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BLUDIŠTĚ ETIKETY 

POKYNY KE HŘE 
 

Vyzkoušejte si své znalosti o etiketě a zkuste projít naším bludištěm. Pod 

každým číslem (= políčkem) se skrývá jedna otázka. Pokud na ni odpoví hráč 

správně, vždy získá jeden bod. Pokud ne, je mu naopak bod stržen. V případě, 

že hráč dosud žádný bod nezískal, musí se posunout o tři políčka dozadu. 

Odpovědi na otázky naleznete dále v dokumentu s názvem „Správné 

odpovědi“. V případě, že se dostane hráč na zeleně označené políčko, může 

vsadit až tři své body na svou odpověď. Sázku učiní vždy před přečtením otázky. 

Pokud odpoví správně, získává dvojnásobek svých bodů. Pokud ale odpověď 

správná nebude, o své body přijde. Otázky si vždy čtou protihráči navzájem. 

Pokud již otázka ve hře zazněla, může hráč na ni zkusit odpovědět, bod již ale 

nezíská. Hráči se ve hře pohybují figurkou například ze hry „Člověče, nezlob se!“ 

a hodem kostky. Ten, kdo se dostává jako první do cíle, ukončuje hru a získává 

bonus 10 bodů, avšak vítězem se automaticky nestává. Vyhrává ten, kdo 

v danou chvíli nasbíral nejvíce bodů. Přejeme veselou hru . 

 

Otázky: 

1. Pustíme starší osobu či maminku s dítětem v autobuse sednout? 

2. Kdo podává první ruku komu? Žena muži, či muž ženě? 

3. Tykaní navrhuje starší mladšímu, či mladší staršímu? 

4. Představuje se první muž ženě, či žena muži? 

5. Může žena při podání ruky sedět? 

6. Drtíme při podání ruky druhému ruku velkou silou? 

7. Dodržujeme soukromí ostatních? 

8. Jaké oblečení zvolí žena při slavnostní příležitosti? 

9. Je slušné při jídle hlasitě mlaskat? 
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10.  Je slušné používat v řeči vulgární (tzn. sprosté) výrazy?  

11.  Pokud potkáme na ulici známého člověka, co uděláme? 

12.  Nechtěně vrazíš na ulici do staršího člověka. Co uděláš? 

13.   Kdo jde první do schodů? Žena či muž? 

14.  Kdo jde první dolů ze schodů? Žena či muž? 

15.  Když vystupuje žena z auta, co by měl muž udělat? 

16.  Pokud jsme na oslavě či v kině, co musíme udělat s naším telefonem? 

17.  Prvně se do/z autobusu či vlaku nastupuje, či vystupuje? 

18.  Jakým způsobem mluvíme v dopravním prostředku? 

19.  Pomůžeme starší osobě při vystupování z vlaku? 

20.  Kdo vstupuje první do restaurace? Muž či žena? 

21.  Pomáhá muž ženě z kabátu? 

22.  Kdo komu nabízí v restauraci židli? Muž ženě či naopak? 

23.  Patři kabelka na jídelní stůl? 

24. Jak přivoláme obsluhu v restauraci? Pohledem či lusknutím prstů? 

25.  Jak hlasitě hovoříme při jídle v restauraci? 

26.  Můžeme si opírat v restauraci lokty o stůl? 

27.  Jakým způsobem sedíme na židli? 

28.  Kdo z restaurace vychází první na ulici? 

29.  Kdo zahajuje jídlo? Maminka či tatínek? 

30.  Kam s látkovým ubrouskem? Na klín či kolem krku? 

31.  Můžeme jíst kuřecí stehno v restauraci rukama? 

32.  Při oslavě podáváme oslavencovi prvně ruku či dárek? 
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33.  Jaká je ideální vzdálenost mezi osobami? 75 centimetrů či 5 metrů? 

34.  Jaké je nejčestnější místo v autě? 

35.  Hrajeme si v restauraci s mobilním telefonem? 

36.  Může se žena u stolu v restauraci líčit či jinak upravovat? 

37.  Kdo zaujme u stolu nejdůležitější místo? Hostitel či hostitelka? 

38.  Můžou hosté u stolu vytvářet skupinky známých? 

39.  Jaké je nejvýznamnější místo pro hosta u stolu? 

40.  Mohou sourozenci či kolegové sedět u stolu vedle sebe? 

41.  Můžeme při jídle ukazovat s příborem v ruce? 

42.  Jaké je ideální slavnostní oblečení pro muže? 

43.  Když kašleme, co uděláme s rukou? 

44.  Je slušné dloubat se v nose? 

45.  Pokud se stane někomu drobná nehoda (tzv. trapas), upozorňujeme 

na to? 

46.  Je slušné chodit ve špinavém a roztrhaném oblečení? 

47.  Pečivo v restauraci lámeme na kousky či ukusujeme? 

48.  Je potřeba brát vždy ohled na druhé? 

49.  Je slušné někoho překřikovat? 

50.  Je slušné lhát? 

51.  Šíříme pomluvy? 

52.  Mluvíme s plnou pusou? 

53.  Je nutné dbát na pravidelnou hygienu? 

54.  Je slušné „šťourat se“ v zubech při či po jídle? 

55.  Má se jídlo jíst velice rychle či pomalu vychutnávat? 



Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou 

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČO: 00371149   

 

E-mail: moh@moh.cz 

Tel.: +420 494 534 450 

www.moh.cz 

Muzeum je příspěvkovou organizací 

královéhradeckého kraje. 

 

Bankovní spojení: 1932571/0100 

DIČ: CZ00371149 

 

56.  Může se během jídla olíznout nůž? 

57.  Je slušné se při rozhovoru dohadovat? 

58.  Je slušné číst cizí e-maily či dopisy? 

59.  Je nutné do telefonu zvyšovat hlas, aby ti volající rozuměl? 

60.  Pokud něco slíbíme, musíme to splnit? 

61.  Je slušné plivat? 

62.  Je možné předbíhat například ve frontě v obchodě? 

63.  Můžeme po sobě nechávat odpadky v přírodě? 

64.  Kamarádka ti svěří tajemství. Můžeš ho vyprávět někomu jinému? 

65.  Máme domluvenou návštěvu u kamaráda. Přicházíme o 5 minut dříve 

či později? 
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SPRAVNÉ ODPOVĚDI 
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Odpovědi: 

1. Ano, určitě. 

2. Žena muži. 

3. Starší mladšímu. 

4. Muž ženě. 

5. Ano. 

6. Ne. 

7. Ano. 

8. Šaty či sukni a halenku. 

9. Ne. 

10.  Ne. 

11.  Pozdravíme ho. 

12.  Omluvíš se. 

13.  Žena. 

14.  Muž. 

15.  Otevřít jí dveře auta. 

16.  Vypnout zvonění telefonu. 

17.  Vystupuje. 

18.  Tiše, abychom nerušili ostatní spolucestující. 

19.  Ano. 

20.  Muž. 

21.  Ano. 

22.  Muž ženě. 
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23.  Ne. 

24.  Pouze pohledem. 

25.  Potichu. 

26.  Ne. 

27.  Vzpřímení. Nehrbíme se. 

28.  Žena. 

29.  Maminka. 

30.  Na klín. 

31.  Ano. 

32.  Vždy nejprve ruku. 

33.  75 centimetrů. 

34.  Vpravo vzadu. 

35.  Ne. 

36.  Ne. 

37.  Hostitelka. 

38.  Ne. 

39.  Po pravé straně hostitelky. 

40.  Pokud je to možné, tak ne. 

41.  Ne. 

42.  Černý oblek a košile. 

43.  Dáme si ji před ústa. 

44.  Ne. 

45.  Ne. 
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46.  Ne. 

47.  Lámeme na kousky. 

48.  Ano. 

49.  Ne. 

50.  Ne. 

51.  Ne. 

52.  Ne. 

53.  Ano 

54.  Ne. 

55.  Pomalu vychutnávat. 

56.  Ne. 

57.  Ne. 

58.  Ne. 

59.  Ne. 

60.  Ano. 

61.  Ne. 

62.  Ne. 

63.  Ne. 

64.  Ne. 

65.  Přicházíme o 5 minut později. 

 

 


