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VELKÁ SOUTĚŽ KIWI 2012, 13. ročník        
 
 
 
Milí soutěžící, vážení zákazníci, 
 

již potřinácté (nejsme pověrčiví, takže třináctku nevynecháváme) Vám přinášíme otázky naší Velké soutěže 
z oblasti zeměpisu, historie, dějin umění… Stejně jako vloni jsou otázky doprovázeny obrazovým materiálem. 
VŠECHNY se týkají zájezdů z letošního katalogu KIWI. 

 
Pokud si k některé otázce budete přát zaslat obrázek větší a v lepším rozlišení, napište si prosím na 

lenka@ckkiwi.cz a nezapomeňte uvést číslo příslušné otázky. 
 
Za každou správnou odpověď obdržíte 2 body, pokud nebude kompletní, strhávají se půlbody. Navíc jsme 

letos přidali bonusový úkol za další 2 body, takže maximální dosažitelný počet bodů je 52. 
 
Své odpovědi nám prosím zasílejte klasickou či elektronickou poštou do půlnoci 9. dubna 2012  

(v případě klasické pošty je rozhodující poštovní razítko, v případě e-mailu čas doručení na adresu 
lenka@ckkiwi.cz). Procento svojí úspěšnosti se dozvíte nejpozději v týdnu od 23. dubna, zároveň Vám také 
v případě dobrého výsledku zašleme nabídku Vaší výhry. Jako vždy soutěžíte o zájezd a slevy na zájezd z naší 
produkce. Věříme, že i letos se dozvíte něco nového a zajímavého. 

                      
                                           Přejeme příjemnou zábavu a těšíme se na Vaše odpovědi. 
                                                                                                             
                                                                                                                           CK KIWI 
 

Vaše jméno: 

Adresa: 

E-mail: 

 
 

 

 
 

 
1. KDO je znázorněn na tomto obrázku z roku 

1561? Jedná se o stvoření s postavou gryfa, 

hlavou orla, jeleními parohy, trupem lva, 

nohama kozla a dvoudílným ohonem. 

 

 

 
2. CO znázorňuje tento symbol a ve KTERÝCH 

ZEMÍCH z katalogu Kiwi 2012 se s ním 

můžeme nejčastěji setkat? 

 

 
 

 
3. KDO je krasavice na obrázku? 

Napovíme, že se jedná o velmi vzdělanou 

šlechtičnu, která se stala milenkou významného 

panovníka. Bohužel se mu po čase znelíbila a 

„posledních“ 49 let svého života strávila ve vězení, 

které navštívíme s jedním naším zájezdem. Příběh 

jejího života byl převeden do knižní podoby a 

později i zfilmován. 
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4. Tentokrát bez obrázku. Zapište rovnici a 

názvy jednotlivých neznámých: 

Nadmořská výška nejvyššího bodu, kam se dle 

katalogu 2012 s naším zájezdem dostanete 

(busem), MINUS rok založení nejstarší evropské 

stavby v Africe MINUS nadmořská výška 2. 

nejvyšší hory našeho bývalého sousedního státu* 

ROVNÁ SE rok narození významného evropského 

básníka. 

*všechny číselné hodnoty prosím čerpejte z našeho 

katalogu, údaje se z různých zdrojů mírně liší 

 
 
 
 
 
 

 

5. Dokážete ze směrů a vzdáleností na ukazateli 

určit, KDE byla tato fotografie pořízena? 

 

 

 

6. Tímto plakátem láká návštěvníky na výstavu 

věnovanou významnému malíři slavícímu 

letos jubileum jedna umělecká instituce. 

KTERÁ, o KTERÉHO malíře jde a při kterém 

zájezdu můžete výstavu navštívit? 

 
 

 

7. KDE v Česku byste hledali tuto 42 m vysokou 

budovu a ČEMU slouží?  

 
 

 

8. Tuto pivní etiketu zdobí český lev odkazující 

k zakladateli této značky. KTERÉ pivo se dnes 

s touto nálepkou vyrábí a ve které ZEMI 

z našeho katalogu se ho nejspíš napijete? 
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9. Při pozorném čtení našeho katalogu snadno 

přijdete na to, KDE takto vzdávají přímo před 

radnicí hold kravám. 

 
 

 

10.  CO je předmět na obrázku a k ČEMU se 

používá? KDE ho máme možnost letos 

spatřit? 

Doporučujeme si obrázek otočit o 90 °, tedy svisle, 

jak patří. 

 
 
 
 

 

11. KTEROU VÁLKU znázorňuje výjev na tomto 

obraze? A dokážete určit i PŘESNÉ místo, 

když napovíme, že se na něj můžete letos 

podívat s Kiwi? 

 
 

 

12.  CO je to a KDE se s tím nejspíš setkáme? Pro 

kterou zemi je symbolem? 

 

 
 

 

13.  KDE byste hledali tuto budovu a KTERÁ 

INSTITUCE v ní má svoje sídlo? 

 
 

 

14.  KTERÝ STÁT reprezentuje tato krásná 

keramika? 
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15.  CO je na tomto skalním reliéfu, KDE byste ho 

hledali a KDY vzniknul? 

 

 

16.  Otázka je nasnadě – jak se JMENUJE tento 

savec a KDE byste ho mohli potkat ve volné 

přírodě? 

 
 

 

17.  KDE se můžete svézt tímto „vozítkem“ a jak 

se mu říká? 

 
 

 

18.  Prozradíme, že toto logo patří jednomu 

sportovnímu klubu. Kterému?   

 
 

 

19.  Poznáte, ODKUD je pár na obrázku?   

Doporučujeme se zaměřit zejména na mužský 

kroj, ženské se liší vesnici od vesnice, i když 

hlavní prvky jsou vždy společné. 

 
 
 

 

20.  Dvě z jedinečné sbírky fotografií, na jejíž NÁZEV 

a současné UMÍSTĚNÍ se ptáme. Poprvé byla 

kolekce uspořádaná do výstavy představena 

veřejnosti v roce 1955 a roku 2003 byla zapsána 

na seznam programu Paměť světa UNESCO. 
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21. V jednom obrázku máte tvar a vlajku fakticky 

(nikoliv právně) nezávislého státu, jenž můžete 

s Kiwi také navštívit. KTERÉHO? 

 
 

 

22. Předpokládáme, že napsat NÁZEV této hory 

(nejvyšší ve své zemi) pro Vás bude hračka. Po kom 

/ čem se jmenuje? 

 
 

 

23. Kde se můžete setkat s tímto logem a na kterém 

našem zájezdu ho pravděpodobně budete moci vídat 

nejčastěji? 

  

24. Poznáte stavbu, jejíž interiér je zachycen na 

našem obrázku? 

  

25. Kterému místu na trase zájezdů KIWI by mohl 

patřit tento klimatický graf? 

 

 

BONUS – Pokud se Vám nechce s některou otázkou 

lámat hlavu anebo jste zkrátka na odpověď nepřišli, 

můžete získat 2 bonusové body za návrh stručného 

reklamního textu pro CK KIWI (ve stylu „Kiwi dělá 

divy“ – rým samozřejmě není podmínkou). 

Zodpovězením této otázky nám dáváte souhlas 

s použitím tohoto textu k naší propagaci. 
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