutočnilo svoje prvé priame voľby
pre regionálne rady, čo je jedna z reforiem obsiahnutých v
ústave 2011. PJD opäť získal najväčší počet kresiel v
celoštátnych parlamentných voľbách v októbri 2016. Maroko
uskutočnilo svoje prvé priame voľby pre regionálne rady, čo je
jedna z reforiem obsiahnutých v ústave 2011. PJD opäť získal
najväčší počet kresiel v celoštátnych parlamentných voľbách v
októbri 2016.

Geografia - Maroko

Kde na svete je Maroko?



Umiestnenie tejto krajiny je Severná Afrika, hraničiaca so
severným Atlantickým oceánom a Stredozemným morom,
medzi Alžírskom a Západnou Saharou. Celková plocha krajiny
Maroko je 446,550 km2, z čoho 446,300 km2 je zem. Takže
to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: hornatom severnom pobreží (Rif
Mountains) Hory) ohraničené veľkými plošinami s
intermontánnymi údoliami a úrodnými pobrežnými rovinami.
Maroko má najnižší bod Sebkha Tah -59 m, najvyšší bod Jebel
Toubkal 4 165 m. Podnebie je Stredomoria, ktoré sa stávajú
extrémnejšími na vnútornom.

Obyvatelia - Maroko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Maroko. To

číslo je: 33,986,655 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Arab-Berber 99%, ostatné 1%. Aké sú jazyky v
krajine Maroko? Arabský (oficiálny), Berberské jazyky
(Tamazight (oficiálny), Tachelhit, Tarifit), francúzština (často
jazyk podnikania, vláda a diplomacia). A náboženstvá: Muslim
99% (oficiálne, prakticky všetky sunnitské. Koľko rokov je
ľudom v priemere? 29.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 77.1 rok. Kde ľudia žijú v krajine Maroko? Tu: najvyššia
hustota obyvateľstva sa nachádza pozdĺž pobrežia Atlantického
oceánu a Stredozemného mora, množstvo husto osídlených
aglomerácií sa nachádza v. Hlavné mestské oblasti krajiny
Maroko sú: Alpách Casablanca 3,515 milióna, Rabat (hlavné



mesto) 1,967 miliónov, 1,172 miliónov Fes, 1,134 milióna
Marrakech, 982 000 Tangier (2015).

Vláda a hospodárstvo - Maroko
Hlavné mesto krajiny Maroko je Rabat a typ vlády

parlamentná ústavná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 11 regiónov (uznaných); Beni Mellal-Khenifra,
Casablanca-Settat, Draa-Tafilalet, Fes-Meknes, Guelmim-
Oued Noun, Laayoune-Sakia al Hamra, Oriental, Marrakech-
Safi, Rabat-Sale-Kenitra, Souss-Massa, Tanger-Tetouan-Al
Hoceima. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Maroko, dôležité
priemyselné produkty sú diely pre automobilový priemysel,
fosfát dolovania a spracovanie, letecký, potravinársky
priemysel, kožené výrobky, textil, stavebníctvo, energetiky,
cestovného ruchu. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
Jačmeň, pšenica, citrusové plody, hrozno, zelenina, olivy;
hospodárskych zvierat; Víno. Najdôležitejšie vývozné komodity
sú Oblečenie a textil, automobily, elektrické komponenty,
anorganické chemikálie, tranzistory, surové minerálne látky,
hnojivá ( vrátane fosfátov), ropné produkty, citrusové plody,
zelenina, ryby a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Španielsko 23,4%, Francúzsko 21,1%, Taliansko 4,6%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropa, textilné
tkaniny, telekomunikačné zariadenia, pšenica, plyn a elektrická
energia, tranzistory, plasty a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Španielsko 15,7% Francúzsko 13,2% Čína 9,1%
%, Taliansko 5,4%, Turecko 4,4% (2016). Ako bohatá je
krajina Maroko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $8,600 (2017



odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
15% (2007 odhad).

Mapa - Maroko
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Mozambik

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Mozambik.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Mozambik. Ale začneme s vlajkou Mozambik tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Mozambik - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Mozambik? Začnime týmto:

Takmer päť storočí sa ako portugalská kolónia skončila s
nezávislosťou v roku 1975. Veľmi rozsiahla emigrácia,
ekonomická závislosť na Južnej Afrike, ťažké sucho a
predĺžená občianska vojna prekážali rozvoju krajiny až do
polovice 90. rokov. Vláda vládnucej strany pre oslobodenie
Mozambiku (Frelimo) formálne opustila marxizmus v roku 1989
a nová ústava v nasledujúcom roku zabezpečovala voľby pre
viaceré strany a voľnú trhovú ekonomiku. Dohoda uzavretá
OSN medzi Frelimom a ozbrojenými ozbrojenými silami
Mosambiku (Renamo) ukončila boj v roku 1992. V roku 2004
prešiel Mozambik jemným prechodom, keď Joaquim Chissano
odišiel do funkcie po 18 rokoch. Jeho zvolený nástupca,
Armando Guebuza, slúžil dvom pojmom a potom odovzdal
výkonnú moc Filipe Nyusi v roku 2014.

Geografia - Mozambik

Kde na svete je Mozambik?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Afrika, hraničiaca s



Mozambickým kanálom, medzi Južnou Afrikou a Tanzániou.
Celková plocha krajiny Mozambik je 799,380 km2, z čoho
786,380 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: prevažne
pobrežných nížin, vrchoviny v stredu, vysoké náhorné plošiny
na severozápade, hory na západe. Mozambik má najnižší bod
Indický oceán 0 m, najvyšší bod Monte Binga 2,436 m.
Podnebie je tropických až subtropických.

Obyvatelia - Mozambik
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Mozambik. To

číslo je: 26,573,706. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu?
Afrických 99,66% (Makhuwa, Tsonga, Lomwe, Sena a ďalší),
Európania 0,06%, Euro-Afričania 0,2%, Indiáni 0,08%. Aké sú
jazyky v krajine Mozambik? Emakhuwa 25,3%, Portugalčania
10,7%, Xichangana 10,3%, Cisena 7,5% %, Echuwabo 5,1%,
ostatné mozambické jazyky 30,1%, ostatné 0,3%,
nespecifikované 3,7% (2007 est.). A náboženstvá:
Rímskokatolícky 28,4%, moslimský 17,9%, sionistický kresťan
15,5%, protestantský 12,2% (vrátane letničných 10,9% a
anglikánskej 1,3% ), ostatné 6,7%, žiadne 18,7%,
nespecifikované 0,7% (2007 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 17.2 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 53.7
rok. Kde ľudia žijú v krajine Mozambik? Tu: na južnom pobreží
medzi južným pobrežím medzi Maputo a Inhambane, v
centrálnej oblasti Beira a Chimoio pozdĺž rieky Zambezi a v



severných mestách Nampula, Cidade de Nacala a Pemba;
severozápad a juhozápad sú najmenšie obývané oblasti. Hlavné
mestské oblasti krajiny Mozambik sú: Maputo (hlavné mesto)
1,187 milióna; Matola 937 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Mozambik
Hlavné mesto krajiny Mozambik je Maputo a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 10 provincií, provincie, 1 mesto (cidade); Cabo
Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo, Cidade de
Maputo, Nampula, Niassa, Sofala, Tete, Zambezia. Pokiaľ ide
o ekonomiku krajiny Mozambik, dôležité priemyselné produkty
sú hliník, ropné produkty, chemikálie (hnojivá, mydlo, farby),
textil, cement, sklo, azbest, tabak, potraviny, nápoje. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Bavlna, kešu orechov, cukrová
trstina, čaj, maniok, tapioka, kukurica, kokosové orechy, sisal,
citrusy a tropické ovocie, zemiaky, slnečnice; hovädzie mäso,
hydina. Najdôležitejšie vývozné komodity sú hliník, krevety,
kešu, ; objemová elektrina a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Holandsko 30,8%, India 15,2%, Južná Afrika
14,6% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, vozidlá, palivo, chemikálie, kovové výrobky,
potraviny, textil a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Južná
Afrika 36,6%, Čína 10,9%, Holandsko 7,8%, Bahrajn 5,2%
Francúzsko 4,2%, Portugalsko 4,2%, Spojené arabské emiráty
4,1% (2016). Ako bohatá je krajina Mozambik a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $1,300 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý



je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 46.1% (2015 odhad).

Mapa - Mozambik
 





Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Namíbia

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Namíbia.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


mapa Namíbia. Ale začneme s vlajkou Namíbia tu:
 

Namíbia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Namíbia? Začnime týmto:

Južná Afrika obsadila nemeckú kolóniu juhozápadnej Afriky
počas prvej svetovej vojny a spravovala ju ako poverenie až po
druhej svetovej vojne, keď pripojila územie. V roku 1966
skupina guerillových skupín Marxistickej juhozápadnej africkej
ľudovej organizácie (Swapo) spustila nezávislú vojnu v oblasti,
ktorá sa stala Namíbii, ale až v roku 1988 sa Južná Afrika
dohodla na ukončení svojej správy v súlade s mierovým plánom
OSN v celej oblasti. Namíbia bola riadená spoločnosťou
Swapo odvtedy, čo krajina získala nezávislosť v roku 1990,
hoci strana zvrhla značnú časť svojej marxistickej ideológie.
Predseda vlády Hage Geingob bol zvolený za prezidenta v roku
2014 v krajine víťazstvo, nahradiť Hifikepunye Pohamba, ktorý
odstúpil po tom, čo slúžil dva termíny.

Geografia - Namíbia

Kde na svete je Namíbia?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika, hraničiaca s južným



Atlantickým oceánom, medzi Angolou a Južnou Afrikou.
Celková plocha krajiny Namíbia je 824,292 km2, z čoho
823,290 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
vysoká náhorná plošina; Namibská púšť pozdĺž pobrežia;
Kalahari Púšť na východe. Namíbia má najnižší bod Atlantský
oceán 0 m, najvyšší bod Konigstein na Brandbergu 2,573 m.
Podnebie je púšte; horúce, suché; dažďové zriedkavé a
nepravidelné.

Obyvatelia - Namíbia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Namíbia. To

číslo je: 2,484,780. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? čiernej 87,5%, bielej 6%, zmiešanej 6,5%.
Aké sú jazyky v krajine Namíbia? Oshivambo jazyky 48,9%,
Nama / Damara 11,3%, afrikánčina 10,4% (spoločný jazyk
väčšiny obyvateľstva a približne 60% bielych obyvateľov),
jazyky Otjiherero 8,6%, jazyky Kavango 8,5%, jazyky Caprivi
4,8%, angličtina ) 3,4%, ostatné africké jazyky 2,3%, ostatné
1,7%. A náboženstvá: kresťanské 80% až 90% (minimálne
50% luteránske), domorodé presvedčenie 10% až 20%.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 21.2 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 64 rok. Kde ľudia žijú v krajine Namíbia? Tu:
Hustota obyvateľstva je veľmi nízka najväčšie zhluky
nachádzajúce sa v extrémnej severnej centrálnej oblasti pozdĺž
hranice s Angolou. Hlavné mestské oblasti krajiny Namíbia sú:



Windhoek (hlavné mesto) 368 000 (2015).
Vláda a hospodárstvo - Namíbia
Hlavné mesto krajiny Namíbia je Windhoek a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 14 regiónov; Erongo, Hardap, Karas, Kavango
východ, Kavango západ, Khomas, Kunene, Ohangwena,
Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa,
Zambezi; poznámka - región Karas bol v septembri 2013
premenovaný na Karas, aby zahrnul alveolárne bočné kliknutie
na jazyk Khoekhoegowab. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Namíbia, dôležité priemyselné produkty sú mäsový,
spracovanie rýb, mliečne výrobky, cestoviny, nápoje; ťažby
(diamanty, olovo, zinok, cín, striebro, volfrám, urán, meď).
Dôležité poľnohospodárske produkty sú proso, cirok, arašidy,
hrozno; hospodárskych zvierat; ryby. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú diamanty, meď, zlato, zinok, olovo, urán; dobytok,
biele ryby a mäkkýše a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Švajčiarsko 20%, Južná Afrika 17,1%, Botswana 15%,
Zambia 6,7%, Španielsko 4,6%, Taliansko 4,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny; ropné produkty
a palivá, stroje a zariadenia, chemické látky a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Južná Afrika 57,1%, Botswana 6,8%,
Zambia 4,1% (2016). Ako bohatá je krajina Namíbia a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $11,500 (2017 odhad). To je celkom dobré.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou



chudoby: 28.7% (2010 odhad).
Mapa - Namíbia
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Nauru - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Nauru? Začnime týmto:

Presný pôvod Nauruanov je nejasný, pretože ich jazyk sa
nepodobá žiadnemu inému v tichomorskej oblasti. Nemecko
pripojilo ostrov v roku 1888. Nemecko-britské konzorcium
začalo ťažiť ostrovné fosfátové ložiská začiatkom 20. storočia.
Austrálske sily obsadili Nauru počas prvej svetovej vojny;
neskôr sa stal mandátom Ligy národov. Po druhej svetovej
vojne - a brutálne obsadenie Japonska - Nauru sa stal
dôveryhodným územím OSN. Dosiahla nezávislosť v roku
1968 a vstúpila do OSN v roku 1999 ako najmenšia nezávislá
republika na svete.

Geografia - Nauru

Kde na svete je Nauru? Umiestnenie
tejto krajiny je Oceánia, ostrov v južnom Tichom oceáne, južne
od Marshallových ostrovov. Celková plocha krajiny Nauru je
21 km2, z čoho 21 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: piesočná pláž stúpa na úrodný prsteň okolo
vyvýšených koralových útesov s fosfátovou plošinou v
strednom. Nauru má najnižší bod Tichom oceáne 0 m, najvyšší
bod Command Ridge 70 m. Podnebie je tropických s



monsoonovým vzorom; (od novembra do februára).

Obyvatelia - Nauru
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Nauru. To

číslo je: 11,359 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Nauruan 58%, iní Pacifik Islander 26%, Čínsky
8%, Európska 8%. Aké sú jazyky v krajine Nauru? Nauruan
93% (oficiálny, odlišný jazyk tichomorského ostrova), angličtina
2% (široko chápaná a používaná pre väčšinu vládnych a
komerčných účelov), ďalších 5% (vrátane I-Kiribati 2% a
čínskej 2%). A náboženstvá: Protestant 60.4% (zahŕňa Nauru
Congregational 35,7%, zhromaždenie Boha 13%, nezávislý
kostol Nauru 9,5%, baptistický 1,5% a adventist sedemdňový
0,7%), rímskokatolícky 33%, ostatné 3,7%, žiadne 1,8%,
nešpecifikované 1,1% .). Koľko rokov je ľudom v priemere?
26.4 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 67.4 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Nauru? Tu: Rozsiahla fosfátová ťažba robilo
približne 90% ostrova nevhodného pre poľnohospodárstvo;
väčšina ľudí žije v úrodných pobrežných oblastiach, najmä
pozdĺž juhozápadného pobrežia. Hlavné mestské oblasti krajiny
Nauru sú: nevedno.

Vláda a hospodárstvo - Nauru
Hlavné mesto krajiny Nauru je "Nauru Bwiema" (Song of

Nauru) a typ vlády parlamentnej republiky. Poďme sa pozrieť
na správne rozdelenie - 14 okresov; Aiwo, Anabar, Anetan,
Anibare, Baits, Boe, Buada, Denigomodu, Ewa, Ijuw, Meneng,



Nibok, Uaboe, Yaren. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Nauru,
dôležité priemyselné produkty sú fosfát baníctvo, offshore
bankovníctvo, kokosové produkty. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú kokosový orech. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú fosfáty a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Nigéria 45,5%, Austrália 13,7%, Japonsko 13%, Južná Kórea
11.1%, NZ 8.7% ). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
potraviny, palivo, výrobky, stavebné materiály, stroje a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Austrália 71,9%, Fidži
8,1%, Japonsko 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina Nauru a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $12,200 (2017 odhad). To je celkom dobré.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Nauru
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Nepál - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Nepál? Začnime týmto:

Počas konca 18. storočia - začiatku 19. storočia zjednotilo
gorčanské kniežatstvo mnohé ďalšie kniežatstvá a štáty sub-
Himálajskej oblasti do nepálskeho kráľovstva. Nepál si
zachoval svoju nezávislosť po anglo-nepálskej vojne v rokoch
1814-16 a následná mierová zmluva položila základy dvoch
storočí priateľských vzťahov medzi Britániou a Nepálom.
(Brigáda Gurkha naďalej slúži v britskej armáde až do
súčasnosti.) Nepálsky panovník v roku 1951 ukončil storočný
systém vládnutia dedičnými premiérmi a zaviedol kabinetný
systém, ktorý priniesol politické strany do vlády. Toto
usporiadanie trvalo až do roku 1960, kedy boli politické strany
opäť zakázané, ale v roku 1990 sa obnovilo s vytvorením
multiparty demokracie v rámci ústavnej monarchie. V roku
1996 vypukla povstalecká kampaň vedená maoistami.
Následná 10-ročná občianska vojna medzi maoistami a
vládnymi silami bola svedkom rozpadu kabinetu a parlamentu a
opätovného prevzatia absolútnej moci kráľom v roku 2002.
Mierová dohoda v roku 2006 viedla k vyhláseniu dočasnej
ústavy v roku 2007. Po voľbách v roku 2008, ktoré sa konajú
po celoštátnom volebnom obvode, novozaložená KS vyhlásila
Nepál za federálnu demokratickú republiku, zrušila monarchiu a
zvolila prvého prezidenta krajiny. Po tom, čo CA nedokázala
vypracovať ústavu do termínu mája 2012 stanoveného



Najvyšším súdom, potom predseda vlády Baburam Bhattarai
rozpustil CA. Mesiace rokovaní nasledovali až do marca 2013,
kedy sa hlavné politické strany dohodli na vytvorení dočasnej
vlády vedenej vtedajším hlavným sudcom Khil Rajom Regmiom
s mandátom na uskutočnenie volieb na novú CA. Voľby sa
konali v novembri 2013, počas ktorých nepálsky kongres získal
najväčší podiel na kreslách v CA a vo februári 2014 vytvoril
koaličnú vládu s druhým miestom Komunistickej strany
nepálsko-unifikovaného marxisticko-leninského a nepálsky
kongresový prezident Sushil Koirala premiér. Nová ústa Nepálu
vstúpila do platnosti v septembri 2015, kedy sa CA stala
parlamentom. Khagda Prasad Sharma OLI slúžil ako prvý
postkonštitučný predseda vlády od októbra 2015 do augusta
2016, kedy prevzala premiérsku funkciu nová koalícia vedená
maoistickým vodcom Pushpa Kamal Dahal (aka "Prachanda").
Ústava ustanovuje prechodné obdobie, počas ktorého sa musia
uskutočniť tri sady volieb - miestne, provinčné a národné. Prvé
miestne voľby za 20 rokov sa uskutočnili v troch fázach od
mája do septembra 2017, zatiaľ čo štátne a federálne voľby
prebehli v novembri a decembri 2017 v dvoch fázach.

Geografia - Nepál

Kde na svete je Nepál? Umiestnenie
tejto krajiny je Južná Ázia, medzi Čínou a Indiou. Celková



plocha krajiny Nepál je 147,181 km2, z čoho 143,351 km2 je
zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: Tarai alebo rovinné rieky
oblasti Gangy na juhu; Stredný vrch v oblasti s hustými
Himalájami na severe. Nepál má najnižší bod Kanchan Kalan
70 m, najvyšší bod Mount Everest 8,848 m (najvyšší vrchol v
Ázii a najvyšší bod na zemi nad hladinou mora). Podnebie je líši
od chladných letov a silných zimy na severe až po subtropické
leto a mierne zimy na juhu.

Obyvatelia - Nepál
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Nepál. To číslo

je: 29,384,297 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí. Kto
žije tu? Chhettri 16,6%, Brahman-Hill 12,2%, Magar 7,1%,
Tharu 6,6%, Tamang 5,8%, Newar 5%, Kami 4,8%, Muslim
4,4%, Yadav 4%, Rai 2,3%, Gurung 2%, Damai / Dholii 1,8
%, Thakuri 1,6%, Limbu 1,5%, Sarki 1,4%, Teli 1,4%,
Chamar / Harijan / Ram 1,3%, Koiri / Kushwaha 1,2%,
Ostatné 19%. Aké sú jazyky v krajine Nepál? Nepálčina
44.6% Maithali 11.7% Bhojpuri 6% Tharu 5,8%, Tamar 5,1%,
Newar 3,2%, Magar 3%, Bajjika 3%, Urdu 2,6%, Avadhi
1,9%, Limbu 1,3%, Gurung 1,2%, ostatné 10,4%,
nespecifikované 0,2%. A náboženstvá: Hindu 81,3%,
budhistické 9% , Muslim 4,4%, Kirant 3,1%, kresťanské
1,4%, ostatné 0,5%, nespecifikované 0,2% (2011 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 24.1 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri



narodení)? Toto: 71 rok. Kde ľudia žijú v krajine Nepál? Tu:
Väčšina obyvateľstva je rozdelená takmer rovnako medzi
koncentráciu v južnej roviny oblasti Tarai a centrálneho
kopcovitého regiónu; celková hustota je pomerne nízka. Hlavné
mestské oblasti krajiny Nepál sú: Kathmandu (hlavné mesto)
1,183 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Nepál
Hlavné mesto krajiny Nepál je Káthmandu a typ vlády

federálna parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 14 zón (anchal, singulárny a množný); Bagmati,
Bheri, Dhawalagiri, Gandaki, Janakpur, Karaali, Kosi, Lumbini,
Mahakali, Mechi, Narayani, Rapti, Sagarmatha, Seti. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Nepál, dôležité priemyselné produkty
sú cestovný ruch, koberce, textil; malá ryža, juta, cukor a
olejnaté mlyny; výroba cigariet, cementu a tehál. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Pulzov, ryže, kukurice, pšenice,
cukrovej trstiny, juty, koreňových plodín; mlieko, vodné byvolie
mäso. Najdôležitejšie vývozné komodity sú odevy, strukoviny,
koberce, textil, džús, jutové tovar a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú India 56,6%, v USA o 11,5%, Turecko 4%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropné produkty,
stroje a zariadenia, zlato, elektrické spotrebiče, medicína a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú India 70,1%, Čína
10,3% (2016). Ako bohatá je krajina Nepál a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $2,700 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary



a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 25.2% (2011 odhad).

Mapa - Nepál
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Holandsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Holandsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Holandsko. Ale začneme s vlajkou Holandsko tu:
 

Holandsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Holandsko? Začnime týmto:

Holandské zjednotené provincie vyhlásili svoju nezávislosť od
Španielska v roku 1579; počas 17. storočia sa stali vedúcou
námornou a obchodnou mocou, so sídlami a kolóniami po
celom svete. Po 20-ročnej francúzskej okupácii vzniklo v roku
1815 Holandské kráľovstvo. V roku 1830 sa Belgicko oddelilo
a vytvorilo samostatné kráľovstvo. Holandsko zostalo v prvej

http://mapsguides.com/


svetovej vojne neutrálne, ale počas druhej svetovej vojny
utrpelo nemecké invázie a okupácie. Moderný industrializovaný
štát je Holandsko veľkým vývozcom poľnohospodárskych
výrobkov. Táto krajina bola zakladajúcim členom NATO a
EHS (teraz EÚ) a podieľala sa na zavedení eura v roku 1999.
V októbri 2010 boli zrušené bývalé holandské Antily a tri
najmenšie ostrovy - Bonaire, Sint Eustatius, a Saba - sa stali
osobitnými obcami v holandskej administratívnej štruktúre.
Väčšie ostrovy Sint Maarten a Curacao sa pripojili k
Holandsku a Arube ako k ústredným krajinám tvoriacim
Holandské kráľovstvo.

Geografia - Holandsko

Kde na svete je Holandsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Európa, hraničiaca s
Severným morom, medzi Belgickom a Nemeckom. Celková
plocha krajiny Holandsko je 41,543 km2, z čoho 33,893 km2

je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: prevažne pobrežné nížiny a
rekultivované pôdy (poldre); niektoré kopce juhovýchodne.
Holandsko má najnižší bod Zuidplaspolder -7 m, najvyšší bod
Mount Scenery 862 m (na ostrove Saba v Karibiku, teraz



považovaný za neoddeliteľnú súčasť Holandska po rozpustení
Holandských Antíl). Podnebie je mierne; morské; chladné leta a
mierne zimy.

Obyvatelia - Holandsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Holandsko. To

číslo je: 17,084,719 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? holandský 77,4%, EÚ
6,2%, turecký 2,3%, marocký 2,3%, indonézsky 2,1%,
surinamský 2% 7,7% (2017 est.). Aké sú jazyky v krajine
Holandsko? Holandský (oficiálny). A náboženstvá:
rímskokatolícky 23,7%, protestantský 15,5% (zahŕňa
holandský reformovaný 6,5%, protestantský kostol v
Holandsku 5,7%, kalvínsky 3,3%), islam 4,9% Budhistický,
židovský), žiadny 50,1% (2015 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 42.6 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81.4
rok. Kde ľudia žijú v krajine Holandsko? Tu: oblasť známa ako
Randstad, zakotvená mestami Amsterdam, Rotterdam, Haag a
Utrecht, je najhustejšie obývaným regiónom; sever je tendencia
byť menej hustá, aj keď veľké komunity možno nájsť po celej
krajine. Hlavné mestské oblasti krajiny Holandsko sú:
Amsterdam (kapitál) 1,091 miliónov; Rotterdam 993 000;
Haag (sídlo vlády) 650 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Holandsko
Hlavné mesto krajiny Holandsko je Amsterdam; poznámka

- Haag je sídlo vlády a typ vlády Parlamentnej ústavnej



monarchie; časť Holandského kráľovstva. Poďme sa pozrieť
na správne rozdelenie - 12 provincií (provincií, singulárnych
provincií); Drenthe, Flevoland, Fryland (Friesland), Gelderland,
Groningen, Limbursko, Severné Brabantsko, Severné
Holandsko, Overijssel, Utrecht, Zéland, Južné Holandsko.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Holandsko, dôležité
priemyselné produkty sú agroindustriály, kovové a strojárske
výrobky, elektrické stroje a zariadenia, chemikálie, ropa,
stavebníctvo, mikroelektronika, rybolov. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú zeleniny, okrasných rastlín,
mlieka, hydiny a živočíšnych produktov; propagačné materiály.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú stroje a dopravné
zariadenia, chemikálie, minerálne palivá; potraviny a dobytok,
priemyselné tovary a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Nemecko 24,1%, Belgicko 10,7%, Spojené kráľovstvo 9,4%,
Francúzsko 8,8%, Taliansko 4,2% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a dopravné zariadenia, chemikálie,
palivá, potraviny, oblečenie a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Nemecko 15,3%, Čína 14,1% %, USA 7,9%,
Spojené kráľovstvo 5,3%, Rusko 4,1% (2016). Ako bohatá je
krajina Holandsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $53,600 (2017
odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 8.8% (2015 odhad).

Mapa - Holandsko
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Kaledónia tu:
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Nová Kaledónia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Nová Kaledónia? Začnime

týmto: Usadený v Británii a Francúzsku v prvej polovici 19.
storočia sa stal ostrovom francúzskym majetkom v roku 1853.
Po štyroch desaťročiach po roku 1864 slúžil ako trestná
kolónia. Rozpuknutie za nezávislosť v 80. a začiatkoch 90.
rokov skončilo v roku 1998 Noumea Accord, ktorá v priebehu
posledných 20 rokov previedla z Francúzska do Novej
Kaledónie stále väčšiu zodpovednosť. Dohoda tiež zaväzuje
Francúzsko uskutočniť referendum do novembra 2018, aby
rozhodlo, či má nová Kaledónia prevziať úplnú suverenitu a
nezávislosť.

Geografia - Nová Kaledónia

Kde na svete je Nová Kaledónia?
Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, ostrovy v južnom Tichom
oceáne, východ Austrálie. Celková plocha krajiny Nová
Kaledónia je 18,575 km2, z čoho 18,275 km2 je zem. Takže
toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: pobrežné pláne s vnútornými
horami. Nová Kaledónia má najnižší bod Tichý oceán 0 m,
najvyšší bod Mont Panie 1,628 m. Podnebie je tropické;



modifikované juhovýchodným obchodným vetrom; horúce,
vlhké.

Obyvatelia - Nová Kaledónia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Nová

Kaledónia. To číslo je: 279,070 (7/2017 odhad). Takže nie
toľko ľudí žije tu. Kto žije tu? Kanak 40,3%, Európska 29,2%,
Wallisian, Futunian 8,7%, Tahitský 2%, indonézske 1,6%,
Vietnamci 1%, Ni-Vanuatu 0,9%, ostatné 16,2% (2009 est.).
Aké sú jazyky v krajine Nová Kaledónia? francúzsky (úradný),
33 Melanesian - poľské dialekty. A náboženstvá:
rímskokatolícke 60%, protestantské 30%, ostatné 10%.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 32 rok. Musíme dodať, že
toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 77.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Nová
Kaledónia? Tu: Väčšina obyvateľov žije v južnej časti hlavného
ostrova v hlavnom meste Noumea v hlavnom meste Noumea.
Hlavné mestské oblasti krajiny Nová Kaledónia sú: 181 000
(2014).

Vláda a hospodárstvo - Nová Kaledónia
Hlavné mesto krajiny Nová Kaledónia je Noumea a typ

vlády parlamentná demokracia (územný kongres); zámorská
kolektíva Francúzska. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie
- 3 provincie; Provincia Iles, Provincia Nord (Severná
provincia) a Provincia Sud (južná provincia). Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Nová Kaledónia, dôležité priemyselné
produkty sú ťažba niklu a tavenie rýb. Dôležité



poľnohospodárske produkty sú zeleniny; hovädzie mäso,
zverina, iné živočíšne výrobky;. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú ferronikly, niklovú rudu, ryby a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Čína 30,4%, Japonsko 15,7%, Južná
Kórea 14,7%, Francúzsko 5%, Belgicko 4,5% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú strojov a zariadení, palív,
chemikálií, potravín a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Francúzsko 25,1%, Singapur 10,1%, Čína 9,8%, Austrália
6,2%, Malajzia 5,9%, Južná Kórea 5,8%, NZ 4,6%, USA
4,3%. Ako bohatá je krajina Nová Kaledónia a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $31,100 (2015 odhad). To znamená, že životná úroveň
je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 17% (2008).

Mapa - Nová Kaledónia
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Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Nový Zéland. Ale začneme s vlajkou Nový Zéland tu:
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Nový Zéland - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Nový Zéland? Začnime

týmto: Polynézijskí Maori na Novém Zélande dosiahli približne
800 rokov. V roku 1840 vstúpili ich vojaci do kompakcie s
Britániou, Zmluva z Waitangi, v ktorej postúpili suverenitu
kráľovnej Viktórii pri zachovaní územných práv. V tom istom
roku britskí začali prvé organizované koloniálne osídlenie. Séria
pozemských vojen medzi rokmi 1843 a 1872 skončila
porážkou domácich národov. Britská kolónia Nového Zélandu
sa stala nezávislou nadvládou v roku 1907 a vojensky
podporovala Spojené kráľovstvo v oboch svetových vojnách.
Úplná účasť Nového Zélandu na množstve obranných aliancií
prepadla v 80. rokoch minulého storočia. V posledných rokoch
sa vláda snažila riešiť dlhoročné maorské sťažnosti.

Geografia - Nový Zéland

Kde na svete je Nový Zéland?
Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, ostrovy v južnom Tichom
oceáne, juhovýchod Austrálie. Celková plocha krajiny Nový
Zéland je 268,838 km2, z čoho 264,537 km2 je zem. Takže to
je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: prevažne hornatými s veľkými
pobrežnými rovinami. Nový Zéland má najnižší bod Tichý



oceán 0 m, najvyšší bod Aoraki-Mount Cook 3 724 m.
Podnebie je s výraznými regionálnymi kontrastmi.

Obyvatelia - Nový Zéland
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Nový Zéland.

To číslo je: 4,510,327 (7/2017 odhad). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Európska 71,2%,
Maori 14,1%, Ázijské 11,3%, Tichomorie 7,6%, Stredný
východ, Latinská Amerika, iné 1,6%, neuvedené alebo
neidentifikované 5,4%. Aké sú jazyky v krajine Nový Zéland?
Angličtina (de facto úradník) 89,8%, Maori (de jure úradník)
3,5%, Samoa 2%, Hindčina 1,6%, Francúzština 1,2%, Severná
čínština 1,2%, Yue 1% (de jure úradník). A náboženstvá:
kresťanský 44,3% (katolícky 11,6%, anglikánsky 10,8%,
presbyterián a Kongregácia 7,8%, metodista, 2,4%, letnička
1,8%, ostatné 9,9%), hinduistický 2,1%, budhistický 1,4%
Islam 1.1%, iné náboženstvo 1.4% (zahŕňa náboženstvá
židovstva, duchovizmu a nového veku, Baha'i, iné asijské
náboženstvá ako budhizmus), žiadne náboženstvo 38.5%,
neuvedené alebo neidentifikované 8.2%, namietané odpovedať
4.1%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 37.9 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 81.3 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Nový Zéland? Tu: priebehu troch štvrtín novozélandských
obyvateľov, vrátane domorodých Maorov, žijú na Severnom
ostrove, najmä v mestských oblastiach. Hlavné mestské oblasti
krajiny Nový Zéland sú: Auckland 1,344 milióna; Wellington



(hlavné mesto) 383 000 (2015).
Vláda a hospodárstvo - Nový Zéland
Hlavné mesto krajiny Nový Zéland je Wellington a typ

vlády Parlamentnej demokracie (novozélandský parlament) pod
ústavnou monarchiou; oblasť spoločenstiev. Poďme sa pozrieť
na správne rozdelenie - 16 regiónov a 1 územie; Auckland Bay
of Plenty, Canterbury, Chatham ostrovy, Gisborne, Hawke Bay,
Manawatu-Wanganui, Marlborough, Nelson, Northland,
Otago, Southland, Taranaki, Tasman, Waikato, Wellington,
West Coast. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Nový Zéland,
dôležité priemyselné produkty sú poľnohospodárstvo, lesníctvo,
rybolov, guľatina a drevárske výrobky, výroba, ťažba,
stavebníctvo, finančné služby, realitné služby, cestovný ruch.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Mliečne výrobky,
ovce, hovädzie mäso, hydina, ovocie, zelenina, víno, morské
plody, pšenica a jačmeň. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
mliečne výrobky, mäso a jedlé droby, guľatiny a drevené
predmety, ovocie a najdôležitejšími exportnými partnermi sú ,
Austrália 17,1%, USA 10,9%, Japonsko 6,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropa a výrobky,
mechanické stroje, vozidlá a súčiastky, elektrické stroje, textílie
a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 19,9%,
Austrália 12,6%, USA 11,3%, Japonsko 7,1%, Nemecko
4,8% 4,5%, Južná Kórea 4,2% (2016). Ako bohatá je krajina
Nový Zéland a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $38,500 (2017
odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je



prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Nový Zéland
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mapa Nikaragua. Ale začneme s vlajkou Nikaragua tu:
 

Nikaragua - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Nikaragua? Začnime týmto:

Tichomorské pobrežie Nikaraguy bolo usadené ako španielska
kolónia z Panamy na začiatku 16. storočia. Nezávislosť od
Španielska bola vyhlásená v roku 1821 a krajina sa stala
nezávislou republikou v roku 1838. Británia okupovala
Karibské pobrežie v prvej polovici 19. storočia, ale postupne
postúpila kontrolu nad regiónom v nasledujúcich desaťročiach.
Násilná opozícia voči vládnym manipuláciám a korupcii sa do
roku 1978 rozšírila do všetkých tried a vyústila do krátkodobej
občianskej vojny, ktorá v roku 1979 priviedla do rúk
partyzánov marxistu Sandinistu pod vedením Daniela Ortegu
Saavedru. Nikaragujská pomoc ľavicovým rebelom v
Salvadore prinútila USA, aby sponzorom anti-Sandinista proti
partyzánom počas veľa z 80. rokov. Po strate slobodných a
spravodlivých volieb v rokoch 1990, 1996 a 2001 bol bývalý
prezident Sandinista Daniel Ortega zvolený za prezidenta v roku
2006, a naposledy v roku 2016. Mestské, regionálne a
celoštátne voľby od roku 2008 boli narušené rozsiahlymi
nezrovnalosťami. Nikaragujská infraštruktúra a hospodárstvo -
ťažko zasiahnuté predchádzajúcou občianskou vojnou a
hurikánom Mitchom v roku 1998 - sú prestavané, ale
demokratické inštitúcie oslabili pod vedením Ortegy, keďže
prezident získal plnú kontrolu nad všetkými štyrmi pobočkami



vlády: predsedníctvo, súdnictva, Národného zhromaždenia a
Najvyššej volebnej rady.

Geografia - Nikaragua

Kde na svete je Nikaragua?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Amerika, ktorá hraničí s
Karibským morom a severným Tichým oceánom, medzi
Kostarikou a Hondurasom. Celková plocha krajiny Nikaragua
je 130,370 km2, z čoho 119,990 km2 je zem. Takže to nie je
veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: rozsiahlych pobrežných atlantických plání rastie do
centrálnych vnútorných hôr; úzka tichomorská pobrežná rovina
prerušená sopkami. Nikaragua má najnižší bod Tichý oceán 0
m, najvyšší bod Mogotón 2 085 m. Podnebie je tropických v
nížinách, chladnejší na vysočinách.

Obyvatelia - Nikaragua
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Nikaragua. To

číslo je: 6,025,951 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? mestizo (zmiešané americká
a biela) 69%, biela 17%, čierna 9%, americká 5%. Aké sú
jazyky v krajine Nikaragua? španielčina (oficiálna) 95,3%,
Miskito 2,2%, mestizo karibského pobrežia 2%, ostatné 0,5%.
A náboženstvá: rímskokatolícke 51,6%, evanjelické 33,9 %,
ostatné 1,5%, nešpecifikované 12,9%, žiadne 0,2% (2016



est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 25.7 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 73.5 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Nikaragua? Tu: prevažná väčšina obyvateľstva má trvalý pobyt
v západnej polovici krajiny, hlavné mesto Managua; pobrežné
oblasti tiež vykazujú veľké populačnej klastre. Hlavné mestské
oblasti krajiny Nikaragua sú: Managua (kapitál) 956000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Nikaragua
Hlavné mesto krajiny Nikaragua je Managua a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 15 oddelení (departamentos, singular -
departamento) a 2 autonómne regióny (autonómne regióny,
samonosné regióny); BOAC, Carazo, Chinandega, Chontales,
Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur, Esteli, Granada,
Jinotega, Leon, Madriz, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva
Segovia, Rio San Juan, Rivas. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Nikaragua, dôležité priemyselné produkty sú potravinárske
spracovanie, chemikálie, stroje a kovové výrobky, pletené a
tkané odevy, rafinovanie a distribúcia ropy, nápoje, obuv,
drevo, výroba elektrických drôtov, ťažba. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Káva, banány, cukrová trstina,
ryža, kukurica, tabak, bavlna, sezam, sója, fazuľa, hovädzie
mäso, humry, arašídy. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
Káva, hovädzie mäso, zlato, cukor, arašidy, krevety a homáre,
tabak, cigary, automobilový káblové zväzky, textil, odev a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 51,5%, Mexico



13,8%, El Salvador 6% Venezuela 5,9% (2016 ).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú spotrebný tovar, stroje a
zariadenia, suroviny, ropné produkty a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 19,7%, Čína 12,9%, Mexiko
9,7%, Kostarika 7,8%, Guatemala 6,5%, Holandské Antily
5,7%, Salvádor 4,8%. Ako bohatá je krajina Nikaragua a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $5,800 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 29.6% (2015 odhad).

Mapa - Nikaragua
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Niger

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Niger.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Niger. Ale začneme s vlajkou Niger tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Niger - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Niger? Začnime týmto:

Niger sa stal nezávislým od Francúzska v roku 1960 a zažil
jednostranné a vojenské riadenie až do roku 1991, keď bol
generál Ali Saibou nútený verejným tlakom, aby umožnil voľby
do viacerých strán, čo viedlo k demokratickej vláde v roku
1993. Politické boje prinútili vládu zastaviť a v roku 1996
viedol k prevládaniu plukovník Ibrahim BARE. V roku 1999
Bare zabili v protismernom prevrate vojenskí dôstojníci, ktorí
obnovili demokratickú vládu a uskutočnili voľby, ktoré v
decembri tohto roka priviedli Mamadou Tandžu k moci. Tandja
bol opätovne zvolený v roku 2004 a v roku 2009 viedol
ústavný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý mu umožnil
predĺžiť funkciu prezidenta. Vo februári 2010 viedli vojenskí
dôstojníci štátny prevrat, ktorý zosadil Tandžu a pozastavil
ústavu. Issoufou Mahamadou bola zvolená v apríli 2011 po
prevratu a opätovne zvolená do druhého volebného obdobia
začiatkom roka 2016. Niger je jednou z najchudobnejších
krajín na svete s minimálnymi vládnymi službami a
nedostatočnými finančnými prostriedkami na rozvoj zdrojov.
Veľmi agrárna a existenčná ekonomika je často narušená
rozšíreným suchom spoločným pre africký región Sahel.
Tuaregská vzbura sa objavila v roku 2007 a skončila v roku
2009. Niger čelí zvýšeným bezpečnostným problémom na
svojich hraniciach z rôznych vonkajších hrozieb vrátane neistoty



v Líbyi, prelievaní z konfliktu v Mali a násilného extrémizmu v
severovýchodnej Nigérii.

Geografia - Niger

Kde na svete je Niger? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Afrika, juhovýchodne od Alžírska.
Celková plocha krajiny Niger je 1.267 milión km2, z čoho
1,266,700 km2 je zem. Takže to je veľmi veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: prevažne
pustých pláňach a piesočných dunách; ploché až po rovinaté
pláne na juhu; kopce na severe. Niger má najnižší bod rieka
Niger 200 m, najvyšší bod Idoukal-n-Taghes 2 022 m.
Podnebie je ; väčšinou horúce, suché, prašné; tropické v
extrémnych južných.

Obyvatelia - Niger
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Niger. To číslo

je: 19,245,344 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Hausa 53.1%, Zarma /
Songhai 21.2%, Tuareg 11%, Fulani (Peul) 6.5%, Kanuri
5.9%, Gurma 0.8%, Arab 0.4%, Tubu 0.4% iné / nedostupné
0,9% (v roku 2006). Aké sú jazyky v krajine Niger?
Francúzsky (oficiálny), Hausa, Djerma. A náboženstvá: Muslim



80%, ostatné (zahŕňa domorodé a kresťanské) 20%. Koľko
rokov je ľudom v priemere? 15.4 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 55.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Niger? Tu:
Väčšina obyvateľstva sa nachádza v najjužnejšom kraji krajiny
pozdĺž hranice s Nigériou a Benin. Hlavné mestské oblasti
krajiny Niger sú: Niamey (hlavné mesto) 1,09 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Niger
Hlavné mesto krajiny Niger je Niamey a typ vlády

poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 7 regióny komunálna mora); Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Niamey, Tahoua, Tillaberi, Zinda. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Niger, dôležité priemyselné produkty sú
ťažby uránu, ropa, cement, tehly, mydlo, textil, spracovanie
potravín, chemikálie, bitúnok. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú cowpeas, bavlna, arašidy, proso, cirok, kasava
(maniok, tapioka), ryža; dobytok, ovce, kozy, ťavy, somáre,
kone, hydina. Najdôležitejšie vývozné komodity sú uránová
ruda, hospodárske zvieratá, vigna, cibuľa a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Francúzsko 31,3% , Thajsko 11,6%,
Malajzia 11,1%, Nigéria 9,5%, Mali 5,6%, Čína 5,3% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, stroje, vozidlá a
diely, ropa, obilniny a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Francúzsko 28,3%, Čína 16,1%, USA 7,8%, Nigéria 5,8%
Thajsko 5,8% (2016). Ako bohatá je krajina Niger a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $1,200 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke



číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 45.4% (2014 odhad).

Mapa - Niger
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Nigéria

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Nigéria.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Nigéria. Ale začneme s vlajkou Nigéria tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Nigéria - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Nigéria? Začnime týmto:

Britský vplyv a kontrola nad tým, čo sa stane Nigériou a
najaflukovanejšou krajinou Afriky, sa rozrástlo v 19. storočí.
Séria konštitúcií po druhej svetovej vojne poskytla Nigérii
väčšiu autonómiu. Po nezávislosti v roku 1960 bola politika
označená prevratmi a väčšinou vojenskou nadvládou, kým smrť
vojenskej hlavy štátu v roku 1998 neumožnila politický
prechod. V roku 1999 bola prijatá nová ústava a ukončený
mierový prechod na civilnú vládu. Vláda naďalej čelí náročnej
úlohe inštitucionalizovať demokraciu a reformovať
hospodárstvo založené na rope, ktorého príjmy boli preplatené
korupciou a zlým hospodárením. Nigéria navyše naďalej zažíva
dlhodobé etnické a náboženské napätie. Napriek tomu, že
prezidentské voľby v roku 2003 a 2007 boli poznačené
významnými nezrovnalosťami a násilím, Nigéria v súčasnosti
prežíva najdlhšie obdobie civilnej vlády od vyhlásenia
nezávislosti. Všeobecné voľby v apríli 2007 znamenali prvý
civilno-civilný prenos moci v histórii krajiny a voľby v roku
2011 boli všeobecne považované za dôveryhodné. Voľby do
roku 2015 sa považujú za najlepšie prebiehajúce v Nigérii od
návratu do civilnej vlády, pričom zastrešujúca opozičná strana,
Kongres všetkých pokrokov, porazila dlho vládnucej
ľudovodemokratickej strane, ktorá vládla od roku 1999.
história a voľby v roku 2011 boli vo všeobecnosti považované
za dôveryhodné. Voľby do roku 2015 sa považujú za najlepšie



prebiehajúce v Nigérii od návratu do civilnej vlády, pričom
zastrešujúca opozičná strana, Kongres všetkých pokrokov,
porazila dlho vládnucej ľudovodemokratickej strane, ktorá
vládla od roku 1999. história a voľby v roku 2011 boli vo
všeobecnosti považované za dôveryhodné. Voľby do roku
2015 sa považujú za najlepšie prebiehajúce v Nigérii od návratu
do civilnej vlády, pričom zastrešujúca opozičná strana, Kongres
všetkých pokrokov, porazila dlho vládnucej
ľudovodemokratickej strane, ktorá vládla od roku 1999.

Geografia - Nigéria

Kde na svete je Nigéria? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Afrika, hraničiaca s Guinejským
zálivom, medzi Beninom a Kamerunom. Celková plocha krajiny
Nigéria je 923,768 km2, z čoho 910,768 km2 je zem. Takže to
je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: južnej nížine zlúčiť do centrálnych
kopcov a plošín; hory na juhovýchode, roviny na severe.
Nigéria má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod
Chappal Waddi 2,419 m. Podnebie je mení; rovník na juhu,
tropický v strede, suchý v severnej.

Obyvatelia - Nigéria



Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Nigéria. To
číslo je: 190,632,261. Táto krajina patrí medzi najľudnatejšie
na svete. Kto žije tu? Nigéria, najľudnatejšia krajina v Afrike,
pozostáva z viac ako 250 etnických skupín; najľudnatejšie a
politicky najvplyvnejšie sú: Hausa a Fulani 29%, Yoruba 21%,
Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3,5%, Tiv
2,5%. Aké sú jazyky v krajine Nigéria? Angličtina (oficiálne),
Hausa, Igbo (Ibo), Fulani, viac ako 500 ďalších domorodých
jazykov. A náboženstvá: moslimských 50%, kresťanských
40%, domorodých názorov 10%. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 18.4 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 53.8
rok. Kde ľudia žijú v krajine Nigéria? Tu: Najväčšej populácie
akéhokoľvek afrického národa; významné skupiny
obyvateľstva sú rozptýlené po celej krajine, pričom najvyššie
hustotné oblasti sú na juhu a juhozápadnom. Hlavné mestské
oblasti krajiny Nigéria sú: Lagose 13,123 milióna; Kano 3,587
miliónov; Ibadan 3,16 milióna; Abuja (hlavné mesto) 2,44
milióna; Port Harcourt 2 343 miliónov; Benin City 1.496
miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Nigéria
Hlavné mesto krajiny Nigéria je Abuja a typ vlády federálna

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 36 štátov a 1 územie; Abia, Adamawa, Akwa
Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River,
Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Kwara, Lagos, Nasarawa,
Niger, Ogun, Ondo, Osuna, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto,



Taraba, Yobe, Zamfara. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Nigéria, dôležité priemyselné produkty sú ropa, uhlie, cín,
kolumbit; gumené výrobky, drevo; koža, textil, cement a ďalšie
stavebné materiály, potravinárske výrobky, obuv, chemické
látky, hnojivá, tlač, keramika, oceľ. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Kakao, arašidy, bavlna, palmový olej, kukurica,
ryža, cirok, proso, maniok, tapioka, jamy, kaučuk; dobytok,
ovce, kozy, ošípané; drevo; ryby. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú ropy a ropných produktov z 95%, kakao, gumy
(2012 est.), a najdôležitejšími exportnými partnermi sú India 34
Španielsko 5,9%, Francúzsko 5,8%, Južná Afrika 5,5%,
Kanada 5,1% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
strojov, chemikálií, dopravných zariadení, priemyselných
výrobkov, potravín a živých zvierat a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Čína 20,3%, USA 8,3%, Belgicko 7,6% ,
Spojené kráľovstvo 4,4%, Holandsko 4,1% (2016). Ako
bohatá je krajina Nigéria a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $5,900 (2017
odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
70% (2010 odhad).

Mapa - Nigéria
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Niue

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Niue. Zahrnuté
sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná mapa Niue.
Ale začneme s vlajkou Niue tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Niue - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Niue? Začnime týmto:

Niueova odľahlosť, rovnako ako kultúrne a jazykové rozdiely
medzi obyvateľmi Polynésie a príbuznými susednými
Cookovými ostrovmi spôsobili, že ju spravuje samostatne Nový
Zéland. Obyvateľstvo ostrova naďalej klesá (z vrcholu 5200 v
roku 1966 na 1 618 v roku 2017) s výraznou emigráciou do
Nového Zélandu 2 400 km na juhozápad.

Geografia - Niue

Kde na svete je Niue? Umiestnenie
tejto krajiny je Oceánia, ostrov v južnom Tichom oceáne,
východne od Tongy. Celková plocha krajiny Niue je 260 km2,
z čoho 260 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
strmé vápencové útesy pozdĺž pobrežia, centrálna plošina. Niue
má najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší bod bez názvu 1.4
km východne od Hikutavake 80 m. Podnebie je tropických;
modifikované juhovýchodným obchodom vietor.

Obyvatelia - Niue
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Niue. To číslo

je: 1,618 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto žije



tu? Niuen 66,5%, časť Niuen 13,4%, Niuen 20,1% (zahŕňa
12% európskych a ázijských a 8% tichomorských ostrovcov)
(2011 est.). Aké sú jazyky v krajine Niue? Niuean (oficiálny)
46% úzko súvisiace s Tonganom a Samoanom, Niuean a
angličtina 32%, angličtina (oficiálne) 11%, Niuean a ostatní 5%,
ostatné 6% (2011 est.). A náboženstvá: Ekalesia Niue
(kongregačná kresťanská cirkev Niue - protestantská cirkev
založená misionármi z londýnskej misionárskej spoločnosti)
67%, ďalší protestant 3% (vrátane adventistov sedemdňového
dňa 1%, presbyteriánov 1% a metodistov 1%), 10%
mormónov 10%, svedkov Jehovových 2%, ďalších 6% 2%
(2011 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? nevedno.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: neznáme. Kde ľudia žijú v
krajine Niue? Tu: obyvateľov ) populácie rozdelené okolo
periférnych pobrežných oblastí ostrova. Hlavné mestské oblasti
krajiny Niue sú: Alofi (kapitál) 1 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Niue
Hlavné mesto krajiny Niue je Alofi a typ vlády

samosprávna parlamentná demokracia (Fouo Ekepule) vo
voľnej asociácii s Novým Zélandom. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - žiadna; poznamenať, že neexistujú žiadne
administratívne rozdiely prvého rozkazu, ako ich definovala
vláda USA, ale na druhom mieste bolo 14 obcí. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Niue, dôležité priemyselné produkty sú
remeselné spracovanie, spracovanie potravín. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Kokosové orechy, mučenky,



med, limety, taro, sladké zemiaky, maniok, tapioka, sladké
zemiaky; ošípané, hydina, hovädzí dobytok. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú konzervovaný kokosový krém, kopra,
med, vanilka, mučenky ovocné produkty, pawpaws, koreňové
plodiny, limety, futbalové lopty, pečiatky, remeslá a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú nevedno.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, živé zvieratá,
priemyselné tovary, stroje, palivá, mazivá, chemikálie, drogy a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú nevedno. Ako bohatá
je krajina Niue a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $5,800 (2003
odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
neznáme%.

Mapa - Niue
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Severné Mariány

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Severné
Mariány. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Severné Mariány. Ale začneme s vlajkou
Severné Mariány tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Severné Mariány - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Severné Mariány? Začnime

týmto: Pod vládou Spojených štátov amerických ako súčasti
Tajomstva Tichého oceánu OSN sa obyvatelia severných
Mariánskych ostrovov v 70. rokoch rozhodli, že nebudú hľadať
nezávislosť, ale namiesto toho vytvoria užšie vzťahy s USA.
Rokovania o územnom postavení sa začali v roku 1972.
Dohoda o založení spoločného bohatstva v politickom zväzku s
USA bola schválená v roku 1975 a nadobudla platnosť 24.
marca 1976. Nová vláda a ústava vstúpili do platnosti v roku
1978.

Geografia - Severné Mariány

Kde na svete je Severné Mariány?
Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, Severný Tichý oceán, asi
tri štvrtiny cesty z Havaja na Filipíny. Celková plocha krajiny
Severné Mariány je 464 km2, z čoho 464 km2 je zem. Takže
toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: južné ostrovy v tomto severo-
južnom trendovom súostroví sú vápencové s okrajovými
koralovými útesmi; severné ostrovy sú vulkanické s aktívnymi
sopkami na niekoľkých ostrovoch. Severné Mariány má
najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší bod nadmorská výška



na Agrihan 965 m. Podnebie je tropických morí; moderované
severovýchodným obchodným vetrom, málo sezónne zmeny
teploty; suchá sezóna december až jún, dažďová sezóna júl až
október.

Obyvatelia - Severné Mariány
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Severné

Mariány. To číslo je: 52,263 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? Ázijské 50% (zahŕňa Filipínsky 35,3%,
Číňan 6,8%, Kórejský 4,2% a iní Ázijčania 3,7%), Native
Hawaiian alebo iný Tichý ostrovček 34,9% (vrátane Chamorro
23,9%, Carolinian 4,6% a iný Havajský alebo Pacifik Islander
6,4% %, dve alebo viac etnických skupín alebo ras 12,7% (v
roku 2010). Aké sú jazyky v krajine Severné Mariány?
Filipínske jazyky 32,8%, Chamorro (oficiálne) 24,1%, Anglický
(oficiálne) 17%, ostatné ostrovné Pacific jazyky 10,1%, čínsky
6,8%, ostatné ázijské jazyky 7,3%, ostatní 1,9% (2010 est.). A
náboženstvá: Christian (rímsky katolík väčšina, hoci tradičné
viery a tabu môžu byť stále nájdené). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 33.6 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75.4
rok. Kde ľudia žijú v krajine Severné Mariány? Tu: približne
90% obyvateľov žije na ostrove Saipan. Hlavné mestské oblasti
krajiny Severné Mariány sú: Saipan (hlavné mesto) 49 000
(2014).

Vláda a hospodárstvo - Severné Mariány
Hlavné mesto krajiny Severné Mariány je Saipan a typ



vlády prezidentská demokracia; spoločenstvo v politickom
zväzku s USA. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie -
žiadny (spoločenstvo v politickej únii s USA); neexistujú žiadne
administratívne rozdiely prvého poriadku, ako ich definovala
vláda USA, ale v druhom poradí sú 4 obce: severné ostrovy,
Rota, Saipan, Tinian. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Severné
Mariány, dôležité priemyselné produkty sú cestovný ruch,
bankovníctvo, stavebníctvo, rybolov, remeslá, ostatné služby.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú zelenina a melóny,
ovocie a orechy; okrasné rastliny; dobytok, hydina, vajcia; ryby
a produkty akvakultúry. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
odevy a najdôležitejšími exportnými partnermi sú nevedno.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, stavebné
zariadenia a materiály, ropné produkty a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina
Severné Mariány a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $13,300 (2013
odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Severné Mariány
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Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Nórsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Nórsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Nórsko. Ale začneme s vlajkou Nórsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Nórsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Nórsko? Začnime týmto:

Dve storočia vikingských nájazdov do Európy sa zmiernilo po
prijatí kresťanstva kráľom Olavom Tryggvasonom v roku 994;
konverzia nórskeho kráľovstva sa vyskytla počas nasledujúcich
niekoľkých desaťročí. V roku 1397 bolo Nórsko absorbované
do únie s Dánskom, ktoré trvalo viac ako štyri storočia. V roku
1814 sa Nóri vzdorovali ceste svojej krajiny do Švédska a
prijali novú ústavu. Švédsko potom napadlo Nórsko, ale
súhlasilo s tým, že Nórsko nechá svoju ústavu na oplátku za
prijatie únie pod švédskym kráľom. Rastúci nacionalizmus v
priebehu 19. storočia viedol k roku 1905 referendum udeľujúce
Nórsku nezávislosť. Napriek tomu, že Nórsko počas prvej
svetovej vojny zostalo neutrálne, utrpelo jej veľké straty.
Nórsko vyhlásilo svoju neutralitu na začiatku druhej svetovej
vojny, ale nacistické Nemecko (1940-1945) ho však päť
rokov zamestnávalo. V roku 1949, Nórsko opustilo neutralitu a
stalo sa členom NATO. Objavenie ropy a plynu v priľahlých
vodách v neskorých šesťdesiatych rokoch posilnilo
ekonomické bohatstvo Nórska. V referendách v rokoch 1972
a 1994 Nórsko odmietlo vstup do EÚ. Medzi kľúčové domáce
otázky patrí prisťahovalectvo a integrácia etnických menšín,
zachovanie rozsiahlej sociálnej záchrannej siete krajiny so
starnutím obyvateľstva a zachovanie hospodárskej
konkurencieschopnosti.



Geografia - Nórsko

Kde na svete je Nórsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Severná Európa, hraničiaca s
Severným morom a Severným Atlantickým oceánom, západne
od Švédska. Celková plocha krajiny Nórsko je 323,802 km2,
z čoho 304,282 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: zaľadnené; väčšinou vysoké náhorné plošiny a
drsné hory rozbité úrodnými údoliami; malé, rozptýlené pláne;
pobrežie hlboko odsadené fjordmi; arktická tundra na severe.
Nórsko má najnižší bod Nórske more 0 m, najvyšší bod
Galdhopiggen 2,469 m. Podnebie je mierne pozdĺž pobrežia
modifikované Severoatlantickým prúdom; chladnejší interiér so
zvýšenou zrážkou a chladnejším letom; daždivé po celý rok na
západnom pobreží.

Obyvatelia - Nórsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Nórsko. To

číslo je: 5,320,045 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Nórsky 83.2% (zahŕňa asi
60.000 Sami), ostatné európske 8.3%, ostatné 8.5% (2017



est.). Aké sú jazyky v krajine Nórsko? Bokmal nórsky
(oficiálny) , malé samy a fínsky hovoriace menšiny. A
náboženstvá: 71,5%, rímskokatolícky 2,8%, iní kresťania
3,9%, moslimskí 2,8%, iní 2%, nespecifikovaní 7,5% (2016
tis.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 39.2 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 81.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Nórsko? Tu: väčšina obyvateľov Nórska žije na juhu, kde je
miernejšie podnebie a lepšie prepojenie s pevninou v Európe;
zhluky populácie sa nachádzajú pozdĺž pobrežia Severného
mora na juhozápade a Skaggerak na juhovýchode; vnútorné
oblasti na severe ostávajú riedko osídlené. Hlavné mestské
oblasti krajiny Nórsko sú: OSLO (hlavné mesto) 986 000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Nórsko
Hlavné mesto krajiny Nórsko je Oslo a typ vlády

parlamentná ústavná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 19 okresov (fylker, singular - fylke); Akershus,
Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, More
og Romsdal, Nordland, Nord-Trondelag, Oppland, Oslo,
Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-Trondelag,
Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Nórsko, dôležité priemyselné produkty sú
ropy a plynu, lodná doprava, rybolov, akvakultúra, spracovanie
potravín, lodiarstve, drť a papierenské výrobky, kovy,
chemikálie, drevo, dolovanie, textil. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú , pšenice, zemiakov; bravčové, hovädzie, teľacie,



mliečne; ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropy a
ropných produktov, stroje a zariadenia, kovy, chemikálie, lode,
ryby a najdôležitejšími exportnými partnermi sú UK 21 %,
Nemecko 14,4%, Holandsko 10,7%, Francúzsko 6,9%,
Švédsko 6,5%, Belgicko 4,4%, USA 4,3%, Dánsko 4%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, chemikálie, kovy, potraviny a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Nemecko 12,2%, Švédsko 12,2%,
Čína 11,2%, USA 6,6%, Dánsko 5,7%, Spojené kráľovstvo
5,2%, Holandsko 4,1% (2016). Ako bohatá je krajina Nórsko
a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $70,600 (2017 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Nórsko
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mapa Omán. Ale začneme s vlajkou Omán tu:
 

Omán - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Omán? Začnime týmto:

Obyvatelia oblasti Omán dlho prosperujú z obchodu s
Indickým oceánom. Koncom 18. storočia podpredsedom
sultanátu v Muscat podpísal prvý zo série priateľských zmlúv s
Britániou. Postupom času sa zvyšovala závislosť Omara od
britských politických a vojenských poradcov, hoci sultánska sa
nikdy nestala britskou kolóniou. V roku 1970 Qaboos bin Said
Al-Said zvrhol svojho otca a odvtedy vládol ako sultán, ale
neurčil nástupcu. Jeho rozsiahly modernizačný program otvoril
krajinu vonkajšiemu svetu a zároveň zachoval dlhodobé úzke
vzťahy s Veľkou Britániou a USA. Omanova mierna, nezávislá
zahraničná politika sa snažila udržiavať dobré vzťahy so svojimi
susedmi a vyhnúť sa vonkajším spletením. Inšpirovaný
ľudovými povstaniami, ktoré sa začali v januári 2011 na
Blízkom východe a severnej Afrike, niektoré Omanis predstavili
demonštráciu, vyzývajú k väčšiemu počtu pracovných miest a
hospodárskym prínosom a ku koncu korupcie. V reakcii na
tieto požiadavky demonštrantov sa Qaboos v roku 2011
zaviazal realizovať hospodárske a politické reformy, ako
napríklad udelenie legislatívnych a regulačných právomocí
Majlis al-Shura a zvyšovanie dávok v nezamestnanosti. Okrem
toho v auguste 2012 sultán oznámil kráľovskú smernicu, ktorá
zaviedla rýchle zavedenie národného plánu na vytváranie



pracovných miest pre tisíce pracovných miest v Ománe vo
verejnom aj súkromnom sektore. Ako súčasť úsilia vlády o
decentralizáciu autority a umožnenie väčšej účasti občanov na
miestnej správe, Oman úspešne uskutočnil prvé voľby v
mestskej rade v decembri 2012. Sultán oznámil v roku 2011, že
mestské zastupiteľstvo má právomoc poradiť kráľovskému
súdu o potrebách miestnych obvodov v 11 obvodoch Omanu.
Sultán sa vrátil do Ománu v marci 2015 po ôsmich mesiacoch v
Nemecku, kde dostal lekársku starostlivosť. Odvtedy sa
objavil niekoľkokrát verejne.

Geografia - Omán

Kde na svete je Omán? Umiestnenie
tejto krajiny je Blízky východ, hraničiaci s Arabským morom,
Ománským zálivom a Perzským zálivom medzi Jemenom a
SAE. Celková plocha krajiny Omán je 309,500 km2, z čoho
309,500 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: centrálnej
púštne pláne, rozoklané hory v Severnej a Južnej. Omán má
najnižší bod Arabské more 0 m, najvyšší bod Jabal Shams
3004. Podnebie je suchou púšťou 309 500 km2 ; horúce,
vlhké pozdĺž pobrežia; horúci, suchý interiér; silný juhozápadnej
letné monzún (máj až september), v ďalekom juhu.



Obyvatelia - Omán
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Omán. To číslo

je: 3,424,386 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s príliš
mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Arab, Baluch, South Asian
(indické, pakistanské, Srí Lanky, Bangladéša), Afričan. Aké sú
jazyky v krajine Omán? arabčina (úradný), angličtina, Baluch,
Urdu, indických dialektov. A náboženstvá: Moslim 85,9%,
Christian 6,5%, Hind 5,5%, budhista 0,8%, židovské. Koľko
rokov je ľudom v priemere? 25.6 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 75.7 rok. Kde ľudia žijú v krajine Omán? Tu:
Prevažná väčšina obyvateľov sa nachádza v oblasti Al Hagar a
okolo neho na severe krajiny; iný menší klastr sa nachádza
okolo mesta Salalah na ďalekom juhu; väčšina krajiny zostáva
riedko obsadená. Hlavné mestské oblasti krajiny Omán sú:
Muscat (hlavné mesto) 838 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Omán
Hlavné mesto krajiny Omán je Muscat a typ vlády

absolútna monarchia. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie
- 11 guvernérov (muhafazat, singular - muhafaza); Ad
Dakhiliyah, Al Buraymi, Al Wusta, Az Zahirah, Janub al Batínah
(Al Batinah South), Janub ash Sharqiyah (Ash Sharqiyah
South), Masqat (Muscat), Musandam, Shamal al Batinah (Al
Batinah North) Ash Sharqiyah na severe), Zufar (Dhofar).
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Omán, dôležité priemyselné
produkty sú produkcie ropy a rafinácie, prírodné a skvapalnený



výroba zemného plynu; oceľ, chemikálie, optické vlákna.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Dátumy, limety,
banány, lucerna, zelenina; ťavy, hovädzí dobytok; rybie.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa, reexporty, ryby,
kovy, textil a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína
47,8%, Spojené arabské emiráty 8,3%, India 4,1% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a dopravné
zariadenia, priemyselné výrobky, potraviny, dobytok, mazivá a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú SAE 44,9%, Čína
4,8%, India 4,8% (2016). Ako bohatá je krajina Omán a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $45,500 (2017 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Omán
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Pakistan - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Pakistan? Začnime týmto:

Civilizácia Indus Valley, ktorá je jednou z najstarších na svete a
ktorá sa datuje najmenej 5 000 rokov, sa rozprestiera na
väčšine toho, čo je v súčasnosti Pakistan. Počas druhého
tisícročia pred nl boli zvyšky tejto kultúry spojené s migrujúcimi
indoarínskymi národmi. Táto oblasť prešla následnými inváziami
v nasledujúcich storočiach od Peršanov, Grékov, Sýtcov,
Arabov (ktorí priniesli islam), Afgancov a Turkov. Mughalská
ríša prekvitala v 16. a 17. storočí; Briti prišli do 18. storočia
dominovať regiónu. Rozdelenie britskej Indie v roku 1947 do
moslimského štátu Pakistanu (so západnými a východnými
časťami) a do značnej miery hinduistickej Indie nikdy nebolo
uspokojivo vyriešené a India a Pakistan bojovali proti dvom
vojnám a obmedzenému konfliktu - v rokoch 1947-48, 1965 a
1999 - na spornom území Kašmíru. Tretia vojna medzi týmito
krajinami v roku 1971 - keď India vyťažila na marginalizáciu
Bengálie v pakistanskej politike - spôsobila, že východný
Pakistan sa stal samostatným národom v Bangladéši. V reakcii
na testovanie indických jadrových zbraní uskutočnil Pakistan v
polovici roku 1998 svoje vlastné testy. Vzťahy medzi Indiou a
Pakistanom sa v polovici roku 2000 zlepšili, od útokov zborov
v Bombaji v novembri 2008 boli skalnaté a boli ďalej napádané
útokmi v Indii zo strany militantov podozrivých zo založenia v
Pakistane. Nawaz Sharif nastúpil do funkcie predsedu vlády v



roku 2013 a v histórii Pakistanu prvýkrát označil, že
demokraticky zvolená vláda dokončila plné funkčné obdobie a
prešla na nasledujúcu demokraticky zvolenú vládu. V júli 2017
Najvyšší súd vylúčil Sharifa z verejnej funkcie, a nahradil ho
Šahid Khaqan Abbasi za predsedu vlády v auguste. Pakistan sa
zapojil do desaťročného ozbrojeného konfliktu s militantnými
skupinami, ktoré sa zameriavajú na vládne inštitúcie a civilistov
vrátane Pakistanu Tehrik-e-Taliban (TTP) a ďalších militantných
sietí.

Geografia - Pakistan

Kde na svete je Pakistan?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Ázia, ktorá hraničí s
Arabským morom, medzi Indiou na východe a Iránom a
Afganistanom na západe a Čínou na severe. Celková plocha
krajiny Pakistan je 796,095 km2, z čoho 770,875 km2 je zem.
Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: rozdelená na tri hlavné
geografické oblasti: severná vysočina, rieka Indus v strede a na
východe a Balochistanská plošina na juhu a na západ. Pakistan
má najnižší bod arabského mora 0 m, najvyšší bod K2 (mesto
Godwin-Austen) 8 611 m. Podnebie je prevažne horúcou
suchou púšťou; mierny na severozápade; severná arktická
oblasť.



Obyvatelia - Pakistan
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Pakistan. To

číslo je: 204,924,861 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? Punjabi 44,7%, Pashtun
(Pathan) 15,4%, Sindhi 14,1%, Sariaki 8,4%, Muhajír 7,6%,
Balochi 3,6%, Ostatné 6,3%. Aké sú jazyky v krajine
Pakistan? Punjabi 48%, Sindhi 12%, Saraiki 10%, Pashto
meno, Pashtu) 8%, Urdu (oficiálne) 8%, Baloch 3%, Hindko
2%, Brahui 1%, angličtina (úradný; lingua franca z pakistanskej
elity a väčšina vládnych ministerstiev), Buriština a ostatné 8%. A
náboženstvá: moslim (úradné ) 96,4% (Sunni 85-90%, Shia 10-
15%), iné (zahŕňa kresťanské a hinduistické) 3,6% (2010 est.).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 23.8 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 68.1 rok. Kde ľudia žijú v krajine Pakistan?
Tu: Indus a jeho prítoky priťahujú väčšinu s provinciou Pandžáb
najhustejšie obyvateľov. Hlavné mestské oblasti krajiny
Pakistan sú: Karáčí 16,618 miliónov; Lahore 8,741 miliónov;
Faisalabad 3,567 milióna; Rawalpindi 2,506 miliónov; Multan
1,921 milióna; Islamabad (hlavné mesto) 1,365 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Pakistan
Hlavné mesto krajiny Pakistan je Islamabad a typ vlády

federálna parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 4 provincie, 1 územie a 1 kapitálové územie;
Balúčistan, federálne spravovaných kmeňových oblastiach,
Islamabad Capital Territory, Khyber Pakhtunkhwa (predtým



Severozápadnej pohraničnej provincii), Pandžáb, Sindh. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Pakistan, dôležité priemyselné
produkty sú textil a odevy, potravinárstvo, liečivá, chirurgické
nástroje, stavebné materiály, výrobky z papiera, hnojivá,
krevety. Dôležité poľnohospodárske produkty sú bavlna,
pšenica, ryža, cukrová trstina, ovocie, zelenina; mlieko,
hovädzie mäso, baranina, vajcia. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú textil (odevy, posteľná bielizeň, bavlnené tkaniny,
priadza) , výroba, chirurgické nástroje, koberce a koberce a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú US 16,3%, Čína
7,6%, Spojené kráľovstvo 7,4%, Afganistan 6,5%, Nemecko
5,7% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropa, ropné
výrobky, stroje, plasty, železo a oceľ, čaj a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 29,1%, Spojené arabské emiráty
13,2%, Indonézia 4,4%, USA 4,3%, Japonsko 4,2% (2016).
Ako bohatá je krajina Pakistan a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $5,400
(2017 odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
29.5% (FY2013 odhad).

Mapa - Pakistan
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Palau

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Palau.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Palau. Ale začneme s vlajkou Palau tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Palau - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Palau? Začnime týmto: Po

troch desaťročiach, ako súčasť územia Tichého oceánu OSN
pod správou USA, sa tento najzápadnejší klastr Carolínskych
ostrovov v roku 1978 rozhodol namiesto toho, aby sa pripojil k
federatívnym štátom Mikronézia. Kompaktná dohoda o
slobodnom pridružení s USA bola schválená v roku 1986, ale
neratifikovaná až do roku 1993. Nadobudla platnosť
nasledujúci rok, keď ostrov získal nezávislosť.

Geografia - Palau

Kde na svete je Palau? Umiestnenie
tejto krajiny je Oceánia, skupina ostrovov v Severnom Tichom
oceáne, juhovýchodne od Filipín. Celková plocha krajiny Palau
je 459 km2, z čoho 459 km2 je zem. Takže toto je pomerne
malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: premenlivá topografia od vysokého hornatého
hlavného ostrova Babelthuap až po nízke koralové ostrovy
zvyčajne ohraničené veľkými bariérovými útesmi. Palau má
najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší bod Mount
Ngerchelchuus 242 m. Podnebie je tropických; teplý a vlhký;
vlhká sezóna Máj až novembra.



Obyvatelia - Palau
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Palau. To číslo

je: 21,431 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? Palauan (mikronézsky s malajskými a melézskymi
prísadami) 73% Carolinian 2%, Ázijské 21,7%, Kaukazský
1,2%, Ostatné 2,1% (2015 est.). Aké sú jazyky v krajine
Palau? Palauan (úradník na väčšine ostrovov) 65,2%, ostatné
Micronesian 1,9%, Anglicky (oficiálne) 19,1%, Filipínsky 9,9%
ostatné 2,8%. A náboženstvá: rímskokatolícke 45,3%,
protestantské 34,9% (vrátane evanjelikálnych 26,4%,
adventistov siedmeho dňa 6,9%, zhromaždenia boha .9%,
baptistov .7%), modekngei 5,7% (domorodých Palau),
moslimských 3% 1,5%, ostatné 9,7% (2015 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 33.4 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 73.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine Palau? Tu:
väčšina obyvateľov sa nachádza na južnom konci hlavného
ostrova Babelthuap. Hlavné mestské oblasti krajiny Palau sú:
Melekeok (hlavné mesto) 299 (2012).

Vláda a hospodárstvo - Palau
Hlavné mesto krajiny Palau je Ngerulmud a typ vlády

prezidentskej republiky vo voľnom združení s USA. Poďme sa
pozrieť na správne rozdelenie - 16 štátov; Aimeliik, Airai,
Angaur, Hatohobei, Kajangel, Koror, Melekeok, Ngaraard,
Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar, Ngeremlengui,
Ngiwal, Peleliu, Sonsorol. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny



Palau, dôležité priemyselné produkty sú cestovný ruch, rybné
hospodárstvo, ekologické poľnohospodárstvo. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú kokosové orechy, maniok,
tapioka, sladké zemiaky; ryby, ošípané, kurčatá, vajcia, banány,
papája, chlebové jedlá, calamansi, soursop, polynézske
gaštany, polynézske mandle, mango, taro, guava, fazuľa, , rôzne
kapusty, reďkovky, betelové orechy, melóny, papriky, noni,
okra. Najdôležitejšie vývozné komodity sú mäkkýše, tuniak, iné
ryby a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Grécko 82.4%,
6.9% 2016. Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, palivá, kovy; potraviny a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú USA 24,6%, Japonsko 19,8%, Čína 14,3%,
Guam 14,2%, Filipíny 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina
Palau a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $16,700 (2017 odhad). To je
celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt
na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady
na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Palau
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Panama

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Panama.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Panama. Ale začneme s vlajkou Panama tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Panama - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Panama? Začnime týmto: V

16. storočí sa Panama rozbila a usadila sa v Španielsku, v roku
1821 sa rozišla so Španielskom a pripojila sa k zjednoteniu
Kolumbie, Ekvádoru a Venezuely - nazvanej Republika Gran
Colombia. Keď sa druhá z nich rozpustila v roku 1830,
Panama zostala súčasťou Kolumbie. S podporou USA Panama
odišla z Kolumbie v roku 1903 a okamžite podpísala zmluvu s
USA, ktorá umožnila výstavbu kanálu a suverenitu USA nad
pásom pôdy na každej strane stavby (oblasť Panamského
prieplavu). Panamský kanál bol postavený americkým
armádnym zborom inžinierov v rokoch 1904 až 1914. V roku
1977 bola podpísaná dohoda o úplnom prenose kanálu z USA
do Panamy do konca storočia. Niektoré časti Zóny a rastúca
zodpovednosť za kanál sa v nasledujúcich desaťročiach
prerušili. S pomocou USA,

Geografia - Panama

Kde na svete je Panama?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Amerika, ktorá hraničí s
Karibským morom a Severným Tichým oceánom, medzi
Kolumbiou a Kostarikou. Celková plocha krajiny Panama je



75,420 km2, z čoho 74,340 km2 je zem. Takže to nie je veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: interiér väčšinou strmé, drsné hory s pitím, horské
roviny; pobrežné pláne s kopcami. Panama má najnižší bod
Tichý oceán 0 m, najvyšší bod Volcan Baru 3 475 m. Podnebie
je námorných; horúce, vlhké, zakalené; predĺžené obdobie
dažďov (máj až január), krátka suchá sezóna (január až máj).

Obyvatelia - Panama
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Panama. To

číslo je: 3,753,142 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? mestizo 65%, domorodý
Američan 12,3% (Ngabe 7,6%, kuna 2,4%, Embera 0,9%,
Bugle 0,8%, ostatné 0,4%, nespecifikované 0,2%), čierny
alebo africký pôvod 9,2%, mulatto 6,8% , biele 6.7% (2010
est.). Aké sú jazyky v krajine Panama? španielčina (oficiálne),
domorodé jazyky (vrátane Ngabere (alebo Guaymi), Buglere,
Kuna, Embera, Wounaan, Naso Anglická, čínska (Yue a
Hakka), arabčina, francúzska kreolská, iná (jidiš, hebrejčina,
kórejčina, japončina). A náboženstvá: rímskokatolícky (anglicky
a španielsky s prvkami Ngabere, známy tiež ako Guari Guari a
Colon Creole) 85%, protestant 15%. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 29.2 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 78.8
rok. Kde ľudia žijú v krajine Panama? Tu: populácia je
sústredená smerom k stredu krajiny, najmä okolo kanálu, ale
veľká časť populácie žije aj na ďalekom západe v okolí



Davida; východná tretina krajiny je riedko osídlená. Hlavné
mestské oblasti krajiny Panama sú: Panama CITY (hlavné
mesto) 1,673 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Panama
Hlavné mesto krajiny Panama je Panama City a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 10 provincií, - provincia) a 3 domorodé regióny
(comarcas); Bocas del Toro, Chiriqui, Cocle, Colon, Darien,
Embera-Wounaan, Herrera, Guna Yala, Los Santos, Ngobe-
Bugle, Panama, Panama Oeste, Veraguas. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Panama, dôležité priemyselné produkty sú
stavebníctvo, pivovarníctvo, cementu a iných stavebných
materiálov, mletie cukru. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú Banánov, ryže, kukurice, kávy, cukrovej trstiny, zeleniny;
hospodárskych zvierat; krevety. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú ovocie a orechy, ryby, železný a oceľový odpad,
drevo a najdôležitejšími exportnými partnermi sú USA 21,4%,
Holandsko 15,2%, Costa Rica 6%, Čína 5,6% (2016 ).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú palivá, stroje, vozidlá,
železné a oceľové tyče, liečivá a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú US 25,7%, Čína 9,2%, Mexiko 5,3% (2016).
Ako bohatá je krajina Panama a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $24,300
(2017 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 23% (2015 odhad).



Mapa - Panama
 

Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188


MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Papua-Nová Guinea

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Papua-Nová
Guinea. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Papua-Nová Guinea. Ale začneme s vlajkou
Papua-Nová Guinea tu:
 

Papua-Nová Guinea - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Papua-Nová Guinea?

Začnime týmto: Východná polovica ostrova Novej Guinej -
druhá najväčšia na svete - bola rozdelená medzi Nemecko (na
severe) a Veľká Británia (juh) v roku 1885. Posledná oblasť
bola presunutá do Austrálie v roku 1902, ktorá obsadila
severnú časť počas svetovej vojny V roku 1975 som

http://mapsguides.com/


pokračovala v administrácii spoločných oblastí až do vyhlásenia
nezávislosti. Deväťročné secesné povstanie na ostrove
Bougainville sa skončilo v roku 1997 po tom, ako si vyžiadalo
približne 20 000 životov. Od roku 2001, Bougainville zažil
autonómiu. Podľa podmienok mierovej dohody je rok 2015
rokom, v ktorom sa otvára päťročné okno na referendum o
otázke nezávislosti.

Geografia - Papua-Nová Guinea

Kde na svete je Papua-Nová
Guinea? Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, skupina ostrovov
vrátane východnej polovice ostrova Nová Guinea medzi
koralovým morom a južným Tichým oceánom, východne od
Indonézie. Celková plocha krajiny Papua-Nová Guinea je
462,840 km2, z čoho 452,860 km2 je zem. Takže to je
pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: väčšinou hory s pobrežnými nížinami a
svahovitým podhorím. Papua-Nová Guinea má najnižší bod
Tichý oceán 0 m, najvyšší bod Mount Wilhelm 4 509 m.
Podnebie je tropických; severozápadný monzún (december až
marec), juhovýchodný monzún (máj až október); mierne
sezónne teplotné zmeny.

Obyvatelia - Papua-Nová Guinea



Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Papua-Nová
Guinea. To číslo je: 6,909,701 (7/2017 odhad). Takže toto nie
je krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Melanesian,
Papuan, Negrito, Micronesian, Polynesian. Aké sú jazyky v
krajine Papua-Nová Guinea? Tok Pisin (oficiálny), anglicky
(oficiálny), Hiri Motu (oficiálny), približne 839 domorodých
jazykov (okolo 12% celosvetového počtu); v mnohých
jazykoch má menej ako 1 000 rečníkov. A náboženstvá:
rímsko-katolícky 27%, evanjelikálny luteránsky 19,5%, cirkev
11,5%, adventist sedemdňový 10%, letničný 8,6%, evanjelická
aliancia 5,2%, anglikánska 3,2%, baptistická 2,5% iné
protestantské 8,9%), Bahá'í 0,3%, domorodé presvedčenie a
iné 3,3% (2000 sčítanie ľudu). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 23.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 67.3
rok. Kde ľudia žijú v krajine Papua-Nová Guinea? Tu:
obyvateľov sústredených na vysočinách a východných
pobrežných oblastiach na ostrove Novej Guiney; prevažne
rozdelenie na vidieku len s jednou pätinou obyvateľov žijúcich v
mestských oblastiach. Hlavné mestské oblasti krajiny Papua-
Nová Guinea sú: PORT Moresby (hlavné mesto) 345 000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Papua-Nová Guinea
Hlavné mesto krajiny Papua-Nová Guinea je Port Moresby

a typ vlády parlamentná demokracia (národný parlament) pod
ústavnou monarchiou; oblasť spoločenstiev. Poďme sa pozrieť
na správne rozdelenie - 20 provincií, 1 autonómna oblasť a 1



okres; Bougainville, Central, Chimbu, Východná vysočina,
východná Nová Británia, východná Sepik, Enga, záliv, Hela,
Jiwaka, Madang, Manus, Milne Bay, Morobe, národné hlavné
mesto, nové Írsko, severná, južná vysočina, západné, Nová
Británia, Západ Sepik. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Papua-
Nová Guinea, dôležité priemyselné produkty sú drvenie kopra
mäkkýšov , spracovanie palmového oleja, výroba preglejky,
výroba drevených triesok; baníctvo (zlato, striebro, meď); ropa
a ropné produkty; stavebníctva, cestovného ruchu. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú káva, kakao, kopra, palmové
jadrá, čaj, cukor, guma, sladké zemiaky, ovocie, zelenina,
vanilka; hydina, bravčové mäso;. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú ropa, zlato, medená ruda, drevo, palmový olej,
káva, kakao, rak, krevety a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Singapore 23,7%, Austrália 22,9%, Japonsko
13,2%, Čína 11,9% (2016),. Najdôležitejšie dovozné komodity
sú stroje a dopravné potraviny, palivá, chemikálie a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Austrália 36%, Čína
14,9%, Singapur 8,5%, Malajzia 7,5% (2016). Ako bohatá je
krajina Papua-Nová Guinea a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $3,800
(2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
37% (2002 odhad).

Mapa - Papua-Nová Guinea
 



Veľmi odporúčame
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Paraguaj - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Paraguaj? Začnime týmto:

Paraguaj získal svoju nezávislosť od Španielska v roku 1811. V
katastrofálnej vojne trojitej aliancie (1865-70) - medzi
Paraguajom a Argentínou, Brazíliou a Uruguajom - Paraguaj
stratil dve tretiny svojich dospelých mužov a väčšinu svojho
územia. V nasledujúcom polstoročí krajina ekonomicky
stagnovala. Po Chaco vojne 1932-35 s Bolívia, Paraguaj získal
veľkú časť Chaco oblasti nížiny. 35-ročná vojenská diktatúra
Alfreda Stroessnera skončila v roku 1989 a napriek výraznému
nárastu politických bojov v posledných rokoch Paraguaj
uskutočnil relatívne slobodné a pravidelné prezidentské voľby
od návratu krajiny k demokracii.

Geografia - Paraguaj

Kde na svete je Paraguaj? Umiestnenie
tejto krajiny je Stredná Južná Amerika, severovýchodne od
Argentíny, juhozápadne od Brazílie. Celková plocha krajiny
Paraguaj je 406,752 km2, z čoho 397,302 km2 je zem. Takže
to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén



krajiny? Týmto spôsobom: trávnatých pláňach a zalesnených
kopcoch východne od Rio Paraguay; Gran Chaco región
západne od Rio Paraguay prevažne nízky, bažinatá rovina pri
rieke a suché lesy a trnité kroviny inde. Paraguaj má najnižší
bod križovatka Rio Paraguay a Rio Parana 46 m, najvyšší bod
Cerro Pero 842 m. Podnebie je subtropické až mierne; výrazné
zrážky vo východných častiach, ktoré sa stávajú poloprírodné v
ďalekých.

Obyvatelia - Paraguaj
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Paraguaj. To

číslo je: 6,943,739 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? mestizo (zmiešané
španielske a amerindiánske) 95% , ostatné 5%. Aké sú jazyky
v krajine Paraguaj? španielsky (oficiálny), Guarani (úradný). A
náboženstvá: Rímskokatolícke 89,6%, protestantské 6,2%, iné
kresťanské 1,1%, iné alebo neurčené 1,9%, žiadne 1,1%
(sčítanie v roku 2002). Koľko rokov je ľudom v priemere?
28.2 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 77.4 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Paraguaj? Tu: Väčšina obyvateľov žije vo
východnej polovici krajiny; na západe leží Gran Chaco
(polosuchá nížinná rovina), ktorá tvorí 60% územného územia,
ale iba 2% z celkovej populácie. Hlavné mestské oblasti krajiny
Paraguaj sú: Asunción (hlavné mesto) 2 356 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Paraguaj
Hlavné mesto krajiny Paraguaj je Asunción a typ vlády



prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 17 oddelení (departamentos, singular -
departamento) a 1 hlavné mesto; Alto Paraguaj, alto Parana,
Amambay, Asuncion, Boqueron, Caaguazu, Caazapa,
Canindeyú, Central, Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua,
Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Paraguaj, dôležité priemyselné
produkty sú spracovanie cukru, cement, textil, nápoje, výrobky
z dreva, ocele, základné kovy, elektrický Výkon. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú bavlny, cukrovej trstiny,
sójových bôbov, kukurice, pšenice, tabaku, manioku, tapioky,
ovocia, zeleniny; hovädzie, bravčové, vajcia, mlieko; Tinbe.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú sójové bôby, kŕmenie
hospodárskych zvierat, bavlna, mäso, jedlé oleje, drevo, koža,
zlato a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Brazília 35,4%,
Argentína 10,5%, Rusko 7,6%, Čile 6,1% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú cestné vozidlá, spotrebný
tovar, tabak, ropné produkty, elektrické stroje, traktory a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú , USA 7,1% (2016).
Ako bohatá je krajina Paraguaj a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $9,800
(2017 odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
22.2% (2015 odhad).

Mapa - Paraguaj
 



Veľmi odporúčame
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Peru - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Peru? Začnime týmto:

Staroveký Peru bol sídlom niekoľkých prominentných
andských civilizácií, predovšetkým tých Inkov, ktorých
impérium zachytili španielski konquistadori v roku 1533. Peru
vyhlásilo svoju nezávislosť v roku 1821 a zostávajúce
španielske sily boli porazené v roku 1824. Po dvanástich
rokoch vojenskej vlády , Peru sa vrátila k demokratickému
vedeniu v roku 1980, ale zažila ekonomické problémy a nárast
násilného povstania. Voľba prezidenta Alberta Fujimoriho v
roku 1990 viedla za desaťročie, keď došlo k dramatickému
obratu v hospodárstve a významnému pokroku v boji proti
partyzánskej aktivite. Napriek tomu, že sa prezidentovo
zvýšenie spoliehania sa na autoritatívne opatrenia a ekonomický
prepad koncom deväťdesiatych rokov vyvinulo nespokojnosť s
jeho režimom, čo viedlo k jeho rezignácii v roku 2000.
Spravodlivá vláda dohliadala na nové voľby na jar 2001, ktoré
nainštalovali Alejandra Toleda Manriqueho ako nového šéfa
vlády - prvého demokraticky zvoleného prezidenta
domorodého etnika v Peru. V prezidentských voľbách v roku
2006 sa vrátil Alan Garcia Pérez, ktorý po neuspokojivej
prezidentskej funkcii v rokoch 1985 až 1990 dohliadal na silný
ekonomický nárast. Bývalý armádny dôstojník Ollanta Humala
Tasso bol v júni 2011 zvolený za prezidenta a pokračoval v
zdravých, trhovo orientovaných hospodárskych politikách troch



predchádzajúcich správ. Úroveň chudoby a nezamestnanosti sa
v poslednom desaťročí dramaticky znížila a dnes sa Peru môže
pochváliť jednou z najvýkonnejších ekonomík v Latinskej
Amerike. Pedro Pablo Kuczynski Godard získal veľmi
obmedzené prezidentské voľby v júli 2016. ktorý nainštaloval
Alejandra Toleda Manriqueho ako nového predsedu vlády -
prvého demokraticky zvoleného prezidenta domorodého etnika
Peru. V prezidentských voľbách v roku 2006 sa vrátil Alan
Garcia Pérez, ktorý po neuspokojivej prezidentskej funkcii v
rokoch 1985 až 1990 dohliadal na silný ekonomický nárast.
Bývalý armádny dôstojník Ollanta Humala Tasso bol v júni
2011 zvolený za prezidenta a pokračoval v zdravých, trhovo
orientovaných hospodárskych politikách troch
predchádzajúcich správ. Úroveň chudoby a nezamestnanosti sa
v poslednom desaťročí dramaticky znížila a dnes sa Peru môže
pochváliť jednou z najvýkonnejších ekonomík v Latinskej
Amerike. Pedro Pablo Kuczynski Godard získal veľmi
obmedzené prezidentské voľby v júli 2016. ktorý nainštaloval
Alejandra Toleda Manriqueho ako nového predsedu vlády -
prvého demokraticky zvoleného prezidenta domorodého etnika
Peru. V prezidentských voľbách v roku 2006 sa vrátil Alan
Garcia Pérez, ktorý po neuspokojivej prezidentskej funkcii v
rokoch 1985 až 1990 dohliadal na silný ekonomický nárast.
Bývalý armádny dôstojník Ollanta Humala Tasso bol v júni
2011 zvolený za prezidenta a pokračoval v zdravých, trhovo
orientovaných hospodárskych politikách troch
predchádzajúcich správ. Úroveň chudoby a nezamestnanosti sa
v poslednom desaťročí dramaticky znížila a dnes sa Peru môže



pochváliť jednou z najvýkonnejších ekonomík v Latinskej
Amerike. Pedro Pablo Kuczynski Godard získal veľmi
obmedzené prezidentské voľby v júli 2016. V prezidentských
voľbách v roku 2006 sa vrátil Alan Garcia Pérez, ktorý po
neuspokojivej prezidentskej funkcii v rokoch 1985 až 1990
dohliadal na silný ekonomický nárast. Bývalý armádny
dôstojník Ollanta Humala Tasso bol v júni 2011 zvolený za
prezidenta a pokračoval v zdravých, trhovo orientovaných
hospodárskych politikách troch predchádzajúcich správ.
Úroveň chudoby a nezamestnanosti sa v poslednom desaťročí
dramaticky znížila a dnes sa Peru môže pochváliť jednou z
najvýkonnejších ekonomík v Latinskej Amerike. Pedro Pablo
Kuczynski Godard získal veľmi obmedzené prezidentské voľby
v júli 2016. V prezidentských voľbách v roku 2006 sa vrátil
Alan Garcia Pérez, ktorý po neuspokojivej prezidentskej
funkcii v rokoch 1985 až 1990 dohliadal na silný ekonomický
nárast. Bývalý armádny dôstojník Ollanta Humala Tasso bol v
júni 2011 zvolený za prezidenta a pokračoval v zdravých,
trhovo orientovaných hospodárskych politikách troch
predchádzajúcich správ. Úroveň chudoby a nezamestnanosti sa
v poslednom desaťročí dramaticky znížila a dnes sa Peru môže
pochváliť jednou z najvýkonnejších ekonomík v Latinskej
Amerike. Pedro Pablo Kuczynski Godard získal veľmi
obmedzené prezidentské voľby v júli 2016. trhovo
orientovaných hospodárskych politík troch predchádzajúcich
správ. Úroveň chudoby a nezamestnanosti sa v poslednom
desaťročí dramaticky znížila a dnes sa Peru môže pochváliť
jednou z najvýkonnejších ekonomík v Latinskej Amerike.



Pedro Pablo Kuczynski Godard získal veľmi obmedzené
prezidentské voľby v júli 2016. trhovo orientovaných
hospodárskych politík troch predchádzajúcich správ. Úroveň
chudoby a nezamestnanosti sa v poslednom desaťročí
dramaticky znížila a dnes sa Peru môže pochváliť jednou z
najvýkonnejších ekonomík v Latinskej Amerike. Pedro Pablo
Kuczynski Godard získal veľmi obmedzené prezidentské voľby
v júli 2016.

Geografia - Peru

Kde na svete je Peru? Umiestnenie tejto
krajiny je Západná Južná Amerika, hraničiaca s južným Tichým
oceánom, medzi Čile a Ecuado. Celková plocha krajiny Peru je
1,285,216 km2, z čoho 1,279,996 km2 je zem. Takže to je
veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: západnej pobrežnej rovine (costa), vysoké a
drsné Andy v strednej (sierra), východnej nížinnej džungli
Amazonskej panvy (selva). Peru má najnižší bod Tichý oceán 0
m, najvyšší bod Nevado Huascaran 6,746 m. Podnebie je
pohybuje od tropického východu až po suchú púšť na západe;
mierne až chladné v Andách.



Obyvatelia - Peru
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Peru. To číslo

je: 31,036,656 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí. Kto
žije tu? Amerindian 45%, mestic (zmes indiánske a biele) 37%,
biela 15%, čierny, japončina, čínština a ďalšie 3%. Aké sú
jazyky v krajine Peru? Spanish (oficiálne) 84,1%, Quechua
(oficiálne) 13%, Aymara (oficiálne) 1,7%, Ashaninka 0,3%,
ostatné materské jazyky (vrátane veľkého množstva menších
amazonských jazykov) % (2007 est.). A náboženstvá: Rímsky
katolík 81,3%, evanjelikálny 12,5%, iný 3,3%, žiadny 2,9%
(2007 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 28 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 74 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Peru? Tu: Približne jedna tretina obyvateľov žije pozdĺž
pobrežného pásu púšte na západe so silným zamerať sa na
hlavné mesto Lima; Anderská vysočina, alebo sierra, ktorá je
silne identifikovaná s americkým obyvateľstvom v krajine,
obsahuje približne polovicu celkového obyvateľstva; východné
svahy Andov a susedné dažďové pralesy sú riedko osídlené.
Hlavné mestské oblasti krajiny Peru sú: LIMA (hlavné mesto)
9.897 miliónov; Arequipa 850 000; Trujillo 798 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Peru
Hlavné mesto krajiny Peru je Lima a typ vlády

prezidentskej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 25 regiónov (regióny, singulárny región) a 1
provincia (provincia); Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco,



Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Tacna, Tumbes, Ucayali. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Peru, dôležité priemyselné produkty sú
ťažba a rafinácia nerastov; oceľ, výroba kovov; ťažba a
rafinácia ropy, skvapalňovanie zemného plynu a zemného plynu;
rybolov a spracovanie rýb, cement, sklo, textil, odevy,
spracovanie potravín, pivo, nealkoholické nápoje, guma, stroje,
elektrické stroje, chemikálie, nábytok. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Artičokov, špargle, avokádo,
čučoriedky, zemiaky, kukurica, banány, jablká, citróny, hrušky,
koka, paradajky, mango, jačmeň, liečivé rastliny, quinoa,
palmový olej, nechtík, cibuľa, pšenica, suché fazuľa; hydina,
hovädzie mäso, bravčové mäso, mliečne výrobky; morčatá;
ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú meď, zlato, olovo,
zinok, cín, železná ruda , molybdén, striebro; ropa a ropné
produkty, zemný plyn; kávy, špargle a ostatnej zeleniny, ovocia,
odevov a textílií, rybej múčky, rýb, chemikálií, kovových
výrobkov a strojov, zliatin a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Čína 23,5%, USA 17,3%, Švajčiarsko 7,1%,
Kanada 4,7%. Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropy a
ropných produktov, chemikálie, plasty, stroje, vozidlá,
Televízory, napájací lopaty, front-end nakladače, telefóny a
telekomunikačných zariadení, železo a oceľ, pšenica, kukurica,
sója výrobky, papier, bavlna, vakcíny a lieky a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 22,8% , USA 20,2%, Brazília
5,8%, Mexiko 4,5% (2016). Ako bohatá je krajina Peru a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $13,300 (2017 odhad). To je celkom dobré.



Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 22.7% (2014 odhad).

Mapa - Peru
 

Veľmi odporúčame
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Filipíny - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Filipíny? Začnime týmto:

Filipínske ostrovy sa stali španielskou kolóniou v priebehu 16.
storočia. boli postúpené do USA v roku 1898 po španielsko-
americkej vojne. V roku 1935 sa Filipíny stali samosprávnym
spoločenstvom. Manuel Quezon bol zvolený za prezidenta a bol
poverený prípravou krajiny na nezávislosť po 10-ročnom
prechode. V roku 1942 ostrovy spadali pod japonskú
okupáciu počas druhej svetovej vojny a americké armády a
filipínčania bojovali spoločne v rokoch 1944-45, aby získali
kontrolu. 4. júla 1946 dosiahla Filipínska republika svoju
nezávislosť. 20-ročné vládnutie Ferdinanda Marcosa skončilo v
roku 1986, keď hnutie "ľudovej moci" v Manile ("EDSA 1") ho
donútilo do exilu a nainštaloval Corazona Aquina ako
prezidenta. Jej predsedníctvo bolo brzdené niekoľkými
pokusmi o prevrat, ktoré zabránili návratu k plnej politickej
stabilite a hospodárskemu rozvoju. Fidel Ramos bol zvolený za
prezidenta v roku 1992. Jeho administratíva bola poznačená
vyššou stabilitou a pokrokom v oblasti hospodárskych
reforiem. V roku 1992 USA uzavreli svoje posledné vojenské
základne na ostrovoch. Joseph Estrada bol zvolený za
prezidenta v roku 1998. V januári 2001 nasledoval jeho
viceprezident Gloria Macapagal-arroyo po tom, ako sa Estrada
obvinil z obvinenia z korupcie z obvinení z korupcie a ďalšie
hnutie "ľudovej moci" (EDSA 2) rezignácia. Macapagal-arroyo
bol zvolený na šesťročné obdobie ako prezident v máji 2004.



Jej predsedníctvo bolo poznačené niekoľkými obvineniami z
korupcie, ale filipínska ekonomika bola jedným z mála, aby sa
vyhol kontrakte po globálnej finančnej kríze v roku 2008 a
každý rok jej administratívu rozširuje. Benigno Aquino III bol
zvolený na šesťročné obdobie ako prezident v máji 2010 a
nasledoval Rodrigo Duterte v máji 2016. Filipínska vláda čelí
hrozbám niekoľkých skupín, z ktorých niektoré sú na zozname
Organizácie zahraničných teroristov americkej vlády. Manila
vedie desaťročia trvajúci boj proti etnickým povstaniam Moro
na južných Filipínach, čo viedlo k mierovej dohode s Morom
národným oslobodzovacím frontom a prebiehajúcim mierovým
rozhovormi s Moro Islamským oslobodzovacím frontom.
Desaťročné povstalecké maoistické inšpirované povstalecké
ľudové armády pôsobia aj vo veľkej časti krajiny.

Geografia - Filipíny

Kde na svete je Filipíny? Umiestnenie
tejto krajiny je Juhovýchodná Ázia, súostrovie medzi
Filipínskym morom a juhočínskym morom, východne od
Vietnamu. Celková plocha krajiny Filipíny je 300,000 km2, z
čoho 298,170 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
väčšinou hory s úzkym rozsiahlych pobrežných nížin. Filipíny má



najnižší bod Philippine mora 0 m, najvyšší bod hora Apo 2954.
Podnebie je tropických morí; severovýchodný monzún (od
novembra do apríla); juhozápadnej monzún (máj až október),.

Obyvatelia - Filipíny
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Filipíny. To

číslo je: 104,256,076 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? Tagalog 28,1%, Cebuano
13,1%, Ilocano 9%, Bisaya / Binisaya 7,6%, Hiligaynon
Ilonggo 7,5%, Bikol 6%, Waray 3,4%, Ostatné 25,3% (2000
sčítanie ľudu). Aké sú jazyky v krajine Filipíny? Filipínsky
(oficiálny, založený na Tagalog) ); ôsmich hlavných dialektov -
Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon alebo Ilonggo, Bicol,
Waray, Pampango a Pangasinan. A náboženstvá: katolícky
82,9% (rímsky katolík 80,9%, Aglipayan 2%), Muslim 5%,
Evangelical 2.8%, Iglesia ni Kristo 2.3% iné kresťanské 4,5%,
iné 1,8%, nešpecifikované 0,6%, žiadne 0,1% (2000 sčítanie
ľudu). Koľko rokov je ľudom v priemere? 23.5 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 69.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Filipíny? Tu: sústredená populácia, kde ležia dobré
poľnohospodárske plochy; najvyššie koncentrácie sú
severozápadné a južné centrálne Luzon, juhovýchodné
rozšírenie Luzonu a ostrovy Visayanského mora, najmä Cebu a
Negros; Manila je domovom jednej osminy celkovej národnej
populácie. Hlavné mestské oblasti krajiny Filipíny sú: Manila
(hlavného mesta) 12,946 milióna; Davao 1,63 milióna; Cebu



City 951 000; Zamboanga 936 000 (2015).
Vláda a hospodárstvo - Filipíny
Hlavné mesto krajiny Filipíny je Manila a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 80 provincií a 39 prenajatých miest. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Filipíny, dôležité priemyselné produkty sú
polovodiče a elektronika, výroba potravín a nápojov,
stavebníctvo, dodávka elektriny, plynu, vody zariadenia a
prístroje, ropa a palivo, textil a odevy, nekovové nerasty,
základné kovové priemyselné odvetvia, dopravné zariadenia.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú ryža, ryby,
hospodárske zvieratá, hydina, banány, kokosové / kokosové,
kukurica, cukrová trstina, mango, ananás, kasava.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú polovodiče a elektronické
výrobky, stroje a dopravné zariadenia, drevo, chemikálie,
spracované potraviny a nápoje, odevy, kokosový olej, medené
koncentráty, morské plody, banány / ovocie a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Japonsko 20,8%, USA 15,5%,
Hongkong 11,7%, Čína 11%, Singapur 6,6%, Nemecko 4,1%.
Najdôležitejšie dovozné komodity sú elektronické výrobky,
minerálne palivá, stroje a dopravné zariadenia, železo a oceľ,
textilné tkaniny, zrná, chemikálie, plasty a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 17,3%, Japonsko 11,1%, USA
8,4%, Thajsko 7,3%, Južná Kórea 6,1%, Singapur 6,1%. Ako
bohatá je krajina Filipíny a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $8,200 (2017
odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný



vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
21.6% (2015 odhad).

Mapa - Filipíny
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mapa Poľsko. Ale začneme s vlajkou Poľsko tu:
 

Poľsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Poľsko? Začnime týmto:

História Poľska ako štátu sa začala v polovici 10. storočia. V
polovici 16. storočia ovládalo Poľsko-litovské spoločenstvo
obrovský pozemok v strednej a východnej Európe. Počas 18.
storočia vnútorné poruchy oslabili národ a v rade dohôd v
rokoch 1772 až 1795 rozdelili medzi seba Poľsko, Rusko,
Prusko a Rakúsko. Poľsko získalo svoju nezávislosť v roku
1918, keď ho prekonali len Nemecko a Sovietsky zväz v
druhej svetovej vojne. Po vojne sa stal sovietskym satelitným
štátom, ale jeho vláda bola pomerne tolerantná a progresívna.
Zlyhanie pracovných síl v roku 1980 viedlo k vytvoreniu
nezávislého odborového zväzu "Solidarita", ktorý sa časom stal
politickou silou s viac ako 10 miliónmi členov. Voľné voľby v
rokoch 1989 a 1990 získali kontrolu nad Solidaritou
parlamentu a predsedníctva a ukončili komunistickú éru.
Program šokovej terapie v priebehu začiatku 90. rokov umožnil
krajine transformovať svoju ekonomiku na jednu z najsilnejších
v strednej Európe. Poľsko vstúpilo do NATO v roku 1999 a
EÚ v roku 2004. Po transformácii na demokratickú, trhovo
orientovanú krajinu, ktorá bola do značnej miery ukončená a s
veľkými investíciami do obrannej, energetickej a inej
infraštruktúry, je Poľsko čoraz aktívnejším členom
euroatlantických organizácií.



Geografia - Poľsko

Kde na svete je Poľsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Európa, východne od
Nemecka. Celková plocha krajiny Poľsko je 312,685 km2, z
čoho 304,255 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
väčšinou rovinatá; pohorie pozdĺž južného hrebeňa. Poľsko má
najnižší bod pri Raczki Elblaskie -2 m, najvyšší bod Rysy 2,499
m. Podnebie je s chladným, zakaleným, stredne ťažkým zimám
s častými zrážkami; mierne leta s častými spŕchmi a hromovými
dažďami.

Obyvatelia - Poľsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Poľsko. To

číslo je: 38,476,269 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Poľský 96,9%, Sliezsky 1,1%, Nemecky 0,2%,
Ukrajinský 0,1%, Ostatné a nespecifikované 1,7%. Aké sú
jazyky v krajine Poľsko? Poľský (oficiálny) 98,2%, Slezský
1,4%, iný 1,1%, nespecifikovaný 1,3%. A náboženstvá: Katolík
87,2% (zahŕňa rímskokatolícky 86,9% a gréckokatolícky,
arménsky katolík a byzantsko-slovanský katolík 0,3% sú Polish



Autokefálne pravoslávna), protestanti 0,4% (hlavne Augsburg
evanjelikálnej a Pentacostal), ostatné 0,4% (obsahuje svedok
Jehovov, budhista, Hare Krišna, Gaudíja Vaishnavism, moslim,
žid, Mormón), NS 10,8% (2012 est.). Koľko rokov je ľudom
v priemere? 40.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 77.8
rok. Kde ľudia žijú v krajine Poľsko? Tu: Obyvateľov
sústredených v južnej oblasti okolo Krakova a centrálnej oblasti
okolo Varšavy a Lodzu, s rozšírením na severné pobrežné
mesto Gdansk. Hlavné mestské oblasti krajiny Poľsko sú:
Varšava (hlavné mesto) 1,722 milióna; Krakov 760 000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Poľsko
Hlavné mesto krajiny Poľsko je Varšava a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 16 provincií (wojewodztwa, singular -
wojewodztwo); Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie, Lodžie,
Lubelskie, Lubusk, Malopolskie, Mazoviecka, Opolskie
(Opole), Podkarpackie (Podkarpatsko) , Podlaskie,
Pomorskie (Pomoransko), Slaskie (Slezsko), Swietokrzyskie
(Warmińsko-Mazurskie), Wielkopolskie (Veľkopoľské
vojvodstvo), Zachodniopomorskie (Západné Pomoransko).
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Poľsko, dôležité priemyselné
produkty sú výroba mliečnych výrobkov , železa a ocele, ťažba
uhlia, chemikálie, stavba lodí, spracovanie potravín, sklo,
nápoje, textílie. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
Zemiakov, ovocia, zeleniny, pšenice; hydiny, vajcia, bravčové



mäso,. Najdôležitejšie vývozné komodity sú stroje a dopravné
zariadenia 37.8% (v roku 2012) a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Nemecko 27,3%, Veľká Británia 6,6%, Česká
republika 6,6%, Francúzsko 5,4%, Taliansko 4,8%, Holandsko
4,5% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
dopravné zariadenia 38%, potraviny a živé zvieratá 7,6% 20%
(2011 est.) a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Nemecko
28,3%, Čína 7,9%, Holandsko 6%, Rusko 5,8%, Taliansko
5,3%, Francúzsko 4,2%, Česká republika 4,1% (2016). Ako
bohatá je krajina Poľsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $29,300 (2017
odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 17.6% (2015 odhad).

Mapa - Poľsko
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Portugalsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Portugalsko? Začnime

týmto: Po svojom rozkvetu ako celosvetovej námornej sily v
priebehu 15. a 16. storočia Portugalsko stratilo veľa svojho
bohatstva a stavu so zničením Lisabonu v zemetrasení z roku
1755, okupáciou počas napoleonských vojen a nezávislosťou
Brazílie, jej najbohatšej kolónie, 1822. Revolucia z roku 1910
zosadila monarchiu; po väčšinu nasledujúcich šiestich desaťročí
vláda viedla represívne vlády. V roku 1974 uskutočnil ľavicový
vojenský prevrat rozsiahle demokratické reformy. Nasledujúci
rok Portugalsko udelilo nezávislosť všetkým svojim africkým
kolóniám. Portugalsko je zakladajúcim členom NATO a v roku
1986 vstúpilo do Európskej únie (teraz EÚ).

Geografia - Portugalsko

Kde na svete je Portugalsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhozápadná Európa hraničiaca s
severným Atlantickým oceánom západne od Španielska.
Celková plocha krajiny Portugalsko je 92,090 km2, z čoho



91,470 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: západne tečúca
rieka Tagus rozdeľuje krajinu: sever je hornatý smerom k
vnútrozemiu, zatiaľ čo juh je charakteristický valcujúcimi
pláňami. Portugalsko má najnižší bod Atlantický oceán 0 m,
najvyšší bod Ponta do Pico (Pico alebo Pico alto) na Ilha do
Pico v m Azores 2,351. Podnebie je námorné mierne; chladné
a daždivé na severe, teplejšie a suchšie na juhu.

Obyvatelia - Portugalsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Portugalsko.

To číslo je: 10,839,514 (7/2017 odhad). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? homogénne
stredomorské obyvateľstvo; občania čierneho afrického
pôvodu, ktorí prisťahovali na pevninu počas decolonizácie, sú
menej ako 100 000; od roku 1990 východoeurópania vstúpili
do Portugalska. Aké sú jazyky v krajine Portugalsko?
portugalský (oficiálny), Mirandese (oficiálny, ale lokálne
používaný). A náboženstvá: rímskokatolícky 81%, iní kresťania
3,3%, iní (vrátane židovských, moslimských a iných) 0,6%.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 42.2 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 79.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Portugalsko? Tu: Koncentrácie sú predovšetkým pozdĺž alebo
blízko pobrežia Atlantického oceánu; Lisabon a druhé najväčšie
mesto Porto sú pobrežné mestá 2. Hlavné mestské oblasti
krajiny Portugalsko sú: 884 miliónov. Porto 1,299 milióna



(2015).
Vláda a hospodárstvo - Portugalsko
Hlavné mesto krajiny Portugalsko je Lisabon a typ vlády

poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 18 okresov (distritos, singular - distrito) a 2
autonómne oblasti (regioes autonomas, singular - regiao
autonoma); Aveiro, Açores (Azory), Beja, Braga, Bragança,
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa
(Lisabon), Madeira, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal,
Viana do Castelo, Vila Real, Viseu. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Portugalsko, dôležité priemyselné produkty sú textil,
odevy, obuv, drevo a korku, papier a buničina, chemikálie,
palivá a mazivá, automobily a autodiely, základné kovy,
minerály, porcelán a keramika, sklo, technológia,
telekomunikácie; mliečne výrobky, víno, iné potraviny; stavba a
rekonštrukcia lodí; cestovný ruch, plasty, finančné služby,
optika. Dôležité poľnohospodárske produkty sú , zemiakov,
paradajok, olív, hrozna; ovce, dobytok, kozy, ošípané, hydina,
mliečne výrobky; ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
poľnohospodárske produkty, potraviny, víno, ropné produkty,
chemické výrobky, plasty a kaučuk, koža, drevo a korok,
obuv, stroje a nástroje, základné kovy a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Španielsko 26,2%, Francúzsko
12,6%, Nemecko 11,7%, Spojené kráľovstvo 7%, USA 4,9%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
poľnohospodárske výrobky, chemické výrobky, vozidlá a
ostatné dopravné materiály, optické a presné prístroje,
počítačové príslušenstvo a časti, polovodiče a príbuzné



zariadenia, ropné produkty, základné kovy, potravinárske
výrobky, textilné materiály a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Španielsko 32,8%, Nemecko 13,5% Taliansko
5,5%, Holandsko 5,1% (2016). Ako bohatá je krajina
Portugalsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $30,300 (2017
odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 19% (2015 odhad).

Mapa - Portugalsko
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mapa Portoriko. Ale začneme s vlajkou Portoriko tu:
 

Portoriko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Portoriko? Začnime týmto:

Popili po stáročia domorodými národmi, ostrov bol nárokovaný
španielska koruna v roku 1493 po druhej plavbe Christophera
Columbusa do Ameriky. V roku 1898, po 400 rokoch
koloniálnej vlády, ktorá videl, že domorodé obyvateľstvo
takmer vyhubilo a africká otrocká práca zaviedla, bol Puerto
Rico postúpený do USA v dôsledku španielsko-americkej
vojny. Portorikáni získali americkú občianstvo v roku 1917.
Populárne zvolení guvernéri slúžili od roku 1948. V roku 1952
bola prijatá ústava zabezpečujúca vnútornú samosprávu. V
referende, ktoré sa konali v rokoch 1967, 1993 a 1998, sa
voliči rozhodli nezmeniť existujúci politický status s USA, ale
výsledky hlasovania v roku 2012 ponechali otvorenú možnosť
americkej štátnosti. Hospodárska recesia na ostrove spôsobila
od roku 2005 čistú stratu obyvateľstva, pretože veľké
množstvo obyvateľov sa presťahovalo do americkej pevniny.
Tento trend sa od roku 2010 zrýchlil; v roku 2014 zaznamenalo
Puerto Rico čistú stratu obyvateľov 64 000 obyvateľov, čo je
viac ako dvojnásobok čistých strát vo výške 26 000 v roku
2010. Hurikán Maria zasiahol ostrov 20. septembra 2017, čo
spôsobilo katastrofické škody vrátane zničenia elektrickej siete,
ktorá bola zmrzačená Hurikán Irma len dva týždne predtým.
Bolo to najhoršia búrka, ktorá zasiahla ostrov po osem



desaťročiach a škody sa odhadujú na desiatky miliárd dolárov.
Hurikán Maria zasiahol ostrov 20. septembra 2017, čo
spôsobilo katastrofické škody vrátane zničenia elektrickej siete,
ktorú hurikán Irma zničil len pred dvoma týždňami. Bolo to
najhoršia búrka, ktorá zasiahla ostrov po osem desaťročiach a
škody sa odhadujú na desiatky miliárd dolárov. Hurikán Maria
zasiahol ostrov 20. septembra 2017, čo spôsobilo katastrofické
škody vrátane zničenia elektrickej siete, ktorú hurikán Irma
zničil len pred dvoma týždňami. Bolo to najhoršia búrka, ktorá
zasiahla ostrov po osem desaťročiach a škody sa odhadujú na
desiatky miliárd dolárov.

Geografia - Portoriko

Kde na svete je Portoriko?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrov medzi karibským
morom a severným Atlantickým oceánom, východne od
Dominikánskej republiky. Celková plocha krajiny Portoriko je
9,104 km2, z čoho 8,959 km2 je zem. Takže toto je pomerne
malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou hory s pobrežnou rovinou na severe;
zrážkové hory pri mori na západnom pobreží; piesočné pláže
pozdĺž väčšiny pobrežných oblastí. Portoriko má najnižší bod
Karibské more 0 m, najvyšší bod Cerro de Punta 1,338 m.
Podnebie je tropických morských, mierny; malá sezónna
teplotná zmena.



Obyvatelia - Portoriko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Portoriko. To

číslo je: 3,351,827 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? biely 75,8%, čierny / africký
Američan 12,4%, ostatný 8,5% Americký indický, Alaskan
domorodec, domorodec Havajský, iný Pacifik ostrovan a
ďalšie), zmiešané 3,3%. Aké sú jazyky v krajine Portoriko?
Španielsky, Anglický. A náboženstvá: rímskokatolícky 85%,
Protestant a ostatné 15%. Koľko rokov je ľudom v priemere?
41.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 80.9 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Portoriko? Tu: populárne zoskupenia sa
zvyčajne nachádzajú pozdĺž pobrežia, najväčší z nich sa
nachádza v San Juan a okolo neho; výnimkou je značná
populácia nachádzajúca sa vo vnútrozemí ostrova
bezprostredne južne od hlavného mesta Caguas; Väčšina
vnútrozemia, najmä v západnej polovici ostrova, dominuje
stredné hory Cordillera, kde je hustota obyvateľstva nízka.
Hlavné mestské oblasti krajiny Portoriko sú: SAN JUAN
(hlavné mesto) 2.463 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Portoriko
Hlavné mesto krajiny Portoriko je San Juan a typ vlády

prezidentskej demokracie; samosprávne spoločenstvo v
politickom spojení s USA. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - žiadne (územie USA so statusom spoločného
stavu); neexistujú administratívne rozdiely prvého rozdelenia



podľa definície vlády USA, ale v druhom poradí je 78 obcí
(municipios, singular - municipio); Adjuntas, Aguada, Aguadilla,
Aguadilla, Aguadilla, Aguas Buena, Aibonito, Anasco, Arecibo,
Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Bayamon, Cabo Rojo,
Caguas, Camuy, Canovanas, Carolina, Catano, Cayey,
Culebra, Dorado, Guajama, Guayanilla, Guayana, Gurabo,
Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Diaz,
Juncos, Lajas, Lares, Las Marias, Las Piedras, Loiza, Luquillo,
Manati, Maricao , Maunabo, Mayaguez, Moca, Morovis,
Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Penuelas, Ponce,
Quebradillas, Rincon, Rio Grande, San Sabin, San Lorenzo,.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Portoriko, dôležité priemyselné
produkty sú liečivá, elektronika, odevy, potravinárske výrobky,
cestovný ruch. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
cukrovej trstiny, kávy, ananásov, plantains, banánov; živočíšne
výrobky, kurčatá. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
chemikálie, elektronika, odevy, konzervované tuniaky, rum,
nápojové koncentráty, lekárske zariadenia a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú nevedno. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú chemikálie, stroje a zariadenia, odevy, potraviny,
ryby, ropné produkty a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
nevedno. Ako bohatá je krajina Portoriko a ako bohatí sú ľudia
v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$37,900 (2017 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu
dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: neznáme%.



Mapa - Portoriko
 

Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188


MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Katar

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Katar.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Katar. Ale začneme s vlajkou Katar tu:
 

Katar - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Katar? Začnime týmto:

Vláda Al Thani ovládala od polovice 18. storočia, Katar sa v
posledných 60 rokoch pretransformoval z chudobného
britského protektorátu, ktorý sa vyznačoval hlavne za perlingu
do nezávislého štátu s významnými príjmami z ropy a zemného
plynu. Neustále odstraňovanie príjmov z ropy v polovici
deväťdesiatych rokov, ktoré priniesli obyvatelia Qatari, ktorí
trvalo bývali v Európe, zastavil katarský hospodársky rast.

http://mapsguides.com/


Bývalý amir Hamad bin Khalifa Al Thani, ktorý v roku 1995
zvrhol svojho otca v krvavom prevratu, uviedol rozsiahle
politické a mediálne reformy, bezprecedentné hospodárske
investície a rastúcu regionálnu vedúcu úlohu v Qatari, čiastočne
aj prostredníctvom vytvorenia celoeurópskeho Arabská
satelitná spravodajská sieť Al-Džazíra a Katar
sprostredkovanie niektorých regionálnych konfliktov. V roku
2000, Katar vyriešil svoje dlhodobé hraničné spory s
Bahrajnom aj Saudskou Arábiou a do roku 2007 dosiahol
najvyšší príjem na obyvateľa na svete. Katar nezažil domáce
nepokoje alebo násilie, aké sa vyskytli v iných krajinách
Blízkeho východu a severnej Afriky v rokoch 2010-11, a to
čiastočne kvôli jeho obrovskému bohatstvu. V polovici roku
2013 sa Hamad mierumilovne vzdal a preniesol moc svojho
syna, súčasného Amir Tamim bin Hamada. Tamim je naďalej
obľúbený u obyvateľov Qataru, pričom uprednostňuje
zlepšenie domáceho blahobytu Qatarov vrátane vybudovania
vyspelých zdravotníckych a vzdelávacích systémov a rozšírenia
infraštruktúry krajiny v očakávaní, že Doha bude hostiť
Majstrovstvá sveta v roku 2022. V poslednej dobe boli
katarské vzťahy so susedmi niekedy napäté. Po vypuknutí
regionálnych nepokojov v roku 2011, Dauhá sa hrdý na
podporu mnohých ľudových revolúcií, najmä v Líbyi a Sýrii.
Tento postoj bol na úkor katarských vzťahov s Bahrajnom,
Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE),
ktoré dočasne odvolali svojich príslušných veľvyslancov z Dohy
v marci 2014. Tamim neskôr dohliadal na otepľovanie vzťahov
Kataru s Bahrajnom, Saudskou Arábiou, a SAE v novembri



2014 po sprostredkovaní z Kuvajtu a podpísaní Rijádskej
dohody. V júni 2017 však kvarteto - Bahrajn, Egypt, Saudská
Arábia a Spojené arabské emiráty - zredukovali diplomatické a
hospodárske vzťahy s Katarom v reakcii na údajné porušenie
dohody. ktorá dočasne odvolala ich príslušných veľvyslancov z
Dohy v marci 2014. Tamim neskôr dohliadal na otepľovanie
vzťahov Kataru s Bahrajnom, Saudskou Arábiou a SAE v
novembri 2014 po Kuvajtskom sprostredkovaní a podpísaní
dohody z Rijádu. V júni 2017 však kvarteto - Bahrajn, Egypt,
Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty - zredukovali
diplomatické a hospodárske vzťahy s Katarom v reakcii na
údajné porušenie dohody. ktorá dočasne odvolala ich
príslušných veľvyslancov z Dohy v marci 2014. Tamim neskôr
dohliadal na otepľovanie vzťahov Kataru s Bahrajnom,
Saudskou Arábiou a SAE v novembri 2014 po Kuvajtskom
sprostredkovaní a podpísaní dohody z Rijádu. V júni 2017
však kvarteto - Bahrajn, Egypt, Saudská Arábia a Spojené
arabské emiráty - zredukovali diplomatické a hospodárske
vzťahy s Katarom v reakcii na údajné porušenie dohody.

Geografia - Katar

Kde na svete je Katar? Umiestnenie
tejto krajiny je Blízky východ, polostrova hraničiaca s



Perzským zálivom a Saudskou Arábiou. Celková plocha krajiny
Katar je 11,586 km2, z čoho 11,586 km2 je zem. Takže toto je
pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: väčšinou plochá a neplodná púšť. Katar má
najnižší bod Perský záliv 0 m, najvyšší bod Tuwayyir al Hamir
103 m. Podnebie je a viac; mierne, príjemné zimy; veľmi teplé,
vlhké letá.

Obyvatelia - Katar
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Katar. To číslo

je: 2,314,307 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s príliš
mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? non-Katarský 88,4%, Katarský
11,6% (2015 est.). Aké sú jazyky v krajine Katar? Arabčina
(úradný), angličtina bežne používa ako druhý jazyk. A
náboženstvá: moslim 67,7%, Christian 13,8%, hinduistickej
13,8%, budhistické 3,1%, ľudového náboženstva. Koľko
rokov je ľudom v priemere? 33.2 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 78.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Katar? Tu:
väčšina obyvateľstva je zhlukovaná v hlavnom meste Doha
alebo okolo nej hlavného mesta Doha na východnej strane
polostrova. Hlavné mestské oblasti krajiny Katar sú: DOHA
(hlavné mesto) 718 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Katar
Hlavné mesto krajiny Katar je Doha a typ vlády absolútnej

monarchie. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 8 obcí
(baladiyat, singular - baladiyah); Ad Dawhah, Al Khawr wa



Adh Dhakhirah, Al Wakrah, Ar Rayyan, Ash Shamal, Ash
Shihaniyah, Az Za'ayin, Umm Salal. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Katar, dôležité priemyselné produkty sú skvapalnený
zemný plyn, výroba a rafinácia ropy, čpavok, hnojivá,
petrochémia, oceľové výstuže, cement, komerčná loď repai.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Ovocia, zeleniny;
hydina, mliečne výrobky, hovädzie mäso; ryby. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú skvapalnený zemný plyn (LNG), ropné
produkty, hnojivá, oceľ a najdôležitejšími exportnými partnermi
sú Japonsko 20%, Južná Kórea 15.5% 13,1%, Čína 8,2%,
Spojené arabské emiráty 5,5%, Singapur 5,3% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a dopravné
zariadenia, potraviny, chemické látky a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú 13,7%, Nemecko 9,8%, SAE 9,2%,
Čína 8,6%, Japonsko 7,2%, Spojené kráľovstvo 5,5% Arabia
4,6%, Taliansko 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina Katar a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $124,900 (2017 odhad). Takže ľudia sú tu v
priemere mimoriadne bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Katar
 





Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
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mapa Rumunsko. Ale začneme s vlajkou Rumunsko tu:
 

Rumunsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Rumunsko? Začnime týmto:

Vlády Valašska a Moldavska - po storočia pod vládou tureckej
Osmanskej ríše - zabezpečili svoju autonómiu v roku 1856; boli
de facto prepojené v roku 1859 a formálne zjednotené v roku
1862 pod novým názvom Rumunska. Krajina získala uznanie
svojej nezávislosti v roku 1878. Pripojila sa k spojeneckým
silám počas prvej svetovej vojny a získala nové územia - najmä
Transylvánia - po konflikte. V roku 1940 sa Rumunsko spojilo
s osovými mocnosťami a podieľalo sa na nemeckej invázii do
ZSSR v roku 1941. O tri roky neskôr, prekročený sovietmi,
Rumunsko podpísalo príhovor. Poválečná sovietská okupácia
viedla k vytvoreniu komunistickej "ľudovej republiky" v roku
1947 a abdikácii kráľa. Dekády dlhé pravidlo diktátora
Nicolae Ceauşescu, ktorý nadobudol moc v roku 1965, a jeho
bezpečnostný policajný štát sa stal v 80-tych rokoch čoraz viac
utláčajúcim a drastickým. Ceausescu bol zvrhnutý a popravený
koncom roka 1989. Bývalí komunisti dominovali vláde až do
roku 1996, keď boli zmocnení z moci. Rumunsko vstúpilo do
NATO v roku 2004 a EÚ v roku 2007.

Geografia - Rumunsko



Kde na svete je Rumunsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Európa, ktorá
hraničí s Čiernom mori, medzi Bulharskom a Ukrajinou.
Celková plocha krajiny Rumunsko je 238,391 km2, z čoho
229,891 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: centrálna
transylvánska kotlina je oddeľovaná od Moldavskej planiny na
východe východnými Karpátami a oddelená od Valašskej
planiny na juhu cez Transylvánske Alpy. Rumunsko má najnižší
bod Čierne more 0 m, najvyšší bod Moldoveanu 2 444 m.
Podnebie je mierne; chladné, zamračené zimy s častým snehom
a hmlou; slnečné lesy s častými spŕchmi a búrkami.

Obyvatelia - Rumunsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Rumunsko. To

číslo je: 21,529,967 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Rumunsky 83,4%, Maďarsky 6,1%, Rómovia
3,1%, Ukrajinci 0,3%, Nemci 0,2%, Ostatné 0,7% 2011 est.).
Aké sú jazyky v krajine Rumunsko? Rumunský (oficiálny)
85,4%, maďarský 6,3%, Rómoví 1,2%, iní 1%,
nespecifikovaný 6,1% (2011 est.). A náboženstvá:



Východoslávni ortodoxní 81.9%, protestanti Letničný) 6,4%,
rímskokatolícky 4,3%, iní (vrátane moslimských) 0,9%, žiadny
alebo ateista 0,2%, nespecifikovaný 6,3% (rok 2011). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 41.1 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 75.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine Rumunsko?
Tu: Urbanizácia nie je mimoriadne vysoká a pomerne
rovnomerné rozdelenie obyvateľstva možno nájsť vo väčšine
krajín, pričom mestské oblasti priťahujú väčšie a hustšie
obyvateľstvo; Maďari, najväčšia menšina v krajine, majú
mimoriadne silnú účasť vo východnom Sedmohradsku. Hlavné
mestské oblasti krajiny Rumunsko sú: Bukurešť (hlavné mesto)
1.868 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Rumunsko
Hlavné mesto krajiny Rumunsko je Bukurešť a typ vlády

poloprezidentskej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 41 krajov (kraj, singulár - obec) a 1 obec
(municipiu); Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud,
Botosani, Braila, Brasov, Bukurešť, Buzau, Calarasi, Caras-
Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati,
Gorj, Giurgiu, Harghita , Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov,
Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj,
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui,
Valcea, Vrancea. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Rumunsko,
dôležité priemyselné produkty sú elektrické stroje a zariadenia,
auto montáž, textil a obuv, ľahké stroje, metalurgia, chemikálie,
spracovanie potravín, rafinácia ropy, ťažba dreva, stavebné



materiály. Dôležité poľnohospodárske produkty sú pšenica,
kukurica, jačmeň, cukrová repa, slnečnicové semeno, zemiaky,
hrozno; ovocie, ovocné. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
stroje a zariadenia, výrobky a potraviny, kovy a kovové
výrobky, chemikálie, nerasty a palivá, suroviny a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko 21,5%,
Taliansko 11,6%, Francúzsko 7,2%, Maďarsko 5,2%, Spojené
kráľovstvo 4,3% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
stroje a zariadenia, produkty a potraviny, palivá a minerály,
kovy a kovové výrobky, suroviny a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Nemecko 20,5%, Taliansko 10,3%, Maďarsko
7,5%, Francúzsko 5,6%, Poľsko 5,1%, Čína 5,1%,
Holandsko 4,1% (2016). Ako bohatá je krajina Rumunsko a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $24,000 (2017 odhad). To znamená, že
životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 22.4% (2012
odhad).

Mapa - Rumunsko
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Rusko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Rusko? Začnime týmto:

Spoločnosť bola založená v 12. storočí, kúzelné kniežatstvo
bolo schopné vyvstať z viac ako 200 rokov mongolskej
nadvlády (13.-15. Storočia) a postupne dobyť a absorbovať
okolité kniežatstvá. Na začiatku 17. storočia nová dynastia
Romanov pokračovala v tejto politike rozširovania cez Sibír do
Tichého oceánu. Pod Petrom I (v rokoch 1682-1725) sa
hegemónia rozšírila na Baltské more a krajina bola
premenovaná na ruskú ríšu. Počas 19. storočia sa v Európe a
Ázii uskutočnilo viac územných akvizícií. Porážka v rusko-
japonskej vojne v rokoch 1904 - 2005 prispela k revolúcii v
roku 1905, čo viedlo k vytvoreniu parlamentu a ďalších
reforiem. Opakované ničivé porážky ruskej armády počas
prvej svetovej vojny viedli k rozsiahlym nepokojom vo veľkých
mestách ruskej ríše a k zvrhnutiu cisárskej domácnosti v roku
1917. Komunisti pod Vladimírom Leninom rýchlo obsadili moc
a vytvorili ZSSR. Brutálne vládnutie Iosifa Stalina (1928-53)
posilnilo komunistickú vládu a ruskú dominanciu Sovietskeho
zväzu za cenu desiatok miliónov životov. Po porážke Nemecka
v druhej svetovej vojne ako súčasť aliancie s USA (1939-
1945), ZSSR rozšíril svoje územie a vplyv vo východnej
Európe a vynoril sa ako globálna moc. Sovietsky zväz bol
hlavným protivníkom USA počas studenej vojny (1947-1991).
Sovietska ekonomika a spoločnosť stagnovala v desaťročiach



po Stalinovej vláde, až kým generálny tajomník Michail
Gorbačov (1985-1991) zaviedol glasnost a perestrojku
(reštrukturalizáciu) v snahe modernizovať komunizmus, ale jeho
iniciatívy neúmyselne uvoľnili sily, ktoré do decembra 1991
rozdelili ZSSR do Ruska a ďalších 14 nezávislých republík. Po
hospodárskych a politických nepokojoch počas obdobia
prezidenta Borisa Jeľcina (1991-1995) sa Rusko presunulo na
centralizovaný autoritársky štát pod vedením prezidenta
Vladimíra Putina (2000-2008, 2012-súčasnosť), v ktorom sa
režim snaží legalizovať jeho vládu prostredníctvom riadeného
voľby, populistické výzvy, zahraničná politika zameraná na
posilnenie geopolitického vplyvu krajiny a hospodársky rast
založený na komoditách. Rusko čelí veľmi tlmenému
povstaleckému hnutiu v Čečensku a niektorých ďalších
okolitých regiónoch,

Geografia - Rusko

Kde na svete je Rusko? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná Ázia hraničiaca s Arktickým morom,
ktorá sa rozprestiera od Európy (časť západne od Uralu) k
Severnému Tichom oceáne. Celková plocha krajiny Rusko je
17,098,242 km2, z čoho 16,377,742 km2 je zem. Je to jedna z
najväčších krajín sveta. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?



Týmto spôsobom: široká pláň s nízkymi kopcami západne od
Uralov; rozsiahly ihličnatý les a tundra na Sibíri; vrchoviny a
hory pozdĺž južných prihraničných regiónov. Rusko má najnižší
bod Kaspické more -28 m, najvyšší bod Gora El'brus 5 642 m
(najvyšší bod v Európe). Podnebie je pohybuje od stepí na juhu
cez vlhký kontinent v mnohých európskych Rusiach ; subarctic
na Sibíri k tundra klíma v polárnom severu; zimy sa líšia od
chladného pozdĺž pobrežia Čierneho mora až po mrazivý na
Sibíri; leto sa líši od teplého v stepi, aby sa ochladil pozdĺž
pobrežia Arktídy.

Obyvatelia - Rusko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Rusko. To

číslo je: 142,257,519 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? Ruský 77,7%, Tatársky
3,7%, Ukrajinský 1,4%, Baškir 1,1%, Čuvaš 1%, Čečenský
1%, Ostatné 10,2%. Aké sú jazyky v krajine Rusko? Ruská
(oficiálna) 85,7%, tatárska 3,2%, čečenská 1%, iná 10,1%. A
náboženstvá: Ruská ortodoxná 15-20%, moslimská 10-15%,
iná kresťanská 2% (rok 2006). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 39.6 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 71 rok.
Kde ľudia žijú v krajine Rusko? Tu: populácia je silne
sústredená v najzápadnejšej pätine krajiny, ktorá sa rozprestiera
od Baltského mora, na juh k Kaspickému moru a východne
rovnobežne s kazašskou hranicou; inde, veľké vrecká sú
izolované a nachádzajú sa v južnej. Hlavné mestské oblasti



krajiny Rusko sú: Moskve (hlavnom meste) 12,166 milióna;
Petrohrad 4,993 milióna; Novosibirsk 1,497 miliónov;
Jekaterinburg 1,379 milióna; Nižnij Novgorod 1,212 milióna;
Samara 1,164 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Rusko
Hlavné mesto krajiny Rusko je Moskva a typ vlády

poloprezidentská federácia. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 46 provincií (oblasť, singulárna oblasť), 21
republík (respubliki, singular - respublika), 4 autonómne
okrugové oblasti, 9 kraje (kraja, singular - kray) - gorod) a 1
autonómna oblasť (avtonomnaya oblasť). Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Rusko, dôležité priemyselné produkty sú
kompletný sortiment ťažobného a ťažobného priemyslu, ktorý
produkuje uhlie, ropu, plyn, chemikálie a kovy; všetky formy
strojárstva od valcovní až po vysokovýkonné lietadlá a
vesmírne vozidlá; obranného priemyslu (vrátane radaru, výroby
rakiet, vyspelých elektronických komponentov), stavby lodí;
cestné a železničné dopravné zariadenia; komunikačné
zariadenia; poľnohospodárske stroje, traktory a stavebné
zariadenia; zariadenia na výrobu a prenos elektrickej energie;
lekárske a vedecké nástroje; spotrebný tovar dlhodobej
spotreby, textil, potraviny, remeslá. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Obilia, cukrovej repy, slnečnicových semien,
zeleniny, ovocia; hovädzie mäso, mlieko. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú ropa a ropné produkty, zemný plyn, kovy,
drevo a výrobky z dreva, chemikálie a široká škála civilných a
vojenských výrobcov a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Holandsko 10,5%, Čína 10,3%, Nemecko 7,8%, Turecko 5%,



Taliansko 4,4%, Bielorusko 4,3% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje, vozidlá, farmaceutické výrobky,
plasty, polotovary z kovu, mäso, nástrojov, železa, ocele a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 21,6%, Nemecko
11%, USA 6,3%, Francúzsko 4,8%, Taliansko 4,4%,
Bielorusko 4,3% (2016). Ako bohatá je krajina Rusko a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $27,900 (2017 odhad). To znamená, že
životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 13.3% (2015
odhad).

Mapa - Rusko
 

Veľmi odporúčame
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Rwanda - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Rwanda? Začnime týmto: V

roku 1959, tri roky pred nezávislosťou od Belgicka, väčšinová
etnická skupina Hutus zvrhla vládnuceho kráľa Tutsiho. V
najbližších niekoľkých rokoch boli zabití tisíce Tutsisov a asi
150 000 ľudí vyhnaných do exilu v susedných krajinách. Deti
týchto vyhnancov neskôr vytvorili povstaleckú skupinu,
Rwandanskú vlasteneckú frontu (RPF) a začali občiansku vojnu
v roku 1990. Vojna spolu s viacerými politickými a
ekonomickými prevratmi zhoršila etnické napätie, ktoré
vyvrcholilo v apríli 1994 v štátom- orchestrálnej genocídy, v
ktorej Rwandáni zabili až milión svojich spoluobčanov vrátane
približne tri štvrtiny obyvateľov Tutsiho. Genocída skončila
neskôr v tom istom roku, keď prevažne Tutsi RPF, pôsobiaci z
Ugandy a severnej Rwandy, porazil národnú armádu a milície
Hutu, a založila vládu národnej jednoty pod vedením RPF.
Približne 2 milióny utečencov z Hutu - mnohí sa obávajú Tutsiho
odplaty - utiekli do susedného Burundi, Tanzánie, Ugandy a
bývalého Zaire. Odvtedy sa väčšina utečencov vrátila do
Rwandy, ale niekoľko tisíc zostalo v susednej Demokratickej
republike Kongo (DRC, bývalý Zaire) a vytvorilo extrémistickú
povstalectvu, ktorá sa zamerala na opätovné obnovenie
Rwandy, podobne ako RPF v roku 1990. Rwanda uskutočnila
prvé miestne voľby v roku 1999 a svoje prvé prezidentské a
parlamentné voľby po skončení genocídy v roku 2003.
Rwanda v roku 2009 uskutočnila spoločnú vojenskú operáciu s



konžskou armádou v KDR, aby vyhnala extrémistické
povstania Hutu a Kigali a Kinshasa obnovili diplomatické
vzťahy , Rwanda tiež vstúpila do Commonwealthu koncom
roka 2009.

Geografia - Rwanda

Kde na svete je Rwanda?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Afrika, východne od
Konžskej demokratickej republiky, severne od Burundi.
Celková plocha krajiny Rwanda je 26,338 km2, z čoho 24,668
km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou trávnaté
vrchoviny a kopce; reliéf je hornatý s nadmorskou výškou
klesajúcou zo západu na východ 1,598. Rwanda má najnižší
bod rieka Rusizi 950 m, najvyšší bod Volcan Karisimbi 4,519
m. Podnebie je ; dve obdobia dažďov (február až apríl,
november až január); mierne v horách s mrazom a snehom
možné.

Obyvatelia - Rwanda
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Rwanda. To

číslo je: 11,901,484. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? Hutu (Bantu), Tutsi (Hamitic), Twa (Pygmy).



Aké sú jazyky v krajine Rwanda? Kinyarwanda (oficiálny,
univerzálny Bantu) 93,2%, francúzsky (oficiálny). A
náboženstvá: protestant 50,2% (vrátane adventistov 12% a
ostatných protestantov 38,2%), rímskokatolíckych 44,3%,
moslimských 2%, ostatných 0,9% 2,5%, nešpecifikované.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 19 rok. Musíme dodať, že
toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 64.3 rok. Kde ľudia žijú v krajine Rwanda?
Tu: Jedna z najhustejšie obývaných krajín v Afrike; veľké
koncentrácie majú tendenciu byť v centrálnych oblastiach a
pozdĺž brehu jazera Kivu na západe. Hlavné mestské oblasti
krajiny Rwanda sú: Kigali (hlavné mesto) 1,257 miliónov
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Rwanda
Hlavné mesto krajiny Rwanda je Kigali a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 4 provincie (vo francúzštine - provincie, singulárna
- provincia, v Kinyarwande - intara pre singulárne a množné
číslo) a 1 mesto (vo francúzštine - ville, v Kinyarwanda -
umujyi); Východné, Kigali, Nord (Severné), Ouest (Západné),
Sud (juh). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Rwanda, dôležité
priemyselné produkty sú cement, poľnohospodárske produkty,
drobní nápoje, mydlo, nábytok, obuv, plastové tovar, textil,
cigarety. Dôležité poľnohospodárske produkty sú káva, čaj,
pyrethrum (insekticíd vyrobený z chryzantémov), banány,
fazuľa, cirok, zemiaky; dobytok. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú káva, čaj, koža, cínové rudy a najdôležitejšími



exportnými partnermi sú Konžská demokratická republika
31,3%, Kenya 15,7%, SAE 13,8%, Švajčiarsko 8,7%,
Burundi 5,7% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
potraviny, stroje a zariadenia, oceľ, ropné produkty, cement a
stavebný materiál a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Čína 21,2%, Uganda 11,2%, Keňa 7,8%, India 7,4%, Spojené
arabské emiráty 5,8%, Tanzánia 5,3%. Ako bohatá je krajina
Rwanda a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $2,100 (2017 odhad). Toto je veľmi
nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 39.1% (2015 odhad).

Mapa - Rwanda
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Svätá Helena - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Svätá Helena? Začnime

týmto: Saint Helena je britské zámorské územie pozostávajúce
zo Svätej Heleny a Nanebovstúpených ostrovov a ostrovnej
skupiny Tristan da Cunha. Svätá Helena: Neobydlená, keď ju
najprv objavili portugalskí obyvatelia v roku 1502, bola v 17.
storočí britská armáda. Získala slávu ako miesto vyhnanstva
Napoleona Bonaparteho od roku 1815 až do svojej smrti v
roku 1821, ale jeho význam ako prístavu volania klesol po
otvorení Suezského kanálu v roku 1869. Počas Anglo-
Boerovej vojny v Južnej Afrike niekoľko tisíc Boer väzni boli
na ostrove obmedzený medzi rokmi 1900 a 1903. Saint Helena
je jedno z najodľahlejších obývaných miest na svete. Britská
vláda sa v roku 2005 zaviazala vybudovať letisko na ostrove
Saint Helena. Po viac ako desaťročí meškania a výstavby,
obchodná letecká doprava do Južnej Afriky cez Namíbiu bola
slávnostne otvorená v októbri roku 2017. Týždenná služba pre
Saint Helena z Johannesburgu cez Windhoek v Namíbii trvá len
šesť hodín (vrátane zastávky na tankovanie v Windhoeku) a
nahradila poštovú loď, päťdňovú cestu na ostrov každé tri
týždne. Ascension Island: Tento neúrodný a neobývaný ostrov
bol objavený a pomenovaný portugalským v roku 1503. Britskí
posádka na ostrove v roku 1815 zabránili záchrane Napoleona
zo Svätej Heleny. Poslúžila ako stanovišťka pre eskadru
západnej Afriky kráľovského námorníctva na hliadke proti
otroctvu. Ostrov zostal pod kontrolou Admirality až do roku



1922, kedy sa stala závislosťou svätej Heleny. Počas druhej
svetovej vojny, Spojené kráľovstvo povolilo Spojeným štátom
americkú výstavbu letiska na vzostupe na podporu
transatlantických letov do Afriky a operácií proti ponorkám v
južnom Atlantiku. V šesťdesiatych rokoch sa ostrov stal
dôležitou vesmírnou stanicou pre USA. V roku 1982 bol
Ascension dôležitou inscenáciou pre britské sily počas vojny v
Falkandských štátoch. Zostáva kritickým bodom na doplnenie
paliva v leteckom mostíku z Veľkej Británie do južného
Atlantiku. Ostrov hostí jednu zo štyroch vyhradených zemných
antén (ostatné sú na Diego Garcia (Britské indické oceánske
územie), Kwajalein (Marshallove ostrovy) a na Cape
Canaveral, Florida (USA)), ktoré pomáhajú pri prevádzke
systému globálneho určovania polohy ( GPS). NASA a letectvo
USA tiež prevádzkujú Autonómny teleskop triedy Meter
(MCAT) na Ascension ako súčasť systému hlbokého
sledovania vesmíru na sledovanie orbitálnych úlomkov, čo môže
byť nebezpečenstvo pre kozmické lode a astronautov. Tristan
da Cunha: Skupina ostrovov sa skladá z Tristan da Cunha,
Nightingale, Nedostupný a ostrovy Gough. Tristan da Cunha,
pomenovaný po svojom portugalskom objaviteľovi (1506), bol
v roku 1816 posadnutý Britmi, aby zabránil akémukoľvek
pokusu o záchranu Napoleona zo Svätej Heleny. Gough a
nedostupné ostrovy boli označené ako miesta svetového
dedičstva. Južná Afrika prenajíma priestor pre meteorologickú
stanicu na ostrove Gough. pomenovaný po svojom
portugalskom objaviteľovi (1506), bol v roku 1816 posadnutý
Britmi, aby zabránil akémukoľvek pokusu o záchranu



Napoleona zo Svätej Heleny. Gough a nedostupné ostrovy boli
označené ako miesta svetového dedičstva. Južná Afrika
prenajíma priestor pre meteorologickú stanicu na ostrove
Gough. pomenovaný po svojom portugalskom objaviteľovi
(1506), bol v roku 1816 posadnutý Britmi, aby zabránil
akémukoľvek pokusu o záchranu Napoleona zo Svätej Heleny.
Gough a nedostupné ostrovy boli označené ako miesta
svetového dedičstva. Južná Afrika prenajíma priestor pre
meteorologickú stanicu na ostrove Gough.

Geografia - Svätá Helena

Kde na svete je Svätá Helena?
Umiestnenie tejto krajiny je ostrovy v južnom Atlantickom
oceáne, v polovici cesty medzi Južnou Amerikou a Afrikou;
Ostrov Nanebovstúpenia leží 1300 km (800 mi) severozápadne
od Svätej Heleny; Tristan da Cunha leží 4,300 km juhozápadne
od svätej Heleny. Celková plocha krajiny Svätá Helena je 394
km2, z čoho Saint Heleneznáme Island 122 km2; Ascension
Island 88 km2; Tristan da Cunha island group 184 km2

(includes Tristan (98 km2), Ineznámeccessible, Nightingale, and
Gough islands) je zem. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: ostrovy tejto skupiny sú sopečného pôvodu
spojené s Atlantským oceánskym stredným. Svätá Helena má



najnižší bod Atlantickým oceánom 0 m, najvyšší bod Queen
Mary's Peak na Tristane da Cunha 2 060 m; Zelená hora na
ostrove Ascension 859 m; Mount Actaeon na ostrove Svätá
Helena 818 m. Podnebie je tropické morské; mierne,
temperované obchodnými vetormi,.

Obyvatelia - Svätá Helena
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Svätá Helena.

To číslo je: 7,828. Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto žije tu?
afrického pôvodu 50%, bielych 25%, čínskych 25%. Aké sú
jazyky v krajine Svätá Helena? anglických. A náboženstvá:
protestantov 75,9% (zahŕňa Anglican 68,9, Baptist 2,1%,
siedmy deň Adventist 1,8%, Armáda spásy 1,7%, Nová
apoštolská 1,4%), Svedok Jehovov 4,1%, Rímskokatolícky
1,2%, Ostatné 2,5% (vrátane Bahá'í), Špecifikácia 0,8%,
Žiadna 6,1%, Žiadna odpoveď 9,4%. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 41.9 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 79.6
rok. Kde ľudia žijú v krajine Svätá Helena? Tu: Saint Helena -
populácia je sústredená v okolí hlavného mesta Jamestown a na
severozápade s ďalším významným klastrom v oblasti
Longwooda; Vzostup - najväčšie osídlenie a umiestnenie
väčšiny obyvateľov, je Georgetown; Tristan da Cunha - väčšina
z takmer 300 obyvateľov žije v severnom pobrežnom meste
Edinburghu v Seven Seas. Hlavné mestské oblasti krajiny Svätá
Helena sú: Jamestown (hlavné mesto) 1,000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Svätá Helena



Hlavné mesto krajiny Svätá Helena je Jamestown a typ
vlády Parlamentnej demokracie (legislatívna rada); obmedzené
samosprávne zámorské územie Spojeného kráľovstva. Poďme
sa pozrieť na správne rozdelenie - 3 administratívne oblasti;
Ascension, Saint Helena, Tristan da Cunha. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Svätá Helena, dôležité priemyselné produkty
sú konštrukcie, remeslá (nábytok, čipky, ozdobný dreva),
rybolov, zberateľských poštové známky. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Káva, kukurica, zemiaky,
zelenina; ryby, homáre; hospodárskych zvierat; Tinbe.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú rýb (mrazené, konzervy, a
soľ suší pruhované, tuniak), káva, ručné a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú nevedno. Najdôležitejšie dovozné
komodity sú potraviny, nápoje, tabak, vykurovacie oleje,
krmivo pre zvieratá, stavebných materiálov, motorových
vozidiel a ich častí, strojov a súčiastok a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina Svätá
Helena a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $7,800 (FY09/10 odhad). Toto je
pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Svätá Helena
 





Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Svätý Krištof a Nevis

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Svätý Krištof
a Nevis. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


podrobná mapa Svätý Krištof a Nevis. Ale začneme s vlajkou
Svätý Krištof a Nevis tu:
 

Svätý Krištof a Nevis - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Svätý Krištof a Nevis?

Začnime týmto: Indiáni Caribu strávili stovky rokov pred
osadením Britov v roku 1623 ostrovmi Západných Indov. V
roku 1967 sa ostrovné územie Saint Christopher-Nevis-
Anguilla stalo pridruženým štátom Spojeného kráľovstva s
úplnou vnútornou autonómiou. Ostrov Anguilla sa vzbúril a bol
povolený odísť v roku 1971. Ostávajúce ostrovy dosiahli
nezávislosť v roku 1983 ako Svätý Krištof a Nevis. V roku
1998 sa referendum o Nevisovi oddeliť od Svätého Krištofa
nezhodilo o potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov. Nevis
pokračuje vo svojom úsilí oddeliť sa od Svätého Krištofa.

Geografia - Svätý Krištof a Nevis

Kde na svete je Svätý Krištof a
Nevis? Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrovy v
Karibskom mori, asi jedna tretina cesty z Puerto Rico do
Trinidadu a Tobaga. Celková plocha krajiny Svätý Krištof a
Nevis je 261 km2 (Saint Kitts 168 km2; Nevis 93 km2), z čoho



261 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: sopečný s
hornatými interiérmi. Svätý Krištof a Nevis má najnižší bod
Karibské more 0 m, najvyšší bod Mount Liamuiga 1 156 m
Klastre. Podnebie je tropické, temperované neustálym
morským vánkom; malé sezónne zmeny teploty; deštivé
obdobie (máj až november).

Obyvatelia - Svätý Krištof a Nevis
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Svätý Krištof a

Nevis. To číslo je: 52,715 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? prevažne čierne; niektoré britské,
portugalské a libanonské. Aké sú jazyky v krajine Svätý Krištof
a Nevis? anglicky (oficiálne). A náboženstvá: anglikánske, iné
protestantské, rímskokatolícke. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 35 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75.9
rok. Kde ľudia žijú v krajine Svätý Krištof a Nevis? Tu:
populácie klastrov sa nachádzajú v malých mestách na okraji
oboch ostrovov. Hlavné mestské oblasti krajiny Svätý Krištof a
Nevis sú: Basseterre (hlavné mesto) 14 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Svätý Krištof a Nevis
Hlavné mesto krajiny Svätý Krištof a Nevis je Basseterre a

typ vlády federálna parlamentná demokracia (Národné
zhromaždenie) pod ústavnou monarchiou; oblasť spoločenstiev.
Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 14 farnosti; Kristov
kostol Nichola, Saint Anne Sandy Point, Saint George



Basseterre, Saint George Gingerland, Saint James Windward,
Saint John Capesterre, Saint John Figres, Saint Mary Cayon,
Saint Paul Capesterre, Saint Paul Charlestown, Saint Peter
Basseterre, Stredný ostrov Saint Thomas, Trinity Palmetto
Point. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Svätý Krištof a Nevis,
dôležité priemyselné produkty sú turizmus, bavlna, soľ, copra,
oblečenie, obuv, nápoje. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú Cukrovej trstiny, ryže, rybársky. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú potraviny, elektronika, nápoje, tabak a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú US 49,6%, Poľsko
15,2%, Turecko 11,6% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú stroje, potraviny, palivá a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 56,8%, Trinidad a Tobago 6,8%,
Cyprus 6,2%. Ako bohatá je krajina Svätý Krištof a Nevis a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $26,800 (2017 odhad). To znamená, že
životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Svätý Krištof a Nevis
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Svätá Lucia

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Svätá Lucia.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Svätá Lucia. Ale začneme s vlajkou Svätá Lucia tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Svätá Lucia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Svätá Lucia? Začnime

týmto: Ostrov s jeho jemným prírodným prístavom v Castries
bol napadnutý medzi Anglickom a Francúzskom počas 17. a
začiatku 18. storočia (14 krát sa zmenilo držanie); to bolo
konečne postúpené do Veľkej Británie v roku 1814. Aj po
zrušení otroctva na jeho plantážach v roku 1834 zostala Saint
Lucia poľnohospodárskym ostrovom, ktorý sa venoval
produkcii tropických komoditných plodín. Samospráva bola
udelená v roku 1967 a nezávislosť v roku 1979.

Geografia - Svätá Lucia

Kde na svete je Svätá Lucia?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrov medzi karibským
morom a severným Atlantickým oceánom severne od Trinidadu
a Tobaga. Celková plocha krajiny Svätá Lucia je 616 km2, z
čoho 606 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
sopečný a hornatý so širokými, úrodnými údoliami. Svätá Lucia
má najnižší bod Karibské more 0 m, najvyšší bod Mount Gimie
948 m. Podnebie je tropické, moderované severovýchodným
obchodným vetrom; suchá sezóna január až apríl, dažďová
sezóna máj až august.



Obyvatelia - Svätá Lucia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Svätá Lucia.

To číslo je: 164,994 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije
tu. Kto žije tu? čierny / africký pôvod 85,3%, zmiešané 10,9%,
východnej indickej 2,2%, iné 1,6%, nespecifikované 0,1%
(2010 est .). Aké sú jazyky v krajine Svätá Lucia? Angličtina
(oficiálna), francúzština patois. A náboženstvá: Rímsky katolík
61,5%, protestant 25,5% (vrátane adventistov siedmeho dňa
10,4%, letničných 8,9%, baptistov 2,2%, anglikánskych 1,6%,
cirkví božích 1,5%, ostatných protestantov 0,9%), ostatných
kresťanov 3,4% (zahŕňa evangelikálne 2,3% Svedok Jehovovi
1,1%), Rastafári 1,9%, ostatné 0,4%, žiadne 5,9%,
nespecifikované 1,4% (v roku 2010). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 34.8 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 77.9
rok. Kde ľudia žijú v krajine Svätá Lucia? Tu: Väčšina
obyvateľov sa nachádza na periférii ostrova. väčšia
koncentrácia na severe okolo hlavného mesta Castries. Hlavné
mestské oblasti krajiny Svätá Lucia sú: Castries (hlavné mesto)
22 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Svätá Lucia
Hlavné mesto krajiny Svätá Lucia je Castries a typ vlády

parlamentnej demokracie (Parlament) pod ústavnou
monarchiou; oblasť Commonwealth. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 10 okresov; Anse-la-Raye, Kanárske
ostrovy, Castries, Choiseul, Dennery, Gros-Islet, Laborie,



Micoud, Soufriere, Vieux-Fort. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Svätá Lucia, dôležité priemyselné produkty sú turistika;
oblečenie, montáž elektronických súčiastok, nápojov, vlnitej
lepenky, spracovanie vápna, spracovanie kokosového. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Banány, kokosové orechy,
zelenina, citrusy, koreňové plodiny, kakaová. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú banánov 41%, odevy, kakao, avokádo,
mango, kokosový olej (2010 est.) a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú US 48,8%, Trinidad a Tobago 14,1%, Veľká
Británia 11,2%, Maledivy 4,7% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú potraviny, priemyselné tovary, stroje a
dopravné zariadenia, chemikálie, palivá a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 39,8%, Trinidad a Tobago 18%,
Spojené kráľovstvo 6,7%, Japonsko 4%. Ako bohatá je
krajina Svätá Lucia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $13,500 (2017
odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Svätá Lucia
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Saint Pierre a Miquelon

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Saint Pierre a
Miquelon. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Saint Pierre a Miquelon. Ale začneme s
vlajkou Saint Pierre a Miquelon tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Saint Pierre a Miquelon - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Saint Pierre a Miquelon?

Začnime týmto: Najprv usadili sa francúzski obyvatelia na
začiatku 17. storočia a ostrovy predstavujú jedinú zostávajúcu
stopu francúzskeho kedysi obrovského severoamerického
majetku. V roku 2003 dosiahli status zámorskej kolektivity.

Geografia - Saint Pierre a Miquelon

Kde na svete je Saint Pierre a
Miquelon? Umiestnenie tejto krajiny je Severná Severná
Amerika, ostrovy v severnom Atlantickom oceáne, južne od
Newfoundlandu (Kanada). Celková plocha krajiny Saint Pierre
a Miquelon je 242 km2, z čoho 242 km2 je zem. Takže toto je
pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: väčšinou neplodná skala. Saint Pierre a
Miquelon má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod
Morne de la Grande Montagne 240 m. Podnebie je studené a
mokré so značnou hmlou a hmlou ; jar a jeseň sú často veterné.



Obyvatelia - Saint Pierre a Miquelon
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Saint Pierre a

Miquelon. To číslo je: 5,533 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? Basques a Bretons (francúzski rybári).
Aké sú jazyky v krajine Saint Pierre a Miquelon? Francúzsky
(oficiálny). A náboženstvá: rímskokatolícky 99%, iní 1%.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 46.5 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 80.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine Saint Pierre
a Miquelon? Tu: Väčšina obyvateľov sa nachádza na ostrove
Saint Pierre; malá osada sa nachádza na severnom konci
ostrova Miquelon. Hlavné mestské oblasti krajiny Saint Pierre a
Miquelon sú: Saint-pierre (hlavné mesto) 5 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Saint Pierre a Miquelon
Hlavné mesto krajiny Saint Pierre a Miquelon je Saint-

Pierre a typ vlády parlamentnej demokracie (územná rada);
zámorská kolektíva Francúzska. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - žiadna (územná zámorská kolektíva Francúzska);
poznámka - neexistujú žiadne administratívne rozdiely prvého
poriadku definované vládou USA, ale v druhom poradí sú dve
obce - Saint Pierre, Miquelon. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Saint Pierre a Miquelon, dôležité priemyselné produkty sú
spracovanie rýb a dodávateľskej základne pre rybárske flotily;
cestovný ruch. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
Zeleniny; hydina, hovädzí dobytok, ovce, ošípané; ryby.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú ryby a produkty z rýb,
sójové bôby, krmivo pre zvieratá, mäkkýše a kôrovce, líšok a



norkové kožušiny a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
nevedno. Najdôležitejšie dovozné komodity sú mäso,
oblečenie, palivo, elektrické zariadenia, stroje, stavebné
materiály a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú nevedno.
Ako bohatá je krajina Saint Pierre a Miquelon a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $34,900 (2006 odhad). To znamená, že životná úroveň
je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Saint Pierre a Miquelon
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Svätý Vincent a Grenadíny

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Svätý Vincent
a Grenadíny. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Svätý Vincent a Grenadíny. Ale začneme s
vlajkou Svätý Vincent a Grenadíny tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Svätý Vincent a Grenadíny - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Svätý Vincent a Grenadíny?

Začnime týmto: Odolnosť domácich Caribs zabránila
kolonizácii na Svätý Vincent až do roku 1719. Veľká Británia
pre väčšinu 18. storočia, ostrov bol postúpený na druhý v roku
1783. Medzi rokmi 1960 a 1962 bol Svätý Vincent a
Grenadíny samostatnou správnou jednotkou Federácie
Západných Indov. Autonómia bola udelená v roku 1969 a
nezávislosť v roku 1979.

Geografia - Svätý Vincent a Grenadíny

Kde na svete je Svätý Vincent a
Grenadíny? Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrovy medzi
karibským morom a severným Atlantickým oceánom, severne
od Trinidadu a Tobaga. Celková plocha krajiny Svätý Vincent a
Grenadíny je 389 km2 (Saint Vincent 344 km2), z čoho 389
km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: vulkanické,
hornaté. Svätý Vincent a Grenadíny má najnižší bod Karibské
more 0 m, najvyšší bod La Soufriere 1 234 m. Podnebie je
malé sezónne zmeny teploty; (květen až november).



Obyvatelia - Svätý Vincent a Grenadíny
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Svätý Vincent

a Grenadíny. To číslo je: 102,089 (7/2017 odhad). Takže nie
toľko ľudí žije tu. Kto žije tu? čierna 66%, zmiešaná 19%
Východná indická 6%, Európska 4%, Caribská Amerindianská
2%, Iná 3%. Aké sú jazyky v krajine Svätý Vincent a
Grenadíny? Angličtina, Francúzska patoiská. A náboženstvá:
Protestantka 75% (anglická 47%, Metodista 28%),
Rímskokatolíci 13%, Iní (vrátane hinduistov, Adventistov
siedmeho dňa, Protestant) 12%. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 33.6 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75.5
rok. Kde ľudia žijú v krajine Svätý Vincent a Grenadíny? Tu:
Väčšina obyvateľstva sa sústreďuje v hlavnom meste
Kingstown a. Hlavné mestské oblasti krajiny Svätý Vincent a
Grenadíny sú: hlavnom meste hlavného mesta 27 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Svätý Vincent a Grenadíny
Hlavné mesto krajiny Svätý Vincent a Grenadíny je

Kingstown a typ vlády Parlamentnej demokracie (Domu
zhromaždenia) konštitučná monarchia; kráľovstvo
Commonwealthu. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 6
farnosti; Charlotte, Grenadíny, Saint Andrew, Saint David, Saint
George, Saint Patrick. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Svätý
Vincent a Grenadíny, dôležité priemyselné produkty sú turizmus;
spracovanie potravín, cement, nábytok, oblečenie, škrob.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Banány, kokosové
orechy, koreniny; malý počet hovädzieho dobytka, oviec,



ošípaných, kôz; rybársky. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
banány, eddoes a dasheen (taro), škorpiový škrob; tenisové
rakety a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Barbados
18,3%, Svätá Lucia 17,6%, Antigua a Barbuda 14,8%,
Trinidad a Tobago 12,3%, Dominika 9,5%, Svätý Krištof a
Nevis 7,3%, Grenada 5,9% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú potraviny, stroje a zariadenia, hnojivá, minerály a
palivá a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú USA 44%,
Trinidad a Tobago 14,1%, Spojené kráľovstvo 6,5%,
Francúzsko 4,8% (2016). Ako bohatá je krajina Svätý Vincent
a Grenadíny a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $11,600 (2017
odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Svätý Vincent a Grenadíny
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Samoa

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Samoa.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Samoa. Ale začneme s vlajkou Samoa tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Samoa - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Samoa? Začnime týmto:

Nový Zéland obsadil nemecký protektorát západnej Samoa pri
vypuknutí prvej svetovej vojny v roku 1914. Pokračovala v
spravovaní ostrovov ako mandát a potom ako dôverné územie
až do roku 1962, kedy sa ostrovy stali prvým polynézským
národom, ktorý obnovil nezávislosť v 20. storočí. V roku 1997
klesla krajina "Western" od svojho názvu.

Geografia - Samoa

Kde na svete je Samoa? Umiestnenie
tejto krajiny je Oceánia, skupina ostrovov v južnom Tichom
oceáne, asi na polceste medzi Havajom a Novým Zélandom.
Celková plocha krajiny Samoa je 2,831 km2, z čoho 2,821
km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: dva hlavné
ostrovy (Savaii, Upolu) a niekoľko menších ostrovov a
neobývaných ostrovčekov; úzka pobrežná rovina s
vulkanickými, drsnými horami v. Samoa má najnižší bod tichom
oceáne 0 m, najvyšší bod Mount Silisili 1 857 m. Podnebie je
tropický; (od mája do októbra).

Obyvatelia - Samoa



Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Samoa. To
číslo je: 200,108 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Samoan 92,6%, Euronesci osoby európskej a
polynézskej krvi) 7%, Európania 0,4% (sčítanie ľudu 2001).
Aké sú jazyky v krajine Samoa? Samoan (polynézsky)
(úradný), angličtina. A náboženstvá: Protestant 57,4%
(zhromaždenie 31,8%, metodista 13,7%, zhromaždenie Boha
8%, Adventist siedmeho dňa 3,9%), rímskokatolícke 19,4%,
Mormon 15,2%, centrum uctievania 1,7%, iní kresťania 5,5%,
iní 0,7% % neurčené 0,1% (2011 est.). Koľko rokov je ľudom
v priemere? 24.4 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 74 rok.
Kde ľudia žijú v krajine Samoa? Tu: približne tri štvrtiny
obyvateľov žije na ostrove Upolu. Hlavné mestské oblasti
krajiny Samoa sú: APIA (hlavné mesto) 37 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Samoa
Hlavné mesto krajiny Samoa je Apia a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 11 okresov; A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua,
Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli,
Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti, Vaisigano. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Samoa, dôležité priemyselné produkty sú
spracovanie potravín, stavebné materiály, autodiely. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Kokosové orechy, nonu,
banány, taro, sladké kakao, káva, kakaové. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú ryby, kokosový olej a smotana, diely,
odevy, včelí a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Australia



30,2%, Americká Samoa 21,7%, Afganistan 11,2%, NZ
10,1%, USA 5,6% (2016),. Najdôležitejšie dovozné komodity
sú stroje a zariadenia, priemyselné dodávky, potraviny a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú NZ 23%, Singapore
14%, Čína 13,5%, USA 10,2 %, Austrália 9,9%, Fidži 6,3%,
Japonsko 5% (2016). Ako bohatá je krajina Samoa a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $5,700 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Samoa
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Svätý Tomáš a
Princov ostrov. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa
a podrobná mapa Svätý Tomáš a Princov ostrov. Ale začneme
s vlajkou Svätý Tomáš a Princov ostrov tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Svätý Tomáš a Princov ostrov - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Svätý Tomáš a Princov

ostrov? Začnime týmto: Objavené a vyhlásené Portugalskom
koncom 15. storočia, ekonomika založená na cukre v
ostrovoch ustúpila v 19. storočí na kávu a kakao - všetky
vyrástli s africkými plantážnymi otrockými prácami, ktoré sa
formovali do 20. storočia. Kým nezávislosť sa dosiahla v roku
1975, demokratické reformy neboli zavedené až do konca
osemdesiatych rokov. Krajina uskutočnila svoje prvé slobodné
voľby v roku 1991, ale časté vnútorné rozhorčenie medzi
rôznymi politickými stranami spôsobilo opakované zmeny vo
vedení a štyri neúspešné, nenásilné pokusy o prevrat v rokoch
1995, 1998, 2003 a 2009. V roku 2012 sa zjednotili tri
opozičné strany v hlasovaní o neúspešnej úprave väčšinovej
vlády bývalej predsedníčky vlády Patrice Trovoady, ale v roku
2014 ho parlamentné voľby vrátili do funkcie. Prezident
Evaristo Carvalho, rovnakej politickej strany ako predseda
vlády Trovoada, bol zvolený v septembri 2016, pričom označil
vzácny prípad, v ktorom zastáva pozície prezidenta a predsedu
vlády tá istá strana. Nové objavy ropy v guinejskom zálive
môžu priťahovať zvýšenú pozornosť malému ostrovnému štátu.

Geografia - Svätý Tomáš a Princov ostrov



Kde na svete je Svätý Tomáš a
Princov ostrov? Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Afrika,
ostrovy v guinejskom zálive, severne od rovníka, západne od
Gabonu. Celková plocha krajiny Svätý Tomáš a Princov ostrov
je 964 km2, z čoho 964 km2 je zem. Takže toto je pomerne
malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: sopečný, hornatý. Svätý Tomáš a Princov ostrov má
najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod Pico de Sao
Tome 2 024 m. Podnebie je tropických; horúce, vlhké; jedna
deštivá sezóna (október až máj).

Obyvatelia - Svätý Tomáš a Princov ostrov
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Svätý Tomáš a

Princov ostrov. To číslo je: 201,025 (7/2017 odhad). Takže nie
toľko ľudí žije tu. Kto žije tu? mesica, angolaři (potomkovia
angolských otrokov), forros (potomkovia oslobodených
otrokov), servicais (zmluvní robotníci z Angoly, Mozambik a
Cabo Verde), tongy (deti servicais narodení na ostrovoch)
(väčšinou čínsky). Aké sú jazyky v krajine Svätý Tomáš a
Princov ostrov? Portugalčina 98,4% (oficiálne), Forro 36,2%,
Cabo Verdian 8,5%, Francúzština 6,8%, Angolárne 6,6%,
Angličtina 4,9%, Lunguie 1%, Ostatné (vrátane znakovej reči)



2,4%. A náboženstvá: Katolík 55,7% Adventist 4.1. %,
Zhromaždenie Boha 3,4%, nové apoštolské 2,9%, Mana
2,3%, Univerzálne Božie kráľovstvo 2%, Svedok Jehovov
1,2%, iné 6,2%, žiadne 21,2%, nešpecifikované 1% (2012
est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 18.4 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 65.3 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Svätý Tomáš a Princov ostrov? Tu: São Tomé, hlavné mesto,
má zhruba štvrtinu populácie národa; Santo Antonio je
najväčšie mesto na Principe; severné oblasti oboch ostrovov
majú najvyššiu hustotu obyvateľstva. Hlavné mestské oblasti
krajiny Svätý Tomáš a Princov ostrov sú: SAO TOME (hlavné
mesto) 71 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Svätý Tomáš a Princov ostrov
Hlavné mesto krajiny Svätý Tomáš a Princov ostrov je São

Tomé a typ vlády poloprezidentská republika. Poďme sa
pozrieť na správne rozdelenie - 2 provincie; Principe, São
Tomé. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Svätý Tomáš a Princov
ostrov, dôležité priemyselné produkty sú ľahká konštrukcia,
textílie, mydlo, pivo, spracovanie rýb, timbe. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Kakaa, kokosových orechov,
palmových jadier, fazuľa; hydina; ryby. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú kakao 80%, kopra, káva, palmový olej (2010
est.) a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko
23,3%, Holandsko 13,8%, v Portugalsku 10%, Angola 6,4%,
Južná Kórea 5,2%, Peru 4,5%, Dominikánska republika 4,1%
(2016),. Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a



elektrická vybavenie, potravinárske výrobky, ropné produkty a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Portugalsko 58,8%,
Angola 15,2%, Čína 5,3% (2016). Ako bohatá je krajina
Svätý Tomáš a Princov ostrov a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $3,200
(2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
66.2% (2009 odhad).

Mapa - Svätý Tomáš a Princov ostrov
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Saudská Arábia

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Saudská
Arábia. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Saudská Arábia. Ale začneme s vlajkou
Saudská Arábia tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Saudská Arábia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Saudská Arábia? Začnime

týmto: Saudská Arábia je rodiskom islamu a domovom dvoch
najsvätejších chrámov islamu v Mekke a Medine. Kráľovsky
oficiálny titul je Depozitár dvoch sviatkov. Moderný saúdsky
štát založil v roku 1932 ABD AL-AZIZ bin Abd al-Rahman Al
SAUD (Ibn Saud) po 30-ročnej kampani na zjednotenie
väčšiny Arabského polostrova. Jeden z jeho mužských
potomkov vládne krajine dnes, ako to vyžaduje zákon o krajine
z roku 1992. Po irackej invázii do Kuvajtu v roku 1990
Saudská Arábia prijala kuvajtskú kráľovskú rodinu a 400 000
utečencov a zároveň umožnila západným a arabským
jednotkám nasadiť na svojom území na oslobodenie Kuvajtu v
nasledujúcom roku. Pokračujúca prítomnosť zahraničných
jednotiek v krajine Saudskej Arábie po oslobodení Kuvajtu sa
stala zdrojom napätia medzi kráľovskou rodinou a verejnosťou
až do doby, kým všetky operatívne americké vojská opustia
krajinu v roku 2003. Veľké teroristické útoky v máji a
novembri 2003 podnietili silnú prebiehajúcu kampaň proti
domácemu terorizmu a extrémizmu. Od roku 2005 do roku
2015 kráľ Abdalláh postupne modernizoval kráľovstvo.
Vedený osobnou ideológiou a politickým pragmatizmom
predstavil sériu sociálnych a hospodárskych iniciatív vrátane
rozšírenia zamestnanosti a sociálnych príležitostí pre ženy,
prilákanie zahraničných investícií, posilnenie úlohy súkromného



sektora v hospodárstve a odrádzanie podnikov od prijímania
zahraničných pracovníkov. Saudská Arábia v priebehu
Arabského jari v roku 2011 viedla protesty, nie však úroveň
krviprelievania, ktorá sa prejavuje v protestoch inde v regióne.
Šija moslimovia vo východnej provincii protestovali
predovšetkým proti zadržiavaniu politických väzňov,
endemickej diskriminácii a akciám Bahrajnu a Saudskej vlády v
Bahrajne. Riyadh sa opatrne, ale pevne pristupoval tým, že
zatkne niektorých demonštrantov, ale väčšinu z nich uvoľnil a
používal svojich štátom sponzorovaných klerikov, aby čelili
politickému a islamistickému aktivizmu. Vláda uskutočnila prvé
voľby v rokoch 2005 a 2011, kedy Saudia volali do obecných
zastupiteľstiev, aby zvolili obecných radcov. V decembri 2015
sa ženám umožnilo po prvýkrát voliť a byť kandidátmi vo
voľbách do miestnych rád, pričom 19 žien získalo miesto. Kráľ
Salman bin Abd al-Aziz Al Saud vystúpil na trón v roku 2015 a
umiestnil prvého prince novej generácie Muhammad BIN NAIF
bin Abd al-Aziz Al Saud, v poradí poslania ako korunný princ.
Ako námestníka korunného princa označil svojho syna
Mohameda BINa Salmana bin Abd al-Aziz Al Saúd. V marci
2015 Saudská Arábia viedla koalíciu desiatich krajín vo
vojenskej kampani na obnovenie vlády Jemenu, ktorú vyhnali
Huthiho sily spojene s bývalým prezidentom ALI Abdullahom
al-Šalíhom. Vojna v Jemene viedla k civilným stratám a
nedostatku základných dodávok, čo vyvolalo značnú
medzinárodnú kritiku. V decembri 2015 námorný korunný princ
Muhammad BIN Salman oznámil, že Saudská Arábia bude
viesť 34-člennú islamskú koalíciu v boji proti terorizmu



(odvtedy sa rozrástla na 41 národov). V januári 2016, Saudská
Arábia popravila 47 ľudí, ktorí boli obvinení z terorizmu,
vrátane šiitského moslimského duchovného NIMR al-Nimra.
Iránski demonštranti prekrývajú saudské diplomatické
zariadenia v Iráne, aby protestovali proti popravy al-NIMR a
že saudská vláda reagovala tým, že odstránila diplomatické
vzťahy s Iránom. Krajina zostáva popredným výrobcom ropy a
zemného plynu a do roku 2015 má približne 16% svetových
ropných zásob. Vláda naďalej pokračuje v ekonomickej
reforme a diverzifikácii najmä po vstupe Saudskej Arábie do
WTO v roku 2005 a podporuje zahraničné investícií do
kráľovstva. V apríli 2016 saudská vláda oznámila širokú sériu
sociálno-ekonomických reforiem známu ako Vision 2030.
Nízke globálne ceny ropy počas rokov 2015 a 2016 výrazne
znížili vládne príjmy Saudskej Arábie. Ako odpoveď vláda
znížila dotácie na vodu, elektriny a benzínu; zníženie
kompenzácií vládnych zamestnancov; a oznámil obmedzené
nové dane z pozemkov. V koordinácii s OPEC a niektorými
kľúčovými krajinami, ktoré nie sú členmi OPEC, Saudská
Arábia dohodla zníženie produkcie ropy na začiatku roka 2017
s cieľom regulovať ponuku a pomôcť zvýšiť globálne ceny.

Geografia - Saudská Arábia



Kde na svete je Saudská Arábia?
Umiestnenie tejto krajiny je Blízky východ, hraničiaci s
Perzským zálivom a Červeným morom, severne od Jemenu.
Celková plocha krajiny Saudská Arábia je 2,149,690 km2, z
čoho 2,149,690 km2 je zem. Takže to je veľmi veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
väčšinou piesková púšť. Saudská Arábia má najnižší bod
Perský záliv 0 m, najvyšší bod Jabal Sawda 3 133 m. Podnebie
je drsná suchá púšť s veľkými teplotnými extrémami.

Obyvatelia - Saudská Arábia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Saudská

Arábia. To číslo je: 28,571,770 (7/2017 odhad). Takže tu žije
veľa ľudí. Kto žije tu? Arabská 90%, afro-ázijská 10%. Aké
sú jazyky v krajine Saudská Arábia? arabská (oficiálna). A
náboženstvá: moslimská (oficiálna, občania sú 85-90% sunnitskí
a 10-15% šiaci). Sikh) (v roku 2012). Koľko rokov je ľudom
v priemere? 27.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75.5
rok. Kde ľudia žijú v krajine Saudská Arábia? Tu: Historicky
populácia, ktorá bola väčšinou kočovná alebo semi-kočovná,



saudská populácia stala viac usadená, pretože ropa bola
objavená v 30. rokoch minulého storočia; väčšina
hospodárskych činností - a s ňou obyvateľov krajiny - je
sústredená v širokej oblasti naprieč stredom polostrova, od Ad
Dammam na východe, cez Rijádu vo vnútri, až po Mekku-
Medinu na západe v blízkosti Červeného mora. Hlavné mestské
oblasti krajiny Saudská Arábia sú: Rijáde (hlavné mesto) 6,195
milióna; Jeddah 4,076 miliónov; Mecca 1,771 milióna; Medina
1,28 milióna; Ad Dammam 1,064 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Saudská Arábia
Hlavné mesto krajiny Saudská Arábia je Riyadh a typ vlády

absolútna monarchia. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie
- 13 provincií (mintaqat, singular - mintaqah); Al-Bahá'h, Al-
Húdud ash Shamaliyah, Al Jawf, Al Madinah (Medina), Al
Qasim, Ar Riyad, Najran, Tabuk. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Saudská Arábia, dôležité priemyselné produkty sú
výroba ropy, rafinácia ropy, základné petrochémie, amoniak,
priemyselné plyny, hydroxid sodný (hydroxid sodný), cement,
hnojivá, plasty, kovy, opravy komerčných lodí, opravy
komerčných lietadiel, stavebníctvo. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Pšenica, jačmeň, paradajky, melóny, dátumy,
citrusy; baranina, kurčatá, vajcia, mlieko. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú ropa a ropné produkty 90% .) a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína 13,6%, Japonsko
11,3%, India 10,7%, USA 9,8%, Južná Kórea 9,1%, Singapur
4,7% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, potraviny, chemikálie, motorové vozidlá, textilné a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 16,2%, USA



15% 6,3%, Japonsko 5,3%, Spojené arabské emiráty 5%,
Južná Kórea 4,3% (2016). Ako bohatá je krajina Saudská
Arábia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $55,300 (2017 odhad). To
znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
neznáme%.

Mapa - Saudská Arábia
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Senegal

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Senegal.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Senegal. Ale začneme s vlajkou Senegal tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Senegal - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Senegal? Začnime týmto:

Francúzske kolónie Senegalu a francúzskeho Sudánu sa zlúčili v
roku 1959 a udelili nezávislosť v roku 1960 ako federácia Mali.
Odbory sa rozpadli až po niekoľkých mesiacoch. Senegal sa
pripojil k Gambii a vytvoril v roku 1982 nominálnu
konfederáciu Senegambie. Predpokladaná integrácia týchto
dvoch krajín sa nikdy neuskutočnila a odbory sa rozpustili v
roku 1989. Hnutie demokratických síl v Casamance viedlo
nízkoúrovňové separatistické povstanie v južnom Senegale od
80. rokov. Niekoľko mierových zmlúv nedokázalo vyriešiť
konflikt, ale neoficiálne prímerie zostalo do veľkej miery platné
od roku 2012. Senegal zostáva jednou z najstabilnejších
demokracií v Afrike a má dlhú históriu účasti na
medzinárodných mierových a regionálnych sprostredkovaniach.
Senegalu vládol socialistická strana po dobu 40 rokov, kým
nebol Abdoulaye WADE zvolený za prezidenta v roku 2000.
Bol znovu zvolený v roku 2007 a počas jeho dvoch zmlúv
pozmenil senegalskú ústavu viac ako tucetkrát, aby zvýšil
výkonnú moc a oslabil opozíciu. Jeho rozhodnutie pokračovať
v treťom prezidentskom volebnom období vyvolalo veľkú
verejnú reakciu, ktorá viedla k jeho porážke v marci 2012 s
Macky SALL, ktorého termín trvá do roku 2019. Ústavné
referendum z roku 2016 skrátilo tento termín na päť rokov
maximálne o dva po sebe idúce podmienok pre budúcich



prezidentov.
Geografia - Senegal

Kde na svete je Senegal?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Afrika, hraničiaca so
severným Atlantickým oceánom, medzi Guineou-Bissau a
Mauritániou. Celková plocha krajiny Senegal je 196,722 km2,
z čoho 192,530 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
všeobecne nízko, valcovaním, rovinami stúpajúcimi na úpätí v
juhovýchodnej časti. Senegal má najnižší bod Atlantický oceán
0 m, najvyšší bod nadmorská výška 2.8 km juhovýchodne od
Nepen Diaka 648 m. Podnebie je tropických; horúce, vlhké;
dážď (máj až november) má silné juhovýchodné vetry; suchá
sezóna (december až apríl) dominuje horúcim, suchým,
harmatánskym vetrom.

Obyvatelia - Senegal
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Senegal. To

číslo je: 14,668,522 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Wolof 38,6%, Pular 26,6%,
14,9% Serer, mandinka 4,6%, 4,1% Jola, Soninke 2,3%,
ostatní 8,9% (zahŕňa Európanmi a osoby libanonská generácie)



(2010-11 est.). Aké sú jazyky v krajine Senegal? Francúzske
(úradný), Wolof, Pular, Jola, Mandinka, Serer, Soninke. A
náboženstvá: Muslim 95,3% (najviac sa drží jednej zo štyroch
hlavných bratstiev Sufi), kresťan 4,3% (väčšinou rímsky
katolík), animist 0,4% (2010-11 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 18.8 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 62.1
rok. Kde ľudia žijú v krajine Senegal? Tu: populácia je
sústredená na západe, pričom Dakar zakotvuje dobre
definovanú jadrovú oblasť; približne 70% populácie je vidiecke.
Hlavné mestské oblasti krajiny Senegal sú: Dakar (hlavné
mesto) 3,52 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Senegal
Hlavné mesto krajiny Senegal je Daka a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 14 regiónov (regióny, singulárne regióny); Dakar,
Diourbel, Fatick, Kaffrín, Kaolack, Kedougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thies, Ziguincho.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Senegal, dôležité priemyselné
produkty sú poľnohospodárske a spracovanie rýb, fosfát
dolovanie, výroba hnojív, rafinácia ropy, zirkón, a dolovanie
zlata, stavebné materiály, konštrukcie lodí a stavebné,. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú arašidov, proso, kukurica,
cirok, ryža, bavlna, paradajky, zelenina; dobytok, hydina,
ošípané; ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ryby,
podzemnice olejnej (arašidy), ropné produkty, fosfáty, bavlnené
a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Mali 18,2%,



Švajčiarsko 10,6%, India 8,2%, Cote dIvoire 5,3%, Čína 5%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny a
nápoje, investičné tovary, palivá a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Francúzsko 15,9%, Čína 10,3%, Nigéria 7,8%,
India 7,6% , Španielsko 4,9% (2016). Ako bohatá je krajina
Senegal a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $2,700 (2017 odhad). Toto je veľmi
nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 46.7% (2011 odhad).

Mapa - Senegal
 



Veľmi odporúčame
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Srbsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Srbsko? Začnime týmto:

Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov bolo založené v
roku 1918; jeho mená sa zmenili na Juhosláviu v roku 1929.
Komunistickí partizánci odolali okupácii a rozdeľovaniu
Juhoslávie od roku 1941 do roku 1945 a bojovali aj proti
národným odporcom a spolupracovníkom. Vojenské a politické
hnutie pod vedením Josipa Broza "TITO" (partizánovia) prevzali
plnú kontrolu nad Juhosláviou, keď ich domáci súperi a
okupanti boli porazení v roku 1945. Aj keď komunisti, TITO a
jeho nástupcovia (Tito zomrel v roku 1980) sa podarilo riadiť
svoje vlastné cesta medzi krajinami Varšavskej zmluvy a
Západom na ďalšie štyri a pol desaťročia. V roku 1989 sa
Slobodan Miloševič stal prezidentom Republiky Srbsko a jeho
ultranacionalistické výzvy na srbskú nadvládu viedli k násilnému
rozpadu Juhoslávie na etnickú líniu. V roku 1991, Chorvátsko,
Slovinsko, Macedónsko vyhlásilo nezávislosť, po ktorom
nasledovala Bosna v roku 1992. Zvyšné republiky Srbska a
Čiernej Hory vyhlásili v apríli 1992 novú Federatívnu republiku
Juhoslávie (FRJ) a pod vedením Miloševiča Srbsko viedlo
rôzne vojenské kampane na zjednotenie etnických Srbov v
susedných republikách "Väčšie Srbsko." Tieto akcie nakoniec
zlyhali a po medzinárodnom zásahu viedli k podpísaniu
Daytonských mierových dohôd v roku 1995. Miloševič si
udržal kontrolu nad Srbskom a nakoniec sa stal prezidentom
JZR v roku 1997. V roku 1998 začala etnická albánska



povstanie v bývalej autonómnej srbskej provincii v Kosove
vyvolala srbskú protizákonnú kampaň, ktorá vyústila do
masakrov a masívneho vyhostenia etnických Albáncov žijúcich
v Kosove. Vláda Miloševičovej vlády, odmietnutie
navrhovaného medzinárodného urovnania viedlo k
bombardovaniu Srbska NATO na jar roku 1999. Srbské
vojenské a policajné sily sa v júni 1999 stiahli z Kosova a
Bezpečnostná rada OSN povolila dočasnú správu OSN a
bezpečnostnú silu pod vedením NATO v Kosove , Voľby na
FRY v druhej polovici roku 2000 viedli k odvolaniu Miloševiča
a k inštalácii demokratickej vlády. V roku 2003 sa FRY stala
Štátnou úniou Srbska a Čiernej Hory, voľnej federácie oboch
republík. Rozsiahle násilie zamerané predovšetkým na etnických
Srbov v Kosove v marci 2004 viedlo k intenzívnejším výzvam
na riešenie situácie v Kosove a OSN začala uľahčovať
rokovania o statuse v roku 2006. V júni 2006 sa Čierna Hora
oddelila od federácie a vyhlásila za nezávislý národ. Srbsko
následne oznámilo, že je nástupníckym štátom únie Srbska a
Čiernej Hory. Vo februári 2008 po takmer dvoch rokoch
nekonkurenčných rokovaní sa Kosovo vyhlásilo za nezávislého
od Srbska - akcie, ktoré Srbsko odmieta uznať. Na žiadosť
Srbska požiadalo Valné zhromaždenie OSN (OZ OSN) v
októbri 2008 poradné stanovisko Medzinárodného súdneho
dvora (ICJ) o tom, či je jednostranné vyhlásenie nezávislosti
Kosova v súlade s medzinárodným právom. V rozhodnutí,
ktoré sa považuje za nepriaznivé pre Srbsko, Medzinárodný
súdny dvor vydal v júli 2010 poradné stanovisko, podľa
ktorého medzinárodné právo nezakazuje vyhlásenia nezávislosti.



Na konci roka 2010 sa Srbsko dohodlo na uznesení uznesenia
VZ OSN, ktoré uznáva rozhodnutie Medzinárodného súdneho
dvora a vyzýva na nové kolo rozhovorov medzi Srbskom a
Kosovom, tentokrát skôr o praktických otázkach než o stave
Kosova. Srbsko a Kosovo podpísali v apríli 2013 prvú dohodu
o princípoch upravujúcich normalizáciu vzťahov medzi oboma
krajinami a sú v procese implementácie svojich ustanovení. V
roku 2015 dosiahli Srbsko a Kosovo v rámci Bruselského
dialógu štyri dodatočné dohody. Patria sem dohody o
spoločenstve srbsko-majoritných obcí; telekomunikácie; výroba
a distribúcia energie; a slobodu pohybu. Prezident Aleksandar
Vucic podporil ambiciózny cieľ vstupu Srbska do EÚ do roku
2020. Pod svojim vedením ako premiérom začalo v januári
2014 Srbsko formálne rokovania o pristúpení. Srbsko a
Kosovo podpísali v apríli 2013 prvú dohodu o princípoch
upravujúcich normalizáciu vzťahov medzi oboma krajinami a sú
v procese implementácie svojich ustanovení. V roku 2015
dosiahli Srbsko a Kosovo v rámci Bruselského dialógu štyri
dodatočné dohody. Patria sem dohody o spoločenstve srbsko-
majoritných obcí; telekomunikácie; výroba a distribúcia energie;
a slobodu pohybu. Prezident Aleksandar Vucic podporil
ambiciózny cieľ vstupu Srbska do EÚ do roku 2020. Pod
svojim vedením ako premiérom začalo v januári 2014 Srbsko
formálne rokovania o pristúpení. Srbsko a Kosovo podpísali v
apríli 2013 prvú dohodu o princípoch upravujúcich normalizáciu
vzťahov medzi oboma krajinami a sú v procese implementácie
svojich ustanovení. V roku 2015 dosiahli Srbsko a Kosovo v
rámci Bruselského dialógu štyri dodatočné dohody. Patria sem



dohody o spoločenstve srbsko-majoritných obcí;
telekomunikácie; výroba a distribúcia energie; a slobodu
pohybu. Prezident Aleksandar Vucic podporil ambiciózny cieľ
vstupu Srbska do EÚ do roku 2020. Pod svojim vedením ako
premiérom začalo v januári 2014 Srbsko formálne rokovania o
pristúpení. Patria sem dohody o spoločenstve srbsko-
majoritných obcí; telekomunikácie; výroba a distribúcia energie;
a slobodu pohybu. Prezident Aleksandar Vucic podporil
ambiciózny cieľ vstupu Srbska do EÚ do roku 2020. Pod
svojim vedením ako premiérom začalo v januári 2014 Srbsko
formálne rokovania o pristúpení. Patria sem dohody o
spoločenstve srbsko-majoritných obcí; telekomunikácie; výroba
a distribúcia energie; a slobodu pohybu. Prezident Aleksandar
Vucic podporil ambiciózny cieľ vstupu Srbska do EÚ do roku
2020. Pod svojim vedením ako premiérom začalo v januári
2014 Srbsko formálne rokovania o pristúpení.

Geografia - Srbsko

Kde na svete je Srbsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Európa medzi
Macedónskom a Maďarskom. Celková plocha krajiny Srbsko
je 77,474 km2, z čoho 77,474 km2 je zem. Takže to nie je



veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: veľmi rozmanité; na severe, bohaté úrodné pláne; na
východ, vápencové rozsahy a povodia; k juhovýchodu, staré
hory a kopce. Srbsko má najnižší bod rieky Dunaj a Timok 35
m, najvyšší bod Midzor 2 169 m. Podnebie je na severe,
kontinentálne podnebie (chladné zimy a horúce, vlhké letá s
dobre rozloženými zrážkami); v iných častiach, kontinentálne a
stredomorské podnebie (relatívne chladné zimy s veľkým
snežením a horúce, suché leto a jesenné obdobie).

Obyvatelia - Srbsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Srbsko. To

číslo je: 7,111,024. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? Srbsko 83,3%, Maďarsko 3,5%, Rómovia
2,1%, Bosna 2%, Ostatné 5,7%, neohlásené alebo neznáme
3,4% (2011 est.). Aké sú jazyky v krajine Srbsko? Srbsky
(úradný) 88,1%, maďarský 3,4%, bosniansky 1,9%, rómski
1,4%, iní 3,4%, nedeklarovaní alebo neznámi 1,8%. A
náboženstvá: Ortodoxní 84,6%, katolíci 5%, moslimoví 3,1%,
protestanti 1%, ateisti 1.1% (vrátane agnostikov, iných
kresťanov, východných náboženstiev, židovských),
nedeklarovaných alebo neznámych 4,5% (2011 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 42.6 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 75.7 rok. Kde ľudia žijú v krajine Srbsko? Tu:
pomerne rovnomerné rozloženie vo väčšine krajín, pričom
mestské oblasti priťahujú väčšie a hustejšie populácie. Hlavné



mestské oblasti krajiny Srbsko sú: Belehrad (hlavné mesto)
1,182 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Srbsko
Hlavné mesto krajiny Srbsko je Belehrad (Beograd) a typ

vlády parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 119 obcí (občiny, singulární - občiny) a 26 miest
(gradovi, singulární - grad). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Srbsko, dôležité priemyselné produkty sú automobilov,
základné kovy, nábytok, spracovanie potravín, stroje,
chemikálie, cukor, pneumatiky, oblečenie, liečivá. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Pšenice, kukurice, slnečnice,
cukrovej repy, hrozna / vína, ovocia (maliny, jablká, višne)
zelenina (rajčiny, paprika, zemiaky), hovädzie mäso, bravčové
mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú automobilov, železa a
ocele, gumy, odevov, pšenice, ovocia a zeleniny, neželezných
kovov, elektrických spotrebičov, kovových výrobkov, zbraní a
streliva a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Taliansko
14,6%, Nemecko 13,1%, Bosna a Hercegovina 8,3%,
Rumunsko 5,7% 2016),. Najdôležitejšie dovozné komodity sú
stroje a dopravné zariadenia, palivá a mazivá, priemyselné
výrobky, chemikálie, potraviny a živé zvieratá, suroviny a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Nemecko 12,9%,
Taliansko 10,4%, Čína 8,4%, Rusko 7,9%, Maďarsko 4,6%,
Poľsko 4,4%. Ako bohatá je krajina Srbsko a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $15,200 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je



prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 8.9% (2014 odhad).

Mapa - Srbsko
 

Veľmi odporúčame
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Seychely - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Seychely? Začnime týmto:

Dlhý boj medzi Francúzskom a Veľkou Britániou pre ostrovy
skončil v roku 1814, kedy boli postúpené druhému. Počas
koloniálnej vlády vznikla ekonomika založená na plantážach,
ktorá sa spoliehala na dovážanú prácu, najmä z európskych
kolónií v Afrike. Nezávislosť prišla v roku 1976. Pravidlo o
jednej strane sa skončilo novou ústavou a slobodnými voľbami
v roku 1993. Prezident France-Albert RENE, ktorý slúžil od
roku 1977, bol opätovne zvolený v roku 2001, ale v roku 2004
odstúpil. Viceprezident James Aliancia Michel prevzal
predsedníctvo a v roku 2006 bol zvolený do nového
päťročného funkčného obdobia; bol opätovne zvolený v roku
2011 a opäť v roku 2015. V októbri 2016 James Michel
rezignoval a odovzdal predsedníctvo svojmu podpredsedovi
Dannymu Fauremu.

Geografia - Seychely

Kde na svete je Seychely?
Umiestnenie tejto krajiny je súostrovie v Indickom oceáne,
severovýchodne od Madagastie. Celková plocha krajiny



Seychely je 455 km2, z čoho 455 km2 je zem. Takže toto je
pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: Mahe Group je sopečná s úzkym pobrežným
pásom a skalnatým, kopcovitým interiérom; iné sú koralové,
ploché, zvýšené útesy. Seychely má najnižší bod Indický oceán
0 m, najvyšší bod Morne Seychellois 905 m. Podnebie je
tropických morských oblastí; vlhké; chladnejšia sezóna počas
juhovýchodného monzúnu (koniec mája až september); teplejšia
sezóna počas severozápadného monzúnu (marec až máj).

Obyvatelia - Seychely
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Seychely. To

číslo je: 93,920 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? zmiešané francúzske, africké, indické, čínske a Ara.
Aké sú jazyky v krajine Seychely? Seychellois kreolské
(oficiálne) 89,1%, anglicky (úradné) 5,1% ostatné 3,8%,
nešpecifikované 1,4% (v roku 2010). A náboženstvá:
Rímskokatolícke 76,2%, protestantské 10,5% (Anglikánsky
6,1%, Letničný zhromaždenie 1,5%, Adventist sedmého dňa
1,2%, iný protestant 1,7), iní kresťania 2,4%, hinduisti 2,4%,
moslimoví 1,6%, iní nekresťanskí 1,1% 4,8%, žiadny 0,9%
(rok 2010). Koľko rokov je ľudom v priemere? 35.4 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 74.9 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Seychely? Tu: Viac ako tri štvrtiny obyvateľov žije na
hlavnom ostrove Mahe; Praslin obsahuje menej ako 10%;
menšie percento na La Digue a na vonkajších ostrovoch.



Hlavné mestské oblasti krajiny Seychely sú: Victoria (hlavné
mesto) 26,000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Seychely
Hlavné mesto krajiny Seychely je Victoria a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 25 správnych obvodov; Anse aux Pins, Anse
Boileau, Anse Etoile, Anse Royale, Au Cap, Baie Lazare, Baie
Sainte Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel Ombre, Cascade,
Glacis, Grand Anse Mahe, Grand Anse Praslin, Inner Islands,
La Riviere Anglaise , Les Mamalles, Mont Buxton, Mont Fleuri,
Plaisance, Pointe Larue, Port Glaud, Roche Caiman, Saint
Louis, Takamaka. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Seychely,
dôležité priemyselné produkty sú rybolovu tuniakov ,
cestovného ruchu, nápojov. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú kokosové orechy, škorica, vanilka, sladké
zemiaky, maniok, tapioka, kopra, banány;. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú konzervovaných tuniakov, mrazených rýb,
ropných produktov (reexportov) a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú SAE 28,8%, Francúzsko 21%, Veľkej Británie
14,7%, Taliansko 9,2%, Španielsko 8,8%. Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a zariadenia, potraviny, ropné
produkty, chemikálie, ostatné priemyselné tovary a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú 21,6%, Francúzsko
9,9%, Južná Afrika 8,4%, Maurícius 7,8%, Španielsko 7,2%,
India 4,9%, Čína 4,8%, Veľká Británia 4,7%. Ako bohatá je
krajina Seychely a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $28,900 (2017
odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme,



že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 39.3% (2013 odhad).

Mapa - Seychely
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Sierra Leone

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Sierra Leone.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Sierra Leone. Ale začneme s vlajkou Sierra Leone tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Sierra Leone - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Sierra Leone? Začnime

týmto: Britovia si v 17. storočí vytvorili obchodné miesto v
blízkosti dnešnej Freetown. Pôvodne obchodoval s drevom a
slonovinou, ale neskôr sa rozšíril na otrokov. Po americkej
revolúcii bola založená kolónia v roku 1787 a Sierra Leone sa
stala destináciou na presídlenie černochov, ktorí boli pôvodne
presídlení v Novej Škótsku. Po zrušení obchodu s otrokmi v
roku 1807 britské posádky doručili tisícky Afričanov
oslobodených od nezákonných otrockých lodí do Sierry Leone,
najmä Freetown. Kolónie sa postupne rozširovalo v priebehu
19. storočia; nezávislosť bola dosiahnutá v roku 1961.
Demokracia sa pomaly obnovuje po občianskej vojne (1991-
2002), ktorá vyústila do desiatok tisíc úmrtí a vysídlenia viac
ako 2 milióny ľudí (asi tretina obyvateľstva). Armáda, ktorá
prevzala plnú zodpovednosť za bezpečnosť po odchode
mierových síl OSN na konci roka 2005, sa vyvinula ako garant
stability krajiny; ozbrojené sily ostali na hraniciach počas
národných volieb v rokoch 2007 a 2012. V marci 2014
zatvorenie Integrovaného úradu OSN pre mier v Sierre Leone
znamenalo koniec viac ako 15 rokov mierových a politických
operácií v Sierra Leone. Medzi prioritné ciele vlády patrí
podpora rozvoja - vrátane obnovenia epidémie Ebola -
vytvárania pracovných miest a odstránenie endemickej
korupcie. V marci 2014 zatvorenie Integrovaného úradu OSN



pre mier v Sierre Leone znamenalo koniec viac ako 15 rokov
mierových a politických operácií v Sierra Leone. Medzi
prioritné ciele vlády patrí podpora rozvoja - vrátane obnovenia
epidémie Ebola - vytvárania pracovných miest a odstránenie
endemickej korupcie. V marci 2014 zatvorenie Integrovaného
úradu OSN pre mier v Sierre Leone znamenalo koniec viac ako
15 rokov mierových a politických operácií v Sierra Leone.
Medzi prioritné ciele vlády patrí podpora rozvoja - vrátane
obnovenia epidémie Ebola - vytvárania pracovných miest a
odstránenie endemickej korupcie.

Geografia - Sierra Leone

Kde na svete je Sierra Leone?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Afrika hraničiaca s
severným Atlantickým oceánom medzi Guineou a Libériou.
Celková plocha krajiny Sierra Leone je 71,740 km2, z čoho
71,620 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: pobrežný pás
mangrovových močiarov, zalesnené kopce, horská plošina, hory
na východe. Sierra Leone má najnižší bod Atlantický oceán 0
m, najvyšší bod Loma Mansa (Bintimani) 1 948 m. Podnebie je
tropických; horúce, vlhké; letné obdobie dažďov (máj až
december); zimná suchá sezóna (december až apríl).



Obyvatelia - Sierra Leone
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Sierra Leone.

To číslo je: 6,163,195 (7/2017 odhad). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Temné 35%,
Mende 31%, Limba 8%, Kono 5%, Kriole 2% (potomkovia
oslobodených jamajských otrokov, ktorí sa usadili v oblasti
Freetown koncom 18. storočia, známe tiež ako Krio),
Mandingo 2%, Loko 2%, ostatné 15% (vrátane utečencov z
nedávnej občianskej vojny v Libérii a malého počtu Európanov,
libanonských, pakistanských a indických) (sčítanie v roku
2008). Aké sú jazyky v krajine Sierra Leone? angličtina
(oficiálne, pravidelné použitie obmedzené na gramotnú
menšinu), Mende juh), Temné (hlavné obyvateľstvo na severe),
Krio (anglický kreolský jazyk, ktorý hovorili potomkovia
oslobodených jamajských otrokov, ktorí sa usadili v oblasti
Freetown, lingua franca a prvý jazyk pre 10% obyvateľov, ale
pochopili 95%). A náboženstvá: Moslim 60%, domorodá viera
30%, kresťanská 10%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 19
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 58.6 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Sierra Leone? Tu: klastre populácie sa
nachádzajú v dolných výškach juhu a západu; severná tretia
krajiny je menej obyvateľov. Hlavné mestské oblasti krajiny
Sierra Leone sú: Freetown (hlavné mesto) 1,007 miliónov
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Sierra Leone



Hlavné mesto krajiny Sierra Leone je Freetown a typ vlády
prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 3 provincie a 1 oblasť; Východnej, severnej,
južnej, západnej. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Sierra Leone,
dôležité priemyselné produkty sú ťažba rybích diamantov;
ťažba železnej rudy, rutilu a bauxitu; drobná výroba (nápoje,
textílie, obuv). Dôležité poľnohospodárske produkty sú , kávy,
kakaa, palmových jadier, palmového oleja, arašidov a kešu ;
hydina, hovädzí dobytok, ovce, ošípané;. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú železnej rudy, diamanty, rutil, kakao,
káva, ryby a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Pobrežie
Slonoviny 31,7%, v USA 28,3%, Belgicko 17,7%, Čína 6,6%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, stroje a
zariadenia, palivá a mazivá, chemikálie a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 12,5%, USA 9,7%, India 7,8%,
Spojené arabské emiráty 7,2%, Senegal 6,2%, Belgicko 5,5%,
Turecko 5,5%, Spojené kráľovstvo 4,7% (2016). Ako bohatá
je krajina Sierra Leone a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $1,800 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
70.2% (2004 odhad).

Mapa - Sierra Leone
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Singapur

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Singapur.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Singapur. Ale začneme s vlajkou Singapur tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Singapur - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Singapur? Začnime týmto:

Malajský obchodný prístav známy ako Temasek existoval na
ostrove Singapur 14. storočia. Osada sa v nasledujúcich
storočiach niekoľkokrát zmenila a bola napokon vypálená v 17.
storočí a upadla do nejasností. Britániu založili Singapur ako
obchodnú kolóniu na mieste v roku 1819. Pripojila sa k
Malajskej federácii v roku 1963, bola však vykázaná o dva
roky neskôr a stala sa nezávislou. Singapur sa následne stal
jednou z najprosperujúcejších krajín na svete so silnými
medzinárodnými obchodnými väzbami (jeho port je jedným z
najvyťaženejších na svete, pokiaľ ide o manipuláciu s tonážou)
a HDP na obyvateľa sa rovná HDP vedúcich krajín západnej
Európy.

Geografia - Singapur

Kde na svete je Singapur?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Ázia, ostrovy medzi
Malajziou a Indonéziou. Celková plocha krajiny Singapur je
719.2 km2, z čoho 709.2 km2 je zem. Takže toto je pomerne



malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: intermunzón - časté popoludnie a skoré večerné
búrky spodné, jemne vlniaca sa centrálna plošina. Singapur má
najnižší bod Singapore Strait 0 m, najvyšší bod Bukit Timah
166 m. Podnebie je tropické; horúce, vlhké, daždivé; dve
odlišné monzúnové obdobia - severovýchodný monzún
(december až marec) a juhozápadný monzún (jún až
september);.

Obyvatelia - Singapur
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Singapur. To

číslo je: 5,888,926 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Čínsky 74,3%, Malajský
13,4%, Indický 9,1% (vrátane Srí Lanky), ostatné 3,2% (2016
est.). Aké sú jazyky v krajine Singapur? Mandarín (oficiálny)
36,3%, angličtina (oficiálny) 29,8%, Malajský (úradný) 11,9%,
Hokkien 8,1%, kantonský 4,1%, tamilský 3,2% Teochew
3,2% %, ostatné 1,1% (2010 est.). A náboženstvá: Budhistické
33,9%, moslimské 14,3%, taoistické 11,3%, katolícke 7,1%,
hinduistické 5,2%, iné kresťanské 11%, iné 0,7%, žiadne
16,4% (2010 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 34.6
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 85.2 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Singapur? Tu: väčšina z urbanizácie je pozdĺž
južného pobrežia, s relatívne vysokou hustotou zaľudnenia
klastre sa nachádzajú v centrálnej oblasti. Hlavné mestské
oblasti krajiny Singapur sú: Singapore (kapitálu) 5619000



(2015).
Vláda a hospodárstvo - Singapur
Hlavné mesto krajiny Singapur je Singapur a typ vlády

parlamentné republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - žiadne. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Singapur,
dôležité priemyselné produkty sú elektronika okrasných rýb ,
chemikálie, finančné služby, zariadenia na ropné vŕtanie,
spracovanie ropy, spracovanie gumy a gumené výrobky,
spracované potraviny a nápoje, opravy lodí, výstavba
pobrežných plošín, vedy o živote, obchod s podnikmi. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Orchideí, zelenina; hydina,
vajcia; ryby,. Najdôležitejšie vývozné komodity sú stroje a
zariadenia telekomunikácie), farmaceutické a iné chemické
látky, rafinované ropné produkty, potraviny a nápoje a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína 12,8%,
Hongkong 12,6%, Malajzia 10,5%, Indonézia 7,8%, USA
6,8%, Japonsko 4,5%, Južná Kórea 4,4%. Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a zariadenia, minerálne palivá,
chemikálie, potraviny, spotrebný tovar a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 14,3%, Malajzia 11,4%, USA
10,8%, Japonsko 7%, Južná Kórea 6,1%, Indonézia 4,8%
(2016). Ako bohatá je krajina Singapur a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$90,500 (2017 odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere
bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: neznáme%.



Mapa - Singapur
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Slovensko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Slovensko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Slovensko. Ale začneme s vlajkou Slovensko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Slovensko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Slovensko? Začnime týmto:

Slovensko sleduje svoje korene do 9. storočia Veľkej Moravy.
Následne sa Slováci stali súčasťou maďarského kráľovstva,
kde zostali na ďalších 1000 rokov. Po vzniku dvojitej rakúsko-
uhorskej monarchie v roku 1867 jazykové a vzdelávacie
politiky podporujúce používanie maďarskej (maďarizácie) viedli
k posilneniu slovenského nacionalizmu a kultivovaniu kultúrnych
väzieb s blízkymi Češi, ktorí boli pod rakúskou nadvládou. Po
rozpustení Rakúsko-Uhorskej monarchie na konci prvej
svetovej vojny sa Slováci pripojili k Čechom, aby vytvorili
Československo. Počas medzivojnového obdobia slovenskí
národnostni vodcovia presadzovali autonómiu v rámci
Československa av roku 1939 sa Slovensko stalo nezávislým
štátom spojeným s nacistickým Nemeckom. Po druhej svetovej
vojne, Československo bolo rekonštituované a dostalo sa pod
komunistickú vládu v rámci sovietskej východnej Európy. V
roku 1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy ukončila úsilie
vedúcich predstaviteľov krajiny liberalizovať komunistickú
vládu a vytvoriť "socializmus s ľudskou tvárou", ktorá zaviedla
obdobie represií známe ako "normalizácia". Pokojná "sametová
revolúcia" zvrhla komunistickú stranu od moci koncom roka
1989 a otvorila návrat k demokratickému vládnutiu a trhovému
hospodárstvu. K 1. januáru 1993 prešla krajina nenásilným
"sametovým rozvodom" do svojich dvoch národných zložiek, na



Slovensku av Českej republike. Slovensko vstúpilo do NATO
aj EÚ na jar 2004 a do eurozóny 1. januára 2009. invázia vojsk
Varšavskej zmluvy ukončila úsilie vedúcich predstaviteľov
krajiny liberalizovať komunistickú vládu a vytvoriť "socializmus
s ľudskou tvárou", v ktorom sa začína obdobie represie známe
ako "normalizácia". Pokojná "sametová revolúcia" zvrhla
komunistickú stranu od moci koncom roka 1989 a otvorila
návrat k demokratickému vládnutiu a trhovému hospodárstvu.
K 1. januáru 1993 prešla krajina nenásilným "sametovým
rozvodom" do svojich dvoch národných zložiek, na Slovensku
av Českej republike. Slovensko vstúpilo do NATO aj EÚ na
jar 2004 a do eurozóny 1. januára 2009. invázia vojsk
Varšavskej zmluvy ukončila úsilie vedúcich predstaviteľov
krajiny liberalizovať komunistickú vládu a vytvoriť "socializmus
s ľudskou tvárou", v ktorom sa začína obdobie represie známe
ako "normalizácia". Pokojná "sametová revolúcia" zvrhla
komunistickú stranu od moci koncom roka 1989 a otvorila
návrat k demokratickému vládnutiu a trhovému hospodárstvu.
K 1. januáru 1993 prešla krajina nenásilným "sametovým
rozvodom" do svojich dvoch národných zložiek, na Slovensku
av Českej republike. Slovensko vstúpilo do NATO aj EÚ na
jar 2004 a do eurozóny 1. januára 2009.

Geografia - Slovensko



Kde na svete je Slovensko?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Európa, južne od Poľska.
Celková plocha krajiny Slovensko je 49,035 km2, z čoho
48,105 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: drsné hory v
strednej a severnej časti a nížiny na juhu. Slovensko má najnižší
bod rieka Bodrok 94 m, najvyšší bod Gerlachovský štít 2,655
m. Podnebie je ; chladné leta; studené, zakalené, vlhké zimy.

Obyvatelia - Slovensko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Slovensko. To

číslo je: 5,445,829 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? slovenský 80,7%, maďarský
8,5%, rómsky 2%, iní a neurčený 8,8% (2011 est.). Aké sú
jazyky v krajine Slovensko? slovenský (úradný) 78,6%,
maďarský 9,4 %, Rómovia 2,3%, rusínsky 1%, iní alebo
neurčené 8,8% (v roku 2011). A náboženstvá: Rímsky katolík
62%, protestantský 8,2%, gréckokatolícky 3,8%, iný alebo
nešpecifikovaný 12,5%, žiadny 13,4% (2011 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 40.5 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,



polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 77.3 rok. Kde ľudia žijú v krajine Slovensko?
Tu: Pomerne rovnomerné rozdelenie vo väčšine krajín; mierne
väčšia koncentrácia na západe v blízkosti českého bordu.
Hlavné mestské oblasti krajiny Slovensko sú: Bratislava (hlavné
mesto) 401 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Slovensko
Hlavné mesto krajiny Slovensko je Bratislava a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 8 regióny (kraje, singular - kraj ); Banskobystricky,
Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky,
Trnavský, Žilinský. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Slovensko,
dôležité priemyselné produkty sú automobily; kovy a kovové
výrobky; elektrina, plyn, koks, olej, jadrové palivo; chemikálie,
syntetické vlákna, drevo a výrobky z papiera; zariadení;
keramika a keramika; textil; elektrické a optické prístroje;
gumené výrobky; jedlo a nápoje; Farmaceutický. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Zrná, zemiaky, cukrová repa,
chmeľ, ovocie; ošípané, hovädzí dobytok, hydina; lesné.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú Vozidlá a ich časti 27%,
stroje a elektrické zariadenia 20%, nukleárne reaktory a pece
12%, železo a oceľ 4%, minerálne oleje a palivá 5% (2015
est.) a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko
21,9%, Česká republika 11,9%, Poľsko 7,7%, Francúzsko
6,1%, Spojené kráľovstvo 5,9%, Rakúsko 5,7%, Maďarsko
5,7%, Taliansko 4,8% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú strojov a elektrických zariadení 20%, vozidiel a
súvisiacich častí 14%, jadrových reaktorov a pecí 12%, palív a



minerálnych olejov 9% (2015 tis.) a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Nemecko 20,2%, Česká republika 16,9%,
Rakúsko 9,8%, Poľsko 6,5% 6,1%, Južná Kórea 4,7%, Čína
4,6%, Francúzsko 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina
Slovensko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $32,900 (2017 odhad). To
znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
12.3% (2015 odhad).

Mapa - Slovensko
 

Veľmi odporúčame
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Slovinsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Slovinsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Slovinsko. Ale začneme s vlajkou Slovinsko tu:
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Slovinsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Slovinsko? Začnime týmto:

Slovinské krajiny boli súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie
až do ich rozpustenia na konci prvej svetovej vojny. V roku
1918 sa Slovinci pripojili k Srbom a Chorvátom pri vytváraní
nového nadnárodného štátu, ktorý bol v roku 1929 nazvaný
Juhoslávia. II, Slovinsko sa stalo republikou obnovenej
Juhoslávie, ktorá, hoci komunistická, sa vzdala od vlády
Moskvy. Nespokojní s výkonom moci zo strany väčšiny Srbov,
Slovinci sa podarilo vybudovať svoju nezávislosť v roku 1991
po krátkej 10-dňovej vojne. Historické väzby na západnú
Európu, silné hospodárstvo a stabilná demokracia pomohli pri
transformácii Slovinska do moderného štátu. Slovinsko
pristúpilo k NATO aj k EÚ na jar 2004; do eurozóny a do
schengenského priestoru vstúpila v roku 2007.

Geografia - Slovinsko

Kde na svete je Slovinsko?
Umiestnenie tejto krajiny je južná stredná Európa, Juliánske
Alpy medzi Rakúskom a Chorvátskom. Celková plocha krajiny



Slovinsko je 20,273 km2, z čoho 20,151 km2 je zem. Takže to
nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: krátkeho juhozápadu pobrežný pás
Karstovej topografie na Jadrane; alpský horský región leží na
severe na severe Talianska a Rakúska; zmiešané hory a údolia s
početnými riekami na východe. Slovinsko má najnižší bod
Jadranské more 0 m, najvyšší bod Triglav 2 864 m. Podnebie
je Stredomorské podnebie na pobreží, kontinentálne podnebie
s miernymi až horúcimi letami a studené zimy na náhorných
plošinách a údoliach na východe.

Obyvatelia - Slovinsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Slovinsko. To

číslo je: 1,972,126 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije
tu. Kto žije tu? slovinský 83,1%, srbský 2%, chorvátsky 1,8%,
bosenský 1,1%, iný alebo nešpecifikovaný 12% (sčítanie ľudu
2002). Aké sú jazyky v krajine Slovinsko? slovinský (oficiálny)
91,1% (Sčítanie obyvateľstva v roku 2002). A náboženstvá:
Katolík 57,8%, moslimský 2,4%, iný alebo nešpecifikovaný
4,4%, taliansky (oficiálny, iba v obciach s talianskym národným
spoločenstvom) Ortodoxná 2,3%, iná kresťanská 0,9%,
neprítomná 3,5%, iná alebo nešpecifikovaná 23%, žiadna
10,1% (sčítanie ľudu 2002). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 44.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 78.3
rok. Kde ľudia žijú v krajine Slovinsko? Tu: pomerne
rovnomerné rozloženie vo väčšine krajín, pričom mestské



oblasti priťahujú väčšie a hustšie obyvateľstvo; vrecká v
hornatom severozápadnom vykazujú menšiu hustotu ako inde.
Hlavné mestské oblasti krajiny Slovinsko sú: v Ľubľane
(kapitál) 279000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Slovinsko
Hlavné mesto krajiny Slovinsko je Ljubljana a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 201 obcí (občine, singulární - Obcina ) a 11
mestských obcí (mestne obcine, singular - mestna obcina).
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Slovinsko, dôležité priemyselné
produkty sú železná metalurgia a výrobky z hliníka, tavenie
olova a zinku; elektronika (vrátane vojenskej elektroniky),
nákladné automobily, elektroenergetické zariadenia, drevené
výrobky, textil, chemikálie, obrábacie stroje. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú chmeľ, pšenica, , hrušky;
dobytok, ovce, hydina. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
priemyselné tovary, stroje a dopravné zariadenia, chemikálie,
potraviny a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko
19.3% Rakúsko 7,5%, Chorvátsko 7,3%, Maďarsko 4,4%,
Francúzsko 4,1% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
stroje a dopravné zariadenia, priemyselné tovary, chemikálie,
palivá a mazivá, potraviny a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Nemecko 16,8%, Taliansko 13,5%, Rakúsko
9,9% 4,8%, Turecko 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina
Slovinsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $34,100 (2017 odhad). To
znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný



vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
14.3% (2015 odhad).

Mapa - Slovinsko
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Šalamúnove ostrovy

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Šalamúnove
ostrovy. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Šalamúnove ostrovy. Ale začneme s vlajkou
Šalamúnove ostrovy tu:
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Šalamúnove ostrovy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Šalamúnove ostrovy?

Začnime týmto: Spojené kráľovstvo založilo v roku 1890
protektorát nad Šalamúnovými ostrovmi. Niektoré z najhorších
bojov druhej svetovej vojny sa vyskytli na tomto súostroví.
Samospráva bola dosiahnutá v roku 1976 a nezávislosť o dva
roky neskôr. Etnické násilie, vládne trestné činy, endemická
kriminalita a úzka ekonomická základňa podkopali stabilitu a
občiansku spoločnosť. V júni 2003 sa predseda vlády Sir Allan
Kemakeza snažil o pomoc Austrálii pri obnovení práva a
poriadku. nasledujúci mesiac prišla austrálska vedená
mnohonárodná sila, aby obnovila mier a odzbrojila etnické
milície. Regionálna pomocná misia na Šalamúnových ostrovoch
(Ramsi) bola vo všeobecnosti účinná pri obnove práva a
poriadku a pri rekonštrukcii vládnych inštitúcií.

Geografia - Šalamúnove ostrovy

Kde na svete je Šalamúnove
ostrovy? Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, skupina
ostrovov v južnom Tichom oceáne, východne od Papua-Nová
Guinea. Celková plocha krajiny Šalamúnove ostrovy je 28,896
km2, z čoho 27,986 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina.



Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
väčšinou drsné hory s niektorými nízkymi koralovými atolmi.
Šalamúnove ostrovy má najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší
bod hora Popomanaseu 2,335 m. Podnebie je tropických
monzún 27 986 km2 ; málo teplôt a extrémov počasia.

Obyvatelia - Šalamúnove ostrovy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Šalamúnove

ostrovy. To číslo je: 647,581 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? Melanesian 95.3%, Polynézia 3.1%,
Mikronézska 1.2%, ostatné 0.3% (2009 est.). Aké sú jazyky v
krajine Šalamúnove ostrovy? Melanesian pidgin (vo väčšine
krajiny je lingua franca), angličtina (oficiálne, ale hovoril len 1%
-2% populácie), 120 domorodých jazykov. A náboženstvá:
Protestant 73,4% (cirkev Melanesia 31,9%, južný morský
evanjelikálny 17,1%, adventistický deň 11,7%, cirkev 10,1%,
cirkev cirkevných spoločenstiev 2,5%), rímsky katolík 19,6%,
iní kresťania 2,9%, ostatné 4% %, nespecifikované 0,1%
(2009 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 22.5 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75.6 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Šalamúnove ostrovy? Tu: väčšina obyvateľstva žije
pozdĺž pobrežných regiónov; asi jeden z piatich žije v
mestských oblastiach a z nich dve tretiny bývajú v Honiara,
najväčšom meste a hlavnom prístave. Hlavné mestské oblasti
krajiny Šalamúnove ostrovy sú: Honiara (hlavné mesto) 73 000
(2014).



Vláda a hospodárstvo - Šalamúnove ostrovy
Hlavné mesto krajiny Šalamúnove ostrovy je Honiara a typ

vlády parlamentnej demokracie (Národný parlament) v rámci
ústavnej monarchie; kráľovstvo Commonwealthu. Poďme sa
pozrieť na správne rozdelenie - 9 provincií a 1 mesto;
Centrálne, Choiseul, Guadalcanal, Honiara, Isabel, Makira a
Ulawa, Malaita, Rennell a Bellona, Temotu, Západné. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Šalamúnove ostrovy, dôležité
priemyselné produkty sú ryby (tuniak), baníctvo, Tinbe.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú kakao, kokosové
orechy, palmové jadrá, ryža, ovocie; dobytok, ošípané; ryby;
Tinbe. Najdôležitejšie vývozné komodity sú drevo, ryba, kopra,
palmového oleja, kakao a najdôležitejšími exportnými partnermi
sú Čína 62,4%, Taliansko 7%, Veľká Británia 4,4% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny, stroje a
zariadenia, priemyselné výrobky, pohonné hmoty, chemikálie a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 25,3% , Austrália
15,5%, Singapur 9,6%, Malajzia 9,5%, Japonsko 5,2%, Južná
Kórea 5%, NZ 5%, Papua-Nová Guinea 4,4% (2016). Ako
bohatá je krajina Šalamúnove ostrovy a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$2,100 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že
to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Šalamúnove ostrovy
 



Veľmi odporúčame
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Somálsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Somálsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Somálsko. Ale začneme s vlajkou Somálsko tu:
 

Somálsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Somálsko? Začnime týmto:

Británia odišla z britského Somalilandu v roku 1960, aby sa jej
protektorát pripojil k talianskemu Somálsku a vytvoril nový
národ Somálska. V roku 1969 začal prevrat v Mohamedu
SIAD Barre autoritársky socialistický režim charakterizovaný
prenasledovaním, väznením a mučením politických protivníkov a
disidentov. Po kolapsu režimu začiatkom roku 1991 Somálsko

http://mapsguides.com/


zostúpilo do turbulencie, frakcionizmu a anarchie. V máji 1991
severné klany vyhlásili nezávislú republiku Somaliland, ktorá
teraz zahŕňa administratívne oblasti Awdal, Woqooyi Galbeed,
Togdheer, Sanaag a Sool. Napriek tomu, že táto entita neuznala
žiadnu vládu, zachovala stabilnú existenciu a pokračuje v úsilí o
vytvorenie ústavnej demokracie vrátane uskutočnenia
komunálnych, parlamentných a prezidentských volieb. Regióny
Bari, Nugaal a severný Mudug tvoria susedný poloautonomný
štát Puntland, ktorý je samosprávny od roku 1998, ale
nezameriava na nezávislosť; takisto urobila kroky smerom k
rekonštrukcii legitímnej reprezentatívnej vlády, ale utrpela
niektoré občianske konflikty. Puntland spochybňuje svoju
hranicu so Somalilandom, pretože tiež tvrdí oblasti Sool a
Sanaag a časti Togdheer. Počnúc rokom 1993, dvojročné
humanitárne úsilie OSN (najmä v južnom strednom Somálsku)
dokázalo zmierniť podmienky hladomoru, ale keď sa OSN v
roku 1995 stiahla, keď utrpela značné škody, poriadok nebol
obnovený. V roku 2000 uskutočnila Národná mierová
konferencia v Somálsku v Džibutsku vytvorenie dočasnej vlády
známej ako prechodná národná vláda (TNG). Keď TNG
nedokázala vybudovať adekvátne bezpečnostné alebo riadiace
inštitúcie, vláda Kene pod záštitou Medzivládneho úradu pre
rozvoj (IGAD) viedla ďalší mierový proces, ktorý sa skončil v
októbri 2004 s voľbami Abdullahiho Yusufa Ahmeda ako
prezidenta druhá dočasná vláda, známa ako dočasná federálna
vláda (TFG) Somálskej republiky. TFG zahŕňal 275-členný
parlamentný orgán, známy ako dočasný federálny parlament
(TFP). Prezident Yusuf odstúpil koncom roka 2008, zatiaľ čo v



Džibuti prebiehali rozhovory medzi TFG a opozičnou Alianciou
na opätovné oslobodenie Somálska (ARS). V januári 2009, po
vytvorení vlády jednoty TFG-ARS, etiópske vojenské sily,
ktorý vstúpil do Somálska v decembri 2006 s cieľom podporiť
TFG v súvislosti s preddavkami opozičného Súdu islamských
súdov (JIS), sa stiahol z krajiny. TFP sa zdvojnásobil na 550
miest s pridaním 200 ARS a 75 poslancov občianskej
spoločnosti. Rozšírený parlament v januári 2009 vymenoval
Šejcha Šarífa Šejcha Ahmeda, bývalého predsedu JZV a ARS
za prezidenta. Vytvorenie TFG bolo založené na prechodnej
federálnej charte (TFC), ktorá načrtla päťročný mandát vedúci
k vytvoreniu novej somálskej ústave a prechodu na
reprezentatívnu vládu po národných voľbách. V roku 2009
TFP zmenila a doplnila TFC s cieľom rozšíriť mandát TFG do
roku 2011 av roku 2011 somálski predstavitelia súhlasili, že do
augusta 2012 začnú politickú transformáciu.

Geografia - Somálsko

Kde na svete je Somálsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná Afrika, hraničiaci s
Adenským zálivom a Indickým oceánom, východne od Etiópie.
Celková plocha krajiny Somálsko je 637,657 km2, z čoho
627,337 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako



by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
plochými až vlnivými náhornými plošinami stúpajúcimi na kopce
na severe. Somálsko má najnižší bod Indický oceán 0 m,
najvyšší bod Shimbiris 2 466 m. Podnebie je hlavne púšťou;
severovýchodný monzún (december až február), mierne teploty
na severe a horúce na juhu; juhozápadný monzún (máj až
október), horúčavý na severe a horúce na juhu, nepravidelné
zrážky, horúce a vlhké obdobia (tangambili) medzi monzúni.

Obyvatelia - Somálsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Somálsko. To

číslo je: 11,031,386. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? Somálskych 85%, Bantu a ďalších
somálskych 15% (vrátane 30 000 Arabov). Aké sú jazyky v
krajine Somálsko? Somálčanov (úradní podľa dočasnej
federálnej charty z roku 2012) , Arabčina (oficiálna podľa
prechodnej federálnej charty 2012), taliančina, angličtina. A
náboženstvá: sunnitský moslim (islam) (oficiálny podľa
prechodnej federálnej charty 2012). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 18.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 52.8
rok. Kde ľudia žijú v krajine Somálsko? Tu: distribúcia sa v
celej krajine značne líši; najmenej husto osídlené oblasti sú v
severovýchodných a centrálnych oblastiach, ako aj oblasti
pozdĺž kénskej hranice; najľudnatejšie oblasti sa nachádzajú v
mestách Mogadišu, Marka, Boorama, Hargeysa a Baidoa.
Hlavné mestské oblasti krajiny Somálsko sú: Mogadishu



(hlavné mesto) 2,138 milióna; Hargeysa 760 000 (2015).
Vláda a hospodárstvo - Somálsko
Hlavné mesto krajiny Somálsko je Mogadišo a typ vlády

Federálna parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 18 regiónov (NA, singular - gobolka); Awdal,
Bakool, Banaadir, Bari, Bay, Galguduud, Gedo, Hiiraan,
Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, Mudug, Nugaal, Sanaag,
Shabeellaha Hoose, Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Somálsko, dôležité priemyselné
produkty sú ľahký priemysel, vrátane rafináciu cukru, textilu,
bezdrôtové komunikačné. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Banány, cirok, kukurica, kokosové orechy, ryža,
cukrová trstina, mango, sezamové semená, fazuľa; dobytok,
ovce, kozy; ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
hospodárskych zvierat, banány, kože, ryby, uhlie, kovový šrot a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Saudská Arábia
37,2%, Omán 22,7%, SAE 16,3% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú vyrába, ropné produkty, potraviny,
stavebné materiály , qat a najdôležitejšími dovoznými partnermi
sú India 26,3%, Čína 20,8%, Omán 9,1%, Keňa 8,3%,
Turecko 6%, Malajzia 4,3%, Brazília 4,2% (2016). Ako
bohatá je krajina Somálsko a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $neznáme
(2017 odhad). Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt
na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady
na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: neznáme%.

Mapa - Somálsko



 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Južná Afrika

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Južná Afrika.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Južná Afrika. Ale začneme s vlajkou Južná Afrika tu:
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Južná Afrika - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Južná Afrika? Začnime

týmto: Holandskí obchodníci pristáli na južnom cípe dnešnej
Južnej Afriky v roku 1652 a vytvorili miesto medzipristátia na
dráhe korenia medzi Holandskom a Ďalekým východom, ktoré
založilo mesto Kapské Mesto. Po tom, ako Briti obsadili oblasť
Cape of Good Hope v roku 1806, mnohí holandskí osadníci
(Afrikaners, tzv. "Boers" (poľnohospodári) Britmi) trekked na
sever, aby založili svoje vlastné republiky, Transvaal a Orange
Free State. Objav diamantov (1867) a zlata (1886) podnietil
bohatstvo a prisťahovalectvo a zintenzívnil podmanenie
domorodých obyvateľov. Afrikaneri odolali britským zásahom,
ale boli porazení v druhej juhoafrickej vojne (1899-1902);
Britskí a Afrikaneri, ktorí vládli spolu od roku 1910 pod
Juhoafrickou úniou, ktorá sa stala republikou v roku 1961 po
referende o bielom. V roku 1948, Národná strana ovládaná
Afrikanerom bola zvolená do moci a zaviedla politiku
apartheidu - samostatný vývoj rasov - ktorá uprednostnila bielu
menšinu na úkor čiernej väčšiny. Africký národný kongres
(ANC) viedol opozíciu voči apartheidu a mnohí špičkoví lídri
ANC, ako napríklad Nelson Mandela, strávili desaťročia v
juhoafrických väzniciach. Vnútorné protesty a povstania, ako aj
bojkoty niektorých západných národov a inštitúcií, viedli k
prípadnej ochote režimu prejaviť pokojný prechod k
väčšinovému princípu. Prvé viac rasové voľby v roku 1994,



ktoré nasledovali po skončení apartheidu, viedli vo väčšinovom
konaní pod vládou vedenou ANC. Odvtedy sa Južná Afrika
snažila riešiť nerovnováhu v oblasti apartheidu v dôstojnom
bývaní, vzdelávaní a zdravotnej starostlivosti. V roku 2008,
keď prezident Thabo Mbeki odvolal parlament, sa stal
nástupcom ANC hlavou a podpredseda Kgalema Motlanthe ho
zastával ako dočasný prezident. Jacob ZUMA sa stal
prezidentom po tom, ako ANC získala všeobecné voľby v
roku 2009; bol v roku 2014 opätovne zvolený. Jeho vláda bola
vystavená mnohým škandálom, čo v roku 2016 viedlo k ziskom
opozičných strán na obecnej úrovni.

Geografia - Južná Afrika

Kde na svete je Južná Afrika?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika, na južnom konci
kontinentu Afriky. Celková plocha krajiny Južná Afrika je
1,219,090 km2, z čoho 1,214,470 km2 je zem. Takže to je
veľmi veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: obrovská vnútorná náhorná plošina
ohraničená pevnými kopcami a úzkym pobrežným pásom.
Južná Afrika má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší
bod Njesuthi 3 408 m. Podnebie je prevažne semiarídne;
subtropické pozdĺž východného pobrežia; slnečné dni, chladné



noci.

Obyvatelia - Južná Afrika
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Južná Afrika.

To číslo je: 54,841,552. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu?
čierny africký 80,2%, biely 8,4%, farebný 8,8%, indický /
ázijský 2,5%. Aké sú jazyky v krajine Južná Afrika? isiZulu
(oficiálny) 22,7%, isiXhosa (oficiálny) 16%, afrikánsky oficiálny
13.5% 9.1%, Setswana (oficiálny) 8%, Sesotho (oficiálny)
7.6%, Xitsonga (oficiálny) 4.5%, siSwati (oficiálny) 2.5%,
Tshivenda (oficiálny) 2.4%, isiNdebele 2.1% iné 1,6% (2011
est.). A náboženstvá: Protestant 36,6% (kresťanský sionista
11,1%, letničný / charizmatický 8,2%, metodista 6,8%,
holandský reformovaný 6,7%, anglikánsky 3,8%), katolícky
7,1%, moslimský 1,5% ostatné 2,3%, nespecifikované 1,4%,
žiadne 15,1% (2001 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere?
27.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 63.8 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Južná Afrika? Tu: populácia sa sústredila
pozdĺž južného a juhovýchodného pobrežia a vnútrozemia
okolo Petórie; východná polovica krajiny je husto obývaná ako
západný. Hlavné mestské oblasti krajiny Južná Afrika sú:
Johannesburg (zahŕňa Ekurhuleni) 9,399 miliónov; Kapské
Mesto (legislatívny kapitál) 3,66 milióna; Durban 2,901
miliónov; Pretoria (hlavné mesto) 2,059 milióna; Port Elizabeth
1,179 milióna; Vereeniging 1,155 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Južná Afrika



Hlavné mesto krajiny Južná Afrika je Pretoria
(administratívny kapitál); Kapské Mesto (legislatívny kapitál);
Bloemfontein (súdny kapitál) a typ vlády parlamentná republika.
Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 9 provincií;
Východný Cape, slobodný štát, Gauteng, KwaZulu-Natal,
Limpopo, Mpumalanga, Severné Kapsko, Severozápad,
Západné Kapsko. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Južná
Afrika, dôležité priemyselné produkty sú výťažok (najväčší
svetový producent platiny, zlata, chrómu), zhromaždenie
automobilový, kovoobrábanie, stroje, textil, železo a oceľ,
chemikálie, hnojivá, potraviny, obchodná loď stavebné,.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Kukurica, pšenica,
cukrová trstina, ovocie, zelenina; hovädzie mäso, hydina, ovčie
mäso, vlna, mliečne výrobky. Najdôležitejšie vývozné komodity
sú zlato, diamanty, platina, ďalšie kovy a minerály, stroje a
zariadenia a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Čína
9,2%, Nemecko 7,5%, USA 7,4%, Botswana 5%, Namíbia
4,8%, Japonsko 4,6%, Indie 4,3%, Spojené kráľovstvo 4,2%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, chemikálie, ropné produkty, vedecké nástroje,
potraviny a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína
18,1%, Nemecko 11,8%, USA 6,7%, India 4,2% (2016). Ako
bohatá je krajina Južná Afrika a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $13,400
(2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:



16.6% (2016 odhad).
Mapa - Južná Afrika
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Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Španielsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Španielsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Španielsko. Ale začneme s vlajkou Španielsko tu:
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http://mapsguides.com/


Španielsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Španielsko? Začnime týmto:

Španielske mocné svetové ríše zo 16. a 17. storočia v
konečnom dôsledku priniesli velenie mora do Anglicka.
Následné nepokrytie obchodných a priemyselných revolúcií
spôsobilo, že krajina zaostáva za Britániou, Francúzskom a
Nemeckom v hospodárskej a politickej moci. Španielsko
zostalo v prvej a druhej svetovej vojne neutrálne, ale trpelo
zničujúcou občianskou vojnou (1936-39). Mierový prechod k
demokracii po smrti diktátora Francisco Franca v roku 1975 a
rýchla ekonomická modernizácia (Španielsko vstúpilo do EÚ v
roku 1986) poskytlo Španielsku dynamické a rýchlo rastúce
hospodárstvo a urobilo ho globálnym šampiónom slobody a
ľudských práv. Nedávno sa Španielsko prejavilo v dôsledku
vážnej hospodárskej recesie, ktorá sa začala v polovici roka
2008, pričom sa zaznamenali tri ročné roky rastu HDP nad
priemerom EÚ. Nezamestnanosť klesla, ale zostáva vysoká
najmä medzi mládežou. Španielsko je štvrtou najväčšou
ekonomikou eurozóny.

Geografia - Španielsko



Kde na svete je Španielsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhozápadná Európa, lemujúce
Stredozemné more, severný Atlantický oceán, Biskajský záliv a
Pyreneje; juhozápadne od Francúzska. Celková plocha krajiny
Španielsko je 505,370 km2, z čoho 498,980 km2 je zem.
Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: veľké, ploché na rozrezanú
plošinu obklopené drsnými kopcami; Pyreneje na severe.
Španielsko má najnižší bod Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod
Pico de Teide (Tenerife) na Kanárskych ostrovoch 3,718 m.
Podnebie je ; jasné, horúce leto v interiéri, miernejšie a zakalené
pozdĺž pobrežia; oblačno, studené zimy v interiéri, oblačno a
chladné pozdĺž pobrežia.

Obyvatelia - Španielsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Španielsko. To

číslo je: 48,958,159 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? kompozícia stredomorských a severských typov.
Aké sú jazyky v krajine Španielsko? Castilian španielčina
(oficiálne celoštátne) 74%, katalánčina (úradník v Katalánsku,
Baleárske ostrovy, (vo Valencii) 17%, Galícijčania (úradníci v



Galícii) 7%, Baskicko (úradník v Baskicku a Baskicko-región
Navarra) 2%, Aranese severozápadnom rohu Katalánska (Vall
d'Aran) spolu s katalánskymi,. A náboženstvá: Rímskokatolícky
67,8%, ateista 9,1%, iní 2,2%, neveriaci 18,4%,
nespecifikovaný 2,5% (2016 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 42.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 81.8
rok. Kde ľudia žijú v krajine Španielsko? Tu: S výnimkou
Madrid, Sevilla a Zaragoza, najväčší mestské aglomerácie sa
nachádzajú pozdĺž pobrežia Stredozemného a Atlantického
oceánu; početné menšie mestá sú rozmiestnené v celom interiéri
a odrážajú španielske poľnohospodárske dedičstvo; husté
osídlenie sa nachádza okolo hlavného mesta Madridu, rovnako
ako prístavné mesto Barcelona. Hlavné mestské oblasti krajiny
Španielsko sú: Madrid (kapitál) 6.199 miliónov; Barcelona
5,258 milióna; Valencia 810 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Španielsko
Hlavné mesto krajiny Španielsko je Madrid a typ vlády

parlamentná ústavná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 17 autonómnych spoločenstiev (communidades
autonomas, singular - comunidad autonoma) a 2 autonómnych
miest (ciudades autonomas, singular - ciudad autonoma);
Andalucia; Aragon; Asturias; Kanárske ostrovy (Kanárske
ostrovy); Cantabria; Castilla-La Mancha; Castilla-Leon;
Katalánsko (kastilské), Katalánsko (katalánčina), Catalonha
(Aranese) [Katalánsko]; Ceuta; Comunidad Valenciana
(kastilský), Comunitat Valenciana (Valencia) [Valencijské



spoločenstvo]; Extremadura; Galicia; Illes Baleares (Baleárske
ostrovy); La Rioja; madrid; Melilla; Murcia; Navarra
(kastilská), Nafarroa (Baskicko) [Navarsko]; Pais Vasco
(kastílsky), Euskadi (Baskicko) [Baskicko]. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Španielsko, dôležité priemyselné produkty
sú textil a odevy (vrátane obuvi), potravín a nápojov, kovy a
kovové výroby, chemikálie, stavba lodí, automobilov, strojov,
cestovný ruch, hliny a žiaruvzdorných výrobkov, obuvi,
farmaceutických výrobkov, zdravotníckych prístrojov. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú obilia, zeleniny, olív, hrozna,
cukrovej repy , citrus; hovädzie mäso, bravčové mäso, hydina,
mliečne výrobky; ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
strojov, motorových vozidiel ; potraviny, liečivá, lieky, ostatné
spotrebné tovary a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Francúzsko 15,2%, Nemecko 11,4%, Taliansko 7,8%,
Spojené kráľovstvo 7,6%, Portugalsko 7%, USA 4,4%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, palivá, chemikálie, spotrebný tovar, meracie a
kontrolné prístroje a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Nemecko 14,7%, Francúzsko 12%, Čína 7,1%, Taliansko
6,7%, Holandsko 5,2%, Spojené kráľovstvo 4,4% (2016).
Ako bohatá je krajina Španielsko a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $38,200
(2017 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 21.1% (2012 odhad).



Mapa - Španielsko
 

Veľmi odporúčame
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Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Srí Lanka.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Srí Lanka. Ale začneme s vlajkou Srí Lanka tu:
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Srí Lanka - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Srí Lanka? Začnime týmto:

Prvý Sinhálci prišli na Srí Lanku neskoro v 6. storočí pred
naším letopočtom, pravdepodobne zo severnej Indie.
Budhizmus bol predstavený približne v roku 250 pnl a prvé
kráľovstvo sa rozvíjalo v mestách Anuradhapura (približne od
roku 200 pred nl po približne 1000 rokov AD) a Polonnaruwa
(približne od 1070 do 1200). V 14. storočí juhoindická
dynastia založila tamilské kráľovstvo na severe Srí Lanky.
Portugalčania ovládali pobrežné oblasti ostrova v 16. storočí a
holanďania v 17. storočí. Ostrov bol postúpený Britom v roku
1796, stal sa korunou kolónie v roku 1802, a bol formálne
zjednotený pod britskou vládou do roku 1815. Ako Ceylon, to
stalo nezávislé v roku 1948; jeho názov sa zmenilo na Srí Lanku
v roku 1972. Prevažujúce napätie medzi sinhálskou väčšinou a
tamilskými separatistmi vybuchlo do vojny v roku 1983. Po
dvoch desaťročiach bojov, vláda a oslobodzujúci tigri Tamil
Eelam (LTTE) formalizovali prímerie v februári 2002, pričom
Nórsko sprostredkovalo mierové rokovania. Tak LTTE, ako aj
vláda neoficiálne zrušili prímerie a násilie medzi LTTE a
vládnymi silami sa v roku 2006 zintenzívnilo, ale vláda znovu
získala kontrolu nad východnou provinciou v roku 2007. Vláda
oficiálne odstúpila od dohody o prímerí v januári 2008 av máji
2009 boli pozostatky LTTE porazené. Od ukončenia konfliktu
vláda schválila ambiciózny program projektov hospodárskeho
rozvoja, z ktorých mnohé sú financované z pôžičiek od vlády



Číny. Okrem snahy o rekonštrukciu svojej ekonomiky, vláda
presídlila viac ako 95% tých civilistov vysídlených počas
záverečnej fázy konfliktu a prepustila prevažnú väčšinu bývalých
bojovníkov LTTE zachytených vládnymi bezpečnostnými silami.
Pomalý pokrok pokračuje v spornejších a politicky náročných
otázkach, ako je dosiahnutie politickej dohody s volenými
predstaviteľmi Tamilu a zodpovednosť za osoby, ktoré boli
údajne zapojené do porušovania ľudských práv a iných
zneužívaní počas konfliktu.

Geografia - Srí Lanka

Kde na svete je Srí Lanka?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Ázia, ostrov v Indickom
oceáne, južne od Indie. Celková plocha krajiny Srí Lanka je
65,610 km2, z čoho 64,630 km2 je zem. Takže to nie je veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: prevažne nízky, rovinatý až po rovinu; hory v
juhozápadnom prostredí. Srí Lanka má najnižší bod Indický
oceán 0 m, najvyšší bod Pidurutalagala 2 524 m. Podnebie je
tropický monzún; severovýchodný monzún (december až
marec); juhozápadný monzún (jún až október).

Obyvatelia - Srí Lanka
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Srí Lanka. To



číslo je: 22,409,381 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Sinhalese 74,9%, Srí Lanky Tamil 11,2%, Srí
Lanky Moors 9,2%, Indický Tamil 4,2%, ostatné 0,5% (2012
est.). Aké sú jazyky v krajine Srí Lanka? Sinhala (oficiálny a
štátny jazyk) 74%, tamil (oficiálny a štátny jazyk) 18%, iní 8%.
A náboženstvá: budhisti (oficiálni) 70,2%, hinduisti 12,6%,
moslimskí 9,7%, rímsky katolík 6,1% % (2012 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 32.8 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 76.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Srí Lanka?
Tu: Obyvateľstvo je primárne sústredené v širokom mokrom
pásme v juhozápadnom, mestských centrách pozdĺž
východného pobrežia a na polostrove Jaffna na severe. Hlavné
mestské oblasti krajiny Srí Lanka sú: Sri Jayewardenepura
Kotte (legislatívny kapitál ) 128 000 (2014); Colombo (hlavné
mesto) 707 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Srí Lanka
Hlavné mesto krajiny Srí Lanka je Colombo (obchodné

imanie); Srí Jayewardenepura Kotte (administratívny kapitál) a
typ vlády prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 provincií; Strednej, východnej, North Central,
Northern, North Western, Sabaragamuwa, Southern, Uva,
Western. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Srí Lanka, dôležité
priemyselné produkty sú spracovanie rýb z gumy, čaju, kokosu,
tabaku a iných poľnohospodárskych komodít; telekomunikácie,
poistenie, bankovníctvo; cestovný ruch, lodná doprava; odevy,
textil; cement, rafinácia ropy, služby informačných technológií,



stavebníctvo. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Ryža,
cukrová trstina , zrná, strukoviny, olejnaté semená, koreniny,
zelenina, ovocie, čaj, guma, kokosové orechy; mlieko, vajcia,
koža, hovädzie mäso;. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
textil a odevy, čaj a koreniny; gumené výrobky; drahokamy;
kokosové výrobky, ryby a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú USA 27,3%, Spojené kráľovstvo 10,2%, India
7,3%, Nemecko 5%, Taliansko 4,2% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú ropa, textil, stroje a dopravné zariadenia,
stavebné materiály, minerálne výrobky, potraviny a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú India 21.7%, Čína
12.1%, SAE 6.1% Singapur 5,9%, Japonsko 5,4% (2016).
Ako bohatá je krajina Srí Lanka a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $13,000
(2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
6.7% (2012 odhad).

Mapa - Srí Lanka
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Sudán

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Sudán.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Sudán. Ale začneme s vlajkou Sudán tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Sudán - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Sudán? Začnime týmto:

Vojenské režimy uprednostňujúce vlády orientované proti
islamskej vláde dominovali národnej politike od nezávislosti od
anglo-egyptskej vlády v roku 1956. Sudán bol zapletený do
dvoch dlhších občianskych vojen počas väčšiny zvyšku 20.
storočia. Tieto konflikty spočívali v severnej ekonomickej,
politickej a sociálnej nadvláde väčšinou nemoslimských a
neabsolvujúcich južných Sudánov. Prvá občianska vojna
skončila v roku 1972, ale v roku 1983 vypukla. Rokovania o
mieri nadobudli dynamiku v rokoch 2002-04 s podpisom
niekoľkých dohôd. Posledná komplexná mierová dohoda
Sever / Juh (CPA), ktorá bola podpísaná v januári 2005, udelila
už šesť rokov autonómiu južných povstalcov, po ktorej
nasledovalo referendum o nezávislosti Južného Sudánu.
Referendum sa uskutočnilo v januári 2011 a naznačilo ohromnú
podporu nezávislosti. Južný Sudán sa stal nezávislým dňa 9. júla
2011. Sudán a Južný Sudán musia ešte plne implementovať
bezpečnostné a hospodárske dohody podpísané v septembri
2012 týkajúce sa normalizácie vzťahov medzi oboma krajinami.
Záverečná dispozícia sporného regiónu Abyei sa má tiež
rozhodnúť. Po nezávislosti južného Sudánu sa medzi vládou a
Sudánskym ľudovým oslobodzovacím hnutím v severnej časti
Južných Kordofánov a štátov Modrého Nilu (spoločne známy
ako dve oblasti) vypuklo konflikt a vyústilo do 1,1 milióna osôb
vysídlených vnútorne alebo ťažko postihnutých osôb, ktoré



potrebujú humanitárnu pomoc pomoc. V západnom regióne
Dárfúru v roku 2003 vypukol samostatný konflikt, ktorý
vymanil takmer 2 milióny ľudí a spôsobil tisíce úmrtí. Boj v
oboch oblastiach a v Dárfúre medzi vládnymi silami a opozíciou
z veľkej časti ustúpil, civilné obyvateľstvo je však postihnuté
násilím na nízkej úrovni vrátane medzibezpečného konfliktu a
banditismu, čo je vo veľkej miere výsledkom slabého právneho
štátu. OSN a Africká únia spoločne viedli operáciu na udržanie
mieru v Dárfúre (Unamid) od roku 2007. Jednotky na udržanie
mieru sa snažili vyriešiť neistotu v Dárfúre a čoraz viac sa stali
terčom útokov ozbrojených skupín. Sudán tiež čelil prílevu
utečencov zo susedných krajín, najmä z Etiópie, Eritrey, Čadu,
Stredoafrickej republiky a Južného Sudánu. Ozbrojený konflikt,
zlá dopravná infraštruktúra a popieranie prístupu vlády aj
ozbrojenej opozície zabránili poskytovaniu humanitárnej pomoci
postihnutému obyvateľstvu. OSN a Africká únia spoločne viedli
operáciu na udržanie mieru v Dárfúre (Unamid) od roku 2007.
Jednotky na udržanie mieru sa snažili vyriešiť neistotu v Dárfúre
a čoraz viac sa stali terčom útokov ozbrojených skupín. Sudán
tiež čelil prílevu utečencov zo susedných krajín, najmä z Etiópie,
Eritrey, Čadu, Stredoafrickej republiky a Južného Sudánu.
Ozbrojený konflikt, zlá dopravná infraštruktúra a popieranie
prístupu vlády aj ozbrojenej opozície zabránili poskytovaniu
humanitárnej pomoci postihnutému obyvateľstvu. OSN a
Africká únia spoločne viedli operáciu na udržanie mieru v
Dárfúre (Unamid) od roku 2007. Jednotky na udržanie mieru sa
snažili vyriešiť neistotu v Dárfúre a čoraz viac sa stali terčom
útokov ozbrojených skupín. Sudán tiež čelil prílevu utečencov



zo susedných krajín, najmä z Etiópie, Eritrey, Čadu,
Stredoafrickej republiky a Južného Sudánu. Ozbrojený konflikt,
zlá dopravná infraštruktúra a popieranie prístupu vlády aj
ozbrojenej opozície zabránili poskytovaniu humanitárnej pomoci
postihnutému obyvateľstvu. Sudán tiež čelil prílevu utečencov
zo susedných krajín, najmä z Etiópie, Eritrey, Čadu,
Stredoafrickej republiky a Južného Sudánu. Ozbrojený konflikt,
zlá dopravná infraštruktúra a popieranie prístupu vlády aj
ozbrojenej opozície zabránili poskytovaniu humanitárnej pomoci
postihnutému obyvateľstvu. Sudán tiež čelil prílevu utečencov
zo susedných krajín, najmä z Etiópie, Eritrey, Čadu,
Stredoafrickej republiky a Južného Sudánu. Ozbrojený konflikt,
zlá dopravná infraštruktúra a popieranie prístupu vlády aj
ozbrojenej opozície zabránili poskytovaniu humanitárnej pomoci
postihnutému obyvateľstvu.

Geografia - Sudán

Kde na svete je Sudán? Umiestnenie
tejto krajiny je severovýchodnej Afrike, ktorá hraničí s
Červeným morom, medzi Egyptom a Eritreou. Celková plocha
krajiny Sudán je 1,861,484 km2, z čoho neznáme je zem. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
všeobecne plochá, bezvýznamná rovina; poušť dominuje na



severe. Sudán má najnižší bod Červené more 0 m, najvyšší bod
Jabal Marrah 3,042 m. Podnebie je teplé a suché; suchá púšť;
dažďová sezóna sa líši podľa regiónov (od apríla do
novembra).

Obyvatelia - Sudán
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Sudán. To

číslo je: 37,345,935 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Arab (približne 70%), Fur, Beja, Nuba, Fallata.
Aké sú jazyky v krajine Sudán? arabčina (oficiálna), angličtina
(oficiálny), Nubian, Ta Bedawie, Fu. A náboženstvá: sunnitský
moslim, malá kresťanská menšina. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 19.9 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 64.4
rok. Kde ľudia žijú v krajine Sudán? Tu: s výnimkou pásky
osídlenia, ktorá zodpovedá brehu Nílu, severný Sudán, ktorý sa
rozprestiera v suchom Sahare, je riedko osídlený; bohatšia
vegetácia a širší prístup k vode zvyšuje rozšírenie obyvateľstva
na juhu a rozširuje obytný rozsah pozdĺž takmer celej hranice s
južným Sudánom; značná oblasti populácie sa nachádzajú v
okolí Chartúme, juhovýchodnej medzi modrou a bielou Níl
rieky, a througout South darf. Hlavné mestské oblasti krajiny
Sudán sú: Chartúme (kapitál) 5129000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Sudán
Hlavné mesto krajiny Sudán je Chartúme a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 18 štátov (wilayat, singular - wilayah); Modrý Níl,



Central Darfúr, East Darfúr, Gedaref, Gezira, Kassala,
Khartoum, Severnej Dárfúr, Severná Kordofan, Northern,
Červené more, rieka Níl, Sennar, Južný Darfur, Južnej
Kordofan, Západný Darfur, West Kordofan, White Nile.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Sudán, dôležité priemyselné
produkty sú oleje, bavlnu, textil, cement, jedlé oleje, cukor,
destilácia mydla, obuv, rafinácia ropy, liečivá, výzbroj, montáž
automobilov / ľahkých vozidiel, frézovanie. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú bavlna, arašidy, cirok, proso,
pšenica arabská guma, cukrová trstina, maniok ), mango,
papája, banány, sladké zemiaky, sezamové semená; živočíšne
krmivo, ovčie a ostatné živočíšne. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú zlato; ropa a ropné produkty; bavlna, sezam,
hospodárske zvieratá, arašidy, arabská guma, Suga a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú UAE 42,9%, Saudská
Arábia 19,5%, Egypt 15,9% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú potraviny, výrobky spracovateľského priemyslu,
rafinérie a dopravné prostriedky, lieky, chemikálie, textil,
pšenica a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú UAE 15,4%,
India 11,2 %, Egypt 10,4%, Saudská Arábia 9,2%, Turecko
8,9%, Japonsko 5% (2016). Ako bohatá je krajina Sudán a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $4,600 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 46.5% (2009 odhad).

Mapa - Sudán



 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Surinam

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Surinam.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Surinam. Ale začneme s vlajkou Surinam tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Surinam - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Surinam? Začnime týmto:

Najprv skúmaný Španielmi v 16. storočí a neskôr usadený v
angličtine v polovici 17. storočia, Surinam sa stal holandskou
kolóniou v roku 1667. S zrušením afrického otroctva v roku
1863 boli dovezení pracovníci z Indie a Javy. Holandsko udelilo
kolónii nezávislosť v roku 1975. O päť rokov neskôr bola
civilná vláda nahradená vojenským režimom, ktorý čoskoro
deklaroval Surinam socialistickú republiku. Pokračovala v
kontrole prostredníctvom série nominálnych civilných správ až
do roku 1987, keď medzinárodný tlak nakoniec prinútil
demokratické voľby. V roku 1990 armáda zvrhla civilné
vedenie, ale demokraticky zvolená vláda - štvorstranová
koalícia - sa vrátila k moci v roku 1991. Koalícia sa rozšírila na
osem strán v roku 2005 a vládla až do augusta 2010, keď voliči
vrátili bývalého vojenského vodcu Desire Bouterse a jeho
opozičnú koalíciu k moci. Prezident Bouterse bol opätovne
zvolený v roku 2015.

Geografia - Surinam



Kde na svete je Surinam? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná Južná Amerika, hraničiaca so severným
Atlantickým oceánom, medzi Francúzskou Guyanou a
Guyanou. Celková plocha krajiny Surinam je 163,820 km2, z
čoho 156,000 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
valcované; úzky pobrežné roviny s močiare. Surinam má
najnižší bod nemenovanej umiestnenie v pobrežnom prostého
-2 m, najvyšší bod Juliana Top 1230. Podnebie je tropických;
moderovanými obchodnými vetrami, ktoré sú.

Obyvatelia - Surinam
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Surinam. To

číslo je: 591,919 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Hindustani (tiež známi lokálne ako "východní
Indiáni", ich predkovia emigrovali zo severnej Indie v druhej
polovici 19. storočia), 27,4%, "Maroon" (ich africkí predkovia
boli prinútení do krajiny v 17. a 18. storočí ako otroci a unikol
do interiéru) 21,7%, kreolský (zmiešaný biely a čierny) 15,7%,
Javanský 13,7%, zmiešaný 13,4%, iný 7,6%, nespecifikovaný
0,6% (2012 est.). Aké sú jazyky v krajine Surinam? holandský



(oficiálny) Tongo (Surinamese, niekedy nazývané Taki-Taki, je
rodným jazykom Creoles a väčšinou mladšieho obyvateľstva a
medzi ostatnými je lingua franca), karibský Hindustani (dialekt
hindského), javánsky. A náboženstvá: Protestant 23,6%
(vrátane evanjelikálnej 11,2%, moravskej 11,2%, reformovanej
.7%, luteránskej .5%), hinduistického 22,3%, rímskokatolíckej
21,6%, moslimskej 13,8%, inej kresťanskej 3,2%, Winti 1,8%,
svedok Jehovovcov 1,2% , iné 1,7%, žiadne 7,5%,
nešpecifikované 3,2% (v roku 2012). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 29.8 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 72.5
rok. Kde ľudia žijú v krajine Surinam? Tu: obyvateľov
sústredených pozdĺž najdlhšieho pobrežného pásma; zvyšok
krajiny je riedko osídlený. Hlavné mestské oblasti krajiny
Surinam sú: Paramaribo (hlavné mesto) 234 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Surinam
Hlavné mesto krajiny Surinam je Paramaribo a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 10 okresov (distrikten, singular - distrikt);
Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie,
Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Surinam, dôležité priemyselné produkty sú
bauxit a ťažba zlata, výroba oxidu hlinitého; Olej, krátiť,
potravinárstvo, rybolov. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú , banány, palmové jadrá, kokosové orechy, plantains,
arašidy; hovädzie mäso, kurčatá; krevety; lesné produkty.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú Hlinitý, zlato, ropa, drevo,



krevety a ryby, ryža, banány, a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Švajčiarsko 28,3%, UAE 27,1%, Belgicko 9,1%,
Guyana 9%, v USA 4,7% , Trinidad a Tobago 4,5% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú kapitálové vybavenie,
ropa, potraviny, bavlna, spotrebný tovar a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú USA 21,2%, Holandsko 10,9%, Čína
10,5%, Trinidad a Tobago 10,1%, Svätá Lucia 7%. Ako
bohatá je krajina Surinam a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $13,900 (2017
odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 70% (2002
odhad).

Mapa - Surinam
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Svazijsko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Svazijsko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Svazijsko. Ale začneme s vlajkou Svazijsko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Svazijsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Svazijsko? Začnime týmto:

Autonómia pre Swazov v južnej Afrike bola zaručená Britmi
koncom 19. storočia; nezávislosť bola udelená v roku 1968.
Študentské a pracovné nepokoje v 90-tych rokoch tlačili kráľa
Mswatiho III., posledného absolútneho monarchu Afriky, aby
neochotne dovolil politickú reformu a väčšiu demokraciu, aj
keď sa v posledných rokoch vrátil k týmto sľubom. Ústava
vstúpila do platnosti v roku 2006, ale právny štatút politických
strán nebol definovaný a ich stav zostáva nejasný. Svazijsko
prekonalo Botswanu ako krajinu s najvyššou známou
prevalenciou HIV / AIDS na svete.

Geografia - Svazijsko

Kde na svete je Svazijsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika, medzi Mozambikom
a Južnou Afrikou. Celková plocha krajiny Svazijsko je 17,364
km2, z čoho 17,204 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou hory a kopce; niektoré mierne svahovité



roviny. Svazijsko má najnižší bod Veľká rieka Usutu 21 m,
najvyšší bod Emblem 1862 m. Podnebie je pohybuje od
tropických po blízke mierne.

Obyvatelia - Svazijsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Svazijsko. To

číslo je: 1,467,152. Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto žije tu?
afrických 97%, európskych 3% v. Aké sú jazyky v krajine
Svazijsko? angličtine (oficiálne, používané pre vládne podniky),
siSwati (oficiálne). A náboženstvá: Kresťanské 90% (sionista -
zmes kresťanstva a pôvodného bohoslužby predkov - 40%,
rímskokatolícke 20%, ďalších 30% - anglikánsky, metodista,
mormon, svedok Jehovovi), moslimská 2%, ostatné 8% (2015
est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 21.7 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 52.1 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Svazijsko? Tu: Pretože jeho hornatý terén je rozdelenie
obyvateľstva nerovnomerné v celej krajine a sústreďuje sa
predovšetkým v údoliach a rovinách. Hlavné mestské oblasti
krajiny Svazijsko sú: Mbabane (hlavné mesto) 66 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Svazijsko
Hlavné mesto krajiny Svazijsko je Mbabane

(administratívny kapitál); Lobamba (kráľovský a legislatívny
kapitál) a typ vlády absolútna monarchia. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 4 regióny; Hhohho, Lubombo, Manzini,
Shiselweni. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Svazijsko, dôležité
priemyselné produkty sú nealkoholický nápoj koncentráty,



uhlie, lesníctvo, cukor spracovania, textil a odevy. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Cukrová trstina, kukurica,
bavlna, citrusové plody, ananás, hovädzí dobytok, kozy.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú nealkoholický nápoj
koncentráty, cukor, drevo, bavlnenej priadze, chladničky,
citrusy a konzervované ovocie a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Juhoafrická republika 87,1%, Namíbia 4%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú motorové vozidlá,
stroje, dopravné prostriedky, potraviny, ropné produkty,
chemické látky a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Južná
Afrika 60,3%, Čína 5,3%, Mozambik 5,1% (2016). Ako
bohatá je krajina Svazijsko a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $9,900
(2017 odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
63% (2010 odhad).

Mapa - Svazijsko
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Švédsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Švédsko? Začnime týmto:

Vojenská sila počas 17. storočia sa Švédsko nezúčastnilo
žiadnej vojny počas dvoch storočí. V oboch svetových vojnách
sa zachovala ozbrojená neutralita. Švédsky dlhoročný úspešný
ekonomický vzorec kapitalistického systému, ktorý sa spája s
dôležitými prvkami sociálnej starostlivosti, bol v 90-tych rokoch
napadaný vysokou nezamestnanosťou a v rokoch 2000-02 a
2009 globálnym hospodárskym poklesom, ale fiškálna
disciplína v posledných rokoch umožnila krajine počasie
ekonomické rozdiely. Švédsko vstúpilo do EÚ v roku 1995, ale
verejnosť odmietla zavedenie eura v referende v roku 2003.

Geografia - Švédsko

Kde na svete je Švédsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Severná Európa, hraničiaca s
Baltským morom, Botnickým zálivom, Kattegatom a
Skagerrakom, medzi Fínskom a Nórskom. Celková plocha
krajiny Švédsko je 450,295 km2, z čoho 410,335 km2 je zem.



Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou ploché alebo jemne
valcovanie nížiny; hory na západe. Švédsko má najnižší bod
rekultivovaný záliv jazera Hammarsjon, blízko Kristianstadu
-2,4 m, najvyšší bod Kebnekaise 2 111 m. Podnebie je mierne
na juhu s chladnými, zamračenými zimami a chladnými,
čiastočne zamračenými letami; subarctic na sever.

Obyvatelia - Švédsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Švédsko. To

číslo je: 9,960,487 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? domorodé obyvateľstvo:
Švédov s fínskymi a Samiovými menšinami; najčastejšie krajiny
pôvodu medzi prisťahovalcami: Fínsko, Sýria, Irak, Poľsko,
Irán. Aké sú jazyky v krajine Švédsko? Švédsky (oficiálny). A
náboženstvá: Švédska (Luteránska) 63%, iná (vrátane
rímskokatolíckych, ortodoxných, baptistických, moslimských,
židovských a budhistických) 17% 2016 est.). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 41.2 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 82.1 rok. Kde ľudia žijú v krajine Švédsko? Tu: Väčšina
Švédov žije na juhu, kde je miernejšie podnebie a lepšie
prepojenie s kontinentálnou Európou; zoskupenia obyvateľstva
sa nachádzajú pozdĺž pobaltského pobrežia na východe;
vnútorné oblasti severu ostávajú riedko osídlené. Hlavné
mestské oblasti krajiny Švédsko sú: Štokholm (hlavné mesto)
1,486 milióna (2015).



Vláda a hospodárstvo - Švédsko
Hlavné mesto krajiny Švédsko je Štokholm a typ vlády

parlamentná ústavná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 21 okresov (lan, singulárne a množné číslo);
Blekinge, Dalarna, Gavleborg, Gotland, Halland, Jamtland,
Jonkoping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Orebro,
Ostergotland, Skane, Sodermanland, Stockholm, Uppsala,
Varmland, Vasterbotten, Vasternorrland, Vastmanland, Vastra
Gotaland. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Švédsko, dôležité
priemyselné produkty sú železa a ocele, presné zariadenia
(ložiská, rozhlasové a telefónne súčiastky, zbrane), drevná
buničina a výrobky z papiera, spracované potraviny, motorové
vozidlá. Dôležité poľnohospodárske produkty sú jačmeň,
pšenica, cukrová repa; mäso, mlieko. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú strojárstvo 35%, motorové vozidlá, papierenské
výrobky, celulóza a drevo, výrobky z železa a ocele, chemikálie
(2012 est.) a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Nemecko 10,6%, Nórsko 10,4%, USA 7,3%, Dánsko 7%,
Fínsko 6,8%, Veľká Británia 6% 5,4%, Belgicko 4,7%,
Francúzsko 4,4% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
stroje, ropa a ropné produkty, chemikálie, motorové vozidlá,
železo a oceľ; potraviny, odevy a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Nemecko 18,8%, Holandsko 8,2%, Nórsko
7,8%, Dánsko 7,6%, Čína 5,6%, Spojené kráľovstvo 5,2%,
Belgicko 4,6%, Fínsko 4,5%, Francúzsko 4,1%. Ako bohatá
je krajina Švédsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $51,300 (2017
odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme,



že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 15% (2014 odhad).

Mapa - Švédsko
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mapa Švajčiarsko. Ale začneme s vlajkou Švajčiarsko tu:
 

Švajčiarsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Švajčiarsko? Začnime

týmto: Švajčiarska konfederácia bola založená v roku 1291 ako
obranná aliancia medzi tromi kantónmi. V nasledujúcich rokoch
sa do pôvodných troch pripojili aj ďalšie lokality. Švajčiarska
konfederácia zabezpečila svoju nezávislosť od Svätej rímskej
ríše v roku 1499. Ústava z roku 1848, následne upravená v
roku 1874, nahradila konfederáciu centrálnou federálnou
vládou. Zvrchovanosť a neutralita Švajčiarska sú už dlho ctí
veľké európske mocnosti a krajina nebola zapojená do žiadnej
z dvoch svetových vojen. Politická a hospodárska integrácia
Európy za uplynulé polstoročie, ako aj úloha Švajčiarska v
mnohých organizáciách OSN a medzinárodných organizáciách
posilnili vzťahy Švajčiarska so svojimi susedmi. V roku 2002 sa
však oficiálne nestala členom OSN.

Geografia - Švajčiarsko

Kde na svete je Švajčiarsko?



Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Európa, východne od
Francúzska, severne od Talianska. Celková plocha krajiny
Švajčiarsko je 41,277 km2, z čoho 39,997 km2 je zem. Takže
to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: najmä v horách (Alpy na juhu, Jura na
severozápade) s centrálnou plošinou z kopcovitých kopcov,
rovin a veľkých jazier. Švajčiarsko má najnižší bod Jazero
Maggiore 195 m, najvyšší bod Dufourspitze 4,634 m. Podnebie
je mierne, ale mení sa nadmorská výška; studené, zamračené,
daždivé / zasnežené zimy; chladné až teplé, zakalené, vlhké letá
s príležitostnými prehánkami.

Obyvatelia - Švajčiarsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Švajčiarsko.

To číslo je: 8,236,303 (7/2017 odhad). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? nemecký 65%,
francúzsky 18%, taliansky 10%, Romansch 1%, iný 6%. Aké
sú jazyky v krajine Švajčiarsko? Nemecký (alebo švajčiarsky
nemecky) (oficiálny) 63%, francúzsky (oficiálny) 22,7%,
taliansky (úradný) 8,1%, anglický 4,9%, portugalský 3,7%,
albánsky 3%, srbochorvátsky 2.4% úradníci) 0,5%, iní 7,1%.
A náboženstvá: rímskokatolíci 37,3%, protestanti 24,9%, iní
kresťania 5,8%, moslimskí 5,1%, iní 1,4%, židovskí 0,2%,
žiadny 23,9%, nespecifikovaný 1,3% (2015 est.). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 42.4 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 82.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine



Švajčiarsko? Tu: Rozdelenie obyvateľstva zodpovedá
vyvýšeniu so severnými a západnými oblasťami, ktoré sú oveľa
silnejšie osídlené; vyššie Alpy južného. Hlavné mestské oblasti
krajiny Švajčiarsko sú: hranicného vyrovnania Zurich 1.246
miliónov; BERN (hlavné mesto) 358 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Švajčiarsko
Hlavné mesto krajiny Švajčiarsko je Bern a typ vlády

Federálna republika (formálne konfederácia). Poďme sa
pozrieť na správne rozdelenie - 26 kantónov (kantóny,
singulárne - kantón vo francúzštine, kantóny, singulárne - kantón
v taliančine, Kantone, singulárne - kantón v nemčine); Aargau,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Berlín / Bern, Fribourg / Freiburg,
Geneva, Glarus, Graubünden / Grigioni / Grischun, Jura,
Luzern, Neuchatel, Schwyz , Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri,
Valais / Wallis, Vaud, Zug, Zuerich. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Švajčiarsko, dôležité priemyselné produkty sú strojov,
chemikálie, hodinky, textil, presné nástroje, cestovný ruch,
bankovníctvo, poistenie, liečivá. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú zrná, ovocie, zelenina; mäso, vajcia, mliečne
výrobky. Najdôležitejšie vývozné komodity sú strojné
zariadenia, chemikálie, kovy, hodinky, poľnohospodárske
produkty a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Nemecko
14,4%, v USA o 12,1%, Veľká Británia 10,7%, Čína 9%,
Hong Kong 6,1%, Francúzsko 5,8%, Talianska 4,9%, Indie
4,8% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje,
chemikálie, vozidlá , kovy; poľnohospodárske výrobky, textílie
a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Nemecko 19,4%,



USA 9%, Taliansko 7,4%, Spojené kráľovstvo 7,1%, Spojené
arabské emiráty 6,2%, Francúzsko 6,1%, Čína 4,7% (2016).
Ako bohatá je krajina Švajčiarsko a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $61,400
(2017 odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere bohatí.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 6.6% (2014 odhad).

Mapa - Švajčiarsko
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Sýria - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Sýria? Začnime týmto: Po

prvej svetovej vojne získala Francúzsko mandát nad severnou
časťou bývalej provincie Sýrie v Osmanskej ríši. Francúzsko
spravovalo oblasť ako Sýria až do udelenia jej nezávislosti v
roku 1946. Nová krajina nemala politickú stabilitu a zažila sériu
vojenských prevratov. Sýria zjednotila s Egyptom vo februári
1958 a vytvorila tak Spojenú arabskú republiku. V septembri
1961 sa tieto dve jednotky oddelili a Sýrska arabská republika
sa obnovila. V arabsko-izraelskej vojne v roku 1967 Sýria
stratila oblasť Golanských výšin do Izraela. Počas
deväťdesiatych rokov uskutočnili Sýria a Izrael príležitostné,
hoci neúspešné, mierové rozhovory o svojom návrate. V
novembri 1970 Hafiz al-ASAD, člen socialistickej strany Ba'th
a menšina seklaw Alawi, zaujal moc v krvavom prevratu a
priniesol politickú stabilitu do krajiny. Po smrti prezidenta Hafiz
al-ASAD bol jeho syn Bashar al-ASAD schválený ako
prezident populárnym referendom v júli 2000. Sýrske jednotky
- vyslania v Libanone od roku 1976 v údajnej mierovej úlohe -
boli stiahnuté v apríli 2005. Počas konfliktu medzi Izraelom a
Hizballáhom v júli až auguste 2006, Sýria umiestnila svoje
ozbrojené sily do pohotovosti, ale nezasahovala priamo v mene
svojho spojenca Hizballáh. V máji 2007 bolo druhé funkčné
obdobie Bashara al-ASADa prezidenta schválené ľudovým
referendom. Ovplyvnené veľkými povstaniami, ktoré začali inde



v regióne a ktoré sa spájajú s ďalšími sociálnymi a
hospodárskymi faktormi, v marci 2011 prvej vypukli
protiústavné protesty v južnej provincii Dar'a, pričom
demonštranti požadovali zrušenie obmedzujúceho núdzového
zákona umožňujúceho zatknutie bez náboj, legalizácia
politických strán a odstránenie skorumpovaných miestnych
úradníkov. Demonštrácie a násilné nepokoje sa šírili po celej
Sýrii s kolísaním veľkosti a intenzity protestov. Vláda reagovala
na nepokoje s kombináciou koncesií - vrátane zrušenia
núdzového zákona, nových zákonov umožňujúcich nové
politické strany a liberalizácie miestnych a národných volieb - as
vojenskou silou a zadržiavaním. Úsilie vlády o potlačenie
nepokojov a ozbrojenej opozičnej činnosti viedlo k rozšíreným
konfliktom medzi vládnymi silami, ich spojencami a opozičnými.
Medzinárodný tlak na režim ASAD sa po konci roka 2011
zintenzívnil, keďže arabská liga, EÚ, Turecko a USA rozšírili
ekonomické sankcie voči režimu a tým subjektom, ktoré ho
podporujú. V decembri 2012 sýrska národná koalícia, bolo
uznané viac ako 130 krajinami ako jediný zákonný zástupca
sýrskeho ľudu. V septembri 2015 Rusko začalo vojenskú
intervenciu v mene režimu ASAD a vládne zoskupené sily opäť
zachytili mesto Aleppo v decembri 2016, čím sa konflikt
presunul v prospech režimu. Politické rokovania medzi vládou a
delegáciami opozície na ženevských konferenciách
sponzorovaných OSN od roku 2014 nedokázali vyriešiť
konflikt. Rusko, Irán a Turecko od začiatku roku 2017 viedli
rokovania v Astane s cieľom vybudovať zóny eskalácie na
zníženie násilia v Sýrii a Rusko začalo tlačiť na politické



rokovania v Soči. V Sýrii pokračujú nepokoje a podľa odhadu
OSN z apríla 2016 počet obetí sýrskych vládnych síl,
opozičných síl a civilistov bol viac ako 400 000.

Geografia - Sýria

Kde na svete je Sýria? Umiestnenie
tejto krajiny je Blízky východ, hraničiaci so Stredozemným
morom, medzi Libanonom a Tureckom. Celková plocha krajiny
Sýria je 185,180 km2, z čoho 183,630 km2 je zem. Takže to
nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: primárne semiarid a púštne plošina; úzka
pobrežná rovina; hory na západe. Sýria má najnižší bod
nepomenované miesto pri jazere Tiberias -208 m, najvyšší bod
Mount Hermon (Jabal a-Shayk) 2,814 m. Podnebie je
prevažne púšť; teplé, suché, slnečné leta (jún až august) a
mierne, daždivé zimy (od decembra do februára) pozdĺž
pobrežia; chladné počasie so snehom alebo snehom pravidelne
v Damašku.

Obyvatelia - Sýria
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Sýria. To číslo

je: 18,028,549 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? arabských 90.3%,



kurdských, arménskych a ďalších 9.7%. Aké sú jazyky v
krajine Sýria? arabských (oficiálnych), kurdských, arménskych,
Aramejský, cirkusský, francúzsky, anglicky. A náboženstvá:
moslimský 87% (úradný, zahŕňa sunnitské 74% a Alawi, Ismaili
a Shia 13%), kresťanské 10% (Orthodox, Uniate, Nestorian),
Druze 3% Damašku a Aleppo). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 24.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75.1
rok. Kde ľudia žijú v krajine Sýria? Tu: významná hustota
obyvateľstva pozdĺž pobrežia Stredozemného väčšie
koncentrácie sa nachádzajú vo veľkých mestách Damašku,
Aleppo (najväčšie mesto krajiny) a Hims (Homs); viac ako
polovica obyvateľov žije v pobrežnej pláni, v provincii Halab a
v údolí rieky Eufrat. Hlavné mestské oblasti krajiny Sýria sú:
Aleppo 3,562 milióna; Damask (hlavné mesto) 2,566 milióna;
Hims (Homs) 1,641 milióna; Hamah 1,237 milióna; Lattakia
781 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Sýria
Hlavné mesto krajiny Sýria je Damask a typ vlády

prezidentská republika; vysoko autoritársky režim. Poďme sa
pozrieť na správne rozdelenie - 14 provincií (muhafazat,
singular - muhafazah); Al Hasakah, Al-Ladhiqiyah (Latakia), Al
Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda, Dar'a, Dayr az Zawr,
Dimashq (Damask), Halab, Hamah, Hims, Idlib, Rif Dimashq
Tartus. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Sýria, dôležité
priemyselné produkty sú ropné, textil, spracovanie potravín,
nápoje, tabak, fosfátové horniny, cement, olejnaté semená



drvenie, montáž automobilov. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Pšenice, jačmeňa, bavlny, šošovice, cícer, olív,
cukrovej repy; hovädzie mäso, ovčie mäso, vajcia, hydina,
mlieko. Najdôležitejšie vývozné komodity sú surová ropa,
nerastné suroviny, ropné produkty, ovocie a zelenina, bavlnené
vlákno, textil, odevy, mäso a živé zvieratá, pšenica a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Libanon 34,6%,
Jordánsko 11,6%, Čína 9,4%, Turecko 8,2%, Irak 7,7%,
Tunisko 4,9% ). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
dopravné zariadenia, elektrické stroje, potraviny a dobytok,
kovy a výrobky z kovu, chemikálie a chemické výrobky, plasty,
priadza, papier a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Rusko 22%, Turecko 20%, Čína 11,3% (2016). Ako bohatá je
krajina Sýria a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $2,900 (2015
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
82.5% (2014 odhad).

Mapa - Sýria
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Taiwan

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Taiwan.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Taiwan. Ale začneme s vlajkou Taiwan tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
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Taiwan - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Taiwan? Začnime týmto:

Najprv obývaný obyvateľmi Austronézie, Taiwan sa stal
domovom pre prisťahovalcov Han začínajúcich v neskorej
dynastii Ming (17. storočie). V roku 1895 vojenská porážka
nútila čínsku dynastie Qing, aby postúpila Taiwan do Japonska,
ktorá potom vládla Tchaj-wane už 50 rokov. Taiwan bol po
druhej svetovej vojne pod kontrolou čínskeho nacionalistu
(Kuomintang, KMT). Vďaka komunistickému víťazstvu v
čínskej občianskej vojne v roku 1949 vládla nacionalisticky
ovládaná republika Číny a 2 milióny nacionalistov utiekla do
Taiwanu a pokračovala v tvrdení, že je legitímnou vládou pre
pevninskú Čínu a Taiwan na základe ústavy z roku 1947
vypracovanej pre všetkých v Číne. Do roku 1987 však
nacionalistická vláda vládla Taiwanu na základe vyhlásenia
vojenského práva občianskej vojny z roku 1948. Začiatkom
70. rokov 20. storočia, Nacionalistické orgány postupne začali
začleňovať domorodé obyvateľstvo do riadiacej štruktúry nad
rámec miestnej úrovne. Proces demokratizácie sa v 80. rokoch
rapídne rozšíril, čo viedlo k nelegálnemu založeniu prvej
taiwanskej opozičnej strany (demokratickej progresívnej strany
alebo DPP) v roku 1986 a zrušenia stanného práva v
nasledujúcom roku. Tchaj-wan uskutočnil parlamentné voľby v
roku 1992, prvé za viac ako štyridsať rokov a prvé priame
prezidentské voľby v roku 1996. V prezidentských voľbách v



roku 2000 prešiel Tchaj-wan prvým mierovým presunom moci
s stratou KMT pre DPP a následne prežil dve ďalšie
demokratické prenosy moci v rokoch 2008 a 2016. Počas
tohto obdobia sa ostrov prosperoval, stal sa jedným z
východnej Ázie ekonomické "Tigre" a po roku 2000 sa stal
hlavným investorom v pevninskej Číne, keď zrelý kravaty.
Dominantnými politickými otázkami sú aj ekonomické reformy
a rast, ako aj riadenie citlivých vzťahov medzi Taiwanom a
Čínou.

Geografia - Taiwan

Kde na svete je Taiwan? Umiestnenie
tejto krajiny je Východná Ázia, ostrovy na pobreží
Východočínskeho mora, Filipínske more, južné Čína a
Taiwanské úžiny, severne od Filipín, mimo juhovýchodného
pobrežia Číny. Celková plocha krajiny Taiwan je 35,980 km2, z
čoho 32,260 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: východných
dvoch tretín väčšinou drsných hôr; ploché až mierne sa
pohybujúce pláne v západnej oblasti. Taiwan má najnižší bod
južné Čína mora 0 m, najvyšší bod Yu Shan 3,952 m. Podnebie
je tropických; morské; dažďová sezóna počas juhozápadného
monzúnu (jún až august); pretrvávajúca a rozsiahla oblačnosť



všetkých.

Obyvatelia - Taiwan
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Taiwan. To

číslo je: 23,508,428 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? viac ako 95% Han čínskych (vrátane Hoklo, ktorí
tvoria približne 70% taiwanskej populácie, Hakka a ďalších
skupín pochádzajúcich z pevninskej Číny), 2,3% domácich
malajo-polynézskych obyvateľov. Aké sú jazyky v krajine
Taiwan? Mandarin čínskych (oficiálnych), taiwanských (Min). A
náboženstvá: Budhistický 35,3%, taoista 33,2%, kresťan 3,9%,
taoista alebo konfucian ľudový nábožensky približne 10%,
žiaden alebo nešpecifikovaný 18,2% (2005 est.). Koľko rokov
je ľudom v priemere? 40.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 80.2 rok. Kde ľudia žijú v krajine Taiwan? Tu: Distribúcia
vykazuje periférny pobrežný osídlenie. najväčšie populácie na
severnom a západnom pobreží. Hlavné mestské oblasti krajiny
Taiwan sú: Taipei (hlavné mesto) 2,666 milióna; Kaohsiung
1,523 milióna; Taichung 1,225 milióna; Tainan 815 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Taiwan
Hlavné mesto krajiny Taiwan je Taipei a typ vlády

poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - zahŕňa hlavný ostrov Taiwanu plus menšie ostrovy
v blízkosti a pri pobreží čínskej provincie Fujian; Taiwan je
rozdelený na 13 okresov (xian, singulárne a množné číslo), 3
mestá (shi, singulárne a plurálne) a 6 osobitných obcí priamo



pod jurisdikciou výkonného jüanu.. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Taiwan, dôležité priemyselné produkty sú elektronika
rýb , komunikačné a informačné technológie, rafinácia ropy,
chemikálie, textil, železa a ocele, stroje, cement, spracovanie
potravín, vozidlá, spotrebný tovar, liečivá. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Ryža, zelenina, ovocie, čaj,
kvety; ošípané, hydina;. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
polovodiče, petrochémia, automobilové / auto diely, lode,
bezdrôtové komunikačné zariadenia, ploché displejové displeje,
oceľ, elektronika, plasty, počítače a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú nevedno. Najdôležitejšie dovozné komodity sú
olej / ropa, textil a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
nevedno. Ako bohatá je krajina Taiwan a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$49,800 (2017 odhad). To znamená, že ľudia sú v priemere
bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 1.5% (2012 odhad).

Mapa - Taiwan
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Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Tadžikistan

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Tadžikistan.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Tadžikistan. Ale začneme s vlajkou Tadžikistan tu:
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Tadžikistan - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Tadžikistan? Začnime

týmto: Tádžskí ľudia sa dostali pod ruskú vládu v šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokoch 20. storočia, ale po revolúcii v roku
1917 oslabila ruská vláda v Strednej Ázii. Skupiny
domorodých partizánov (tzv. Basmachi) rázne napadli
bolševickú kontrolu nad oblasťou, ktorá nebola úplne
obnovená 1925. Tadžikistan bol prvýkrát vytvorený ako
autonómna republika v Uzbekistane v roku 1924, ale SSSR
označil Tadžikistan za samostatnú republiku v roku 1929 a
preniesol do nej veľa dnešnej provincie Sughd. Etnické
Uzbekia tvoria podstatnú menšinu v Tadžikistane a etnické
Tádžikov ešte väčšiu menšinu v Uzbekistane. Tadžikistan sa po
rozpadu Sovietskeho zväzu stal nezávislým v roku 1991 a zažil
občiansku vojnu medzi regionálnymi frakciami v rokoch 1992
až 1997. Tadžikistan od roku 2010 prežil niekoľko domácich
bezpečnostných incidentov, vrátane ozbrojeného konfliktu
medzi vládnymi silami a miestnymi silnými mužmi v údolí Rasht a
medzi vládnymi silami a zločineckými skupinami v autonómnej
oblasti Gorno-Badakhshan. V septembri 2015 vládne
bezpečnostné sily odmietli útoky vedené bývalým vysokým
predstaviteľom ministerstva obrany. Prezident Emomali
Rahmon, ktorý prišiel k moci počas občianskej vojny, použil
útoky na zákaz hlavnej opozičnej politickej strany v
Tadžikistane. V máji 2016 Rahmon ďalej posilnil svoju pozíciu
tým, že sám sám bol označený za "vodcu národa" s



neobmedzenými pojmami a celoživotnou imunitou
prostredníctvom ústavných pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov ratifikovaných v referende. Referendum tiež znížilo
minimálny vek potrebný na to, aby sa stal prezidentom od 35
do 30 rokov, čo by robí Rahmonov syn Rustam Emomali, ktorý
bude môcť byť prezidentom v roku 2020. Krajina ostáva
najchudobnejšia v bývalej sovietskej sfére. Tadžikistan sa stal
členom WTO v marci 2013. Jeho hospodárstvo však naďalej
čelí veľkým výzvam vrátane závislosti od remitencií z Tadžikov
pracujúcich v Rusku, všadeprítomnej korupcie a obchodu s
opiátmi pochádzajúcich zo susedného Afganistanu.

Geografia - Tadžikistan

Kde na svete je Tadžikistan?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Ázia, západne od Číny,
južne od Kirgizska. Celková plocha krajiny Tadžikistan je
144,100 km2, z čoho 141,510 km2 je zem. Takže to nie je
veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: hornatej oblasti Pamir, na ktorej dominuje oblasť
Trans-Alay na severe a Pamirs na juhovýchode; western
Fergana Valley v severnej, Kofarnihon a Vakhsh Valleys v
juhozápadnej. Tadžikistan má najnižší bod Syr Darya (Syrdarja)
300 m, najvyšší bod kullai ismoili somonij 7495. Podnebie je



strednej zemepisnej šírky kontinentu, horúce leta, mierne zimy;
polárny až polárny v.

Obyvatelia - Tadžikistan
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Tadžikistan. To

číslo je: 8,468,555 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Tadžickej 84,3%, Uzbek
13,8% (zahŕňa Lakai, Kongra, Katagan, Barlos, Yuz), ďalšie
2% (zahŕňa Kyrgyz, rusky, Turkmen, Tatar, arabské) (2010
est.). Aké sú jazyky v krajine Tadžikistan? Tadžické (úradné ),
Ruský široko používaný vo vládnych a obchodných. A
náboženstvá: veciach Sunni Muslim 85%, Shia Muslim 5%,
ostatné 10% (v roku 2003). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 24.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 68.1
rok. Kde ľudia žijú v krajine Tadžikistan? Tu: Obyvateľstvo
krajiny je sústredené na nižších výškách, 90% ľudí žijúcich v
údoliach; celková hustota rastie z východu na západ. Hlavné
mestské oblasti krajiny Tadžikistan sú: Dushanbe (hlavné mesto)
822 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Tadžikistan
Hlavné mesto krajiny Tadžikistan je Dushanbe a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 2 provincie (viloyatho, singular - viloyat), 1
autonómna provincia (viloyati mukhtor), 1 hlavný región
(viloyati poytakht) a 1 oblasť označovaná ako okresy pod
správou republiky; Dušanbe, Khatlon (Qurghonteppa),



Kuhistoni Badakhshon [Gorno-Badakhshan] (Chorog),
Nohiyahoi Tobe jumhur, Sughd (Khujand). Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Tadžikistan, dôležité priemyselné produkty
sú hliník, cement, rastlinný olej. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Bavlna, obilie, ovocie, hrozno, zelenina; hovädzí
dobytok, ovce, kozy. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
hliník, elektrina, bavlna, ovocie, rastlinný olej, textil a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Turecko 27.8%,
Rusko 15.6%, Čína 14.7% Alžírsko 6,5%, Taliansko 5,8%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú ropné produkty,
oxid hlinitý, stroje a zariadenia, potraviny a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Rusko 31,2%, Čína 13,9%,
Kazachstan 12,8%, Uzbekistan 5,2%, Irán 5,1% (2016). Ako
bohatá je krajina Tadžikistan a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $3,100
(2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
31.5% (2016 odhad).

Mapa - Tadžikistan
 



Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188


MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Tanzánia
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Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Tanzánia.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Tanzánia. Ale začneme s vlajkou Tanzánia tu:
 

Tanzánia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Tanzánia? Začnime týmto:

Krátko po dosiahnutí nezávislosti od Británie na začiatku
šesťdesiatych rokov sa Tanganyika a Zanzibar zlúčili
Tanzánijskou zjednotenou republikou v roku 1964. Pravidlo
jednej strany skončilo v roku 1995 prvými demokratickými
voľbami, ktoré sa konali v krajine od roku 1970. Zanzibarov
polononárodný status a populárna opozícia viedli k tomu, že od

http://mapsguides.com/


roku 1995 došlo k štyrom sporným voľbám, ktoré vládnuca
strana získala napriek tvrdeniam medzinárodných
pozorovateľov o nezrovnalostiach pri hlasovaní.

Geografia - Tanzánia

Kde na svete je Tanzánia?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná Afrika, hraničiaca s
Indickým oceánom, medzi Kéniou a Mozambikom. Celková
plocha krajiny Tanzánia je 947,300 km2, z čoho 885,800 km2

je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli
opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: oblastiach pozdĺž
pobrežia; centrálna plošina; severná a južná oblasť. Tanzánia
má najnižší bod Indický oceán 0 m, najvyšší bod Kilimandžáro
5 895 m (najvyšší bod v Afrike). Podnebie je sa pohybuje od
tropických pozdĺž pobrežia k miernemu v horských.

Obyvatelia - Tanzánia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Tanzánia. To

číslo je: 53,950,935. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu?
pevniny - afrických 99% (z toho 95% Bantu pozostávajúcich z
viac ako 130 kmeňov), ďalších 1% , Európsky a arabský);
Zanzibar - arabský, africký, zmiešaný arabský a africký. Aké sú
jazyky v krajine Tanzánia? Kiswahili alebo Sahajli (oficiálny),



Kiunguja (názov pre Sahajli v Zanzibare), angličtina (oficiálny,
primárny jazyk obchodu, administratívy a vysokoškolského
vzdelávania), arabčina (široko hovorená v Zanzibare), mnoho
miestnych jazykov. A náboženstvá: kresťan 61.4%, moslim
35.2% , ľudové náboženstvo 1,8%, iné 0,2%, neviazané 1,4%.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 17.7 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 62.6 rok. Kde ľudia žijú v krajine Tanzánia?
Tu: najväčšia a najľudnatejšia východoafrická krajina;
rozdelenie obyvateľstva je mimoriadne nerovnomerné, ale v
severnej polovici krajiny a pozdĺž východného pobrežia sa
vyskytujú väčšie skupiny obyvateľstva. Hlavné mestské oblasti
krajiny Tanzánia sú: DAR ES Salaam (hlavné mesto) 5,166
milióna; Mwanza 838 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Tanzánia
Hlavné mesto krajiny Tanzánia je Dodoma (legislatívny

kapitál), Dar es Salaam (administratívny kapitál); poznámka -
Dodoma bol v roku 1996 označený za národný kapitál a slúži
ako miesto stretnutia Národného zhromaždenia; Dar es Salaam
zostáva de facto hlavným mestom, najväčším mestom a
obchodným centrom krajiny a miestom výkonných pobočiek a
diplomatického zastúpenia; vláda tvrdí, že do roku 2020
dokončí presun výkonnej moci na spoločnosť Dodoma a typ
vlády prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 30 regiónov; Arusha, Dar es Salaam, Dodoma,
Geita, Iringa, Kagera, Kaskázini Pemba (Pemba Sever),
Kaskazini Unguja (Zanzibar na sever), Katavi, Kigoma,



Kilimanjaro, Kusini Unguja (Zanzibar Central / Linka, Manyara,
Mara, Mbeya, Mangini, Mogiri, Mogu, Moja, Njombe, Pwani,
Rukwa, Ruvuma, Shinyanga, Simiyu, Singida, Tábora, Tanga.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Tanzánia, dôležité priemyselné
produkty sú poľnohospodárske spracovanie (cukor, pivo,
cigarety, sisalové motúzy); ťažba (diamanty, zlato a železo), soľ,
uhličitan sodný; cement, rafinácia ropy, topánky, oblečenie,
výrobky z dreva, hnojiť. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú káva, sisal, čaj, bavlna, pyrethrum (insekticíd vyrobený z
chryzantémov), kešu orechy, tabak, klinčeky, kukurica, pšenica,
maniok, tapioka, banány, ovocie, zelenina; dobytok, ovce,
kozy. Najdôležitejšie vývozné komodity sú zlato, káva, kešu
oriešky, vyrába bavlnené a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú Švajčiarsko 15,1%, Indie 13,8%, Južná Afrika
12,4%, Čína 7%, Keňa 6,2% , Demokratická republika Kongo
5,7%, Belgicko 5,6% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú spotrebný tovar, strojové zariadenia a dopravné
zariadenia, priemyselné suroviny, ropa a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 20,7%, India 18,1%, SAE 7,5%,
Južná Afrika 6%, Japonsko 4,7% 2016). Ako bohatá je krajina
Tanzánia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $3,300 (2017 odhad). Toto je
veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 22.8% (2015 odhad).

Mapa - Tanzánia
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Thajsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Thajsko? Začnime týmto:

Jednotné thajské kráľovstvo vzniklo v polovici 14. storočia.
Známe ako Siam až do roku 1939, Thajsko je jedinou krajinou
juhovýchodnej Ázie, ktorá nikdy nebola kolonizovaná
európskou mocou. Bezohľadná revolúcia v roku 1932 viedla k
vytvoreniu ústavnej monarchie. V spojenectve s Japonskom
počas druhej svetovej vojny sa Thajsko stalo po roku 1954
zmluvnou stranou Spojených štátov amerických po vyslaní
vojakov do Kórey a neskôr po bojoch proti Spojeným štátom
vo Vietname. Thajsko od roku 2005 zaznamenalo niekoľko kôl
politických nepokojov vrátane vojenského prevratu v roku
2006, v dôsledku ktorého vyhnal premiér Thaksin Chinnawat,
po ktorom nasledovali rozsiahle uličné protesty konkurenčných
politických frakcií v rokoch 2008, 2009 a 2010. Najmladšia
sestra Thaksinovej, Yinglak Chinnawat, v roku 2011 viedla
Puea Thai Party k volebnému víťazstvu a prevzala kontrolu nad
vládou. Návrh zákona o amnestii pre jednotlivcov zapojených
do uličných protestov, ktorý sa v poslednej chvíli zmenil na
všetky politické zločiny - vrátane všetkých odsúdení proti
Thaksinovi - spustil mesiace rozsiahlych protivládnych protestov
v Bangkoku od začiatku novembra 2013. Začiatkom mája
2014, Yinglak bol vyradený z funkcie Ústavným súdom a na
konci mája 2014 kráľovská thajská armáda, ktorú viedla
kráľovská thajská armáda generál Prajut Chan-ocha,



uskutočnila prevrat proti vládnej vláde. Prayut bol v auguste
2014 vymenovaný za premiéra. Predbežná vojenská vláda
vytvorila niekoľko dočasných inštitúcií na podporu reformy a
vypracovanie novej ústavy, ktorá bola schválená v národnom
referende v auguste 2016. Voľby sú predbežne stanovené na
koniec roka 2018. Kráľ Phumifon Adunyadet zomrel v októbri
2016 po 70 rokoch trvania. jeho jediný syn, Wachiralongkon
Bodinthrathepphayawarangkun, nastúpil na trón v decembri
2016. Podpísal novú ústavu v apríli 2017. Thajsko tiež zažilo
násilie spojené s etno-nacionalistickými povstaniami v južných
malajsko-moslimských väčšinových provinciách. Od januára
2004 bolo tisíc zabitých a zranených v povstaní.

Geografia - Thajsko

Kde na svete je Thajsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Ázia, hraničiaca s
Andamanským morom a Thajským zálivom, juhovýchodne od
Barmy. Celková plocha krajiny Thajsko je 513,120 km2, z
čoho 510,890 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
centrálna rovina; Khorat Plateau na východe; hory inde.
Thajsko má najnižší bod Thajský záliv 0 m, najvyšší bod Doi
Inthanon 2565 m. Podnebie je tropických; daždivý, teplý,



zakalený juhozápadný monzún (od polovice mája do
septembra); suchý, chladný severovýchodný monzún (od
novembra do polovice marca); južný isthmus vždy horúca a
vlhká.

Obyvatelia - Thajsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Thajsko. To

číslo je: 68,414,135. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu?
thajský 97,5%, barmský 1,3%, iný 1,1%, nešpecifikovaný.
Aké sú jazyky v krajine Thajsko? thajský (oficiálny) 90,7%,
barmský 1,3% , ďalších 8%. A náboženstvá: budhistických
94,6%, moslimských 4,3%, kresťanských 1%, ostatných.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 37.7 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 74.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Thajsko?
Tu: Najvyššia hustota obyvateľstva sa nachádza v Bangkoku av
jeho okolí; významné skupiny obyvateľstva sa nachádzali vo
veľkých častiach krajiny, najmä severne a severovýchodne od
Bangkoku av extrémnom južnom kraji krajiny. Hlavné mestské
oblasti krajiny Thajsko sú: Bangkok (hlavné mesto) 9,27
milióna; Samut Prakan: 1,814 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Thajsko
Hlavné mesto krajiny Thajsko je Bangkok a typ vlády

ústavná monarchia; poznámka - predbežná vojenská vláda od
mája 2014. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 76
provincií (changwat, singulárne a množné číslo) a 1 obec (maha
nakhon); Amnat Charoen, Ang Thong, Bueng Kan, Buri Ram,



Chachoengsao, Chai Nat, Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang
Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Chumphon, Kalasin, Kamphaeng
Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krung Thep
Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Nakhon
Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon
Ratchasima, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan,
Narathiwat, Nong Bua Lamphu, Pathum Thani, Pattani,
Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi,
Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket,
Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi,
Rayong, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram,
Saraburi, Satun, Sing Buri, Si Sa Ket, Songkhla,. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Thajsko, dôležité priemyselné produkty sú
cestovný ruch, textil a odevy, poľnohospodárske spracovanie,
nápoje, tabak, cement, ľahká výroba ako klenoty a elektrické
spotrebiče, počítače a ich časti, integrované obvody, nábytok,
plasty, automobily a automobilové diely, poľnohospodárske
stroje, klimatizácia a chladenie, hliník, chemický,
environmentálny manažment, sklo, žula a mramor, koža,
strojárstvo a kovoobrábanie, petrochémia, rafinácia ropy,
liečivá, tlač, celulóza a papier, guma, cukor, ryža, tretia
najväčšia výroba cínu je. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú Ryža, maniok (maniok, tapioka), kaučuk, kukurica, cukrová
trstina, kokosové orechy, palmový olej, ananás , hospodárske
zvieratá, produkty z rýb. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
automobily a ich diely, počítače a ich časti, šperky a
drahokamy, polyméry etylénu v primárnych formách, rafinované
palivá, elektronické integrované obvody, chemické výrobky,



ryža, rybie výrobky, gumené výrobky, cukor, maniok, hydina,
ocele a ich výrobky a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
11,4%, Čína 11,1%, Japonsko 9,6%, Hongkong 5,3%,
Austrália 4,8%, Malajzia 4,5%, Vietnam 4,4% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a súčiastky, ropa,
elektrické stroje a ich časti, a ocele a výrobkov, elektronický
integrovaný obvod, automobilových dielov, šperky vrátane
strieborných tyčí a zlata, počítače a ich časti, elektrické domáce
spotrebiče, sója, sójová múčka, pšenica, bavlna, mliečne
výrobky a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 21,6%,
Japonsko 15,8%, USA 6,2% Malajzia 5,6% (2016). Ako
bohatá je krajina Thajsko a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $17,800 (2017
odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 7.2% (2015
odhad).

Mapa - Thajsko
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podrobná mapa Východný Timor. Ale začneme s vlajkou
Východný Timor tu:
 

Východný Timor - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Východný Timor? Začnime

týmto: Portugalci začali obchodovať s ostrovom Timor na
začiatku 16. storočia a kolonizovali ho v polovici storočia.
Porušenie s Holanďanmi v regióne nakoniec viedlo k zmluve z
roku 1859, v ktorej Portugalsko postúpilo západnú časť
ostrova. Imperiálne Japonsko obsadilo portugalský Timor od
roku 1942 do roku 1945, ale Portugalsko obnovilo koloniálnu
autoritu po porážke Japonska v druhej svetovej vojne.
Východný Timor sa 28. novembra 1975 vyhlásil za nezávislý od
Portugalska a deväť dní neskôr bol napadnutý a obsadený
indonézskymi silami. Do júla 1976 bola začlenená do Indonézie
ako provincia Timor Timur (Východný Timor). Počas
nasledujúcich dvoch desaťročí nasledovala neúspešná kampaň
pacifikácie, počas ktorej zahynulo približne 100 000 až 250
000 ľudí. V auguste 1999 populárne referendum pod
dohľadom OSN, prevažná väčšina obyvateľov Východného
Timoru hlasovala za nezávislosť od Indonézie. V najbližších
troch týždňoch sa však timorské milície proti nezávislosti -
organizované a podporované indonézskou armádou - začali
rozsiahlou kampaňou odplaty. Milície zabili približne 1400
Timorov a donútili 300 000 ľudí do západného Timoru ako
utečenci. Väčšina infraštruktúry krajiny, vrátane domovov,



zavlažovacích systémov, systémov zásobovania vodou a škôl a
takmer celá elektrická sieť krajiny bola zničená. Dňa 20.
septembra 1999 nasadili v krajine austrálske mierové jednotky
a ukončili násilie. Dňa 20. mája 2002 bol Timor-Leste
medzinárodne uznávaný ako nezávislý štát. V roku 2006
vnútorné napätie ohrozilo nový národ " keď vojenský štrajk
viedol k násiliu a rozpadu práva a poriadku. Na žiadosť Diliho
sa do Timoru-Leste rozmiestnila austrálska medzinárodná
stabilizačná sila (ISF) a Bezpečnostná rada OSN zriadila
integrovanú misiu OSN vo Východnom Timore (Unmit), ktorá
zahŕňala autorizovanú policajnú prítomnosť s viac ako 1600
zamestnancami. ISF a odvolajú obnovenú stabilitu a umožňujú
prezidentské a parlamentné voľby v roku 2007 v prevažne
mierovej atmosfére. Vo februári 2008 skupina rebelov
uskutočnila neúspešný útok proti prezidentovi a premiérovi.
Vodca bol v útoku zabitý a väčšina rebelov sa vzdala v apríli
2008. Odvtedy sa vláda tešila z jedného z najdlhších období
stability po nezávislosti,

Geografia - Východný Timor

Kde na svete je Východný Timor?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodná Ázia, severozápadne
od Austrálie na Malých Sundách na východnom konci
indonézskeho súostrovia; - Východná polovica ostrova Timor,



región Oecussi (Ambeno) na severozápade časti ostrova Timor
a ostrovy Pulau Atauro a Pulau Jaco. Celková plocha krajiny
Východný Timor je 14,874 km2, z čoho 14,874 km2 je zem.
Takže toto je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: horské. Východný Timor má
najnižší bod Timorské more, Savu More a Banda More 0 m,
najvyšší bod Foho Tatamailau 2 963 m. Podnebie je
tropických; horúce, vlhké; výrazné dažďové a suché obdobia.

Obyvatelia - Východný Timor
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Východný

Timor. To číslo je: 1,291,358 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? Rakúsko (Malajsko-Polynézia)
(vrátane Tetun, Mambai, Tokodede, Galoli, Kemak, Baikeno),
Melanesian-Papuán (vrátane Bunak, Fataluku, Bakasai) Tetun.
Aké sú jazyky v krajine Východný Timor? Prasa 30.6%,
Mambai 16.6%, Makasai 10.5% Terík 6,1%, 5,9% Baikenu,
Kemak 5,8%, 5,5% Bunak, Tokodede 4%, Fataluku 3,5%,
1,8% Waima'a, Galoli 1,4%, 1,4% Naueti, Idate 1,2%, Midiki
1,2%, ostatní 4,5%. A náboženstvá: Roman katolícka 97,6%,
protestanti / Evangelical 2%, moslim 0,2%, ostatní 0,2% (2015
est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 18.9 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 68.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Východný Timor? Tu: väčšina obyvateľstva sústredená v
západnej tretej krajiny, najmä v okolí Dili. Hlavné mestské
oblasti krajiny Východný Timor sú: Dili (capital ) 228 000



(2014).
Vláda a hospodárstvo - Východný Timor
Hlavné mesto krajiny Východný Timor je Dili a typ vlády

poloprezidentskej republiky. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 13 správne obvody; Aile, Ainaro, Baucau,
Bobonaro (Maliaño), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera (Glen),
Lauta (Los Palos), Liquica, Manatuto, Manufahi (Same),
Oecussi (Ambeno), Viqueque. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Východný Timor, dôležité priemyselné produkty sú potlač,
výroba mydla, ručné práce, tkaniny. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Káva, ryža, kukurica, maniok,
tapioka, zemiaky, sójové bôby, kapusta, mango, banány,
vanilková. Najdôležitejšie vývozné komodity sú olej, káva,
santalové drevo, mramor a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú nevedno. Najdôležitejšie dovozné komodity sú
potraviny, benzín, petrolej, stroje a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina Východný Timor
a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $5,000 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 41.8% (2014 odhad).

Mapa - Východný Timor
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Togo - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Togo? Začnime týmto:

Francúzsky Togoland sa stal Togom v roku 1960. Generál
Gnassingbe Eyadema, inštalovaný ako vojenský vládca v roku
1967, vládol Togu s ťažkou rukou už takmer štyri desaťročia.
Napriek fasádám mnohonárodných volieb, ktoré boli založené
na začiatku 90. rokov, bola vláde do značnej miery ovládaná
prezidentom Eyademom, ktorého strana Rally of the Togolese
People (RPT) bola od roku 1967 takmer nepretržite a od
svojho nástupcu, Únia pre republiku , zachováva väčšinu kresiel
v dnešnom legislatívnom období. Po smrti Eyademovej vo
februári 2005 vojská nainštalovala syn prezidenta Faure
Gnassingbeho a potom o dva mesiace neskôr navrhla formálne
voľby. Demokratické zisky odvtedy umožnili Togu uskutočniť
prvé relatívne slobodné a spravodlivé parlamentné voľby v
októbri 2007. Od roku 2007, Prezident Gnassingbe začal v
krajine pozdĺž postupnej cesty k politickému zmiereniu a
demokratickým reformám a Togo uskutočnilo niekoľko
prezidentských a parlamentných volieb, ktoré medzinárodní
pozorovatelia považovali za všeobecne slobodných a
spravodlivých. Napriek týmto pozitívnym krokom došlo k
pomalému zmiereniu politického zmierenia a mnoho Togoľov si
sťažovalo, že dôležité politické opatrenia, ako sú obmedzenia
prezidentských termínov a volebné reformy, zostávajú zrušené a
politická situácia v krajine zostane v letargickom štáte. V



medzinárodnom meradle je Togo stále známe ako krajina, kde
bola tá istá rodina už päť desaťročí. politické zmierenie sa
pomaly pohybovalo a mnohí togľania sa sťažujú, že dôležité
politické opatrenia, ako sú obmedzenia prezidentských
termínov a volebné reformy, zostávajú nedotknuté a politická
situácia v krajine zostáva v letargickom štáte. V
medzinárodnom meradle je Togo stále známe ako krajina, kde
bola tá istá rodina už päť desaťročí. politické zmierenie sa
pomaly pohybovalo a mnohí togľania sa sťažujú, že dôležité
politické opatrenia, ako sú obmedzenia prezidentských
termínov a volebné reformy, zostávajú nedotknuté a politická
situácia v krajine zostáva v letargickom štáte. V
medzinárodnom meradle je Togo stále známe ako krajina, kde
bola tá istá rodina už päť desaťročí.

Geografia - Togo

Kde na svete je Togo? Umiestnenie
tejto krajiny je Západná Afrika, hraničiaca s Beninským
výhľadom , medzi Beninom a Ghánom. Celková plocha krajiny
Togo je 56,785 km2, z čoho 54,385 km2 je zem. Takže to nie
je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: jemne valcovanie savany na severe; centrálne
kopce; južná plošina; nízka pobrežná rovina s rozsiahlymi



lagúniami a močiarmi. Togo má najnižší bod Atlantický oceán 0
m, najvyšší bod Mont Agou 986 m. Podnebie je ; horúce, vlhké
na juhu; semiarid v severnej.

Obyvatelia - Togo
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Togo. To číslo

je: 7,965,055. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy ľudmi.
Kto žije tu? Afriky (37 kmeňov, najväčšie a najdôležitejšie sú
Ewe, Mina a Kabre) 99%, európske a sýrsko-libanonské
menej ako 1%. Aké sú jazyky v krajine Togo? Francúzsky
(oficiálny, jazyk obchodu), ovce a Mina (dve hlavné africké
jazyky na juhu), Kabye (niekedy napísaná Kabiye) a Dagomba
(dve hlavné africké jazyky na severe). A náboženstvá: Christian
29%, moslimské 20%, domorodé presvedčenie 51%. Koľko
rokov je ľudom v priemere? 19.8 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 65.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine Togo? Tu:
jeden z husto obývaných afrických národov s väčšinou
obyvateľov žijúcich vo vidieckych komunitách, hustota je
najvyššia na juhu pobrežia alebo blízko pobrežia Atlantického
oceánu. Hlavné mestské oblasti krajiny Togo sú: LOME (hlavné
mesto) 956 000 (2015 ).

Vláda a hospodárstvo - Togo
Hlavné mesto krajiny Togo je Lome a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 5 regióny (regióny, singulárny región); Centrale,
Kara, Maritime, Plateaux, Savanes. Pokiaľ ide o ekonomiku



krajiny Togo, dôležité priemyselné produkty sú výťažok fosfát,
spracovanie poľnohospodárskych produktov, cement, remeslá,
textil, nápoje. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Káva,
kakao, bavlna, jamy, maniok, tapioka, ryža, proso, cirok;
hospodárskych zvierat; ryby. Najdôležitejšie vývozné komodity
sú spätného vývozu, bavlna, fosfáty, káva, kakao a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Benin 17,5%, Burkina
15,9%, Indie 7,6%, Mali 7,2%, Niger 7% , Cote dIvoire
6,1%, Ghana 4,8%, Nigéria 4,3% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a zariadenia, potraviny, ropné
produkty a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína
28,7%, Francúzsko 8,9%, Holandsko 4,3%, Japonsko 4,2%.
Ako bohatá je krajina Togo a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $1,600
(2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
55.1% (2015 odhad).

Mapa - Togo
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Tonga

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Tonga.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Tonga. Ale začneme s vlajkou Tonga tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Tonga - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Tonga? Začnime týmto:

Tonga - jedinečná medzi tichomorskými štátmi - nikdy úplne
nestratila svoje domorodé riadenie. Súostrovia "Priateľských
ostrovov" boli zjednotené do polynézskeho kráľovstva v roku
1845. Tonga sa stala v roku 1875 konštitučnou monarchiou a
britským protektorátom v roku 1900; odtiahla sa z protektorátu
a vstúpila do Spoločenstva národov v roku 1970. Tonga
zostáva jedinou monarchou v Pacifiku.

Geografia - Tonga

Kde na svete je Tonga? Umiestnenie
tejto krajiny je Oceánia, súostrovie v južnom Tichom oceáne,
asi dve tretiny cesty z Havaja na Nový Zéland. Celková plocha
krajiny Tonga je 747 km2, z čoho 717 km2 je zem. Takže toto
je pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: prevažne ploché ostrovy s
vápencovými skalnými podložkami tvorenými povznesenou
korálovou formáciou; iné majú vápenec prekrývajúci vulkanickú
skalu. Tonga má najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší bod
Kao Volcano na ostrove Kao 1046 m. Podnebie je tropické;
modifikované obchodnými vetrami; teplé obdobie (december až
máj), chladná sezóna (máj až december).



Obyvatelia - Tonga
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Tonga. To číslo

je: 106,479 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto
žije tu? Tongan 96,6%, časť Tongan 1,7%, ostatné 1,7%,
nespecifikované 0,03% (2006 est.). Aké sú jazyky v krajine
Tonga? Angličtina a Tongan 87%, Tongan (oficiálne) 10,7% ,
Anglická (úradná) 1,2%, iná 1,1%, nespecifikovaná 0,03%
(2006 est.). A náboženstvá: Protestant 64,9% (vrátane kostola
Free Wesleyan 37,3%, slobodný kostol Tonga 11,4%, kostol
Tonga 7,2%, kostol Tokaikolo 2,6% Zhromaždenie Boha
2,3%, Adventist siedmeho dňa 2,2%, ústavný cirkev v Tongu
0,9%, anglikánsky 0,8% a cirkev v úplnom evanjeliu 0,2%),
Mormon 16,8%, rímskokatolícky 15,6%, ostatné 1,1%, žiadne
0,03%, nespecifikované 1,7% (V roku 2006). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 23 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 76.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine Tonga? Tu: Viac ako
dve tretiny obyvateľov žije na ostrove Tongatapu; iba 45
národných 171 ostrovov je obsadených. Hlavné mestské
oblasti krajiny Tonga sú: NUKU'Alofa 25 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Tonga
Hlavné mesto krajiny Tonga je Nuku'alofa a typ vlády

ústavná monarchia. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie -
5 ostrovné divízie; 'Eua, Ha'apai, Ongo Niua, Tongatapu,
Vava'u. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Tonga, dôležité
priemyselné produkty sú turistika, stavebníctvo, rybolov.



Dôležité poľnohospodárske produkty sú Squash, kokosové
palmy, , vanilková fazuľa, kakao, káva, sladké zemiaky,
kasava, taro a kava. Najdôležitejšie vývozné komodity sú a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú potraviny, stroje a dopravné zariadenia,
palivá, chemické látky a najdôležitejšími dovoznými partnermi
sú NZ 35,3%, potraviny, stroje a zariadenia pre dopravu, palivá
, ryby, vanilkové bôby, koreňové plody Hongkong 25,6%,
Japonsko 15,1%, NZ 14,3%, USA 13,5% Fidži 12,1%,
Singapur 9,3%, Čína 8,4%, USA 8%, Austrália 7,6%,
Japonsko 4,3% (2016). Ako bohatá je krajina Tonga a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $5,600 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 24% (FY03/04 odhad).

Mapa - Tonga
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Trinidad a Tobago

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Trinidad a
Tobago. Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a
podrobná mapa Trinidad a Tobago. Ale začneme s vlajkou
Trinidad a Tobago tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Trinidad a Tobago - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Trinidad a Tobago?

Začnime týmto: Najskôr osídlené španielskymi ostrovmi,
začiatkom 19. storočia boli ostrovy pod kontrolou Spojeného
kráľovstva. Potravinársky priemysel v ostrovoch bol ublížený
emancipáciou otrokov v roku 1834. Manpower bol nahradený
dovozom zmluvných robotníkov z Indie medzi rokmi 1845 a
1917, čo podporilo výrobu cukru, ako aj kakaový priemysel.
Objavenie ropy na Trinidade v roku 1910 pridal ďalší dôležitý
export. Nezávislosť bola dosiahnutá v roku 1962. Táto krajina
je jednou z najviac prosperujúcich v Karibiku, a to najmä
vďaka výrobe a spracovaniu ropy a zemného plynu. Cestovný
ruch, väčšinou v Tobago, je zameraný na expanziu a rastie.
Vláda sa vyrovná s nárastom násilných trestných činov.

Geografia - Trinidad a Tobago

Kde na svete je Trinidad a Tobago?
Umiestnenie tejto krajiny je Karibik, ostrovy medzi karibským
morom a severným Atlantickým oceánom, severovýchodne od



Venezuely. Celková plocha krajiny Trinidad a Tobago je 5,128
km2, z čoho 5,128 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: prevažne roviny s niektorými kopcami a nízkymi
horami. Trinidad a Tobago má najnižší bod Karibské more 0 m,
najvyšší bod El Cerro del Aripo 940 m. Podnebie je
tropických; dažďové obdobie (jún až december).

Obyvatelia - Trinidad a Tobago
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Trinidad a

Tobago. To číslo je: 1,218,208 (7/2017 odhad). Takže nie
toľko ľudí žije tu. Kto žije tu? Východná indickej 35,4%,
africké 34,2%, zmiešaný - ostatné 15,3%, zmiešaného Afričana
/ Východná indickej 7,7%, ostatní 1,3%, NS 6,2% (2011 est.).
Aké sú jazyky v krajine Trinidad a Tobago? English ( úradník),
Trinidadský kreolský anglicky, Tobagonský kreolský anglicky,
karibský Hindustani (dialekt Hindčina), Trinidadský kreolský
francúzsky, španielsky, čínsky. A náboženstvá: Protestant
32,1% (Pentecostal / Evanjelický / Úplné evanjelium 12%,
Baptist 6,9%, Anglikánsky 5,7%, Adventist siedmeho dňa
4,1%, Presbyterián / Kongregácia 2,5%, Iné protestantské
0,9%), Rímskokatolíci 21,6%, Hindčina 18,2% 5%, Svedok
Jehovovho 1,5%, ostatných 8,4%, žiadnych 2,2%,
nešpecifikovaných 11,1% (2011 est.). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 36 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 73.1
rok. Kde ľudia žijú v krajine Trinidad a Tobago? Tu: Populácie



na Trinidade sa sústreďuje v západnej polovici ostrova, na
Tobago južná polovica. Hlavné mestské oblasti krajiny Trinidad
a Tobago sú: Port of Spain (kapitál) 34,000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Trinidad a Tobago
Hlavné mesto krajiny Trinidad a Tobago je Port of Spain a

typ vlády parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 9 regiónov, 3 časti, 2 miest, 1 oddelenie. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Trinidad a Tobago, dôležité
priemyselné produkty sú a ropné produkty, skvapalnený zemný
plyn, metanol, amoniak, , výrobky z ocele, nápoje, spracovanie
potravín, cement, bavlnené textílie. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Kakao, dasheen, tekvica, maniok, paradajky,
uhorky, baklažán, horúci korenie, pommecythere, kokosová
voda, hydina. Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa a
ropné produkty, skvapalnený zemný plyn, metanol, čpavok,
močovina, výrobky z ocele, nápoje, obilniny a obilniny ovocie,
kozmetika, čistiace prostriedky pre domácnosť, plastové obaly
a najdôležitejšími exportnými partnermi sú US 39,2%,
Argentína 9,3% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
minerálne palivá, mazivá, stroje, dopravné prostriedky a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú , Čína 6,1% (2016).
Ako bohatá je krajina Trinidad a Tobago a ako bohatí sú ľudia
v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$31,200 (2017 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu
dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 20% (2014 odhad).



Mapa - Trinidad a Tobago
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Tunisko

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Tunisko.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Tunisko. Ale začneme s vlajkou Tunisko tu:
 

http://gamestylus.com/strana-hry-alice-a-polepsovna-pro-carodejnice-379-2-188
http://mapsguides.com/


Tunisko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Tunisko? Začnime týmto:

Rivalita medzi francúzskymi a talianskymi záujmami v Tunisku
vyvrcholila francúzskou inváziou v roku 1881 a vytvorením
protektorátu. Vzrušenie za nezávislosť v desaťročiach po prvej
svetovej vojne sa nakoniec podarilo presvedčiť Francúzov, aby
uznali Tunisko za nezávislý štát v roku 1956. Prvý prezident
krajiny, Habib Bourguiba, založil prísny štát jedného štátu.
Dominoval krajinu už 31 rokov, potláča islamský
fundamentalizmus a vytvára práva pre ženy, ktoré nemajú
žiaden iný arabský národ. V novembri 1987 bol Bourguiba
odvolaný z funkcie a nahradený Zine el Abidine BEN ALI v
krvavom prevratu. Ulica protestov, ktorá začala v decembri
2010 v Tunisu v dôsledku vysokej nezamestnanosti, korupcie,
rozšírenej chudoby a vysokých cien potravín, sa v januári 2011
zvýšila, čo vyvrcholilo nepokojmi, ktoré viedli k stovkám úmrtí.
Dňa 14. januára 2011, v ten istý deň BEN ALI prepustil vládu,
odišiel z krajiny a koncom januára 2011 vznikla "národná vláda
jednoty". Voľby nového ústavodarného zhromaždenia sa konali
koncom októbra 2011 av decembri zvolili za dočasného
prezidenta aktivistu pre ľudské práva Moncef Marzouki.
Zhromaždenie začalo s prípravou novej ústavy vo februári 2012
a po viacerých opakovaniach a dlhodobej politickej kríze, ktorá
zastavila prechod, ratifikovala tento dokument v januári 2014.
Parlamentné a prezidentské voľby pre stálu vládu sa konali



koncom roka 2014. Beji CAID Essebsi bol zvolený za prvého
prezidenta podľa novej ústavy krajiny. V roku 2016 sa nová
vláda jednania pokúsila vyvážiť politickú súdržnosť s
hospodárskymi a sociálnymi tlakmi. v ten istý deň BEN ALI
prepustil vládu, odišiel z krajiny a koncom januára 2011 vznikla
"vláda národnej jednoty". Voľby nového ústavodarného
zhromaždenia sa konali koncom októbra 2011 av decembri
zvolili za dočasného prezidenta aktivistu pre ľudské práva
Moncef Marzouki. Zhromaždenie začalo s prípravou novej
ústavy vo februári 2012 a po viacerých opakovaniach a
dlhodobej politickej kríze, ktorá zastavila prechod, ratifikovala
tento dokument v januári 2014. Parlamentné a prezidentské
voľby pre stálu vládu sa konali koncom roka 2014. Beji CAID
Essebsi bol zvolený za prvého prezidenta podľa novej ústavy
krajiny. V roku 2016 sa nová vláda jednania pokúsila vyvážiť
politickú súdržnosť s hospodárskymi a sociálnymi tlakmi. v ten
istý deň BEN ALI prepustil vládu, odišiel z krajiny a koncom
januára 2011 vznikla "vláda národnej jednoty". Voľby nového
ústavodarného zhromaždenia sa konali koncom októbra 2011
av decembri zvolili za dočasného prezidenta aktivistu pre
ľudské práva Moncef Marzouki. Zhromaždenie začalo s
prípravou novej ústavy vo februári 2012 a po viacerých
opakovaniach a dlhodobej politickej kríze, ktorá zastavila
prechod, ratifikovala tento dokument v januári 2014.
Parlamentné a prezidentské voľby pre stálu vládu sa konali
koncom roka 2014. Beji CAID Essebsi bol zvolený za prvého
prezidenta podľa novej ústavy krajiny. V roku 2016 sa nová
vláda jednania pokúsila vyvážiť politickú súdržnosť s



hospodárskymi a sociálnymi tlakmi. z krajiny utiekol a koncom
januára 2011 sa vytvorila "národná vláda jednoty". Voľby
nového ústavodarného zhromaždenia sa konali koncom októbra
2011 av decembri zvolili za dočasného prezidenta aktivistu pre
ľudské práva Moncef Marzouki. Zhromaždenie začalo s
prípravou novej ústavy vo februári 2012 a po viacerých
opakovaniach a dlhodobej politickej kríze, ktorá zastavila
prechod, ratifikovala tento dokument v januári 2014.
Parlamentné a prezidentské voľby pre stálu vládu sa konali
koncom roka 2014. Beji CAID Essebsi bol zvolený za prvého
prezidenta podľa novej ústavy krajiny. V roku 2016 sa nová
vláda jednania pokúsila vyvážiť politickú súdržnosť s
hospodárskymi a sociálnymi tlakmi. z krajiny utiekol a koncom
januára 2011 sa vytvorila "národná vláda jednoty". Voľby
nového ústavodarného zhromaždenia sa konali koncom októbra
2011 av decembri zvolili za dočasného prezidenta aktivistu pre
ľudské práva Moncef Marzouki. Zhromaždenie začalo s
prípravou novej ústavy vo februári 2012 a po viacerých
opakovaniach a dlhodobej politickej kríze, ktorá zastavila
prechod, ratifikovala tento dokument v januári 2014.
Parlamentné a prezidentské voľby pre stálu vládu sa konali
koncom roka 2014. Beji CAID Essebsi bol zvolený za prvého
prezidenta podľa novej ústavy krajiny. V roku 2016 sa nová
vláda jednania pokúsila vyvážiť politickú súdržnosť s
hospodárskymi a sociálnymi tlakmi. bol vytvorený. Voľby
nového ústavodarného zhromaždenia sa konali koncom októbra
2011 av decembri zvolili za dočasného prezidenta aktivistu pre
ľudské práva Moncef Marzouki. Zhromaždenie začalo s



prípravou novej ústavy vo februári 2012 a po viacerých
opakovaniach a dlhodobej politickej kríze, ktorá zastavila
prechod, ratifikovala tento dokument v januári 2014.
Parlamentné a prezidentské voľby pre stálu vládu sa konali
koncom roka 2014. Beji CAID Essebsi bol zvolený za prvého
prezidenta podľa novej ústavy krajiny. V roku 2016 sa nová
vláda jednania pokúsila vyvážiť politickú súdržnosť s
hospodárskymi a sociálnymi tlakmi. bol vytvorený. Voľby
nového ústavodarného zhromaždenia sa konali koncom októbra
2011 av decembri zvolili za dočasného prezidenta aktivistu pre
ľudské práva Moncef Marzouki. Zhromaždenie začalo s
prípravou novej ústavy vo februári 2012 a po viacerých
opakovaniach a dlhodobej politickej kríze, ktorá zastavila
prechod, ratifikovala tento dokument v januári 2014.
Parlamentné a prezidentské voľby pre stálu vládu sa konali
koncom roka 2014. Beji CAID Essebsi bol zvolený za prvého
prezidenta podľa novej ústavy krajiny. V roku 2016 sa nová
vláda jednania pokúsila vyvážiť politickú súdržnosť s
hospodárskymi a sociálnymi tlakmi. Zhromaždenie začalo s
prípravou novej ústavy vo februári 2012 a po viacerých
opakovaniach a dlhodobej politickej kríze, ktorá zastavila
prechod, ratifikovala tento dokument v januári 2014.
Parlamentné a prezidentské voľby pre stálu vládu sa konali
koncom roka 2014. Beji CAID Essebsi bol zvolený za prvého
prezidenta podľa novej ústavy krajiny. V roku 2016 sa nová
vláda jednania pokúsila vyvážiť politickú súdržnosť s
hospodárskymi a sociálnymi tlakmi. Zhromaždenie začalo s
prípravou novej ústavy vo februári 2012 a po viacerých



opakovaniach a dlhodobej politickej kríze, ktorá zastavila
prechod, ratifikovala tento dokument v januári 2014.
Parlamentné a prezidentské voľby pre stálu vládu sa konali
koncom roka 2014. Beji CAID Essebsi bol zvolený za prvého
prezidenta podľa novej ústavy krajiny. V roku 2016 sa nová
vláda jednania pokúsila vyvážiť politickú súdržnosť s
hospodárskymi a sociálnymi tlakmi. Beji CAID Essebsi bol
zvolený za prvého prezidenta podľa novej ústavy krajiny. V
roku 2016 sa nová vláda jednania pokúsila vyvážiť politickú
súdržnosť s hospodárskymi a sociálnymi tlakmi. Beji CAID
Essebsi bol zvolený za prvého prezidenta podľa novej ústavy
krajiny. V roku 2016 sa nová vláda jednania pokúsila vyvážiť
politickú súdržnosť s hospodárskymi a sociálnymi tlakmi.

Geografia - Tunisko

Kde na svete je Tunisko?
Umiestnenie tejto krajiny je Severná Afrika, hraničiaca so
Stredozemným morom, medzi Alžírskom a Líbyou. Celková
plocha krajiny Tunisko je 163,610 km2, z čoho 155,360 km2 je
zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: horách na severe; horúca,
suchá centrálna rovina; semiarídny juh spadá do Sahary.
Tunisko má najnižší bod Shatt al Gharsah -17 m, najvyšší bod



Jebel ech Chambi 1,544 m. Podnebie je mierne na severe s
miernymi, daždivými zimami a horúcimi, suchými letami; púšť v
južných.

Obyvatelia - Tunisko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Tunisko. To

číslo je: 11,403,800 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? arabský 98%, európsky
1%, židovský a iný 1%. Aké sú jazyky v krajine Tunisko?
arabský (úradný, jeden z obchodných jazykov), francúzsky
(obchod). A náboženstvá: (Vrátane kresťanských, židovských,
šiitských moslimov a Bahá'í) 1%. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 31.6 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 75.7
rok. Kde ľudia žijú v krajine Tunisko? Tu: Prevažná väčšina
obyvateľstva sa nachádza v severnej polovici krajiny ; na juhu
zostáva do značnej miery nedostatočne obyvateľov. Hlavné
mestské oblasti krajiny Tunisko sú: Tunis (hlavné mesto) 1,993
milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Tunisko
Hlavné mesto krajiny Tunisko je Tunis a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 24 guvernérov (wilayat, singular - wilayah); Bejja,
Ben Arous, Bizerte, Gabes (Qabis), Gafsa, Jendouba,
Kairouan (Al Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn), Kebili
(Qibili) Kef (Al Kaf), L'Ariana (Aryanah), Mahdia (Al
Mahdiyah), Manouba (Manubah), Medinín, Monastir, Nabeul,



Sfax (Safaqis) Zajda), Siliana (Silyanah) Sousse (Susah),
Tataouine (Tatawin) Tozeur (Tawzar), Tunis, Zaghouan
(Zaghwan). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Tunisko, dôležité
priemyselné produkty sú ropa, baníctvo (najmä fosfát, železná
ruda), cestovný ruch, textil, obuv, poľnohospodárstvo, nápoje.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Olív, olivový olej,
obilie, paradajky, citrusové plody, cukrová repa, dátumy,
mandle; hovädzie mäso, mliečne výrobky. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú odevy, polotovary a textil,
poľnohospodárske výrobky, mechanické výrobky, fosfáty a
chemikálie, uhľovodíky, a najdôležitejšími exportnými partnermi
sú Francúzsko 30,1%, Taliansko 19,3%, Nemecko 10,7%,
Španielsko 5,2%, Líbya 4,3% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú textil, stroje a zariadenia, uhľovodíky, chemikálie,
potraviny a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Francúzsko
18%, Taliansko 14,8%, Čína 8% 4,3%, Alžírsko 4,1% (2016).
Ako bohatá je krajina Tunisko a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $12,000
(2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
15.5% (2010 odhad).

Mapa - Tunisko
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mapa Turecko. Ale začneme s vlajkou Turecko tu:
 

Turecko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Turecko? Začnime týmto:

Moderné Turecko bolo založené v roku 1923 z pozostatkov
porazenej Osmanskej ríše národným hrdinom Mustafom
Kemalom, ktorý bol neskôr ocenený Atatürkom alebo "otcom
Turkov". Pod jeho vedením prijala krajina radikálne sociálne,
právne a politické reformy. Po období jednoparlamentnej vlády
experiment s viacstranovou politikou viedol k volebnému
víťazstvu opozičnej demokratickej strany v roku 1950 a
mierovému presunu moci. Odvtedy sa turecké politické strany
rozmnožili, ale demokracia bola zlomená obdobiami nestability
a vojenských prevratov (1960, 1971, 1980), ktoré v každom
prípade nakoniec viedli k návratu formálnej politickej moci
civilistom. V roku 1997 armáda opäť pomohla inžinierovi
vypustiť - populárne nazývaný "postmoderný prevrat" -
vtedajšej islamskej vlády. Pokus o prevrat urobil v júli 2016
frakcia tureckých ozbrojených síl. Turecko vojensky
intervenovalo na Cypre v roku 1974 s cieľom zabrániť
gréckemu prevzatiu ostrova a odvtedy pôsobil ako patronát k
"tureckej republike severného Cypru", ktorú uznáva len
Turecko. Separatívna povstanie, ktorú v roku 1984 začala
Kurdská pracovná strana (PKK), teroristická organizácia
označená USA, dlho dominovala pozornosti tureckých
bezpečnostných síl a tvrdila viac ako 40 000 životov. V roku



2013 uskutočnili turecká vláda a PKK rokovania zamerané na
ukončenie násilia, avšak intenzívne boje sa obnovili v roku
2015. Turecko vstúpilo do OSN v roku 1945 av roku 1952 sa
stalo členom NATO. V roku 1963 sa Turecko stalo
pridruženým členom Európskeho spoločenstva; začala
rokovania o pristúpení s EÚ v roku 2005. Počas uplynulého
desaťročia, ekonomické reformy spolu s určitými politickými
reformami prispeli k rastúcemu hospodárstvu, hoci
hospodársky rast sa v posledných rokoch spomalil. Od roku
2015 a pokračujúce do roku 2016 sa Turecko stalo svedkom
vzostupu teroristického násilia, vrátane veľkých útokov v
Ankare, Istanbule av celom prevažne kurdskom
juhovýchodnom regióne Turecka. Dňa 15. júla 2016 sa prvky
tureckých ozbrojených síl pokúsili o prevrat, ktorý v konečnom
dôsledku zlyhal po rozšírenom ľudovom odporu. Viac ako 240
ľudí bolo zabitých a viac ako 2000 zranených, keď sa tureckí
občania hromadne vydali do ulíc, aby čelili ozbrojeným silám. V
odpovedi turecké vládne orgány zatkli, pozastavili alebo
prepustili viac ako 100 000 bezpečnostných pracovníkov,
novinárov, sudcov, akademikov a štátnych zamestnancov kvôli
údajnému spojeniu s pokusom o štátny prevrat. Vláda obvinila
následovníkov islamského nadnárodného náboženského a
sociálneho hnutia za údajné podnecovanie neúspešného
prevratu a označuje nasledovníkov za teroristov. V nadväznosti
na neúspešný prevrat nastúpila turecká vláda v júli 2016 stav
núdze, ktorý sa predĺžil až do júla 2017. Turecká vláda
uskutočnila 16. apríla 2017 referendum, ktoré po implementácii
zmení Turecko z parlamentného na prezidentský systém.



Geografia - Turecko

Kde na svete je Turecko? Umiestnenie
tejto krajiny je Juhovýchodná Európa a juhozápadná Ázia (časť
Turecka západne od Bosporu je geograficky súčasťou Európy),
hraničiaca s Čiernym morom, medzi Bulharskom a Gruzínskom
a hraničiacou s Egejským morom a Stredozemným morom
medzi Gréckom a Sýriou. Celková plocha krajiny Turecko je
783,562 km2, z čoho 769,632 km2 je zem. Takže to je
pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: vysokej centrálnej plošine (Anatolia); úzka
pobrežná rovina; niekoľko horských pásiem. Turecko má
najnižší bod Stredozemné more 0 m, najvyšší bod Mount
Ararat 5,137 m. Podnebie je ; horúce, suché leto s miernymi,
vlhkými zimami; drsnejšie vo.

Obyvatelia - Turecko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Turecko. To

číslo je: 80,845,215 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? tureckí 70-75%, kurdskí
19%, ostatné menšiny 7-12 % (2016 est.). Aké sú jazyky v
krajine Turecko? Turečtina (oficiálna), kurdčina, ostatné
menšinové jazyky. A náboženstvá: moslimské 99,8% (prevažne



sunnitské), ostatné 0,2% (väčšinou kresťania a židia). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 30.9 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 75 rok. Kde ľudia žijú v krajine Turecko? Tu:
najviac husto osídlená oblasť sa nachádza okolo Bosporu na
severozápade, kde žije 20% obyvateľov v Istanbule; s
výnimkou Ankary zostávajú mestské centrá malé a rozptýlené
po celom vnútrozemí Anatólie; existuje celkový model
periférneho rozvoja, najmä pozdĺž pobrežia Egejského mora na
západe a systém rieky Tigris a Eufrat v juhovýchodnom. Hlavné
mestské oblasti krajiny Turecko sú: Istanbule 14,164 milióna;
Ankara (hlavné mesto) 4,75 milióna; Izmir 3,04 milióna; 1,923
milióna bursov; Adana 1,83 milióna; Gaziantep 1.528 miliónov
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Turecko
Hlavné mesto krajiny Turecko je Ankara a typ vlády

parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 81 provincií (iller, singular - il); Adana, Adiyaman,
Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amydaa, Ankara, Antáňa,
Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt,
Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri,
Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzinčan, Erzurum, Eskisehir,
Gaziantep, Giresun, Gumušane, Hakkari, Hatay, Igdir, Izparta,
Istanbul, Izmir (Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman,
Karsi, Kayseri, Kilis, Kirikkale Kirklareli Kirsehir Kocaeli
Konya Kutahya Malatya Manisa Mardin Mersin Mugla Múš
Nevsehir Nigde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun



Sanliurfa Siirt Sinop Sirnak Sivas Tekirdag Tokat , Trabzon
(Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Turecko, dôležité priemyselné
produkty sú textil, spracovanie potravín, automobily,
elektronika, výťažok (uhlie, chróman, meď, bór), oceľ, ropy,
stavebné, rezivo, Pape. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú Tabak, bavlna, obilie, olivy, cukrová repa, lieskové orechy,
strukoviny, citrusy; hospodárske zvieratá. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú oblečenie, potraviny, textil, kov vyrába,
dopravné zariadenia a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
Nemecko 9.8 %, Spojené kráľovstvo 8,2%, Irak 5,4%,
Taliansko 5,3%, USA 4,7%, Francúzsko 4,2% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje, chemikálie,
polotovary, palivá, dopravné prostriedky a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Čína 12,8%, Nemecko 10,8% 5,5%,
Taliansko 5,2% (2016). Ako bohatá je krajina Turecko a ako
bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $26,500 (2017 odhad). To znamená, že
životná úroveň je tu dobrá. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 21.9% (2015
odhad).

Mapa - Turecko
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Turkménsko - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Turkménsko? Začnime

týmto: Súčasný Turkménsko pokrýva územie, ktoré storočia
stoja na križovatke civilizácií. Oblasť bola ovládnutá v
staroveku rôznymi perzskými ríšami a bola dobytá Alexandrom
Veľkým, moslimskými armádami, mongolmi, tureckými
bojovníkmi a nakoniec aj Rusmi. V stredoveku bola Merv
(ktorá sa nachádza v dnešnej provincii Mária) jednou z veľkých

http://mapsguides.com/


miest islamského sveta a významnou zastávkou na hodvábnej
ceste. Pripravené Ruskom koncom osemdesiatych rokov 20.
storočia, Turkménsko neskôr v protisoleštianskom hnutí v
strednej Ázii vyniklo. V roku 1924 sa Turkménsko stalo
sovietskou republikou; dosiahla nezávislosť po rozpade ZSSR
v roku 1991. Rozsiahle zásoby uhľovodíkov a zemného plynu,
ktoré ešte musia byť plne využívané, začali transformovať
krajinu. Vláda Turkménska sa chystá rozšíriť svoje ťažobné a
dodávateľské projekty a pokúsila sa diverzifikovať svoje trasy
vývozu plynu mimo ruskú plynovodnú sieť. V roku 2010 začali
prevádzkovať nové plynovody na prepravu plynu, ktoré
prepravujú turkmenský plyn do Číny a do severného Iránu, a
účinne ukončili ruský monopol na export turkménskeho plynu.
V roku 2016 Rusko a Irán zastavili nákup plynu z Turkménska,
čím Čína urobila jediný kupca turkmenského plynu. Prezident
pre život Saparmurat Nyyazow zomrel v decembri 2006 a
Turkménsko uskutočnilo vo februári 2007 svoje prvé viaceré
kandidátske prezidentské voľby. Ako nová krajinský prezident
sa stal Gurbangúl Berdimuhamedow, zástupca predsedu
kabinetu v Nyyazowe. V roku 2012 bol opätovne zvolený a
opäť v roku 2017 s viac ako 97% hlasov v obidvoch
prípadoch, vo voľbách, ktoré boli všeobecne považované za
nedemokratické.

Geografia - Turkménsko



Kde na svete je Turkménsko?
Umiestnenie tejto krajiny je Stredná Ázia, hraničiaca s
Kaspickým morom, medzi Iránom a Kazachstanom. Celková
plocha krajiny Turkménsko je 488,100 km2, z čoho 469,930
km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme
mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: plochá piesková
púšť s dunami stúpajúcimi na juh; nízke hory pozdĺž hranice s
Iránom; hranice Kaspického mora na západe. Turkménsko má
najnižší bod Vpadina Akchanaya -81 m (Sarygamysh Koli je
jazero v severnom Turkménsku s hladinou vody, ktorá sa
pohybuje nad a pod výškami Vpadiny Akchanaya, jazero
kleslo až na -110 m), najvyšší bod Gora Ayribaba 3 139 m.
Podnebie je subtropická púštna.

Obyvatelia - Turkménsko
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Turkménsko.

To číslo je: 5,351,277 (7/2017 odhad). Takže toto nie je
krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Turkménsko 85%,
Uzbekistán 5%, Rusi 4%, iní 6% (2003). Aké sú jazyky v
krajine Turkménsko? Turkméni (oficiálni) 72%, Rusi 12%,
Uzbekistí 9%, iní 7%. A náboženstvá: Moslimi 89% %,
neznáme 2%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 27.9 rok.



Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je
staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 70.4 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Turkménsko? Tu: Najhustejšie obývané oblasti sú južné,
východné a severovýchodné oázy; približne 50% obyvateľstva
žije v hlavnom meste Ašchabad. Hlavné mestské oblasti krajiny
Turkménsko sú: Ašchabat (hlavné mesto) av jeho okolí 746
000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Turkménsko
Hlavné mesto krajiny Turkménsko je Ashgabat

(Ashkhabad) a typ vlády prezidentská republika; autoritatívny.
Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 5 provincií
(welayatlar, singulární - welayat) a 1 samostatným mestom: Ahal
Welayaty (Anew), Ashgabat, Balkan Welayaty (Balkanabat),
Dasoguz Welayaty, Lebap Welayaty (Turkmenabat), Mary
Welayaty. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Turkménsko,
dôležité priemyselné produkty sú zemný plyn, ropa, ropné
produkty, textil, spracovanie potravín. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Bavlny, obilia, melónov;
dobytok. Najdôležitejšie vývozné komodity sú plyn, ropa,
petrochemický priemysel, textílie, bavlna FIBE a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Číne 70%, Turecko
5,3%, Taliansko 5,3%, v Afganistane 4,5%, v Rusku 4,1%
(2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, chemikálie, potraviny a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Turecko 26,4%, Rusko 10,5%, Japonsko 8,6%,
Nemecko 8,2%, Južná Kórea 7,8%, Čína 7,2%, Taliansko
5,2%. Ako bohatá je krajina Turkménsko a ako bohatí sú ľudia



v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$18,700 (2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
0.2% (2012 odhad).

Mapa - Turkménsko
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Turks a Caicos - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Turks a Caicos? Začnime

týmto: Ostrovy boli súčasťou jamajskej kolónie Spojeného
kráľovstva až do roku 1962, keď po nezávislosti Jamajky
nadobudli status samostatnej korunnej kolónie. Guvernér
Bahamy dohliadal na záležitosti od roku 1965 do roku 1973. S
bahamskou nezávislosťou získali ostrovy od roku 1973
oddelenú vládu. Hoci bola dohodnutá nezávislosť v roku 1982,
politika bola zrušená a ostrovy zostávajú zámorským územím
Spojeného kráľovstva. Ostrov Grand Turk utrpel rozsiahle
škody spôsobené hurikánom Maria 22. septembra 2017, čo
malo za následok stratu moci a komunikáciu, ako aj škody na
bývaní a podnikoch.

Geografia - Turks a Caicos

Kde na svete je Turks a Caicos?
Umiestnenie tejto krajiny je dve ostrovné skupiny v severnom
Atlantickom oceáne, juhovýchodne od Bahám, severne od
Haiti. Celková plocha krajiny Turks a Caicos je 948 km2, z
čoho 948 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
nízky, plochý vápenec; rozsiahle močariská a mangrovové



močiare. Turks a Caicos má najnižší bod Karibské more 0 m,
najvyšší bod Blue Hill na Providenciales a na kopci Flamingo na
východnom Caicose 48 m. Podnebie je tropických; morské;
moderované obchodnými vetrami; slnečné a relatívne suché.

Obyvatelia - Turks a Caicos
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Turks a

Caicos. To číslo je: 52,570 (7/2017 odhad). Takže nie toľko
ľudí žije tu. Kto žije tu? čierna 87,6%, biela 7,9%, zmiešaná
2,5%, východná indická 1,3%, ostatné 0,7% (2006). Aké sú
jazyky v krajine Turks a Caicos? angličtina ). A náboženstvá:
Protestant 72,8% (Baptista 35,8%, Cirkev Božia 11,7%,
Anglikánska 10%, Metodista 9,3%, Adventista siedmeho dňa
6%), Rímskokatolíci 11,4%, Svedkovia Jehovovi 1,8%, Iné
14%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 33.3 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 80 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Turks a Caicos? Tu: osem z tridsiatich ostrovov je obývaných;
Ostrov Providenciales je najľudnatejší, ale najviac husto
osídlený je Grand Turk. Hlavné mestské oblasti krajiny Turks a
Caicos sú: Grand TURK (hlavné mesto) 5000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Turks a Caicos
Hlavné mesto krajiny Turks a Caicos je Grand Turk

(Cockburn Town) a typ vlády parlamentnej demokracie (Dom
zhromaždenia); samosprávne zámorské územie Spojeného
kráľovstva. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - žiadny
(zámorské územie Spojeného kráľovstva). Pokiaľ ide o



ekonomiku krajiny Turks a Caicos, dôležité priemyselné
produkty sú turistika, offshore finančné služby. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú kukurica, fazuľa, kasava
(maniok, tapioka), citrusové plody; rybárska. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú homár, sušené a čerstvé škrupiny,
škrupiny škrupiny a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
nevedno. Najdôležitejšie dovozné komodity sú potravín a
nápojov, tabaku, odevov, výrobkov, stavebných materiálov a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú nevedno. Ako bohatá
je krajina Turks a Caicos a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $29,100 (2007
odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: neznáme%.

Mapa - Turks a Caicos
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Tuvalu - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Tuvalu? Začnime týmto: V

roku 1974 spôsobili etnické rozdiely v britskej kolónii ostrovov
Gilbert a Ellice polynézovia z Ellických ostrovov, aby hlasovali
za oddelenie od Mikronézov na Gilbertských ostrovoch.
Nasledujúci rok sa Ellice ostrovy stali oddelenou britskou
kolóniou Tuvalu. Nezávislosť bola udelená v roku 1978. V
roku 2000 Tuvalu vyjednal zmluvu o prenájme svojho
internetového doménového mena ".tv" za 50 miliónov dolárov v
licenčných poplatkoch počas 12-ročného obdobia. Dohoda
bola následne opätovne prerokovaná, ale podrobnosti neboli
zverejnené.

Geografia - Tuvalu

Kde na svete je Tuvalu? Umiestnenie
tejto krajiny je Oceánia, ostrovná skupina pozostávajúca z
deviatich korálových atolov v južnom Tichom oceáne, asi
polovica cesty od Havaja po Austráliu. Celková plocha krajiny
Tuvalu je 26 km2, z čoho 26 km2 je zem. Takže toto je
pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: nízko položené a úzke koralové atolly.
Tuvalu má najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší bod bez
názvu 5 m. Podnebie je tropické; moderované veternými



obchodnými vetrami (marec až november); (november až
marec).

Obyvatelia - Tuvalu
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Tuvalu. To

číslo je: 11,052 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Polynézia 96%, Mikronézska 4%. Aké sú jazyky v
krajine Tuvalu? Tuvaluan (oficiálna), Angličtina (oficiálna),
Samoan, Kiribati (na ostrove Nui). A náboženstvá: Protestant
98,4% (Kostol Tuvalu 97%, Adventist sedmého dňa 1,4%),
Baha "i 1%, ostatné 0,6%. Koľko rokov je ľudom v priemere?
25.7 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 66.9 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Tuvalu? Tu: viac ako polovica obyvateľov
žije na atole Funafuti. Hlavné mestské oblasti krajiny Tuvalu sú:
Funafuti (hlavné mesto) 6 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Tuvalu
Hlavné mesto krajiny Tuvalu je Funafuti; poznámka -

kapitál je atol okolo 29 ostrovčekov; administratívne úrady sa
nachádzajú v dedine Vaiaku na ostrove Fongafale a typ vlády
Parlamentnej demokracie (Dom zhromaždenia) pod ústavnou
monarchiou; oblasť spoločenstiev. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 7 ostrovné rady a 1 mestská rada;
Funafuti, Nanumaga, Nanumea, Niutao, Nui, Nukufetau,
Nukulaelae, Vaitupu. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Tuvalu,
dôležité priemyselné produkty sú rybolov. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Kokosových orechov; ryby.



Najdôležitejšie vývozné komodity sú kopra, ryby a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Bosna a Hercegovina
24,8%, Singapur 18,8%, Nigéria 17,3%, Fidži 14,5%, USA
6% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny,
zvieratá, minerálne palivá, stroje, priemyselné tovary a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Singapur 51,3%, NZ
9,4%, Austrália 8,6%, USA 6,8%, Japonsko 6,1%, Fidži
5,9%. Ako bohatá je krajina Tuvalu a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$3,800 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že
to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 26.3% (2010 odhad).

Mapa - Tuvalu
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Uganda - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Uganda? Začnime týmto:

Koloniálne hranice, ktoré Británia vytvorila na vymedzenie
Ugandy, zoskupili širokú škálu etnických skupín s rôznymi
politickými systémami a kultúrami. Tieto rozdiely komplikovali
vytvorenie pracovnej politickej komunity po dosiahnutí
nezávislosti v roku 1962. Diktátorský režim Idiho AMIN
(1971-1979) bol zodpovedný za smrť asi 300 000 oponentov;
guerillovská vojna a porušovanie ľudských práv pod Miltonom
Obotem (1980-85) si vyžiadali najmenej ďalších 100 000
životov. Pravidlo Yoweri Museveni od roku 1986 prinieslo
Ugande relatívnu stabilitu a hospodársky rast. Ústavné
referendum v roku 2005 zrušilo 19-ročný zákaz viacstrannej
politiky. V decembri 2017 parlament schválil zrušenie
prezidentských vekových hraníc.

Geografia - Uganda

Kde na svete je Uganda?
Umiestnenie tejto krajiny je Východná stredná Afrika, západne
od Kene, východne od Konžskej demokratickej republiky.



Celková plocha krajiny Uganda je 241,038 km2, z čoho
197,100 km2 je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by
sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšina
plošina s okrajom hôr. Uganda má najnižší bod Albert Nile 614
m, najvyšší bod Margherita Peak na Mount Stanley 5,110 m.
Podnebie je tropických; všeobecne daždivé s dvoma suchými
obdobiami (december až február, jún až august); polárna
severovýchodná.

Obyvatelia - Uganda
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Uganda. To

číslo je: 39,570,125. Takže tu žije veľa ľudí. Kto žije tu?
Baganda 16,5%, Banyankole 9,6%, Basoga 8,8%, Bakiga
7,1%, Iteso 7%, Langi 6,3%, Bagisu 4,9%, Acholi 4,4%,
Lugbara 3,3%, ostatné 32,1% (2014 est.). Aké sú jazyky v
krajine Uganda? Angličtina (oficiálny štátny jazyk, vyučované v
základných školách, používané v súdnych konaniach a väčšina
novín a niektorých rozhlasových vysielaní), Ganda alebo
Luganda (najčastejšie používané jazyky Niger-Kongo,
uprednostňované pre materinské jazykové publikácie v hlavnom
meste a môžu byť vyučované v škole), iné nigersko-konžské
jazyky, nylosaharské jazyky, svahilčina, arabský. A
náboženstvá: protestant 45,1% (Anglický 32,0%, letničný /
znova narodený / evanjelický 11,1%, adventist sedemdňový
1,7%, baptistický .3%), rímsky katolík 39.3%, moslimský 13.7
%, ostatné 1,6%, žiadne 0,2% (2014 est.). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 15.8 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je



mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 55.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine Uganda? Tu: hustota
obyvateľstva je relatívne vysoká v porovnaní s ostatnými
africkými krajinami; väčšina obyvateľov je sústredená v
strednej a južnej časti krajiny, najmä pozdĺž pobrežia jazera
Victoria a jazera Alberta; severovýchod je najmenej
obyvateľov. Hlavné mestské oblasti krajiny Uganda sú:
Kampala (hlavné mesto) 1,936 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Uganda
Hlavné mesto krajiny Uganda je Kampala a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 121 okresov a 1 hlavné mesto; Abim, Adjumani,
Agua, Alebu, Amulat, Amakat, Amur, Amaru, Amaru, Amaru,
Arua, Budaka, Bududa, Bugiri, Buhweju, Buikwe, Bukedea,
Bukmansimbi, Bukwa, Bulambuli, Buliisa, Bundibugyo,
Butambala, Butebo, Bumbuma, Gulu, Hoima, Ibanda, Iganga,
Isingiro, Jinja, Kaabong, Kabale, Kabarole, Kaberamaido,
Kagadi, Kakumiro, Kalangala, Kaliro, Kalungu, Kapiorwa,
Kibeku, Kibeku, Kibuku, Kibuku, Kibuku, Kibuku, Kibuku,
Kibuku, Kituhu, Koboko, Kole, Kotido, Kumi, Lyntonde,
Manafwa, Maracha, Masaka, Masindi, Mayuge, Mbale,
Mbarara, Mitooma, Mityana, Moroto, Moyo, Mpigi,
Mubende, Nakon, Nakasongola, Namayingo,. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Uganda, dôležité priemyselné produkty sú
spracovanie cukru v rybe , pivovarníctvo, tabak, bavlnené
textílie; cement, výroba ocele. Dôležité poľnohospodárske
produkty sú Káva, čaj, bavlna, tabak, maniok, tapioka,
zemiaky, , rezané kvety; hovädzie mäso, kozie mäso, mlieko,



hydina a. Najdôležitejšie vývozné komodity sú káva, ryby a
rybie výrobky, čaj, bavlna, kvety, záhradnícke výrobky; zlato a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Keňa 20,9%, Spojené
arabské emiráty 11,2%, Rwanda 9,5%, Demokratická
republika Kongo 8,9%, Taliansko 4,5% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú kapitálové vybavenie, vozidlá, ropa,
lekárske potreby; obilniny a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Čína 17,9%, India 17,2%, Spojené arabské
emiráty 9,5%, Keňa 9,2%, Japonsko 5,2%, Južná Afrika
4,5%, Saudská Arábia 4,4% (2016). Ako bohatá je krajina
Uganda a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $2,400 (2017 odhad). Toto je veľmi
nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na
osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na
miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia
pod hranicou chudoby: 19.7% (2013 odhad).

Mapa - Uganda
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Ukrajina - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Ukrajina? Začnime týmto:

Ukrajina bola centrom prvého východoslovanského štátu,
Kyivan Rus, ktorý bol v 10. a 11. storočí najväčším a
najsilnejším štátom v Európe. Oslabený vnútornými spormi a
mongolskými inváziami bol Kyivan Rus začlenený do
Litovského veľkovojvodstva a nakoniec do poľsko-litovského
spoločenstva. Kultúrne a náboženské dedičstvo Kyjevskej Rusi
položilo základy ukrajinského nacionalizmu v nasledujúcich
storočiach. Nový ukrajinský štát, kozák Hetmanát, vznikol v
polovici 17. storočia po povstaní proti Poliakom. Napriek
nepretržitému moskovskému tlaku sa Hetmanate podarilo
zostať autonómnym už viac ako 100 rokov. V druhej polovici
18. storočia väčšina ukrajinského etnografického územia
absorbovala ruská ríša. Po páde cárskeho Ruska v roku 1917,
Ukrajina dosiahla krátkodobé obdobie nezávislosti (1917-20),
ale opäť získala a podstúpila brutálne sovietske pravidlo, ktoré
zaviedlo dva nútené hladomory (1921-22 a 1932-33), v
ktorých zomrelo viac ako 8 miliónov. V druhej svetovej vojne
boli nemecké a sovietske armády zodpovedné za 7 až 8
miliónov viac úmrtí. Hoci Ukrajina dosiahla nezávislosť v roku
1991 s rozpadom ZSSR, demokracia a prosperita zostali
nepostrádateľné, pretože dedičstvo štátnej kontroly a
endemická korupcia zastavili úsilie o ekonomickú reformu,
privatizáciu a občianske slobody. Mierový protest nazývaný



ako "oranžová revolúcia" v záverečných mesiacoch roku 2004
nútil úrady, aby prevrátili zmanipulované prezidentské voľby a
umožnili nový medzinárodne sledovaný hlas, ktorý prenikol do
moci reformistickej bridlice pod Viktorom Juščenkom.
Následné vnútorné hádky v tábore Juščenko umožnili jeho
súperovi Viktorovi Janukovyčovi nastúpiť návrat do
parlamentných (rada) volieb, stať sa premiérom v auguste 2006
a byť zvolený za prezidenta vo februári 2010. V októbri 2012
sa Ukrajina konala voľby v rade, Západní pozorovatelia boli
poškodení v dôsledku použitia vládnych zdrojov na podporu
kandidátov vládnych strán, zasahovania do prístupu k médiám a
obťažovania opozičných kandidátov. Predseda prezidenta
Janukovyča v súvislosti s dohodou o obchode a spolupráci s
EÚ v novembri 2013 - v prospech užších hospodárskych
vzťahov s Ruskom - a následné použitie sily proti študentom,
aktivistom občianskej spoločnosti a ďalším civilistom v
prospech dohody viedlo k trojročnému mesiac protestu
obsadenie centrálneho námestia v Kyjeve. Vláda' že násilie na
rozvrátenie protestného tábora vo februári 2014 viedlo k
všetkým vyvrcholeným bojom, mnohým úmrtiam,
medzinárodnému odsúdeniu a prudkému odchodu prezidenta
do Ruska. Nové voľby na jar umožnili prozápadnému
prezidentovi Petrovi Poroshenkovi prevziať úrad 7. júna 2014.
Krátko po odlete Janukovyča koncom februára 2014 ruský
prezident Putin nariadil inváziu Ukrajiny na Krymský polostrov,
pričom tvrdil, že táto akcia má chrániť etnických Rusov, ktorí
tam žijú. O dva týždne neskôr sa uskutočnilo "referendum" o
integrácii Krymu do Ruskej federácie. "Ukrajinská vláda, EÚ,



USA a Valné zhromaždenie OSN (UNGA) odsúdili"
referendum "za nezákonné. V odpovedi na údajné pripojenie
Ruska do Krymu, 100 členov OSN prijalo uznesenie 68/262
VZ OSN, ktorým odmietlo "referendum" ako neopodstatnené a
neplatné a potvrdilo suverenitu, politickú nezávislosť, jednotu a
územnú celistvosť Ukrajiny. Rusko naďalej dodáva takzvaných
separatistov v dvoch východných provinciách Ukrajiny s
pracovnými silami, financovaním a materiálom, ktoré vyústili do
ozbrojeného konfliktu s ukrajinskou vládou. Zástupcovia z
Ukrajiny, Ruska a nerozpoznané separatistické republiky
podpísali v septembri 2014 Minsk protokol a Memorandum o
ukončení konfliktu. Táto dohoda však nezastavila boj. V
obnovenom úsilí o zmiernenie pretrvávajúcich stretov vedúci
predstavitelia Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka rokovali
o následnom balíku opatrení vo februári 2015 na implementáciu
dohôd v Minsku. Zástupcovia z Ukrajiny, Ruska, a Organizácia
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe sa pravidelne stretávajú
s cieľom uľahčiť implementáciu mierovej dohody. Viac ako 33
000 civilistov bolo zabitých alebo zranených v bojoch
vyplývajúcich z ruskej agresie na východnej Ukrajine.

Geografia - Ukrajina

Kde na svete je Ukrajina?



Umiestnenie tejto krajiny je Východná Európa hraničíca s
Čiernym morom medzi Poľskom, Rumunskom a Moldavskom
na západe a Ruskom na východe. Celková plocha krajiny
Ukrajina je 603,550 km2, z čoho 579,330 km2 je zem. Takže
to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou úrodné roviny (stepy) a
náhorné plošiny, s horami nachádzajúcimi sa iba na západe
(Karpaty) alebo na extrémnom juhu Krymského polostrova.
Ukrajina má najnižší bod Čierne more 0 m, najvyšší bod Hora
Hoverla 2 061 m. Podnebie je miernych kontinentov;
Stredozemné more len na južnom krymskom pobreží; zrážky
neúmerne rozdelené, najvyššie na západe a na severe, nižšie na
východe a juhovýchode; zimy sa líšia od chladného pozdĺž
Čierneho mora až po chladnejšie vnútrozemie; teplé leta v celej
krajine, horúce na juhu.

Obyvatelia - Ukrajina
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Ukrajina. To

číslo je: 44,033,874 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Ukrajinský 77,8%, ruský 17,3%, bieloruský 0,6%,
moldavský 0,5%, krymský tatársky 0,5% , Bulharský 0,4%,
maďarský 0,3%, rumunský 0,3%, poľský 0,3%, židovský
0,2%, ostatné 1,8% (2001 est.). Aké sú jazyky v krajine
Ukrajina? Ukrajinský (oficiálny) 67,5%, ruský (regionálny
jazyk) 29,6% -, moldavské / rumunské a maďarsko-hovoriace
menšiny) 2,9% (v roku 2001). A náboženstvá: Pravoslávny
(UOC-KP), ukrajinský pravoslávny - moskovský patriarchát
(UOC-MP), ukrajinský gréckokatolícky, rímskokatolícky,



protestantský, moslimský, židovský. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 40.6 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 72.1
rok. Kde ľudia žijú v krajine Ukrajina? Tu: Najhustejšie
osídlenie vo východných (Donbas) a západných oblastiach;
pozoruhodných koncentrácií v hlavných mestských oblastiach
Kyjeva, Charkova, Donetska, Dnipropetrovska a Odesy.
Hlavné mestské oblasti krajiny Ukrajina sú: KYIV (hlavné
mesto) a okolo nich, 2,942 milióna; Charkov 1,441 milióna;
Odesa 1,01 milióna; Dnipropetrovsk 957,000; Doneck 934
000; Zaporizhzhya 753 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Ukrajina
Hlavné mesto krajiny Ukrajina je Kyjev (Kyjev) a typ vlády

poloprezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 24 provincií (oblasť, singulárna - oblasť), 1
autonómna republika (avtonomna respublika) a 2 obce (miesto,
singulárne - misto) so statusom regiónu; Cherkasy, Chernihiv,
Chernivtsi, Krym alebo Avtonomna Respublika Krym
(Simferopol), Dnipropetrovs'k (Dnipro), Donets'k, Ivano-
Frankivs'k, Charkov, Cherson, Khmel'nyts'kyy, Kirovohrad
(Kropyvnyts'kyy) Kyjev, Kyjev, Luhans'k, Lviv, Mykolayiv,
Odesa, Poltava, Rivne, Sevastopol, Sumy, Ternopil, Vinnytsya,
Volyň, Zakarpattya, Zaporizhja, Zhytomy. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Ukrajina, dôležité priemyselné produkty sú
uhlie, elektrická energia, železné a neželezné kovy, stroje a
dopravné zariadenia, chemikálie, spracovanie potravín Rusko
9,9%. Dôležité poľnohospodárske produkty sú obilia, cukrovej



repy, slnečnicových semien, zeleniny; hovädzie mäso, mlieko.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú železné a neželezné kovy,
pohonné hmoty a ropné produkty, a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú , Egypt 6,1%, Poľsko 6,1%, Turecko 5,7%,
Taliansko 5,3%, India 5,2%, Čína 5,1% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú energia, stroje a
zariadenia, chemikálie a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú
Rusko 13,1%, Čína 12%, Nemecko 11%, Bielorusko 7.1%
Poľsko 6,9%, USA 4,3% (2016). Ako bohatá je krajina
Ukrajina a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie
je HDP na obyvateľa (PPP): $8,700 (2017 odhad). Toto je
pomerne nízke číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci
produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne
náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo -
populácia pod hranicou chudoby: 24.1% (2010 odhad).

Mapa - Ukrajina
 

Veľmi odporúčame
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Spojené arabské emiráty - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Spojené arabské emiráty?

Začnime týmto: Pobrežné štáty pobrežia Perzského zálivu
poskytli Spojenému kráľovstvu kontrolu nad svojou obranou a
zahraničnými záležitosťami v zmluvách z 19. storočia. V roku
1971 sa šesť z týchto štátov - Abu Dhabi, Ajman, Al Fujayrah,
Ash Shariqah, Dubayy a Umm al Qaywayn - spojilo do
Spojených arabských emirátov (SAE). V roku 1972 ich spojil
Ra al al-Khaymah. HDP na obyvateľa v Spojených arabských
emirátoch je rovnaký ako HDP na hlavných západoeurópskych
krajinách. Už viac ako tri desaťročia ropné a globálne financie
priniesli hospodárstvo SAE. Avšak v rokoch 2008 - 2009
zasiahol SAE obzvlášť silný sútok poklesu cien ropy, kolaps
cien nehnuteľností a medzinárodná bankárska kríza. Spojené
arabské emiráty sa v zásade vyhýbali nepokojom "arabského
jari", ktorý sa objavil inde na Strednom východe v rokoch
2010-11 av snahe zabrániť potenciálnym nepokojom, vláda
vyhlásila za viac rokov 1 dolár. 6-miliardový investičný plán
infraštruktúry pre najchudobnejšie severné emiráty a agresívne
presadzovaní obhajcovia politických reforiem. SAE v
posledných rokoch zohralo dôležitú úlohu v regionálnych
záležitostiach. Okrem darovania miliárd dolárov v ekonomickej
pomoci na stabilizáciu Egypta sú Spojené arabské emiráty
členom globálnej koalície pod vedením USA, ktorá porazila
islamský štát v Iraku a Levantu (ISIL) a koaličného partnera v



armáde pod vedením Saudskej Arábie kampaň na obnovenie
vlády Jemenu.

Geografia - Spojené arabské emiráty

Kde na svete je Spojené arabské
emiráty? Umiestnenie tejto krajiny je Blízky východ, hraničiaci s
Ománským zálivom a Perzským zálivom, medzi Ománom a
Saudskou Arábiou. Celková plocha krajiny Spojené arabské
emiráty je 83,600 km2, z čoho 83,600 km2 je zem. Takže to
nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: bytu, neupravená pobrežná pláň sa zlúčila do
valcovania piesočných dún obrovskej púšte; hory na východe.
Spojené arabské emiráty má najnižší bod Perský záliv 0 m,
najvyšší bod Jabal Yibir 1 527 m. Podnebie je púšte; chladnejší
vo východných horách.

Obyvatelia - Spojené arabské emiráty
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Spojené

arabské emiráty. To číslo je: 6,072,475 (7/2017 odhad). Takže
toto nie je krajina s príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? Emirates
11,6%, Južnej Ázie 59,4% (vrátane Indie 38,2%, Bangladéša
9,5%, Pakistanu 9,4% , ďalšie 2,3%), egyptské 10,2%,
filipínske 6,1%, iné 12,8% (2015 est.). Aké sú jazyky v krajine



Spojené arabské emiráty? Arabsky (oficiálny), perzský,
anglicky, hindský, urdský. A náboženstvá: moslimský (oficiálny)
76%, kresťan 9%, iní (predovšetkým hinduistický a
budhistický, menej ako 5% populácie tvoria Parsi, Baha'i,
Druze, Sikh, Ahmadi , Ismaili, Dawoodi Bohra Muslim a
židovská populácia ) 15%. Koľko rokov je ľudom v priemere?
30.3 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 77.7 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Spojené arabské emiráty? Tu: Obyvateľstvo
je silno sústredených na severovýchod na polostrove
Musandam; tri najväčšie emiráty - Abu Dhabi, Dubaj a Sharjah
- sú domovom pre takmer 85% populácie. Hlavné mestské
oblasti krajiny Spojené arabské emiráty sú: Dubaj 2,415
milióna; Sharjah 1,279 milióna; ABU Dhabi (hlavné mesto)
1,145 milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Spojené arabské emiráty
Hlavné mesto krajiny Spojené arabské emiráty je Abu

Dhabi a typ vlády federácia monarchií. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 7 emiráty (imarat, singular - imarah); Abu
Zaby (Abu Dhabi),, Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah
(Sharjah) Dubayy (Dubaj), Ra je al Khaymah, Umm al
Qaywayn. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Spojené arabské
emiráty, dôležité priemyselné produkty sú ropné a
petrochemické; rybolov, hliník, cement, hnojivá, komerčné
opravy lodí, stavebné materiály, remeslá, textil. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú dátumov, zelenina, vodné
melóny; hydina, vajcia, mliečne výrobky; rýb. Najdôležitejšie



vývozné komodity sú surový olej 45%, zemný plyn, reexport,
sušené ryby, dáta (2012 est.), a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú India 9,9% Irán 8,9 %, Japonsko 8,8%,
Švajčiarsko 8,5%, Omán 5,4%, Čína 5,1% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a dopravné
zariadenia, chemikálie, potraviny a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Čína 7,4%, USA 6,9%, India 6,8%, Nemecko
4,4% (2016). Ako bohatá je krajina Spojené arabské emiráty a
ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $68,200 (2017 odhad). To znamená, že
ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to znamená hrubý
domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný vzhľadom na
relatívne náklady na miestne tovary a služby. A ešte jedno
dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby: 19.5% (2003
odhad).

Mapa - Spojené arabské emiráty
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Veľká Británia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Veľká Británia? Začnime

týmto: Spojené kráľovstvo historicky zohrával vedúcu úlohu pri
rozvíjaní parlamentnej demokracie a pri napredovaní literatúry a
vedy. Na svojom zenite v 19. storočí sa britská ríša rozložila na
jednu štvrtinu zemského povrchu. V prvej polovici 20. storočia
sa britská sila vážne vyčerpala v dvoch svetových vojnách a
odstúpenie Írska od únie. Druhá polovica zaznamenala
demontáž ríše a britskej obnovy v modernom a prosperujúcom
európskom národe. Ako jeden z piatich stálych členov
Bezpečnostnej rady OSN a zakladajúceho člena NATO a
Commonwealthu, Spojené kráľovstvo presadzuje globálny
prístup k zahraničnej politike. V roku 1998 bol založený
škótsky parlament, Národné zhromaždenie pre Wales a
zhromaždenie Severného Írska. Spojené kráľovstvo je od
svojho pristúpenia v roku 1973 aktívnym členom EÚ, aj keď sa
rozhodlo, že zostane mimo hospodárskej a menovej únie.
Avšak čiastočne motivovaní frustráciou zo vzdialenej byrokracie
v Bruseli a masívnou migráciou do krajiny, občania Spojeného
kráľovstva 23. júna 2016 úzko hlasovali, aby opustili EÚ.
Spojené kráľovstvo a EÚ v súčasnosti rokujú o podmienkach
stiahnutia Spojeného kráľovstva a prediskutujú rámec pre ich
budúci vzťah pred plánovaným odchodom Spojeného
kráľovstva z bloku 29. marca 2019.

Geografia - Veľká Británia



Kde na svete je Veľká Británia?
Umiestnenie tejto krajiny je Západná Európa, ostrovy - vrátane
severnej šestiny ostrova Írska - medzi severným Atlantickým
oceánom a Severným morom; severozápadne od Francúzska.
Celková plocha krajiny Veľká Británia je 243,610 km2, z čoho
241,930 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina. Ako
by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou
drsné kopce a nízke hory; na rovinatých plániach na východe a
juhovýchode. Veľká Británia má najnižší bod Fens -4 m,
najvyšší bod Ben Nevis 1 343 m. Podnebie je mierne;
moderovanému prevažujúcim juhozápadným vetrom nad
severoatlantickým prúdom; viac ako polovica dní je zamračená.

Obyvatelia - Veľká Británia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Veľká Británia.

To číslo je: 64,769,452 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa
ľudí. Kto žije tu? biely 87,2%, čierny / africký / Caribbean /
black British 3%, Ázia / Asian British: Indian 2,3%, Ázia /
Asian British: pakistanská 1,9%, zmiešaný 2%, ostatní 3,7%
(2011 est).. Aké sú jazyky v krajine Veľká Británia? English. A
náboženstvá: Kresťanský (vrátane anglikánskej,



rímskokatolíckej, presbyteriánskej, metodistickej) 59,5%,
moslimský 4,4%, hinduistický 1,3%, iný 2%, nespecifikovaný
7,2%, žiadny 25,7% (rok 2011). Koľko rokov je ľudom v
priemere? 40.5 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 80.8
rok. Kde ľudia žijú v krajine Veľká Británia? Tu: jadro
obyvateľstva leží v Londýne a okolo neho, s významnými
klastrami nachádzajúcimi sa v centrálnej Británii okolo
Manchesteru a Liverpoolu, na Škótskych dolinách medzi
Endinburghom a Glasgom, južným Walesom v okolí Cardiffu a
ďalekom východe Severného Írska so zameraním na Belfast v.
Hlavné mestské oblasti krajiny Veľká Británia sú: Londýne )
10,313 miliónov; Manchester 2,646 milióna; Birmingham 2,515
milióna; Glasgow 1,223 milióna; Southampton / Portsmouth
882 000; Liverpool 870 000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Veľká Británia
Hlavné mesto krajiny Veľká Británia je Londýn a typ vlády

Parlamentnej ústavnej monarchie; oblasť Commonwealth.
Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie - 27 dvojvrstvové
okresy, 32 mestských štvrtí v Londýne a 1 mesto Londýn alebo
Veľký Londýn, 36 mestských častí, 56 jednotiek (vrátane 4
jednohlasných krajov). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Veľká
Británia, dôležité priemyselné produkty sú stroje, elektrické
zariadenia, automatizačné zariadenia, železničné zariadenia,
stavba lodí, lietadlá, motorové vozidlá a ich časti, elektronika a
komunikačné zariadenia, kovy, chemikálie, uhlie, ropa, papier a
výrobky z papiera, spracovanie potravín, textil, tovar. Dôležité



poľnohospodárske produkty sú obilniny, olejnaté semená,
zemiaky, zelenina; dobytok, ovce, hydina; rybárske.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú vyrobené tovary, palivá,
chemikálie; potraviny, nápoje, tabak a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú US 14,8%, Nemecko 10,7%,
Francúzsko 6,4%, Holandsko 6,2%, Írsko 5,6%, Švajčiarsko
4,6%, Čína 4,4% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
vyrábané tovary, stroje, palivá; potraviny a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú Nemecko 13,6%, USA 9,3%, Čína
9,2%, Holandsko 7,4%, Francúzsko 5,2%, Belgicko 4,9%,
Švajčiarsko 4,5% (2016). Ako bohatá je krajina Veľká
Británia a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $43,600 (2017 odhad). To
znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
15% (2013 odhad).

Mapa - Veľká Británia
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mapa Spojené štáty. Ale začneme s vlajkou Spojené štáty tu:
 

Spojené štáty - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Spojené štáty? Začnime

týmto: Americké kolónie v Británii sa v roku 1776 rozpadli s
materskou krajinou a v roku 1783 boli uznané za nový národ
Spojených štátov amerických po zmluve z Paríža. Počas 19. a
20. storočia sa do pôvodného 13 krajín pridalo 37 nových
štátov rozšíril sa po celom severoamerickom kontinente a získal
množstvo zahraničných majetkov. Dva najtraudnejšie skúsenosti
v národnej histórii boli občianska vojna (1861-65), v ktorej
severná únia štátov porazila secesionistickú konfederáciu 11
južných otrokských štátov a Veľkú hospodársku krízu 30.
rokov 20. storočia, hospodársky pokles, počas ktorého štvrtina
pracovnej sily stratila prácu. Vďaka víťazstvám vo svetových
vojnách I a II a koncu studenej vojny v roku 1991 zostávajú
USA najsilnejším národným štátom na svete. Od konca druhej
svetovej vojny,

Geografia - Spojené štáty



Kde na svete je Spojené štáty?
Umiestnenie tejto krajiny je Severná Amerika, hraničiaca s
severným atlantickým oceánom a severným Tichým oceánom,
medzi Kanadou a Mexikom. Celková plocha krajiny Spojené
štáty je 9,833,517 km2, z čoho 9,147,593 km2 je zem. Je to
jedna z najväčších krajín sveta. Ako by sme mohli opísať terén
krajiny? Týmto spôsobom: obrovskej centrálnej roviny v Rocky
Mountains , pohoriach na západe, kopcoch a nízkych horách na
východe; drsné hory a široké riečne údolia na Aljaške; robustná
vulkanická topografia na Havaji. Spojené štáty má najnižší bod
Údolie smrti - 86 m (najnižší bod v Severnej Amerike), najvyšší
bod Denali (Mount McKinley) 6.190 m (najvyšší bod v
Severnej Amerike). Podnebie je prevažne miernych, ale
tropických na Havaji a na Floride, arktických na Aljaške,
roviny západne od rieky Mississippi a suché vo Veľkej panve
juhozápadu; nízke zimné teploty na severozápade sú
príležitostne zmiernené v januári a februári teplými
chinookovými vetormi z východných svahov.

Obyvatelia - Spojené štáty
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Spojené štáty.



To číslo je: 326,625,791 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí
medzi najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? Biela 72,4%, čierny
12,6%, ázijské 4,8%, indiánske a Aljaška domorodec 0,9%,
natívne Havajská a iné Pacific Islander 0,2%, ostatní 6,2%, dva
alebo viac závodov 2,9% (2010 odhad). Aké sú jazyky v
krajine Spojené štáty? English 79%, španielsky 13%, iní
indoeurópskych 3,7%, ázijský a tichomorský ostrov 3,4%, iní
1% (2015 est.). A náboženstvá: Protestant 46,5%,
rímskokatolíci 20,8%, židovský 1,9%, mormon 1,6% ,
Moslimský 0,9%, svedok Jehovov 0,8%, budhistický 0,7%,
hinduistický 0,7%, iní 1,8%, nezamestnaní 22,8%, nevie /
odmietol 0,6% (2014 est.). Koľko rokov je ľudom v priemere?
38.1 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže
polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je
ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 80 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Spojené štáty? Tu: veľké mestské klastre sú
rozmiestnené po celej východnej polovici USA (najmä oblasť
Veľkých jazier, severovýchod, východ a juhovýchod) a štáty
západnej vrstvy; hornaté oblasti, hlavne skalnaté hory a
Appalachian reťazca, púšte na juhozápade, husté boreálne lesy
v extrémnom severu a centrálne prarie štáty sú menej husto
osídlené; Aljašská populácia je sústredená pozdĺž južného
pobrežia - s osobitným dôrazom na mesto Anchorage - a Havaj
je sústredený na ostrove Oahu. Hlavné mestské oblasti krajiny
Spojené štáty sú: New York-Newark 18,593 milióna; Los
Angeles-Long Beach-Santa Ana 12,31 milióna; Chicago 8,745
miliónov; Miami 5,817 miliónov; Dallas-Fort Worth 5,703
milióna; Washington, DC (hlavné mesto) 4,955 milióna (2015).



Vláda a hospodárstvo - Spojené štáty
Hlavné mesto krajiny Spojené štáty je Washington, DC a

typ vlády ústavná federálna republika. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 50 štátov a 1 okres; Alabama, Aljaška,
Arizona, Arkansas, Kalifornia, Colorado, Connecticut,
Delaware, okres Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho,
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana,
Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Nové
Mexiko, New York, Severná Karolína, Severná Dakota, Ohio,
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Južná
Karolína, Južná Dakota, Tennessee, Texas , Vermont, Virginia,
Washington, Západná Virgínia, Wisconsin, Wyoming. Pokiaľ ide
o ekonomiku krajiny Spojené štáty, dôležité priemyselné
produkty sú vysoko diverzifikované, svetový špičkový, high-
tech inovátor, druhá najväčšia priemyselná produkcia na svete;
ropa, oceľ, motorové vozidlá, letecký priemysel,
telekomunikácie, chemikálie, elektroniky, potravinársky
priemysel, spotrebný tovar, rezivo, výťažok. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Pšenica, kukurica, ostatné
zrná, ovocie, zelenina, bavlna; hovädzie mäso, bravčové mäso,
hydina, mliečne výrobky; ryby; lesné produkty. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú poľnohospodárske produkty (sója,
ovocie, obilie) 9,2%, priemyselné dodávky (organické
chemikálie) 26,8 (automobily, lieky) 15,0% (v roku 2008) a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Kanada 18,3%,
Mexiko 15,9%, Čína 8%, Japonsko 4,4% , kapitálové tovary
(tranzistory, lietadlá, motorové vozidlá, počítače,
telekomunikačné zariadenia) (2016). Najdôležitejšie dovozné



komodity sú (spotrebný tovar) 31,8% (automobily, odevy,
lieky, nábytok), priemyselné dodávky 32,9% (ropa 8,2%),
investičné tovary 30,4% (počítače, telekomunikačné zariadenia,
, hračky) v roku 2008 a najdôležitejšími dovoznými partnermi
sú Čína 21,1%, Mexiko 13,4%, Kanada 12,7%, Japonsko
6%, Nemecko 5,2% (2016). Ako bohatá je krajina Spojené
štáty a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je
HDP na obyvateľa (PPP): $59,500 (2017 odhad). To
znamená, že ľudia sú v priemere bohatí. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
15.1% (2010 odhad).

Mapa - Spojené štáty
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Uruguaj

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Uruguaj.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Uruguaj. Ale začneme s vlajkou Uruguaj tu:
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Uruguaj - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Uruguaj? Začnime týmto:

Montevideo, založené španielčinou v roku 1726 ako vojenská
pevnosť, čoskoro využilo prírodný prístav, aby sa stalo
dôležitým obchodným centrom. Argumentovaný Argentínou, ale
pripojený Brazíliou v roku 1821, Uruguaj vyhlásil svoju
nezávislosť štyri roky neskôr a zabezpečil svoju slobodu v roku
1828 po trojročnom boji. Správy prezidenta Josého Batlela na
začiatku 20. storočia spustili rozsiahle politické, sociálne a
hospodárske reformy, ktoré zaviedli statistskú tradíciu. Násilné
marxistická mestskej partizánske hnutie pomenovaný
Tupamaros, ktorý sa začal v druhej polovici 1960, viedol
Uruguaj prezident postúpiť kontrolu nad vládou do armády v
roku 1973. Podľa yearend, že rebeli bola rozdrvená, ale
armáda pokračovala v rozširovaní svoje postavenie nad vláda.
Občianske pravidlo bolo obnovené v roku 1985. V roku 2004,
ľavicová stredná koalícia Frente Amplio získala národné voľby,
ktoré ukončili 170 rokov politickej kontroly, ktoré predtým mali
strany Colorado a National (Blanco). Uruguajské politické a
pracovné podmienky patria medzi najsvätejšie na kontinente.

Geografia - Uruguaj



Kde na svete je Uruguaj? Umiestnenie
tejto krajiny je Južná Južná Amerika, hraničiaca s južným
Atlantickým oceánom, medzi Argentínou a Brazíliou. Celková
plocha krajiny Uruguaj je 176,215 km2, z čoho 175,015 km2

je zem. Takže to nie je veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou valcovanie pláne a
nízke kopce; úrodná pobrežná nížina. Uruguaj má najnižší bod
Atlantický oceán 0 m, najvyšší bod Cerro Catedral 514 m.
Podnebie je teplou mierou ; mraziace teploty takmer neznáme.

Obyvatelia - Uruguaj
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Uruguaj. To

číslo je: 3,360,148 (7/2017 odhad). Takže toto nie je krajina s
príliš mnohýmy ľudmi. Kto žije tu? biely 88%, mestizo 8%,
čierny 4%, americký (prakticky neexistujúci). Aké sú jazyky v
krajine Uruguaj? Španielčina (úradný), Portuñol, Brazilero
(portugalsko-španielska mix na brazílskej hranici). A
náboženstvá: rímsky katolík 47,1%, non-katolícki kresťania
11,1%, bez vyznania 23,2%, židovský 0,3%, ateista alebo
agnostik 17,2%, ostatní 1,1% (2006 est .). Koľko rokov je
ľudom v priemere? 35 rok. Musíme dodať, že toto číslo je



medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 77.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine Uruguaj? Tu: Väčšina
obyvateľov krajiny žije v južnej polovici krajiny; približne 80%
obyvateľstva je mestské, žije v mestách; takmer polovica
obyvateľov žije v okolí hlavného mesta Montevideo. Hlavné
mestské oblasti krajiny Uruguaj sú: Montevideo (kapitál)
1707000 (2015).

Vláda a hospodárstvo - Uruguaj
Hlavné mesto krajiny Uruguaj je Montevideo a typ vlády

prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 19 oddelení (departamentos, singular -
departamento); Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia,
Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo,
Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San Jose, Soriano,
Tacuarembo, Treinta y Tres. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Uruguaj, dôležité priemyselné produkty sú spracovanie
potravín, elektrických zariadení, dopravné zariadenia, ropné
produkty, textil, chemikálie, nápoje. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Celulóza, hovädzie mäso,
sójové bôby, ryža, pšenica; mliečne výrobky; ryby; drevo,
tabak, víno. Najdôležitejšie vývozné komodity sú hovädzie
mäso, sójové bôby, celulóza, ryža, pšenica, drevo, mliečne
výrobky, vlna a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Brazília
16,4%, Čína 12,2%, USA 6,2%, Argentína 5% (2016).
Najdôležitejšie dovozné komodity sú rafinovaný olej, ropa,
osobné a iné dopravné prostriedky, časti vozidiel, mobilné
telefóny a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína 18,8%,



Brazília 17,9%, Argentína 13,3%, USA 6,9%, Nemecko 4,7%.
Ako bohatá je krajina Uruguaj a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $22,400
(2017 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 9.7% (2015 odhad).

Mapa - Uruguaj
 



Veľmi odporúčame

Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice

MapsGuides.com: Voľný sprievodca pre vaše cesty

Uzbekistan

Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Uzbekistan.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Uzbekistan. Ale začneme s vlajkou Uzbekistan tu:
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Uzbekistan - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Uzbekistan? Začnime

týmto: Rusko si podmanilo územie dnešného Uzbekistanu
koncom 19. storočia. Tuhý odpor Červenej armáde po
boľševickej revolúcii bolo nakoniec potlačené a socialistická
republika založená v roku 1924. Počas sovietskej éry,
intenzívna produkcia "bieleho zlata" (bavlna) a obilia viedol k
nadužívaniu agrochemikálií a vyčerpania zásob vody, ktoré
zanechali pôdu degradovanú a Aralovo more a niektoré rieky
polovične suché. Nezávislý od roku 1991 po rozpade ZSSR
znížil svoju závislosť od monokultúry bavlny tým, že
diverzifikoval poľnohospodársku výrobu a zároveň vyvíjal svoju
exportnú kapacitu v oblasti nerastných surovín a ropy a zvýšil
svoju výrobnú základňu. Prvý prezident Uzbekistanu Islom
Karimov viedol Uzbekistan 25 rokov až do svojej smrti v
septembri 2016. Politická premena na jeho nástupcu, vtedajší
premiér Shavkat Mirziyojev bol pokojný, ale odložil ústavný
proces, v ktorom predseda Senátu poslúžil ako úradujúci
prezident. Mirziyojev, ktorý vyhral prezidentské voľby v
decembri 2016, zlepšil vzťahy s susedmi Uzbekistanu a
zaviedol rozsiahle hospodárske a súdne reformy.

Geografia - Uzbekistan



Kde na svete je Uzbekistan?
Umiestnenie tejto krajiny je Strednej Ázii, v severnej časti
Turkménsku, na juhu Kazachstanu. Celková plocha krajiny
Uzbekistan je 447,400 km2, z čoho 425,400 km2 je zem.
Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšine piesočnej púšte s
dunami; široké, ploché intenzívne zavlažované riečne údolia
pozdĺž rieky Amu Darya, Syr Darya (Sirdaryo) a Zarafšon;
Údolie Fergana na východe obklopené horským Tadžikistanom
a Kirgizskom; zmršťovanie Aralského jazera v západnom.
Uzbekistan má najnižší bod Sariqamish Kuli -12 m, najvyšší
bod Adelung Toghi 4301. Podnebie je väčšinou v polovici šírky
púšť, dlhá, horúce letá, mierne zimy; semiarídne trávne porasty
vo východnej.

Obyvatelia - Uzbekistan
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Uzbekistan. To

číslo je: 29,748,859 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Uzbecký 80%, ruský 5,5%, Tadžik 5%, kazašský
3%, Karakalpak 2,5%, tatársky 1,5% % (1996 est.). Aké sú
jazyky v krajine Uzbekistan? Uzbek (oficiálne) 74,3%, ruský
14,2%, tadžické 4,4%, ostatní 7,1%. A náboženstvá:



moslimské 88% (väčšinou sunniti), pravoslávni 9%, ostatní 3%.
Koľko rokov je ľudom v priemere? 28.6 rok. Musíme dodať,
že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 74 rok. Kde ľudia žijú v krajine Uzbekistan?
Tu: najviac populácie sa sústreďuje v úrodnom údolí Fergana na
najvýchodnejšom ramene krajiny; juh má významné zhluky ľudí,
zatiaľ čo centrálne a západné púšte sú riedko osídlené. Hlavné
mestské oblasti krajiny Uzbekistan sú: Tashkent (hlavné mesto)
2.251 miliónov (2015).

Vláda a hospodárstvo - Uzbekistan
Hlavné mesto krajiny Uzbekistan je Taškent (Toshkent) a

typ vlády prezidentská republika; vysoko autoritársky. Poďme
sa pozrieť na správne rozdelenie - 12 provincií (viloyatlar,
singular - viloyat), 1 autonómna republika (avtonom
respublikasi) a 1 mesto (shahar); Andijon Viloyati, Buxoro
Viloyati, Fargoon Viloyati, Jizzax Viloyati, Namangan Viloyati,
Navoiy Viloyati, Qashqadaryo Viloyati (Qarshi),
Qaraqalpog'iston Respublikasi (Nukus), Samarqand Viloyati,
Sirdaryo Viloyati (Guliston) Termín), Toshkent Shahri [Tashkent
City], Toshkent Viloyati (provincia Taškent), Xorazm Viloyati
(Urganch). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Uzbekistan,
dôležité priemyselné produkty sú textil, spracovanie potravín,
strojárstvo, hutníctvo, baníctvo, ťažba uhľovodík, chemikálie.
Dôležité poľnohospodárske produkty sú Bavlna, zelenina,
ovocie, obilie; živočíšne. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
energetické produkty, bavlna, zlato, minerálne hnojivá, železné a
neželezné kovy, textil, potraviny, stroje, automobily a



najdôležitejšími exportnými partnermi sú Švajčiarsko 35,1%,
Čína 19,7%, Rusko 9,3%, Turecko 8,7%, Kazachstan 7,2%,
Bangladéš 5,4%, Afganistan 4,9% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje a zariadenia, potraviny, chemikálie,
železné a neželezné kovy a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Čína 22,2%, Rusko 18%, Južná Kórea 10.5% ,
Kazachstan 10%, Turecko 5,8%, Nemecko 5,2% (2016). Ako
bohatá je krajina Uzbekistan a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $7,000
(2017 odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme, že to
znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
14% (2016 odhad).

Mapa - Uzbekistan
 

Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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Index: kontinenty a krajiny, Mapa sveta
Tu nájdete online vybrané informácie o geografii,

obyvateľoch, vláde, ekonomike a histórii krajiny Vanuatu.
Zahrnuté sú vybrané štatistiky, prehľadná mapa a podrobná
mapa Vanuatu. Ale začneme s vlajkou Vanuatu tu:
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Vanuatu - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Vanuatu? Začnime týmto:

Viaceré vlny kolonizátorov, z ktorých každý hovoril odlišným
jazykom, sa v tisícročiach pred európskym prieskumom v 18.
storočí presťahovali do nových Hebrid. Tento vzorec
vysporiadania predstavuje komplexnú jazykovú rozmanitosť,
ktorá sa nachádza na súostroví dodnes. Britskí a francúzski,
ktorí usadili v 19. storočí Nové Hebridy, sa v roku 1906
dohodli na anglo-francúzskom kondomíniu, ktoré v roku 1980
spravovalo ostrovy až do vyhlásenia nezávislosti, keď bol
prijatý nový názov Vanuatu.

Geografia - Vanuatu

Kde na svete je Vanuatu?
Umiestnenie tejto krajiny je Oceánia, skupina ostrovov v
južnom Tichom oceáne, približne tri štvrtiny cesty z Havaja do
Austrálie. Celková plocha krajiny Vanuatu je 12,189 km2, z
čoho 12,189 km2 je zem. Takže toto je pomerne malá krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
väčšinou horské ostrovy sopečného pôvodu; úzke pobrežné
pláně. Vanuatu má najnižší bod Tichý oceán 0 m, najvyšší bod
Tabwemasana 1877 m. Podnebie je tropické; moderované
juhovýchodným obchodným vetrom od mája do októbra;



mierne dažde z novembra do apríla; môžu byť postihnuté
cyklónmi od decembra do apríla.

Obyvatelia - Vanuatu
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Vanuatu. To

číslo je: 282,814 (7/2017 odhad). Takže nie toľko ľudí žije tu.
Kto žije tu? Ni-Vanuatu 97,6%, časť Ni-Vanuatu 1,1%, ostatné
1,3% (v roku 2009). Aké sú jazyky v krajine Vanuatu? miestne
jazyky (viac ako 100) 63,2%, Bislama (oficiálne, kreolský)
33,7%, angličtina (úradný) 2%, francúzsky (oficiálne) 0,6%,
ostatní 0,5% (. 2009 est). A náboženstvá: Protestant 70%
(zahŕňa Presbyterian 27,9%, Anglický 15,1%, adventist
sedemdňový 12,5%, zhromaždenia Boží 4,7%, cirkev Kristova
4,5%, ministerstvo Neil Thomasa 3,1% a apoštolské 2,2%),
rímskokatolícke 12,4%, obyčajné viery 3,7% , ostatné 12,6%,
žiadne 1,1%, nešpecifikované 0,2% (rok 2009). Koľko rokov
je ľudom v priemere? 22 rok. Musíme dodať, že toto číslo je
medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je
mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)?
Toto: 73.7 rok. Kde ľudia žijú v krajine Vanuatu? Tu: tri štvrtiny
obyvateľov žije vo vidieckych oblastiach; mestské obyvateľstvo
žije predovšetkým v dvoch mestách, Port-Vila a Lugenville; tri
najväčšie ostrovy - Espiritu Santo, Malakula a Efate - ubytovať
viac ako polovicu populácie. Hlavné mestské oblasti krajiny
Vanuatu sú: PORT-VILA (hlavné mesto) 53 000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Vanuatu
Hlavné mesto krajiny Vanuatu je Port-Vila (na Efate) a typ

vlády parlamentná republika. Poďme sa pozrieť na správne



rozdelenie - 6 provincií; Malampa, Penama, Sanma, Shefa,
Tafea, Torba. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Vanuatu, dôležité
priemyselné produkty sú potraviny na ryby a mrazenie mäsa,
spracovanie dreva, mäsová konzervácia. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú Kopra, kokosové orechy, ,
sladké ovocie, ovocie, zelenina; hovädzie mäso;. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú kopra, hovädzie mäso, kakao, drevo,
kava, káva a najdôležitejšími exportnými partnermi sú Ekvádor
18,4%, Austrália 13,8%, Venezuela 10,1%, USA 9,8%,
Japonsko 8,2%, Spojené kráľovstvo 6,7% %, Hongkong
5,2% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje a
zariadenia, potraviny, palivá a najdôležitejšími dovoznými
partnermi sú Austrália 27,8%, NZ 17,6%, Čína 10,5%,
Francúzsko 10%, Singapur 6,1%, Thajsko 4,8% (2016). Ako
bohatá je krajina Vanuatu a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $2,800 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
neznáme%.

Mapa - Vanuatu
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mapa Venezuela. Ale začneme s vlajkou Venezuela tu:
 

Venezuela - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Venezuela? Začnime týmto:

Venezuela bola jednou z troch krajín, ktoré sa objavili v
dôsledku kolapsu Gran Colombia v roku 1830 (iné boli
Ekvádor a Nová Granada, ktoré sa stali Kolumbijskou).
Väčšinu prvej polovice 20. storočia ovládali Venezuela
všeobecne benevolentní vojenskí silní ľudia, ktorí podporovali
ropný priemysel a umožnili niektoré sociálne reformy.
Demokraticky zvolené vlády sa zdržiavali od roku 1959. Pod
prezidentom Hugom Chávezom z rokov 1999 až 2013 a jeho
zvoleným nástupcom prezidentom Nicolasom Maduroom
výkonná moc vykonávala čoraz viac autoritatívnu kontrolu nad
ostatnými vládnymi zložkami. Zároveň sa zhoršili demokratické
inštitúcie, obmedzili sa sloboda prejavu a tlač a politická
polarizácia narástla. Hospodárska politika vládnucej strany
rozšírila štátnu politiku, vďaka vyvlastňovaniu veľkých
podnikov, prísnej mene a cenovej kontrole, ktorá odrádza od
investícií a produkcie súkromného sektora a nadmernej
závislosti od ropného priemyslu na príjmoch, okrem iného.
Súčasné obavy zahŕňajú: porušovanie ľudských práv,
nekontrolovateľnú násilnú kriminalitu, vysokú infláciu a rozsiahly
nedostatok základných spotrebných tovarov, medicíny a
zdravotnícke potreby.

Geografia - Venezuela



Kde na svete je Venezuela? Umiestnenie
tejto krajiny je Severná Južná Amerika, hraničiaca s Karibským
morom a severným Atlantickým oceánom, medzi Kolumbiou a
Guyanou. Celková plocha krajiny Venezuela je 912,050 km2, z
čoho 882,050 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká krajina.
Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto spôsobom:
Andských hôr a na severozápadnom pobreží Maracaibo;
centrálne pláne (llanos); Guyana Highlands na juhovýchode.
Venezuela má najnižší bod Karibské more 0 m, najvyšší bod
Pico Bolivar 4 978 m. Podnebie je tropických; horúce, vlhké;
miernejšia v horách.

Obyvatelia - Venezuela
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Venezuela. To

číslo je: 31,304,016 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? Španielsky, taliansky, portugalsky, Arab, Nemec,
Afričan, domorodí ľudia. Aké sú jazyky v krajine Venezuela?
španielčina (úradný), početné domorodé dialekty. A
náboženstvá: nominálne rímsky katolík 96%, protestanti 2%,
ostatní 2%. Koľko rokov je ľudom v priemere? 28.3 rok.
Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je



staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana
dĺžka života (pri narodení)? Toto: 76 rok. Kde ľudia žijú v
krajine Venezuela? Tu: Väčšina obyvateľov je sústredená v
severnej a západnej vysočine pozdĺž východnej koryta na
severnom konci Andov, oblasť, ktorá zahŕňa hlavné mesto
Caracas. Hlavné mestské oblasti krajiny Venezuela sú: Caracas
(kapitál) 2,916 miliónov; Maracaibo 2,196 milióna; Valencia
1,734 milióna; Maracay 1,166 milióna; Barquisimeto 1,039
milióna (2015).

Vláda a hospodárstvo - Venezuela
Hlavné mesto krajiny Venezuela je Caracas a typ vlády

federálnej prezidentskej republiky. Poďme sa pozrieť na
správne rozdelenie - 23 štátov (estados, singular - estado), 1
hlavný okres (distrito capital) a 1 federálna závislosť (federálna
závislosť); Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas,
Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias
Federales, Distrito Capital, Falcon Guarico Lara Merida
Miranda Monagas Nueva Esparta Portuguesa, Sucre, Tachira,
Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny
Venezuela, dôležité priemyselné produkty sú poľnohospodárske
výrobky, živočíšne produkty, suroviny, stroje a zariadenia,
dopravné zariadenia, stavebné materiály, lekárske zariadenia,
liečivá, chemikálie, výrobky zo železa a ocele, ropa a ropné
produkty. Dôležité poľnohospodárske produkty sú , káva;
hovädzie, bravčové, mliečne, vajce; ryby. Najdôležitejšie
vývozné komodity sú ropa a ropné produkty, bauxit a hliník ,
minerálne látky, chemické látky, poľnohospodárske výrobky,
poľnohospodárstvo a najdôležitejšími exportnými partnermi sú



35,1%, India 17,2%, Čína 14,1%, Holandské Antily 8%,
Singapur 5,3%, Kuba 4,1% (2016). Najdôležitejšie dovozné
komodity sú poľnohospodárske výrobky, hospodárske
zvieratá, suroviny, stroje a zariadenia, materiály, lekárske
zariadenia, ropné produkty, liečivá, chemikálie, výrobky zo
železa a ocele a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú USA
22,1%, Čína 14,3%, Brazília 7,4%, Kolumbia 4,2% (2016).
Ako bohatá je krajina Venezuela a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $12,400
(2017 odhad). To je celkom dobré. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
19.7% (2015 odhad).

Mapa - Venezuela
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Vietnam - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Vietnam? Začnime týmto:

Dobytí Vietnamu Francúzskom sa začalo v roku 1858 a bolo
ukončené v roku 1884. Stalo sa súčasťou francúzskeho
Indočíny v roku 1887. Vietnam vyhlásil nezávislosť po druhej
svetovej vojne, ale Francúzsko pokračovalo v ovládaní až do
roku 1954, keď komunistická armáda porazila pod Ho Chi
Minhom. Podľa Ženevských dohôd z roku 1954 bol Vietnam
rozdelený na komunistický sever a protikomunistický juh.
Americká ekonomická a vojenská pomoc Južnému Vietnamu
rástla v 60-tych rokoch 20. storočia v snahe posilniť vládu, ale
americké ozbrojené sily boli stiahnuté po dohode o prímerí v
roku 1973. O dva roky neskôr Severné vietnamské sily
preklenuli juh, vládnuť. Napriek návratu mieru, za viac ako
desať rokov mala krajina malý hospodársky rast vďaka
konzervatívnym politikám vedenia, prenasledovanie a masový
exodus jednotlivcov - mnohí z nich úspešní obchodníci z Južnej
Vietnamu - a rastúca medzinárodná izolácia. Od prijatia
Vietnamskej politiky "dva moi" (renovácia) v roku 1986 sa však
vietnamské orgány zaviazali k zvýšeniu hospodárskej
liberalizácie a prijali štrukturálne reformy potrebné na
modernizáciu hospodárstva a na vytvorenie
konkurencieschopnejších odvetví orientovaných na vývoz.
Komunistickí vodcovia udržiavajú prísnu kontrolu nad
politickým prejavom, ale prejavili niektoré skromné kroky



smerom k lepšej ochrane ľudských práv. V krajine sa naďalej
vyskytujú protesty v malom rozsahu, veľká väčšina je spojená
buď s otázkami využívania pôdy, požaduje zvýšený politický
priestor alebo nedostatok spravodlivých mechanizmov na
riešenie sporov.

Geografia - Vietnam

Kde na svete je Vietnam?
Umiestnenie tejto krajiny je Juhovýchodnej Ázii, hraničiacich s
Thajským zálivom, zálivom Tonkin a južným Čínom , ako aj s
Čínou, Laosom a Kambodžou. Celková plocha krajiny Vietnam
je 331,210 km2, z čoho 310,070 km2 je zem. Takže to je
pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: nízka, plochá delta na juhu a na severe;
centrálna vysočina; kopcovitý, hornatý na ďalekom severe a
severozápade. Vietnam má najnižší bod Juhočínske more 0 m,
najvyšší bod Fan Si Pan 3 144 m. Podnebie je južne;
monsoonal na severe s horúcou, dažďovou sezónou (máj až
september) a teplej, suchá sezóna (október až marec).

Obyvatelia - Vietnam
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Vietnam. To

číslo je: 96,160,163 (7/2017 odhad). Táto krajina patrí medzi
najľudnatejšie na svete. Kto žije tu? Kinh (Viet) 85,7 %, Tay



1,9%, Thajsko 1,8%, Muong 1,5%, Khmer 1,5%, Mong
1,2%, Nung 1,1%, Hoa 1%, Ostatné 4,3%. Aké sú jazyky v
krajine Vietnam? Vietnamci (oficiálne), Angličtina , Číňan a
Khmer, jazyky horských oblastí (Mon-Khmer a Malajo-
Polynézia). A náboženstvá: Budhistické 7,9%, Katolícke 6,6%,
Hoa Hao 1,7%, Cao Dai 0,9%, Protestantné 0,9% .). Koľko
rokov je ľudom v priemere? 30.5 rok. Musíme dodať, že toto
číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 73.7 rok. Kde ľudia žijú v krajine Vietnam?
Tu: aj keď má jednu z najvyšších hustôt obyvateľstva na svete,
populácia nie je rovnomerne rozptýlená; zoskupovanie je
najťažšie pozdĺž južného Číny a Tonkinského zálivu, s Delta
Mekongu (na juhu) a údolím Červenej rieky (na severe) s
najväčšou koncentráciou obyvateľov. Hlavné mestské oblasti
krajiny Vietnam sú: Ho Či Minovho mesta 7,298 milióna; Hanoj
(hlavné mesto) 3,629 milióna; Can Tho 1,175 miliónov;
Haiphong 1,075 milióna; Da Nang 952,000; Bien Hoa 834 000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Vietnam
Hlavné mesto krajiny Vietnam je Hanoj a typ vlády

komunistického štátu. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie
- 58 provincií (tinh, singulár a plurál) a 5 obcí singulárne a
množné číslo). Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Vietnam,
dôležité priemyselné produkty sú spracovanie potravín z
morských plodov , odevy, obuv, strojárstvo; ťažba, uhlie, oceľ;
cementu, chemické hnojivá, sklo, pneumatiky, olej, mobilné
telefóny. Dôležité poľnohospodárske produkty sú Ryža, káva,



guma, čaj, korenie, sójové bôby, kešu, cukrová trstina, arašidy,
banány; bravčové mäso; hydina;. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú , obuv, elektronika, morské plody, ropa, ryža,
káva, drevené výrobky, stroje a najdôležitejšími exportnými
partnermi sú US 20,2%, Čína 14,2%, Japonsko 8,2% , Južná
Kórea 6,2% (2016). Najdôležitejšie dovozné komodity sú
stroje a zariadenia, ropné produkty, výrobky z ocele, suroviny
pre odevný a obuvnícky priemysel, elektronika, plasty,
automobily a najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Čína
25,1%, Južná Kórea 17,5%, Japonsko 7,9%, USA 6% 4,7%
(2016). Ako bohatá je krajina Vietnam a ako bohatí sú ľudia v
tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP):
$6,900 (2017 odhad). Toto je pomerne nízke číslo. Pridajme,
že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je
prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a
služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 11.3% (2012 odhad).

Mapa - Vietnam
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mapa a podrobná mapa Americké Panenské ostrovy. Ale
začneme s vlajkou Americké Panenské ostrovy tu:
 

Americké Panenské ostrovy - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Americké Panenské

ostrovy? Začnime týmto: Dane zabezpečovali kontrolu nad
južnými Panenskými ostrovmi svätého Tomáša, svätého Jána a
svätého Croixa počas 17. a začiatku 18. storočia. Cukor,
produkovaný africkými otrokmi, viedol ekonomiku ostrovov
počas 18. a začiatku 19. storočia. V roku 1917 Spojené štáty
kúpili dánske hospodárstva, ktoré boli od zrušenia otroctva v
roku 1848 v ekonomickom úpadku. 6. septembra 2017
prebehol hurikán Irma cez severné Panenské ostrovy svätého
Tomáša a svätého Jána a spôsobil vážne škody na stavbách,
cesty, letisko na ostrove Saint Thomas, komunikácie a
elektrickú energiu. Menej ako dva týždne neskôr prejde
hurikán Maria ostrovom Saint Croix na južných Panenských
ostrovoch, ktorý spôsobuje značné škody pri silnom vetre a
záplavových dažďoch.

Geografia - Americké Panenské ostrovy

Kde na svete je Americké Panenské
ostrovy? Umiestnenie tejto krajiny je Caribbean, ostrovy medzi



Karibské more a severný Atlantický oceán, východne od
Puerto Rico. Celková plocha krajiny Americké Panenské
ostrovy je 1,910 km2, z čoho 346 km2 je zem. Takže toto je
pomerne malá krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny?
Týmto spôsobom: prevažne kopcovitý na drsný a hornatý s
malou plochou pôdy. Americké Panenské ostrovy má najnižší
bod Karibského mora 0 m, najvyšší bod Crown Mountain 474
m. Podnebie je subtropické ktoré zmierňuje východnej pasáty,
relatívne nízkou vlhkosťou, malý sezónne kolísanie teploty;
dažďov septembra do Novembe.

Obyvatelia - Americké Panenské ostrovy
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Americké

Panenské ostrovy. To číslo je: 107,268 (7/2017 odhad). Takže
nie toľko ľudí žije tu. Kto žije tu? čierna 76%, biela 15,6%,
ázijská 1,4%, ostatná 4,9%, zmiešaná 2,1%. Aké sú jazyky v
krajine Americké Panenské ostrovy? Angličtina 71,6%,
španielsky alebo španielsky kreolský 17,2%, francúzsky alebo
francúzsky kreolský 8,6%, iný 2,5% (2010 est.). A
náboženstvá: Protestant 59% (baptist 42%, episkopálny 17%),
rímsky katolík 34%, iný 7%. Koľko rokov je ľudom v
priemere? 41 rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián -
takže polovica ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A
aká je ich očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 79.4
rok. Kde ľudia žijú v krajine Americké Panenské ostrovy? Tu: ,
zatiaľ čo celková hustota populácie skrz ostrovy je relatívne
nízka koncentrácia sa okolo Charlotte Amalie na Svätom
Tomášovi a Christiansted na St. Croix. Hlavné mestské oblasti



krajiny Americké Panenské ostrovy sú: Charlotte Amalie
(kapitál) 52,000 (2014).

Vláda a hospodárstvo - Americké Panenské ostrovy
Hlavné mesto krajiny Americké Panenské ostrovy je

Charlotte Amalie a typ vlády Prezidentská demokracia;
samosprávne územie USA. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - žiadne (územie USA); neexistujú administratívne
rozdiely prvého poriadku podľa definície vlády USA, ale v
druhom poradí sú 3 ostrovy; Saint Croix, Saint John, Saint
Thomas. Pokiaľ ide o ekonomiku krajiny Americké Panenské
ostrovy, dôležité priemyselné produkty sú cestovný ruch,
montáž hodiniek, destilácia rumu, stavebníctvo, liečivá,
elektronika. Dôležité poľnohospodárske produkty sú ovocia,
zeleniny, ciroku; Senepol dobytok. Najdôležitejšie vývozné
komodity sú Rum a najdôležitejšími exportnými partnermi sú
nevedno. Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny,
spotrebný tovar, stavebné materiály a najdôležitejšími
dovoznými partnermi sú nevedno. Ako bohatá je krajina
Americké Panenské ostrovy a ako bohatí sú ľudia v tejto
krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $36,100
(2013 odhad). To znamená, že životná úroveň je tu dobrá.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 28.9% (2002 odhad).

Mapa - Americké Panenské ostrovy
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Jemen - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Jemen? Začnime týmto:

Severné Jemen sa stal nezávislým od Osmanskej ríše v roku
1918. Britovia, ktorí v 19. storočí založili oblasť protektorátu
okolo južného prístavu Aden, sa v roku 1967 stiahli z toho, čo
sa stalo južným Jemenom. O tri roky neskôr južná vláda prijala
marxistickú orientáciu. Masívny exodus stoviek tisíc Jemencov z
juhu na sever prispel k dvom desaťročiam nepriateľstva medzi
štátmi. Obe krajiny boli formálne zjednotené ako Jemenská
republika v roku 1990. Južné secesné hnutie a krátka
občianska vojna v roku 1994 boli rýchlo utlmené. V roku 2000
sa Saudská Arábia a Jemen dohodli na vymedzení hraníc. Boj
na severozápade medzi vládou a Huthisom, moslimskou
menšinou Zaydi Shia, pokračoval prerušovane od roku 2004
do roku 2010. Južné secesné hnutie revitalizovalo v roku 2007.
Verejné zhromaždenia v Sana'a proti prezidentovi Sálihovi -
inšpirovanému podobnými demonštráciami v Tunisku a Egypte -
pomaly vybudovali dynamiku, ktorá sa začala koncom januára
2011 a podnecovala sťažnosťami na vysokú nezamestnanosť,
zlé ekonomické podmienky a korupciu. Nasledujúci mesiac
niektoré protesty vyústili do násilia a demonštrácie sa rozšírili do
ďalších veľkých miest. Do marca opozícia vytvrdila svoje
požiadavky a zjednocovala sa za výzvami na okamžité
vyhostenie Salih. V apríli 2011 Rada pre spoluprácu v
Perzskom zálive (GCC) v snahe sprostredkovať krízu v Jemene



navrhla iniciatívu GGC, dohodu, v ktorej by prezident odišiel za
výmenu za oslobodenie od stíhania. Salihovo odmietnutie
podpísať dohodu viedlo k ďalšiemu násiliu. Bezpečnostná rada
OSN v októbri 2011 schválila rezolúciu 2014, v ktorej žiadala
ukončenie násilia a dokončenie dohody o prevode energie. V
novembri 2011 Salih podpísal iniciatívu GCC, aby odstúpil a
previedol niektoré svoje právomoci na viceprezidenta Abd
Rabuh Mansur HADI. V nadväznosti na nesporné volebné
víťazstvo HADI vo februári 2012 Salih formálne preniesol
svoje právomoci. V súlade s iniciatívou GCC spustila Jemen
konferenciu národného dialógu (NDC) v marci 2013, aby
diskutovala o kľúčových ústavných, politických a sociálnych
otázkach. HADI uzavrela NDC v januári 2014 a plánuje začať
s realizáciou následných krokov v prechodnom procese vrátane
ústavného návrhu, ústavného referenda a národných volieb.
Huthis, vnímajúc svoje sťažnosti, neboli riešené v NDC, spojil
svoje sily s Salihom a rozšíril ich vplyv na severozápadné
Jemen, vyvrcholil veľkou ofenzívou proti vojenským jednotkám
a súperovým kmeňom a umožnil ich silám prekročiť hlavné
mesto Sanaa v septembri 2014. V januári 2015 Huthis obkľúčil
prezidentský palác, rezidencia a kľúčové vládne zariadenia,
ktoré prinútili HADI a vládu, aby predložili svoje rezignácie.
HADI utiekol do Adena vo februári 2015 a zrušil svoju
rezignáciu. Neskôr utiekol do Ománu a potom sa presťahoval
do Saudskej Arábie a požiadal GCC, aby v Jemene vojensky
zasahoval, aby ochránil legitímnu vládu pred Huthisom. V marci
Saudská Arábia zhromaždila koalíciu arabských vojakov a
začala nálety proti silám spojeným s Huthisom a Huthiom. V



roku 2016 pokračoval boj o pozemné boje medzi ozbrojenými
silami a odporovými skupinami podporovanými koalíciou
vedenou zo strany Saudskej Arábie. V roku 2016 OSN
sprostredkovala mesiace dlhé prerušenie nepriateľských
útokov, ktoré znižovali nálety a bojovali a začali mierové
rozhovory v Kuvajte. Rokovania však skončili bez dohody.
Huthisova a Salihova politická strana oznámila v auguste 2016
najvyššiu politickú radu a vládu národnej spásy, vrátane
premiéra a niekoľkých desiatok členov kabinetu, v novembri
2016, aby vládli v Sanai a ďalej spochybňovali legitimitu vlády
HADI. Ďalšie pokusy o mier zlyhali, zatiaľ čo ani jedna strana
nedosiahla rozhodujúce nárasty na bojisku, pretrváva konflikt a
prehlbuje rozdiely medzi severným a južným Jemenom.
Uprostred rastúceho napätia medzi Huthis a Salih,

Geografia - Jemen

Kde na svete je Jemen? Umiestnenie
tejto krajiny je Blízky východ, hraničiaci s Arabským morom,
Adenským zálivom a Červeným morom, medzi Ománom a
Saudskou Arábiou. Celková plocha krajiny Jemen je 527,968
km2, z čoho 527,968 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: úzkej pobrežnej pláni, ktorá je podporená plochými



kopcami a drsnými horami; rozrezané horské pusté pláne v
strede svahu do púštneho vnútrozemia Arabského polostrova.
Jemen má najnižší bod Arabské more 0 m, najvyšší bod Jabal a
Nabi Shu'ayb 3 666 m. Podnebie je prevažne púšť; horúce a
vlhké pozdĺž západného pobrežia; mierny v západných horách
postihnutých sezónnymi monzúnmi; mimoriadne horúce, suché,
kruté púšte na východnej.

Obyvatelia - Jemen
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Jemen. To

číslo je: 28,036,829 (7/2017 odhad). Takže tu žije veľa ľudí.
Kto žije tu? prevažne arabský; ale aj afro-arabskí, juhoázijci,
európski. Aké sú jazyky v krajine Jemen? Arabskí (oficiálni). A
náboženstvá: moslimskí 99,1% (oficiálni, prakticky všetci sú
občania, odhaduje sa, že 65% sú sunnitskí a 35% sú šiití),
ostatné 0,9% (vrátane židovských, bahájskych, , kresťanskí,
mnohí sú utečenci alebo dočasní cudzí obyvatelia) (v roku
2010). Koľko rokov je ľudom v priemere? 19.5 rok. Musíme
dodať, že toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia
ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka
života (pri narodení)? Toto: 65.9 rok. Kde ľudia žijú v krajine
Jemen? Tu: prevažná väčšina obyvateľstva sa nachádza v
pohorí Asir (časť väčšieho Sarawatského horského systému)
ďaleký západný región krajiny. Hlavné mestské oblasti krajiny
Jemen sú: Sanaa (hlavné mesto) 2,962 milióna; Aden 882 000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Jemen
Hlavné mesto krajiny Jemen je Sanaa a typ vlády v



prechodnom období. Poďme sa pozrieť na správne rozdelenie
- 22 guvernoráty (muhafazat, singular - muhafazah); Abyan,
Adan, Ad Dali, Al Bayda, Al Hudaydah, Al Jawf, Al Mahrah,
Al Mahwit, Amanat al 'Asimah (Sanaa City), Amran, Arkhabil
Suqutra, Dhamar Hadramawt , Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib,
Raymah, Sa'dah, San'a '(Sanaa), Shabwah, Ta'izz. Pokiaľ ide o
ekonomiku krajiny Jemen, dôležité priemyselné produkty sú
výroba ropy a rafinácia ropy; maloobjemová výroba
bavlneného textilu, koženého tovaru; spracovanie potravín;
remeslá; výrobky z hliníka; cement; oprava komerčných lodí;
výroba zemného plynu. Dôležité poľnohospodárske produkty
sú Obilia, ovocia, zeleniny, strukovín, kata, mliečne výrobky,
dobytok (ovce, kozy, dobytok, ťavy), hydina; ryby.
Najdôležitejšie vývozné komodity sú ropa, káva, sušené a
solené ryby, skvapalnený zemný plyn a najdôležitejšími
exportnými partnermi sú Egypt 26%, Saudská Arábia 15,4%,
Omán 11,3%, Malajzia 9,8%, Thajsko 5,8%, Spojené arabské
emiráty 4,9%. Najdôležitejšie dovozné komodity sú potraviny a
živé zvieratá, stroje a zariadenia, chemické látky a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú SAE 12,8%, Čína
12%, Turecko 8%, Saudská Arábia 8%, Indonézia 6,8%,
Brazília 6,6%, India 4,8% (2016). Ako bohatá je krajina Jemen
a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na
obyvateľa (PPP): $2,300 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke
číslo. Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu,
ktorý je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne
tovary a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod
hranicou chudoby: 54% (2014 odhad).



Mapa - Jemen
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Zambia - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Zambia? Začnime týmto:

Územie severnej Rodézie bolo spravované bývalou Britskou
spoločnosťou Južnej Afriky od roku 1891 až do doby, kým ju
Spojené kráľovstvo prevzalo v roku 1923. V priebehu
dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia pokrok v
baníctve podnietil rozvoj a prisťahovalectvo. Tento názov sa v
roku 1964 zmenil na Zambiu. Po osemdesiatych a
deväťdesiatych rokoch utrpelo zhoršenie cien medi,
ekonomické nesprávne hospodárenie a dlhé obdobie sucha.
Voľby v roku 1991 ukončili vládu jednej strany a poháňali
Hnutie za viacstrannú demokraciu (MMD) vláde. Následné
hlasovanie v roku 1996 zaznamenalo rastúce obťažovanie
opozičných strán a zneužívanie štátnych médií a iných zdrojov.
Voľby v roku 2001 boli poznačené administratívnymi
problémami, pričom tri strany podali právnu petíciu
spochybňujúcu voľbu kandidáta vládnucej strany Levy
Mwanawase. Mwanawasa bola opätovne zvolená v roku 2006
vo voľbách, ktoré boli považované za slobodné a spravodlivé.
Po smrti v auguste 2008 nasledoval jeho viceprezident Rupiáš
Banda, ktorý v tom istom roku vyhral špeciálnu prezidentskú
voľbu. MMD a Banda prehrali vo vlasteneckej fronte (PF) a
Michael SATA vo všeobecných voľbách v roku 2011. SATA
však predsedal obdobiu náhodného hospodárskeho riadenia a
pokúsil sa umlčať odpor voči politikám PF. SATA zomrel v



októbri 2014 a nasledoval jeho viceprezident Guy Scott, ktorý
pôsobil ako dočasný prezident až do januára 2015, keď Edgar
Lungu vyhral prezidentské voľby a ukončil funkciu SATA.
Lungu získal v auguste 2016 prezidentské voľby. ktorý získal
mimoriadnu prezidentskú voľbu neskôr v tom roku. MMD a
Banda prehrali vo vlasteneckej fronte (PF) a Michael SATA vo
všeobecných voľbách v roku 2011. SATA však predsedal
obdobiu náhodného hospodárskeho riadenia a pokúsil sa
umlčať odpor voči politikám PF. SATA zomrel v októbri 2014 a
nasledoval jeho viceprezident Guy Scott, ktorý pôsobil ako
dočasný prezident až do januára 2015, keď Edgar Lungu vyhral
prezidentské voľby a ukončil funkciu SATA. Lungu získal v
auguste 2016 prezidentské voľby. ktorý získal mimoriadnu
prezidentskú voľbu neskôr v tom roku. MMD a Banda prehrali
vo vlasteneckej fronte (PF) a Michael SATA vo všeobecných
voľbách v roku 2011. SATA však predsedal obdobiu
náhodného hospodárskeho riadenia a pokúsil sa umlčať odpor
voči politikám PF. SATA zomrel v októbri 2014 a nasledoval
jeho viceprezident Guy Scott, ktorý pôsobil ako dočasný
prezident až do januára 2015, keď Edgar Lungu vyhral
prezidentské voľby a ukončil funkciu SATA. Lungu získal v
auguste 2016 prezidentské voľby. SATA zomrel v októbri 2014
a nasledoval jeho viceprezident Guy Scott, ktorý pôsobil ako
dočasný prezident až do januára 2015, keď Edgar Lungu vyhral
prezidentské voľby a ukončil funkciu SATA. Lungu získal v
auguste 2016 prezidentské voľby. SATA zomrel v októbri 2014
a nasledoval jeho viceprezident Guy Scott, ktorý pôsobil ako
dočasný prezident až do januára 2015, keď Edgar Lungu vyhral



prezidentské voľby a ukončil funkciu SATA. Lungu získal v
auguste 2016 prezidentské voľby.

Geografia - Zambia

Kde na svete je Zambia?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika, východne od Angoly,
južne od Konžskej demokratickej republiky. Celková plocha
krajiny Zambia je 752,618 km2, z čoho 743,398 km2 je zem.
Takže to je pomerne veľká krajina. Ako by sme mohli opísať
terén krajiny? Týmto spôsobom: väčšinou náhorná plošina s
niekoľkými kopcami a horami. Zambia má najnižší bod
Zambezi rieka 329 m, najvyšší bod nemenovaný výška v
Mafinga Hills 2301. Podnebie je tropických; modifikované
nadmorskou výškou; obdobie dažďov (október až apríl).

Obyvatelia - Zambia
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Zambia. To

číslo je: 15.972 milión. Takže nie toľko ľudí žije tu. Kto žije tu?
Bemba 21%, Tonga 13,6%, Chewa 7,4%, Lozi 5,7%, Nsenga
5,3%, Tumbuka 4,4%, Ngoni 4%, Lala 3,1%, Kaonde 2,9%,
Namwanga 2,8%, Lunda 2,6%, Mambwe 2,5 % Luvale 2,2%,
Lamba 2,1%, Ushi 1,9%, Lenje 1,6%, Bisa 1,6%, Mbunda
1,2%, Ostatné 13,8%,. Aké sú jazyky v krajine Zambia?



Nespecifikované 0,4% (2010 est.) Bembe 33,4%, Nyanja
14,7%, Tonga 11,4% Ložie 1,5%, Chewa 4,5%, Nsenga
2,9%, Tumbuka 2,5%, Lunda (Severozápadné) 1,9%, Kaonde
1,8%, Lala 1,8%, Lamba 1,8% , Namwanga 1,2%, Lenje
1,1%, Bisa 1%, ostatné 9,7%, nešpecifikované 0,2%. A
náboženstvá: protestantské 75,3%, rímskokatolícke 20,2%,
ostatné 2,7% (vrátane moslimských budhistov, hinduistov a
Bahá'í), 1,8% est.). Koľko rokov je ľudom v priemere? 16.8
rok. Musíme dodať, že toto číslo je medián - takže polovica
ľudí je staršia ako táto, polovica je mladšia. A aká je ich
očakávana dĺžka života (pri narodení)? Toto: 52.7 rok. Kde
ľudia žijú v krajine Zambia? Tu: jedna z najvyšších úrovní
urbanizácie v Afrike; vysoká hustota v centrálnej oblasti, najmä
okolo miest Lusaka, Ndola, Kitwe a Mufulira. Hlavné mestské
oblasti krajiny Zambia sú: Lusaka (hlavné mesto) 2,179 milióna
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Zambia
Hlavné mesto krajiny Zambia je Lusaka; poznámka - návrh

na výstavbu nového hlavného mesta v Ngabwe bol vyhlásený v
máji 2017 a typ vlády prezidentská republika. Poďme sa
pozrieť na správne rozdelenie - 10 provincií; Centrálne,
Copperbelt, východnej, Luapula, Lusaka, Muchinga, severnej,
severozápadnej, južnej, západnej. Pokiaľ ide o ekonomiku
krajiny Zambia, dôležité priemyselné produkty sú ťažby medi a
spracovanie, dolovanie smaragd, stavba, potraviny, nápoje,
chemikálie, textil, hnojivo, záhradníctvo. Dôležité
poľnohospodárske produkty sú kukurica, cirok, ryža, arašidy,
slnečnicové semienka, zelenina, kvety, tabak, bavlna, cukrová



trstina, maniok, tapioka, káva; dobytok, kozy, ošípané, hydina,
mlieko, vajcia, skrýva. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
meď / kobalt, kobalt, elektrickej energie; tabak, kvety, bavlna a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Švajčiarsko 39,4%,
Čína 18%, Konžská demokratická republika 6,7%, Južná
Afrika 6,4%, UAE 6% Singapore 5,6% (2016). Najdôležitejšie
dovozné komodity sú stroje, dopravné zariadenia, ropné
produkty, elektrina, hnojivá, potraviny, oblečenie a
najdôležitejšími dovoznými partnermi sú Južná Afrika 31,2%,
Demokratická republika Kongo 12,3%, Kuvajt 8,1%, Čína
7,6%, Maurícius 4,4%, Spojené arabské emiráty 4,2%, India
4% (2016). Ako bohatá je krajina Zambia a ako bohatí sú
ľudia v tejto krajine? Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa
(PPP): $4,000 (2017 odhad). Toto je veľmi nízke číslo.
Pridajme, že to znamená hrubý domáci produkt na osobu, ktorý
je prepočítaný vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary
a služby. A ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou
chudoby: 60.5% (2010 odhad).

Mapa - Zambia
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Zimbabwe - Prehľad:
Čo by ste mali vedieť o krajine Zimbabwe? Začnime týmto:

Spojené kráľovstvo pripojilo južnú Rodésku z bývalej britskej
spoločnosti Južnej Afriky v roku 1923. Ústava z roku 1961
bola formulovaná tak, aby uprednostňovala bielych
predstaviteľov. V roku 1965 vláda jednostranne vyhlásila svoju
nezávislosť, ale Spojené kráľovstvo tento akt neuznalo a
požadovalo úplnejšie hlasovacie práva pre černošskú väčšinu v
krajine (potom sa nazýva Rhodesia). Sankcie OSN a
partyzánske povstanie nakoniec viedli k slobodným voľbám v
roku 1979 a k nezávislosti (ako Zimbabwe) v roku 1980. Prvý
premiér štátu Mugabe bol jediným vládcom v krajine (ako
prezident od roku 1987) a dominoval politickému systému
krajiny od nezávislosti. Jeho chaotická kampaň na
prerozdeľovanie pôdy, ktorá začala v roku 1997 a zintenzívnila
po roku 2000, spôsobila exodus bieleho poľnohospodára,
ochromila hospodárstvo, a viedla k rozsiahlym nedostatkom
základných komodít. Ignorovanie medzinárodného odsúdenia,
Mugabe zmanipuloval prezidentské voľby v roku 2002, aby
zabezpečil jeho opätovné zvolenie. V roku 2005 sa hlavné
mesto Harare pustilo do prevádzky Obnova objednávky,
zdanlivo urbanistický racionalizačný program, ktorý vyústil do
zničenia domov alebo podnikov 700 000 väčšinou chudobných
podporovateľov opozície. V roku 2007 spoločnosť Mugabe
zaviedla cenové kontroly všetkých základných komodít, ktoré
spôsobili nával paniky a niekoľko mesiacov zanechali skladové



regály prázdne. Všeobecné voľby, ktoré sa konali v marci
2008, obsahovali nezrovnalosti, ale napriek tomu predstavovali
kritiku vlády vedenej ZANU-PF, pričom opozícia získala
väčšinu kresiel v parlamente. Hnutie za demokratickú zmenu -
vodca opozície Tsvangirai Morgan Tsvangirai získal najviac
hlasov v prezidentskom prieskume, ale nestačí na to, aby vyhral
úplne. V čele s voľbami v júni 2008, značné násilie voči členom
opozičných strán viedlo k vylúčeniu Tsvangiraiho z hlasovania.
Rozsiahle dôkazy o násilí a zastrašovaní viedli k
medzinárodnému odsúdeniu tohto procesu. Ťažké rokovania o
"vláde národnej jednoty", v ktorej Mugabe zostal prezident a
Tsvangirai sa stal predsedom vlády, boli napokon vyriešené vo
februári 2009, hoci lídri nedokázali dohodnúť na mnohých
kľúčových vládnych otázkach. Mugabe bol opätovne zvolený
za prezidenta v roku 2013 v hlasovaní, ktorý bol vážne chybný
a medzinárodne odsúdený. Ako predpoklad na uskutočnenie
volieb Zimbabwe prijalo novú ústavu referendom, aj keď
mnohé ustanovenia v novej ústave ešte musia byť kodifikované
v zákone. V novembri 2017 podpredseda Emmerson
Mnangagwa prevzal vojenskú intervenciu zameranú na
zabránenie tomu, aby Mugabe zvýšil svoju ženu, aby ho uspel.
Mnangagwa bol slávnostne otvorený o niekoľko dní neskôr a
sľuboval, že v roku 2018 budú mať prezidentské voľby.

Geografia - Zimbabwe



Kde na svete je Zimbabwe?
Umiestnenie tejto krajiny je Južná Afrika, medzi Južnou Afrikou
a Zambiou. Celková plocha krajiny Zimbabwe je 390,757 km2,
z čoho 386,847 km2 je zem. Takže to je pomerne veľká
krajina. Ako by sme mohli opísať terén krajiny? Týmto
spôsobom: väčšinou vysoká plošina s vyššou centrálnou
plošinou (vysoká veld); hory na východe. Zimbabwe má
najnižší bod križovatka Runde a Save Rivers 162 m, najvyšší
bod Inyangani 2592 m. Podnebie je tropických; moderované
nadmorskou výškou; dažďová sezóna (november až marec).

Obyvatelia - Zimbabwe
Poďme sa pozrieť, koľko ľudí žije v krajine Zimbabwe. To

číslo je: 13,805,084. Takže toto nie je krajina s príliš mnohýmy
ľudmi. Kto žije tu? Afrika 99,4% (prevažne Šona, Ndebele je
druhou najväčšou etnickou skupinou), ostatné 0,4%,
nešpecifikované 0,2% (2012 est.). Aké sú jazyky v krajine
Zimbabwe? Shona (oficiálne, najčastejšie hovorené), Ndebele ;
tradične používajú pre úradné záležitosti), 13 menšinových
jazykov (oficiálny zahŕňa Chew, Chibarwe, Kalanga, Koisan,
Nambya, Ndau, Shangani, posunkový jazyk, Sotho, Tonga,
Tswana, Venda, a Xhosa). A náboženstvá: protestant 74,8%



(zahŕňa apoštolskú 37,5 %, Pentecostal 21,8%, ostatné
15,5%), rímsky katolík 7,3%, iný kresťan 5,3%, tradičný
1,5%, moslimský 0,5%, iný 0,1%, žiadny 10,5% (2015 est.).
Koľko rokov je ľudom v priemere? 20 rok. Musíme dodať, že
toto číslo je medián - takže polovica ľudí je staršia ako táto,
polovica je mladšia. A aká je ich očakávana dĺžka života (pri
narodení)? Toto: 60.4 rok. Kde ľudia žijú v krajine Zimbabwe?
Tu: Okrem veľkých mestských aglomerácií v Harare a
Bulawayo, distribúcia populácie je pomerne rovný, s mierne
väčším celkovom počte vo východnej polovici. Hlavné mestské
oblasti krajiny Zimbabwe sú: Harare (kapitálu) 1501000
(2015).

Vláda a hospodárstvo - Zimbabwe
Hlavné mesto krajiny Zimbabwe je Harare a typ vlády

polo- prezidentská republika. Poďme sa pozrieť na správne
rozdelenie - 8 provincií a 2 mestá s provinčným postavením;
Bulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland Central,
Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo,
Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands. Pokiaľ
ide o ekonomiku krajiny Zimbabwe, dôležité priemyselné
produkty sú ťažba (uhlie, zlato, platina, meď, nikel, cín,
diamanty, hlina, početné kovové a nekovové rudy), oceľ;
výrobky z dreva, cement, chemikálie, hnojivá, odevy a obuv,
potraviny, nápoje. Dôležité poľnohospodárske produkty sú
tabak, kukurica, bavlna, pšenica, káva, cukrová trstina, arašidy;
ovce, kozy, ošípané. Najdôležitejšie vývozné komodity sú
platina, bavlna, tabak, zlato, feroslitiny, textil / odevy a
najdôležitejšími exportnými partnermi sú Južná Afrika 79.5%,



Mozambik 9.5% ). Najdôležitejšie dovozné komodity sú stroje
a dopravné zariadenia, iné výrobky, chemikálie, palivá,
potravinárske výrobky a najdôležitejšími dovoznými partnermi
sú Južná Afrika 46,6%, Zambia 24% (2016). Ako bohatá je
krajina Zimbabwe a ako bohatí sú ľudia v tejto krajine?
Najdôležitejšie je HDP na obyvateľa (PPP): $2,300 (2017
odhad). Toto je veľmi nízke číslo. Pridajme, že to znamená
hrubý domáci produkt na osobu, ktorý je prepočítaný
vzhľadom na relatívne náklady na miestne tovary a služby. A
ešte jedno dôležité číslo - populácia pod hranicou chudoby:
72.3% (2012 odhad).

Mapa - Zimbabwe
 



Veľmi odporúčame



Najlepšia dobrodružná hra: Alice a polepšovna pre čarodejnice
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