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Otestujte si své znalosti

2. Ve které dobû se pekinézové
dostali poprvé do Evropy?
a) v 17. století
b) koncem 19. století
c) poãátkem 20. století
d) aÏ po první svûtové válce

PSI Z ČÍNY

Na to, jak obrovskou zemí âína je, odtamtud pochází relativû
málo plemen. Zato se jedná o zvíﬁata natolik v˘jimeãná a v˘razná,
Ïe je pozná témûﬁ kaÏd˘, kdo se o psy alespoÀ trochu zajímá.
Jedna vûc je ov‰em poznat, druhá o plemeni také nûco vûdût.
Va‰e znalosti o ãínsk˘ch plemenech provûﬁí následující test.
SnaÏte se volit vÏdy tu nejpﬁesnûj‰í a nejv˘stiÏnûj‰í odpovûì!
b) ãínsk˘ bezrsts˘ pes
c) powder puff - labutûnka
d) ãínsk˘ chocholat˘ pes
12. V kolika varietách
toto plemeno existuje?
a) v jedné, bezsrsté
b) ve dvou, malé a velké
c) ve tﬁech, malé,
stﬁední a velké
d) ve dvou, osrstûné
a bezsrsté

3. Jakou zvlá‰tností se
vyznaãuje ãínsk˘ ãau-ãau?
a) má plovací blány
mezi prsty
b) je to mimochodník
c) má jantarovû zbarvené oãi
d) má modr˘ jazyk
4. Povahovû je ãau-ãau
a) introvert
b) extrovert
c) plach˘
d) pﬁátelsk˘ ke v‰em lidem

13. Kter˘m z níÏe uveden˘ch
znakÛ se vyznaãují v‰ichni
holí naháãi, tedy i ten
pocházející z âíny?
a) neúpln˘m poãtem zubÛ
b) niÏ‰í tûlesnou teplotou
c) jen tﬁemi prsty na tlapkách
d) rychlej‰ím tepem

5. Jakou srst
mÛÏe mít ãau-ãau?
a) dlouhou
b) dlouhou nebo krátkou
c) krátkou
d) dlouhou, krátkou nebo
hrubou
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6. Jak˘ typick˘ znak
spojuje ãaua a ‰arpeje?
a) stejn˘ typ tvrdé srsti
b) modr˘ jazyk
c) postavení u‰í
d) pískové zbarvení
7. Co znamená v pﬁekladu
název ‰arpej?
a) pes s volnou kÛÏí
b) pes s hrubou srstí
c) vrásãit˘ pes
d) ãínsk˘ pes
8. Hlava ‰arpeje má
pﬁipomínat jedno zvíﬁe.
Které?
a)medvûda
b) lva

Krátkosrstá varieta ãaua je
velmi vzácná a neobvyklá

c) jaka
d) hrocha

c) 1985
c) 1950

9. O ‰arpejovi se lidé mimo
âínu dozvûdûli pomûrnû
pozdû. KdyÏ v americkém
ãasopise Dogs vy‰el ãlánek
s fotografií, pod níÏ bylo
uvedeno, Ïe se jedná zﬁejmû
o posledního Ïijícího jedince,
vzbudilo to obrovskou
senzaci a nastartovalo
masivní dovozy ‰arpejÛ
do USA i Evropy.
Ve kterém to bylo roce?
a) 1971
b) 2000

10. Patﬁí mezi ãínská
plemena mops?
a) bezpochyby ano
b) jeho ãínsk˘ pÛvod není
bezpeãnû prokázán, oficiálnû
náleÏí Velké Británii
c) ne, s âínou urãitû nemá
vÛbec nic spoleãného
d) ne, je to holandské
plemeno
11. Jak˘ je oficiální název
naháãe pocházejícího z âíny?
a) ãínsk˘ naháã

14. Odkud pochází
japonsk˘ ãin?
a) jednoznaãnû z Japonska
b) jednoznaãnû z âíny
c) koﬁeny má pravdûpodobnû
v âínû, dnes je pﬁiznáván
Japonsku
d) z Velké Británie, kde
byl vy‰lechtûn na základû
dovozÛ z Asie
15. Má âína nûjaké
mezinárodnû uznané
lovecké plemeno?
a) ne
b) ano, dokonce nûkolik
c) ano, jedno
d) ano, ãínského ohaﬁe

Správné odpovûdi
1 c, 2 b, 3 d, 4 a, 5 b, 6 b,
7 b, 8 d, 9 a, 10 b, 11 d,
12 d, 13 a, 14 c, 15 a

1. Pekinéz je Ïiv˘m symbolem
ãínsk˘ch psÛ, s jeho
vyobrazením se bûÏnû
setkáváme v mnoha
podobách ãínského umûní.
Vûdûli byste, komu b˘valo
drÏení tohoto plemene
v minulosti v âínû
vyhrazeno?
a) aristokracii
b) mandarínÛm
c) císaﬁskému dvoru v ãele
s císaﬁem a císaﬁovnou
d) mnichÛm
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