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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

Slavná Lassie
s hlavním
dûtsk˘m
hrdinou
Roddym
McDowallem
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1. Jedním z nejslavnûj‰ích
psÛ svûta je kolie Lassie. 
Lidé ji dodnes znají z knihy
i z nûkolikerého filmového
a pozdûji i televizního
zpracování. Vûdûli byste, ve
kterém roce proslulá kníÏka
Erika Knighta vy‰la poprvé?
a) 1930
b) 1950
c) 1942 
d) 1900

2. Odkud tato slavná kolie
podle románu pochází?
a) ze severní Anglie
b) z Irska 
c) ze Skotska
d) z USA

3. První skuteãnou psí
hvûzdou filmového plátna 
byl Rin Tin Tin. K jakému
plemeni náleÏel? 
Byl to 
a) dalmatin
b) dobrman
c) nûmeck˘ ovãák
d) belgick˘ ovãák

4. Ve které dobû se proslavil?
a) na pfielomu 19. 
a 20. století
b) ve 20. a 30. letech 
20. století
c) ve 40. letech 20. století
d)  tûsnû po 2. svûtové válce

5. Kolik dalmatinÛ je podle
názvu v proslulém snímku
z disneyovské produkce?
a) 100
b) 1000
c) 100 + 1
d) 100 – 1 

6. Jak se pfiesnû jmenuje
nejproslulej‰í kniha Karla

âapka vûnující se psu?
a) Dá‰eÀka
b) Dá‰enka
c) Dá‰eÀka ãili Ïivot ‰tûnûte
d) Moje Dá‰enka

7. K jakému plemeni 
patfiila? Byl to 
a) hladkosrst˘ foxteriér
b) Jack Russell teriér
c) kfiíÏenec
d)  hrubosrst˘ foxteriér

8. Anglick˘ romantick˘
básník lord Byron napsal  
epitaf, jenÏ nechal 
vytesat na náhrobek 
svého milovaného psa
Boatswaina. Jednalo se o
a) novofundlandského psa
b) anglického mastifa
c) landsera
d) nûmeckou dogu

9. K jakému plemeni 
náleÏel slavn˘ Bíl˘ 
Tesák Jacka Londona? 
Byl to
a) nûmeck˘ ovãák
b) alja‰sk˘ malamut
c) kfiíÏenec neznámého
pÛvodu
d) kfiíÏenec psa a vlka

10. Seriál o známém 
psím policistovi komisafii
Rexovi byl natoãen
a) v Nûmecku
b) v Rakousku
c) ve Francii
d) v Holandsku

11. PsÛm se vûnuje
i novodobá  ãeská 
literatura. Zdena Fr˘bová 
si ve svém humoristickém
románu Robin 
vybrala za hrdinu
a) ãeského teriéra
b) irského teriéra

c) skotského teriéra
d) foxteriéra

12.  Bella ze známé dûtské
kníÏky Bella a Sebastián
(známá i z televizního
seriálu) byla
a) slovensk˘ ãuvaã
b) maremmansko 
- abruzsk˘ pasteveck˘ pes
c) pyrenejsk˘ horsk˘ pes
d) pyrenejsk˘ ovãák

13.  Na poãátku 19. století
pÛsobil v PrÛsmyku 
svatého Bernarda slavn˘
svatobernardsk˘ pes 
Barry. Povûst o nûm 
praví, Ïe zachránil 40 lidí
a jedenaãtyfiicát˘m 
byl usmrcen. Po smrti 
byl Barry vycpán
a) a je dodnes k vidûní
v klá‰tefie sv. Bernarda
b) a vycpaninaje v soukromé
sbírce

c) a je dodnes k vidûní
v muzeu v Bernu
d) ale jeho vycpanina
záhadnû zmizela

14. Jak se jmenoval pes, 
ktefií byl jako první 
vypu‰tûn do vesmíru? 
a) Limonãik, svût ho 
v‰ak znal pod 
oznaãením plemene: 
lajka
b) Strelka  
c) Bûlka
d) Lajka 

15. Jak˘ byl osud 
prvního psa ve vesmíru?
a) po návratu je‰tû 
spokojenû Ïil pln˘ch 
12 let
b) uhynul záhy po 
návratu na zem
c) v‰emi oslavován 
se doÏil deseti let
d) uhynul bûhem letu
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1c, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a, 7d,
8 a, 9d, 10b, 11d, 12c,
13c, 14ab, 15d

Správné odpovûdi

Filmové a televizní hvûzdy, slavní románoví
hrdinové, zachránci lidsk˘ch ÏivotÛ, prÛkopníci
vesmírn˘ch cest. Z historie známe mnoho 
slavn˘ch psÛ. Ná‰ test provûfií, ktefií z nich upadli
v zapomenutí a ktefií vám zÛstali v pamûti.

Slavní psi
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Otestujte si své znalosti

Pfiíhody
Rin Tin

Tina svého
ãasu

h˘baly
svûtem

Filmov˘ Rin Tin Tin
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