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2. Retrívﬁi jsou ﬁazeni mezi
a) vodní psy
b) slídiãe
c) pﬁina‰eãe
d) ‰panûly
3. Které plemeno
retrívra je nejmen‰í?
............................
4. A které naopak nejvût‰í?
............................
5. Jaké zbarvení mÛÏe
mít flat coated retrívr?
a) jedinû ãerné
b) ãerné nebo hnûdé
c) jakékoliv zbarvení
pﬁípustné u retrívrÛ
d) ãerné, hnûdé nebo plavé
6. V‰ichni retrívﬁi jsou
sv˘m pÛvodem psi
a) spoleãen‰tí

ZNÁTE RETRÍVRY?
Retrívﬁi patﬁí momentálnû k vÛbec nejoblíbenûj‰ím plemenÛm psÛ.
Dva z nich, labradorsk˘ a zlat˘, se dokonce ve‰li mezi prvních pût
nejpopulárnûj‰ích plemen u nás. Dalo by se tudíÏ pﬁedpokládat, Ïe
je lidé dobﬁe znají. Ná‰ test provûﬁí, jestli tak tomu doopravdy je.
b) loveãtí
c) stavûcí
d) honicí
7. Vût‰ina retrívrÛ pochází z
a) Francie
b) USA
c) Velké Británie
d) z Irska
8. Které plemeno retrívra
pochází z Kanady?
............................
9. Slovo retrívr by se dalo
nejv˘stiÏnûji pﬁeloÏit jako
a) vracející se pes
b) pes od âervené ﬁeky
(= Red River)

c) pes ve stylu retro
d) aportér

c) dlouhou
d) kudrnatou

10. Oblíben˘ labradorsk˘
retrívr se mÛÏe
vyskytovat ve zbarvení
a) jedinû Ïlutém
b) Ïlutém nebo ãerném
c) Ïlutém, ãerném nebo
ãokoládovém
d) Ïluté, ãerné, ãokoládové
nebo bílé

14. Jak se jmenuje retrívr,
kter˘ má mastnou srst
barvy mrtvé trávy?
............................
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11. Které z tûchto
tvrzení obecnû nejvíce
odpovídá pravdû?
a) Vût‰ina retrívrÛ se
vyznaãuje pﬁátelskou
povahou.
b) Retrívﬁi b˘vají
k cizím nedÛvûﬁiví.
c) Retrívﬁi b˘vají
ostﬁí na ‰kodnou.
d) Retrívﬁi jsou
vynikajícími hlídaãi.
12. Mají retrívﬁi sklony
ke ‰tvaní zvûﬁe?
a) vût‰inou ne
b) vût‰inou ano
c) ano, jsou to rození ‰tváãi
d) ano, ale jen pokud ji
spatﬁí, „na vidûnou“
13. Jak˘ typ srsti má
curly coated retrívr?
a) hladkou
b) hrubou

15. Ke kter˘m z níÏe
uveden˘ch ãinností se retrívﬁi
bûÏnû NEVYUÎÍVAJÍ?
a) ke canistreapii
b) jako vodicí psi
c) jako loveãtí psi
d) jako stráÏci objektÛ

Správné odpovûdi
1d, 2c, 3 Nova Scotia
duck tolling retrívr, 4 curly
coated retrívr, 5b, 6b, 7c,
8 Nova Scotia duck tolling
retrívr, 9 d, 10c, 11a, 12a,
13d, 14 chesapeake bay
retrívr, 15 d

1. Kolik plemen
retrívrÛ existuje?
a) 2
b) 5
c) 4
d) 6
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