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PRO CHYTRÉ DĚTI

Vánoční soutěž o tričko
Zúčastni se soutěže o tričko s moti

vem Bílých Karpat nebo s motivem koně 
a napiš nám správné odpovědi na tyto 
otázky: 

1. Jaké je základní dělení plemen koní 
dle temperamentu? 
a) pony (malé koně) a dostihový koně 
b) teplokrevní a chladnokrevní  
c) horkokrevní a studenokrevní 

2. Kolik zubů má kůň? 
a) 36 zubů má kobyla a min. 40 zubů 

může mít hřebec. 
b) 21 zubů má kobyla i hřebec. 
c) 103 zubů má kobyla a 105 hřebec. 

3. Co je to valach? 
a) kobyla, která ještě neměla hříbě 
b) malý kůň – poník 
c) vykastrovaný hřebec, který nemá 

varlata 

4. Jak se jmenuje výstroj, kterou po-
třebuje jezdec k ježdění na koni? 
a) Na záda se připevní sedátko 

a na hlavu otěže. 
b) Na hřbet se umisťuje sedlo a na hla

vu se připevňuje uzdečka. 
c) Na koně se přidělají třme

ny, pomocí kterých jez
dec vyleze na koně. 

5. Čemu říkáme na koni kaštánek? 
a) rohovité pozůstatky prstů na no

hách z vnitřní strany  
b) výrůstek na břiše koně, kterým v tě

hotenství proudí krev pupeční šňů
rou 

c) rohovitý výrůstek na čele koně, kte
rý mají jednorožci

6. Jak dlouho trvá březost klisny? 
a) přibližně 11 měsíců 
b) přibližně 3 měsíce 
c) přibližně 19 měsíců 

7. Která plemena koní patří do národ-
ního dědictví (genové rezervy) 
v České republice? 
a) český fousek, anglický pl

nokrevník 
b) českomoravský belgický 

kůň, starokladrubský kůň 
c) přeštický černostrakatý 

kůň, fjordský kůň 

8. Může kůň zvracet? 
a) Ano, nemá s tím žádný 

problém. 
b) Ne, jeho trávicí soustava 

to neumožňuje.

9. Jaký je rozdíl mezi mulou a mez-
kem? 
a) Jsou to potomci osla a koně, není 

rozdíl v pohlaví rodičů. 
b) Mula je potomek oslího hřebce 

a koňské klisny; mezek je potomek 
koňského hřebce a oslí klisny. 

c) Mula je potomek oslího hřebce 
a zebry; mezek je potomek poníka 
a zebry.

10. Jak se jmenoval kůň, na kterém 
jezdil náš první prezident T. G. Ma-
saryk ve svých osmdesáti letech? 
a) Železník 
b) Hektor 
c) Jurášek 

11. Jak se jmenuje mytologická bytost 
napůl člověk a napůl kůň? 
a) Kentaur 
b) Minotaurus 
c) Perseus

12. Jak se jmenuje kůň v pohádce 
Cesty formana Šejtročka od Václa-
va Čtvrtka? 
a) Pstružák 
b) Škeblička 
c) Žemlička 

Odpovědi na všech 12 otázek zašle
te do 15. prosince na email redakce 
@bilekarpaty.cz nebo poštou na adresu 
ZO ČSOP Bílé Karpaty, redakce časopisu 
Bílé  Biele Karpaty, nám. Bartolomějské 
47, 698 01 Veselí nad Moravou. 

K odpovědi napiš i svou velikost trička 
(např. 8 let / 10 let / XS / S / M / L / XL 
/ XXL). 

Jeden vylosovaný výherce obdrží tričko 
s motivem Bílých Karpat nebo s motivem 
koně a předplatné časopisu Bílé  Bie le 
Karpaty na příští rok. 

Správné odpovědi z minulého čísla 
1/2017: tajenka vyplňovačky: BEZOB
RATLÍ; soutěž: 1.b, 2.a, 3.c, 4.b, 5.c, 
6.a, 7.b, 8.b, 9.c, 10.a. Výherce soutěže: 
Petr Vymětal, Kroměříž. 

 
Jitka Říhová 

Dagmar Uhýrková 
Veselí nad Moravou 


