Řešení: 1a, 2c, 3b, 4b, 5a, 6a, 7c, 8b, 9a, 10b, 11b, 12b, 13c, 14a, 15c, 16b, 17c, 18a, 19c, 20a, 21b, 22c, 23b, 24b,
25b, 26c, 27b, 28c, 29b, 30a, 31a, 32c, 33c, 34c, 35c, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a
1. Při návštěvě kina vstupujeme do řady hlediště:
a. čelem k ostatním divákům
b. bokem k ostatním divákům
c. zády k ostatním divákům

2. Do řady hlediště kina, divadla či na koncertě
vstupuje první:
a. žena
b. nezáleží na tom
c. muž

3. V hledišti kina, divadla či koncertního sálu sedí
žena až na výjimky:
a. nezáleží na tom

4. Jdou-li do kina dva páry společně, sedí ženy:
a. každá žena po pravici svého muže

b. po pravici muže

b. uprostřed mezi muži, tzn. jedna po levici svého
muže a druhá pro pravici svého muže

c. po levici muže

c. každá žena po levici svého muže

5. Z kina můžeme odejít:

6. V kině, divadle či na koncertě mobilní telefony:

a. až po skončení závěrečných titulků

a. zásadně vypínáme

b. kdykoli se nám už nechce zůstat

b. si dáme tak, abychom je měli co nejvíce po ruce
a jejich případným hledáním nerušili ostatní

c. po skončení filmu, nemusíme sledovat závěrečné
titulky
7. Do divadla zvolí dáma:

c. přepneme na vibrační vyzvánění
8. Dáma si může ponechat klobouk na hlavě:

a. jakékoliv šaty nebo sukni

a. v každém případě

b. to nejdražší oblečení, které má

b. pouze pokud sedí v lóži nebo na koncertě

c. polodlouhé šaty nebo tmavý kostým (i
kalhotový)

c. pokud je jeho velikost úměrná

9. Sedíme-li při návštěvě divadla v lóži:
a. nemusíme odkládat pláště do šatny
b. můžeme si pláště přehodit přes prázdná sedadla
c. nemůžeme si v žádném případě brát pláště s
sebou, musíme je odložit v šatně

10. Přijdeme-li pozdě do divadla:
a. musíme požádat uvaděčku, aby nás vpustila
dovnitř
b. musíme počkat do přestávky a pak teprve
zaujmeme svá místa
c. už se do sálu nedostaneme

11. Kukátko si můžeme vzít a používat:

12. Do restaurace vstupuje jako první:

a. v divadle nebo na koncertě

a. žena, má přece vždy přednost

b. pouze v divadle

b. muž

c. i v kině

c. ten, kdo je dříve u dveří

13. Žena sedí v restauraci:

14. Pán si může v restauraci sundat sako:

a. vždy u stolu, který je uprostřed místnosti

a. pokud se dovolí přítomných dam

b. zády do místnosti

b. až doma, v restauraci nikdy

c. zády ke zdi, čelem do místnosti

c. pokud je místnost vytápěná nebo je léto

15. Dáma si v restauraci kabelku:

16. Dáma si v restauraci u stolu:

a. může položit na stůl

a. může pouze přepudrovat nos

b. nesmí položit na stůl

b. neupravuje svůj zjev

c. může položit na stůl pouze pokud se jedná o
malou kabelku, tzv. psaníčko

c. může přepudrovat nos nebo přetřít rtěnkou rty

17. Látkový ubrousek po usednutí v restauraci:

18. Po dojedení jídla v restauraci látkový ubrousek:

a. položíme na klín nebo vsuneme pod bradu

a. položíme složený vedle talíře

b. použijeme pro lehké přetření talířů ležících na
stole před námi

b. si necháme na klíně až do našeho odchodu
c. položíme do vyjedeného talíře na příbory

c. položíme nebo necháme obsluhou položit na náš
klín
19. Nerozumíme-li úpravě jídla uvedené v jídelním
lístku:

20. Tzv. kloš je:
a. poklice, kterou obsluha přikrývá talíř s jídlem,
než je naservírováno hostu

a. požádáme o tzv. rukovět strávníka, příručku,
kterou by každá lepší restaurace měla mít k
dispozici

b. pokrývka hlavy, kterou musí použít obsluha,
vstupuje-li do kuchyně

b. zásadně se neptáme obsluhy, vše by mělo být
poznat z přineseného jídla

c. nenápadný popelník používaný v lepších
restauracích

c. zeptáme se obsluhy a ona nám vše podrobně
vysvětlí
21. U stolu vždy začíná jíst:
a. nejstarší muž
b. žena nebo nejváženější osoba
c. ten, komu přinesou jako první jídlo

22. Máme-li na stole založeno více příborů, odebíráme
je:
a. podle potřeby - měli bychom umět určit, který
příbor patří ke kterému chodu
b. libovolně
c. z v nější strany a postupujeme směrem k talíři

23. Pokud jsme ještě nedojedli, ale pouze přerušili
jídlo, příbor:
a. položíme na ubrousek vedle talíře
b. překřížíme přes talíř

24. Pokud pořádáme hostinu, posadíme manžele:
a. vždy vedle sebe
b. křížem na opačné strany stolu
c. tak, aby manželka seděla po pravici svého muže

c. položíme vedle sebe na talíři
25. Nejčestnější místo u stolu na hostině je pro muže:
a. po pravici své ženy
b. po pravici hostitelky
c. po levici hostitelky

26. Co je to tzv. placement [plejsment]?
a. štítek s naším jménem umístěný před talířem na
místě, kde máme usednout
b. ubrousek, který pokrývá židli, než na ni usedne
host
c. schéma zasedacího pořádku umístěné v předsálí

27. U velkého stolu se představujeme:
a. všem, na velikosti stolu nezáleží
b. pouze svým sousedům
c. pouze nejblíže sedícím ženám

28. Pokud sedíme u stolu se zasedacím pořádkem:
a. můžeme si vyměnit místo, ale pouze s
manželkou/manželem
b. můžeme si vyměnit místo podle toho, jak nám to
lépe vyhovuje
c. nemůžeme si vyměnit místo podle toho, jak nám
to lépe vyhovuje

29. Vybízí-li hostitelka při večeři u domácího stolu
hosty, aby si přidali:
a. učiní tak maximálně třikrát u každého chodu
b. vezme si jako první, aby hosty povzbudila

30. Při přátelském posezení v restauraci platí útratu:
a. každý sám za sebe
b. nejméně významná z přítomných osob
c. ten, kdo posezení inicioval

c. učiní tak pouze jednou, aby hosty příliš
neobtěžovala
31. Pokud pořádáme slavnostní večeři na počest
vzácného hosta, první přípitek:
a. pronese hostitel
b. pronese vzácný host

32. Při jídle vidličku:
a. nikdy nesmíme držet jako lžíci
b. nikdy nepoužíváme jako nůž
c. držíme vždy hroty směrem dolů

c. pronese společník vzácného hosta
33. Pokud nám polévku naservírovali v misce,
ukončení jejího jezení signalizujeme:
a. tak, že necháme lžíci položenou v misce
b. tím, že lžíci položíme na stůl tak, že ji naběrací
částí opřeme o misku
c. tak, že lžíci odložíme na podšálek

35. Od stolu v restauraci nevstáváme dříve, než:

34. Pokud nám číšník donese jídlo na podnose a
vybídne nás, abychom si nabrali sami:
a. vždy odmítneme a vyčkáme, až nám obsluha
sama přendá jídlo na náš talíř
b. můžeme pro překládání jídla použít svůj příbor
c. můžeme pro překládání jídla použít pouze
překládací příbor
36. Co dostanete, objednáte-li si lososový krém?

a. všichni dojedí

a. polévku

b. obsluha odnese všechno nádobí

b. zálivku

c. hostitel

c. zákusek

37. Kdy můžeme u stolu beztrestně srkat?

38. Co je to molton?

a. jíme-li ústřice

a. podložka pod ubrus, která tlumí zvuky

b. pijeme-li irskou kávu

b. druh míchaného nápoje, pocházejícího z Ruska

c. jíme-li polévku gaspacho

c. ozdobný větší ubrousek, který se klade
doprostřed stolu

39. Klubový talíř:

40. Příbory klademe:

a. nesmí nikdy zůstat prázdný

a. v rovině s dolním okrajem talíře

b. použijeme pro servírování ovoce

b. v rovině s horním okrajem talíře

c. použijeme pro servírování předkrmu

c. v rovině se středem talíře

