Podívejme se, jak je to s názvem naší obce – Malá Štáhle.

ZPRAVODAJSTVÍ

Očekávat, že dospějeme k moudrému a zcela jednoznačnému závěru je
poněkud iluzorní, ale na druhou stranu by bylo chybou se o to nepokusit.
Dnešní obec se připomíná u říšské silnice v 16. století, ale je zcela jistě
starší. V letech 1542-1545 se mluví nejprve o pusté vsi Nová Sstahle /ss se
čte v spřežkovém pravopise jako š/ a její zničení asi zavinilo jako u
ostatních sídel Rýmařovska srpnové tažení uherských oddílů Matyáše
Korvína na Nirsko roku 1474. 1547 byla ves znovu osazena již jako Malá
Štáhle a v témže roce se objevil i německý ekvivalent Klein Stohel. 1568
se změní ženský rod na mužský a píše se o malém Štáhli. 1576 se vrací
starší název Nová Štáhle. Německý název Klein Stohl pak zůstává stabilní
v letech 1574-1945. Vyjímky tvořil pak rok 1600-1610 a název Klein
Stael, rok 1608-1615a Klein Stoll /štola/ a nakonec rok 1619 a název
Klein Stogl.
České varianty názvu nastupují až v 19. století. U heraldika Wolneho
jednou nalezneme ves Štohly, 1846-1880 pak zase Malou Stohli či dvě
středověké Štohle. 1850 se zas líbila Malá Štola a 1893 najdeme i množné
číslo Malé Štáhle, ale i Štáhli Malou. Přičemž Malá Stáhle s Malou
Štolou to vydržely až do roku 1918.
Nyní se vraťme k vzniku názvu. Historik a etnograf Pinkava se zcela
logicky domnívá, že název vznikl z hornické štoly/ Stollen/, tedy
vodorovná či šikmá důlní chodba. Konečně zde žijeme ve staré důlní
oblasti železných, barevných i drahých kovů, kde staré doly jsou na
dohled .
Zbývají však i další, méně pravděpodobné možnosti. Vedle hornické štoly
existuje i název pečiva štóla /německy Stolle, Stollen/. Kromě toho se
užívá německého názvu Stolle i pro housku, podlouhlý chléb, vánočku
pletenou i nepletenou. Známe i kněžskou štólu, tj. na konci zdobený pás
látky, jež nosí kněz kolem krku.
A aby toho nebylo málo v úvahu připadá i německé Stall-stáj.

z obydlené zatáčky
Březen 2007

Číslo 1

Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky
obecní úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 27,795 01 Rýmařov.
Připravuje Jana Bulová (vítěz v soutěži o název)

Březen, to je zima-nezima a jaro-nejaro. Denního světla pomalu
přibývá, ale na čvachtavé vycházky do přírody není zrovna nálada.
„Březen, za kamna vlezem“ říká o třetím měsíci v roce lidová
pranostika. A když už tam budeme, vezmeme si sebou něco ke čtení.
Třeba nové číslo obecního občasníku.
Tak tedy jdeme na něj.

Týden se s týdnem sešel a je tady již další číslo našeho občasníku.
Opět se v něm dozvíte, co nového přinesly schůze obecního
zastupitelstva, nahlédneme do historie obce, blíže vás seznámíme
s naší osobností a mnoho jiného poučného i veselého.

Něco poučného i zábavného z pranostik o měsíci BŘEZEN

Pranostika na DUBEN

Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik mrazů ještě bude po
Velikonocích.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
V dubnu se zima a léto o vládu přetahují.
Duben hojný vodou – říjen vínem.
Sníh dubnový hojí, březnový tráví.
Na duben neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra kalný.
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Co by vás mohlo zajímat

PROGRAM KINA RÝMAŘOV

• Rádi bychom občany informovali, že 23.2.2007 obec Malá Štáhle podala
ke Krajskému úřadu v Ostravě žádost o dataci na kanalizaci a čističku
odpadních vod. O odezvě na tuto žádost vás budeme dále informovat.

Sobota 10. 3. 19.30 hod.
Vějíř lady Windermerové (A Good Woman)
USA/V. Británie/Itálie/Španělsko/Lucembursko 2004, 93 min.,
přístupný od 15 let, romantická komedie, titulky
Režie: M. Barker; hrají: H. Hunt, S. Johansson…vstupné 65 Kč
Sobota 17. 3. 19.30 hod
Extrémní svahy (First Descent)
USA 2005, 110 min., přístupný od 12 let, akční, titulky
Pět nejlepších snowboardistů světa přijíždí na Aljašku, kde se koná extrémní závod
ve snowboardingu. Své síly změří v nejnepřístupnějším terénu.
Čeká je sjezd na hraně života…
Režie: K. Curley, K. Harrison; hrají: S. White, S. Farmer, T. Haakonsen…
vstupné 65 Kč

• Zajímavým tipem na jarní vycházku by mohla být obnovovaná lesní cesta.
Ta vede od domku pana Petra Kročila a pokračuje po loukách a dále
lesním porostem až do obce Dolní Moravice. Stezka vede podél řeky
Moravice a do dalších let je s ní počítáno jako s cyklostezkou či stezkou
pro pěší turisty. Byla vyčištěna od náletových dřevin zbývá ji ještě zbavit
pařezů. Udělejte něco pro své zdraví a poznejte okolí své obce.
• Dovolujeme si vás informovat, že na základě požadavků Ministerstva
spravedlnosti byla dne 20. února 2007 byla v prostorách Krajského soudu
v Ostravě, Sokolovská 935/16, Ostrava otevřena pobočka rejstříku trestů.
Výpis z rejstříku trestů mohou občané na pobočce vyřídit na počkání
v níže uvedených úředních hodinách.

Pondělí až Pátek

8.00 - 12.00

Neděle 18. 3. 17.00 hod.
V tom domě straší (Monster House)
USA 2006, 91 min., mládeži přístupný, animovaný/rodinný, český dabing
Dvanáctiletý DJ Walters bydlí naproti polorozpadlému domu, ve kterém se nestále
ztrácejí věci. Co se skrývá za všemi záhadami?
Režie: G. Kenan
vstupné 65 Kč

12.30 - 15.30

Sobota 24. 3. 19.30 hod.
Obsluhoval jsem anglického krále
ČR 2006, 120 min., přístupný od 12 let, hořká komedie
V zapadlé vísce poblíž hranic žije v opuštěné hájovně muž bohaté minulosti,
který tu pracuje jako cestář. Občas začne vzpomínat…
Film natočený na motivy stejnojmenné knihy Bohumila Hrabala.
Režie: J. Menzel; hrají: O. Kaiser, M. Labuda, M. Lasica, J. Abrahám…
vstupné 70 Kč

• Dohoda o partnerské spolupráci podepsané 23. února 2007.
Jako zástupci Gminy Ozimek, tvořené některými polskými obcemi a
sdružení obcí Rýmařovska, demokraticky zvoleni občany měst a obcí
slavnostně stvrzujeme přátelské styky mezi Gminou Ozimek a Sdružení
obcí Rýmařovska. Na základě usnesení zastupitelstev uvedených měst a
obcí uzavíráme
Dohodu o partnerské spolupráci
Podpisem této dohody se zavazujeme jednat tak, aby se naše přátelské
vztahy mezi našimi národy rozšířily na naše spoluobčany. Abychom
tohoto cíle dosáhli, budeme podporovat občanské, ekonomické, kulturní
a sportovní vztahy mezi obyvateli našich regionů prostřednictvím
vzájemných kontaktů a společných projektů. Takto chceme přispět
k rozvoji dobrých vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Polskou
republikou a tím k rozvoji evropského přátelství

Sobota 31. 3. 19.30 hod.
Kupec benátský (The Merchant of Venice)
USA/Itálie/Lucembursko/VB 2004, 138 min., přístupný od 12 let, komedie, titulky
Slavná nadčasová hra W. Shakespeara sleduje dramatické i komické zvraty osudů
skupiny křesťanských šlechticů, kteří se zadluží židovskému lichváři.
Režie: M. Radford; hrají: Al Pacino, J. Irons, J. Fiennes…
vstupné 65 Kč

Připomeneme vám kulturní a společenské akce, které by mohly stát za vaši účast:
17.03. Maškarní bál ve Velké Štáhli
17.03. Josefovská zábava v Dolní Moravici
07.04. Velikonoční zábava ve Velké Štáhli
28.04. Pálení čarodějnic ve Velké Štáhli
28.04. Pálení čarodějnic v Dolní Moravici
Přejeme vám příjemnou zábavu nejen na těchto akcích, ale i na dalších, vámi navštívených.

• ZMĚNA ZÁKONA O VODÁCH
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto
vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu:
Ke dni 1.ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru
povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní
moci do 31. prosince 2001. Povolení vydána po 1. lednu 2002 platí i
nadále.
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Užíváte vodu např. jako:
fyzická osoba - odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva,
vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod?
živnostník –odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod
z technologií, myček aut, penziónů, malých čistíren odpadních vod?
zemědělec – odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat?

Krátký pohled na kulturní akci
(píše Jana Bulová)
Naše obec zažila 3.února společenský večer. Tento má již v naší obci tradici a
drtivá většina obyvatel se na něj velmi těší. Nejinak tomu bylo i v letošním
roce. Dle mého názoru byla účast hojná a přítomní se velmi dobře bavili.

K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení.
Není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou /
vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod./
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští
odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, u fyzické osoby až do
50 000 kč, právnické osoby nebo fyz. osoby podnikající až 10 000 000 kč.

Manželé Hesovi, jak je již jejich dobrým zvykem, hráli tak, že si mladší i
starší generace přišla na své. Na tanečním parketu se střídaly valčíkové kroky
s diskotékovým hopsaním i romantické ploužáky.
Obsluhující personál se pečlivě staral, aby tancem vyprahlé hrdlo bylo vždy čím
svlažit. Jen pánové holdující pěnivému moku měli tento večer možnost na
vlastní kůži poznat význam slova – podhorská přirážka. Inu, jsme podhorská
obec. Nutno podotknout, že ani přemrštěná cena piva nikomu z přítomných
nevzala chuť se pobavit.

Pro další informace kontaktujte vodoprávní úřad na vašem obecním úřadě nebo volejte
bezplatně infolinku 800 101 197. Informace naleznete také na www.zanikpovoleni.cz

Zlatým hřebem večera byla bohatá tombola. Cen byla opravdu dlouhá řada.
Každý si jistě brousil zuby na dvanáctiletou whisky, ale i další ceny byly
zajímavé. Jen málokdo z občanů , jenž si zakoupil los odcházel domů
s prázdnou. Dovolte mi, ještě jednou poděkovat všem, kteří do tomboly
přispěli svými dary.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Jednání 2.2.2007

V prvním únorovém týdnu slavil pan starosta své narozeniny a tak, když sálem
zazněla píseň na přání pro něj a přidala se i gratulace, jen těžko skrýval své
dojetí. Každý v sále pak dostal na jeho počest skleničku. Tenhle přípitek jistě
oslovil každého z přítomných a zanechal v jeho mysli stopu. Za sebe mohu říci,
že toto gesto mi vyznělo jako přátelské a lidské poselství. Jako by říkal – jsem
rád, že tady s vámi mohu být. Domnívám se, že drtivá většina spoluobčanů je
také ráda, že právě jejich starosta je takto lidský.

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci SOR na spoluúčast a náklady na úroky ve výši
21, Kč/obyvatele na vypracování projektu „Rýmařovsko – kouzlo přírody a historie“.

Osazenstvo sálu se pak bujaře bavilo do brzkých ranních hodin a letošní
společenský večer se velmi vydařil. Nezbývá nám, než se těšit na ten příští.

Jednání 2.3.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu likvidační komise na vyřazení opotřebovaného a
nefunkčního majetku a jeho vyřazení z evidence majetku obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace MAS Rýmařovsko, o.p.s. na
spolufinancování lídra ve výši 520,-Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem Bronislavem Pláškem z Velké Štáhle na
odběr hlušiny z pozemku obce za 30,-Kč/t , s tím, že případné poškození cest uhradí
odběratel na své náklady
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení megafonu v hodnotě 1590,-Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu 6.000 kč starostovi za zpracování žádosti o dotaci
Název místního informátora byl vybrán podle návrhu paní Jany Bulové – Zpravodaj ví
z domoviny – obydlené serpentýny. Název byl zkrácen a trochu pozměněn na –
Zpravodajství z obydlené zatáčky.
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Pondělí velikonoční. Na tento den se těší všichni pánové a mládenci. Mají
možnost podle libosti vyšlehat dámy svého srdce a ještě za to něco dostat. Ale i
na ně v přestupném roce dojde, protože v přestupný rok šlehají jen jemné ručky
dívek a dam.

na na BŘEZEN

Naše Osobnost
Paní Alžběta Kadlecová se narodila v malé vesničce na Slovensku. Tady také
spolu se svými čtyřmi sourozenci strávila své dětství. V roce 1957 ji osud,
jako patnáctiletou dívku, zavál do Jamartic. V témže roce nastoupila do
Lenasu /později Čemolen/, jako dělnice. V tomto závodě pak prožila celý svůj
pracovní život – čtyřicet let. V létě roku 1962 spojila sňatkem život svůj
s životem pana Josefa Kadlece. Na letošní léto připadá jejich pětačtyřicetileté
výročí svatby, a to je myslím, opravdu důvod k velké gratulaci. Do dalších
společně prožitých let jim proto za nás za všechny jistě mohu popřát mnoho
spokojenosti a lásky. Společně vychovali své dvě děti a dnes jsou jejich
velkou láskou vnuci Kája a Aleš. Již deset let je ve starobním důchodu, ale
přesto nezahálí. V létě spolu se svým manželem věnuje čas a energii
zahrádce. Zimní měsíce pak patří procházkám po okolí.

Proč právě vejce jako symbol Velikonoc?
Lidová legenda vypráví, že tradice velikonočních vajec vznikla, když chodil
Ježíš se svatým Petrem světem. Měli hlad, a tak požádali jednu hospodyni o
chleba. Ta však neměla ani kousek, ale uslyšela zakdákat slepici. Zašla tedy do
kurníku a přinesla vejce. Upekla je v horkém popelu a podarovala
pocestné.Když pak chtěla skořápky vajec vyhodit, změnily se v kousky zlata. A
tak na památku této události se rozdávají velikonoční vejce.
K Velikonocům patří i řada výborných pokrmů. K tradičním patří velikonoční
beránek. Dovolte mi přidat vám několik receptů na něj do vaší sbírky.

Celý život jste pracovala jako dělnice v závodě Lenas/Čemolen/. Jak se tedy
svým pohledem díváte na jeho úpadek a následný zánik?
V této továrně jsem opravdu strávila mnoho let. Práce v ní byla velmi náročná
a málo placená, přesto ráda vzpomínám. Zejména na výborný pracovní
kolektiv.Zánik továrny mě nepřekvapil, léta nebyla modernizována a
panovaly zde špatné pracovní podmínky/ zejména sociální zázemí/. Také
prach obtěžoval celou vesnici, každý máme v paměti sníh, posetý popílkem
z pazdeří. V souvislosti se zavřením továrny je mi velmi líto zaměstnanců,
kteří zde přišli o práci.

Hrnkový beránek
2 hrnky polohrubé mouky, ¾ hrnku pískového cukru, 4 vejce, 1 šlehačka, 1
prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr
celá vejce s cukrem třeme do pěny, přilijeme šlehačku a vmícháme mouku
smíchanou s práškem do pečiva. Pečeme ve vyhřáté troubě 40 minut. Formu
nezapomeneme řádně vymazat tukem a vysypat hrubou moukou.

Mladá generace často prohlašuje, že důchodcům se daří v naší společnosti
nejlépe. Je tomu tedy podle Vás skutečně tak?
Mohu říct, že si opravdu nežijeme nejhůře. Naštěstí jsme s manželem na
radosti i starosti života stále dva. Myslím si, že si za léta práce, mnohdy
fyzicky velmi náročné, zasloužíme důstojný podzim života. Je to také o
skromnosti. V našem věku už nemá člověk potřebu mít veškeré technické
vymoženosti, snáze vyjde s tím, co má. Raději finančně vypomůže svým
dětem či vnoučatům a sám se uskromní.

Olejový beránek
18 dkg. polohrubé mouky, 18 dkg. moučkový cukr, 6 lžíc oleje, 3 vejce, 3 lžíce
vlažné vody, 1 lžíce rozinek / spařených a namočených v rumu/, 3 lžíce
nasekaných ořechů, ½ prášku do pečiva
žloutky třeme s cukrem do pěny, přidáváme střídavě olej a vlažnou vodu. Poté
vmícháme mouku s práškem do pečiva, oříšky, rozinky a nakonec zlehka ztuhlý
sníh z bílků. Pečeme zvolna ve vyhřáté troubě. Formu nezapomeneme vymazat
tukem a vysypat hrubou moukou.
Po vychladnutí polijeme beránka bílkovou polevou: 25 dkg. moučkového cukru,
2 bílky a lžička citrónové šťávy.

Jak jste Vy osobně spokojena se stávajícím obecním zastupitelstvem?
Sama za sebe jsme velmi spokojená. Pro naši obec se v posledních letech
udělalo opravdu mnoho. Opravily se cesty, zřídil vodovod a mnoho jiného.
Také musím pochválit společenské akce v obci. Myslím si, že se v rámci
finančních možností obce dělá opravdu dost.
Co Vy, jako občan v naší obci nejvíce postrádáte?
Jednoznačně obchod. Dojíždění do Rýmařova je pro řadu občanů velkou
komplikací. Zejména pro nás starší. Letošní zima je zatím mírná, avšak loni

Přejeme vám nejen krásné prožití Velikonoc, ale i mnoho jarních dní zalitých
sluníčkem. Těšíme se na vás v dalším čísle, které připravujeme na měsíc květen.
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to bylo velmi náročné. Bohatě by stačilo zřídit menší krámek, jen aby se zajistila
dodávka pečiva. Když vedl potraviny p. Bauer, všichni jsme si byli jisti, že
prodávaná uzenina, ovoce a další jsou čerstvé. Obchod v naší obci velmi
postrádám a věřím, že i pro obecní zastupitelstvo je problém a jeho absencí
prioritou. Snad se tedy dočkám toho, že se zde bude znovu nakupovat.

Speciální velikonoční příloha
aneb vše, co možná nevíte o Velikonocích
/ podle týdeníku Květy připravila Jana Bulová/
Není tomu tak dávno, co jsme do skříní schovali vánoční ozdoby a už se
začínáme chystat na jaro. Pojďte se spolu se mnou na něj těšit a dozvědět se
třeba něco nového o svátcích jara.

Děkuji za rozhovor a do dalších let přeji zejména pevné zdraví.(připravila Jana
Bulová)

Velikonoce jsou svátek, který rádi slavíme, ale přiznejme si, že mnohdy o
něm téměř nic nevíme. Co to tedy vůbec Velikonoce jsou a jaké jsou prameny
jejich vzniku…?

Společenská kronika
Komu v měsících březnu a dubnu přibude další svíčka na narozeninovém dortu
01.03.
Dohnalová Zuzana
18. narozeniny
05.03.
Tomek Lukáš
5. narozeniny
01.04.
Janík Radek
20. narozeniny
05.04.
Kadlecová Alžběta
65. narozeniny
23.04.
Podhorský Ladislav
10. narozeniny
28.04.
Švejdik Jan
25. narozeniny

Velikonoce jsou církevní svátek, který se dochoval z dob pohanských až do
dnes. Slaví se na památku umučení a vzkříšení Krista, ale oslavujeme jím také
příchod jara a nového života. Je to svátek pohyblivý a řídí se obdobím
čtyřicetidenního půstu od Popeleční středy až do Hodu božího velikonočního.
Poslední týden čtyřicetidenního půstu se nazývá pašijový.

Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme do dalších let vše nejlepší.

Středa před Hodem božím velikonočním je ještě v postní době a říkáme jí
Škaredá středa. Výklad pojmenování se váže k Jidášovi, který se škaredil na
Krista. Nikdo by se v tento den neměl mračit, aby mu to nezůstalo po všechny
středy v roce.

V sobotu 17. února 2007 proběhlo na obecním úřadě v Malé Štáhli přivítání
nového občánka
Víta Novosáda.
Malému Vítkovi přejeme do života spoustu zdraví, štěstí a ať přinese mamince a
tatínkovi plno radostných a krásných chvil.

Zelený čtvrtek má název odvozen od zeleného mešního roucha. V tento den
v kostelech umlkají zvony: říká se, že odlétají do Říma, aby se na Bílou
sobotu vrátily. Na stolech se objevuje první ze symbolů Velikonoc- jidášky. /
vdolky z kynutého těsta, které se jedí pomazané medem/ Jak již napovídá
jméno Zelený čtvrtek, má se jíst něco zeleného, abychom byli po celý rok
zdraví. Vaří se převážně polévka z jarních bylinek či špenát.
Velký pátek býval dnem nejpřísnějšího půstu. Nekonala se ani mše. Někde se
nejedlo vůbec, jinde jen chlebová polévka. Symbolem tohoto dne byla voda.
Tou lidé omývali sebe i zvířata, aby byli po celý rok zdraví. S Velkým pátkem
je spojeno mnoho lidových pověr o otevírání země a odhalování pokladů v ní
ukrytých.
Bílá sobota. Půst skončil večer po vzkříšení Krista. Na bílou sobotu se před
kostely světí oheň, kterým se pak zapálí paškál / velikonoční svícen/.

Z trvalého pobytu v Malé Štáhli se:
odhlásili
Mičková Verona
Misálová Ludmila

Velikonoční neděle - Hod boží velikonoční. Po mši se provádělo okázalé
svěcení pokrmů, které přinesly hospodyně do kostela. Patřily mezi ně
mazance a zdobená vejce.
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přihlásili:
Novosad Vít
Pavlíková Jana
Kabrhelová Marta

6. Doktor Richard Skalka v podání Jiřího Bartošky, významná postava seriálu
Sanitka, v závěru umírá:
a. na leukémii
b. na následky autonehody
c.
na tuberkulózu
d. na mozkový nádor

Oddechový testík pro Vás
(z internetu převzala Jana Bulová)
Patříte mezi opravdové znalce seriálů nebo jste jen nepravidelnými
sledovateli televizní obrazovky? Zjistěte v našem testu, jak silné jsou vaše
znalosti fenoménu zvaného seriál!

7. Kolik schodů je do naší hospody v textu písně stejnojmenného seriálu:
a. Čtyři
b. Jeden
c. Dva
d. Tři

1. V roce 1959 se na našich obrazovkách objevil první původní seriál.
Jmenoval se:
a. Rodina Bláhova
b. Tři chlapi v chalupě
c. Návštěvy
d. Eliška a její rod

8. Který z uvedených seriálů se odehrává v období první republiky:
a. Náměstíčko
b. Život na zámku
c. Četnické humoresky
d. Ranč u Zelené sedmy

2. V seriálu Hříšní lidé města pražského nehrál jednoho z příslušníků
detektivní party rady Vašátka:
a. Josef Vinklář
b. Josef Bláha
c. František Filipovský
d. František Kreuzmann

9. Mladá herečka Nikol Štíbrová hraje významnou roli v seriálu:
a. Dobrá čtvrť
b. Pojišťovna štěstí
c. Redakce
d. Ulice

3. Postava, kterou ztělesnil marek Eben v seriálu kamarádi, by podle
současného kalendáře slavila jmeniny:
a. 14.února
b. 16.dubna
c. 18.června
d. 20.srpna
4.

10. Simona Stašová a Miroslav Táborský vytvořili v seriálech Místo nahoře a
Místo v životě postavy manželů:
a. Lukešových
b. Kunešových
c. Burešových
d. Rubešových

Uznávaný autor Jaroslav Dietel nenapsal seriál
a. Píseň pro Rudolfa III.
b. Muž na radnici
c. Byl jednou jeden dům
d. Inženýrská odysea

Pokud je váš počet správných odpovědí vyšší než 8, pak jistě patříte mezi znalce
seriálů a jiní k vám mohou chodit na radu. Kolegům zaručeně špatný seriál
nedoporučíte.

5. Komu byl adresovaný slavný výrok doktora Štrosmajera „Vy krávo
nebeská“ v seriálu Nemocnice na kraji města
a. vrchní sestře Jáchymové
b. manželce doktora Blažeje
c. zelinářce Dobiášové
d. sekretářce ředitele nemocnice

Pokud máte 4-8 bodů, je to velmi pěkný výsledek, ale máte co dohánět, pokud se
chcete blýsknout častěji. Chce to sledovat televizi alespoň 3x týdně.
Pokud jste dosáhli výsledku 4 body a méně pak seriály nepatří k vaší silné
stránce. Nenechte se ovšem vyvézt z míry. Nejen televizním seriálem jest
člověk živ.
Správné odpovědi jsou: 1a,2d,3a,4c,5c,6a,7d,8c,9b,10a
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