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VELKÁ SOUTĚŽ KIWI 2012, 13. ročník        
 
 

 
Milí soutěžící, vážení zákazníci, 
 

Velká soutěž KIWI 2012 končí. Dle Vašich ohlasů soudě se líbila, dozvěděli jste se něco nového a oprášili si 
znalosti dávno někde zasuté. Jsme rádi, že Vám děláme soutěží radost, a těší nás Váš zájem o ni. Odpovědí se 
letos sešlo dosti a i při zběžné kontrole to vypadá, že tentokrát bude souboj o čestné první místo velmi těsný, 

protože všichni jste dosáhli vysoce nadprůměrných výsledků. Až nás to vede k zamyšlení, že bychom pro příště 
měli s otázkami poněkud přitvrdit.    

 
V hodnocení správných odpovědí budeme tedy muset být přísní. Za každou zcela 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. Odpovědi uvedené v tomto přehledu jsou záměrně 
nejstručnější variantou, samozřejmě vítáme odpovědi značně rozvitější. Také jsme otevřeni diskusím o 

případných variacích v odpovědích (lenka@ckkiwi.cz po 16. 4.). 

 
V týdnu od 23. dubna se poštou či e-mailem dozvíte počet dosažených bodů a případně Vám také zašleme 

návrhy výhry. Jako vždy jste soutěžili o zájezd a slevy na zájezd z naší produkce.  
 
                                                     Děkujeme za účast a všem úspěšným soutěžícím gratulujeme. 

                                                                                                             
                                                                                                                           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. 

 

Jedná se o nejstarší známé zobrazení 

Krakonoše. 

 

 

 

 
2. CO znázorňuje tento symbol a ve KTERÝCH 

ZEMÍCH z katalogu Kiwi 2012 se s ním 

můžeme nejčastěji setkat? 

 

Nekonečný uzel – jeden z osmi šťastných 

symbolů buddhismu symbolizuje nekonečnou 

moudrost a soucit; je ale také znám z kultury 

keltské. 

Bhútán, Indie, případně Irsko, Skotsko 
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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. 

Hraběnka von Cosel (Anna Constantia von 

Brockdorff); hrad Stolpen je na programu zájezdu 

Hrady a zámky v Sasku a Lužici 12. 5. 

 

 

 

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 

Sedlo Torugart 3752 m – Elmina 1482 – 

Galyatetö 966 m = 1304 Fr. Petrarca 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dokážete ze směrů a vzdáleností na ukazateli 

určit, KDE byla tato fotografie pořízena? 

 

hora Nebo v Jordánsku 

 

 

 

 

 

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? 

 

Uměleckohistorické muzeum 

(Kunsthistorisches Museum), Gustav Klimt; 

Jarní víkendová Vídeň 1215-01 
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7. KDE v Česku byste hledali tuto 42 m vysokou 

budovu a ČEMU slouží?  

 

Chmelový maják v Žatci – jedná se o 

rozhlednu a zároveň součást Chrámu chmele 

a piva s 3D projekcí ve výtahu 

 

 

 

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? 

Šumensko, Bulharsko 

 

 

 

9. Při pozorném čtení našeho katalogu snadno 

přijdete na to, KDE takto vzdávají přímo před 

radnicí hold kravám. 

 

Vimoutiers (v Dolní Normandii) 

 

 

 

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. 

Olympijská pochodeň pro LOH v Londýně 

2012 

 

 

 

 

 

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? 

Stoletá válka (1337-1453), bitva u Kresčaku 

1346 (Crécy-en-Ponthieu navštívíme při 

zájezdu Francie pro fajnšmekry 1217-03) 

 

 

 

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

kterou zemi je symbolem? 

 
Koru – spirálový tvar podle rozvíjejícího se 

listu kapradiny, symbolizující nový život, sílu 

a mír; Nový Zéland, kde je součástí 

tradičního maorského umění i logem mnoha 

institucí a firem 
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13.  KDE byste hledali tuto budovu a KTERÁ 

INSTITUCE v ní má svoje sídlo? 

 

nová budova Slovenského národního divadla 

v Bratislavě 

 

 

 

14.  KTERÝ STÁT reprezentuje tato krásná 

keramika? 

 

Polsko 

 

 

 

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

hledali a KDY vzniknul? 

 

Madarský jezdec; Bulharsko (jižně od 

Šumenu); 8. stol. n. l. 

 

 

16.  Otázka je nasnadě – jak se JMENUJE tento 

savec a KDE byste ho mohli potkat ve volné 

přírodě? 

 

Takin; v oblasti východního Himálaje – Indie, 

Bhútán, Tibet 

 

 

 

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

se mu říká? 

 

Tzv. minifuník, lanovkový park ve 

švýcarském Châtelardu 

 

 

 

18.  Prozradíme, že toto logo patří jednomu 

sportovnímu klubu. Kterému?   

 

FC Liverpool 
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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. 

       Goralský kroj (polsko-slovensko-české pomezí) 

v tomto případě z oblasti Zakopaného 

 

 

 

 

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. 

Lidská rodina (Family of Man), Clervaux 

(Lucembursko) 

 

 

 

21. V jednom obrázku máte tvar a vlajku fakticky 

(nikoliv právně) nezávislého státu, jenž můžete 

s Kiwi také navštívit. KTERÉHO? 

 

Podněsterská moldavská republika 

 

 

 

22. Předpokládáme, že napsat NÁZEV této hory 

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

/ čem se jmenuje? 

Ben Nevis; etymologické výklady jsou různé, nejspíš 

se ale jedná o anglicizaci původně skotského názvu 

Beinn Nibheis = zlomyslná hora (případně beinn-

neamh-bhathais = hora s hlavou v oblacích)  

 

 

 

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

našem zájezdu ho pravděpodobně budete moci vídat 

nejčastěji? 

 

Ochranná známka vín chianti classico (gallo nero = 

černý kohout); zájezdy pro fajnšmekry do Toskánska 

1218-03 a nově 1218-08 

  

24. Poznáte stavbu, jejíž interiér je zachycen na 

našem obrázku? 

 

Růžencová kaple ve Vence (Chapelle du Rosaire) od 

H. Matisse 
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25. Kterému místu na trase zájezdů KIWI by mohl 

patřit tento klimatický graf? 

 

Dubrovník v Chorvatsku (uznáváme ale kterákoliv místa 

na jaderském pobřeží) 

 

 

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. 

Vaše kreativita nás opravdu nadchla a s mnohými 

svými nápady se již brzy setkáte na našich letácích! 

Děkujeme!!! 

 


