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Pozdravy, představování  - lekce první – poslouchejte! 

 

•  Pleased to meet you. •  Jsem rád, že vás poznávám. 

•  How are you doing? •  Jak je? 

•  How are you? •  Jak se máš? 

•  Good afternoon. •  Dobré odpoledne. 

•  Good morning. •  Dobré ráno. 

•  Hello, madam. •  Dobrý den, paní. 

•  Hi. •  Ahoj, čau. 

•  See you tomorrow. •  Uvidíme se zítra. 

•  Bye. •  Nashle, ahoj (při rozloučení). 

•  Nice to meet you. •  Těší mě. 

•  Hello, Sir. •  Dobrý den, pane. 

•  Good evening. •  Dobrý večer. 

•  Hello •  Dobrý den. 

•  Good night. •  Dobrou noc. 

•  My name is Tomas and this is my girlfriend 

Jane 

•  Jmenuji se Tomáš a to je moje přítelkyně Jana. 

•  I´m sorry. •  Lituji. 

•  Thank you. •  Děkuji. 

•  See you soon. •  Uvidíme se brzy. 
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•  Where are you from? •  Odkud jsi? 

•  Can you help me, please? •  Můžete mi prosím pomoci? 

•  How much is it? •  Kolik to stojí? 

•  Here you are. •  Tady máte. Prosím. 

•  I can speak English only a little. •  Mluvím jen trochu anglicky. 

•  What do you do? •  Co děláte? (ptáte se na zaměstnání) 

•  How long have you been here? •  Jak dlouho tady jste? 

•  How much is it? •  Kolik to stojí? 

•  Have a nice day. •  Mějte pěkný den. 

•  Where do you come from? •  Odkud pocházíte? 

•  Where are you from? •  Odkud jste? 

•  What are you doing here? •  Co tady děláte? 

•  Thank you •  Děkuji. 

•  Excuse me. •  Promiňte. 

•  Where are the toilets here, please? •  Kde jsou tady záchody, prosím? 
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Pozdravy, představování  - lekce druhá – přeložte! 

•  Dobrý den, paní. •  Hello, madam. 

•  Dobré ráno. •  Good morning. 

•  Dobrý večer. •  Good evening. 

•  Jak je? •  How are you doing? 

•  Dobrý den. •  Hello 

•  Ahoj, čau. •  Hi. 

•  Dobré odpoledne. •  Good afternoon. 

•  Jsem rád, že vás poznávám. •  Pleased to meet you. 

•  Uvidíme se zítra. •  See you tomorrow. 

•  Těší mě. •  Nice to meet you. 

•  Jak se máš? •  How are you? 

•  Nashle, ahoj (při rozloučení). •  Bye. 

•  Dobrý den, pane. •  Hello, Sir. 

•  Dobrou noc. •  Good night. 

•  Odkud jste? •  Where are you from? 

•  Co děláte? (ptáte se na zaměstnání) •  What do you do? 

•  Odkud jsi? •  Where are you from? 

•  Co tady děláte? •  What are you doing here? 

•  Jak dlouho tady jste? •  How long have you been here? 
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•  Mějte pěkný den. •  Have a nice day. 

•  Děkuji. •  Thank you 

•  Uvidíme se brzy. •  See you soon. 

•  Kolik to stojí? •  How much is it? 

•  Kolik to stojí? •  How much is it? 

•  Odkud pocházíte? •  Where do you come from? 

•  Děkuji. •  Thank you. 

•  Mluvím jen trochu anglicky. •  I can speak English only a little. 

•  Můžete mi prosím pomoci? •  Can you help me, please? 

•  Jmenuji se Tomáš a to je moje přítelkyně Jana. •  My name is Tomas and this is my girlfriend 

Jane 

•  Tady máte. Prosím. •  Here you are. 

•  Lituji. •  I´m sorry. 

•  Promiňte. •  Excuse me. 

•  Kde jsou tady záchody, prosím? •  Where are the toilets here, please? 
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Pozdravy, představování  - lekce třetí – poslouchejte! 

 

•  Oh hello. •  Dobrý den. 

•  Hello. •  Ahoj. 

•  And you. •  Já vás také. 

•  Good morning, Peter. •  Dobré ráno, Petře. 

•  Hello. •  Dobrý den. 

•  Hi, good to see you. •  Dobrý den, rád vás vidím. 

•  Nice to meet you too. •  Také mě těší. 

•  Fine, how you´re doing? •  Dobře, jak vy? 

•  Good evening. •  Dobrý večer. 

•  Fine, how are you? •  Dobře, a jak vy? 

•  Bye, bye •  Nashle! 

•  See you! •  Uvidíme se! 

•  Good morning. •  Dobré ráno 

•  Fine, thanks. And you? •  Dobře, děkuji. A ty? 

•  Night, night •  Dobrou! 

   I come from central Europe. • Pocházím ze střední Evropy. 

• Thanks a lot. • Mockrát děkuji. 

• I am a technical engineer. • Jsem technik. 

• I am from the Czech Republic. • Jsem z České republiky. 
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• See you tomorrow. • Uvidíme se zítra. 

• Ten bucks. • Deset dolarů. 

• You´re welcome. • Není zač. 

• You too. • Vy také 

• We have been here since Friday. • Jsme tady od pátku. 

• I am from Europe. • Jsem z Evropy. 

• We are here on holiday. • Jsme tady na dovolené. 

• No problem. • Žádný problém. 

• Of course, what can I do for you? • Samozřejmě, co pro vás mohu udělat? 

• No problem. • Není zač. 

• Five pounds thirty. • Pět liber třicet. 

• My pleasure. I am John. • Těší mě. Já jsem John. 

• Yes? How can I help? • Ano? Jak mohu pomoci? 

• Nevermind, I understand ok. • Nevadí, já rozumím dobře. 

• Go straight and first door on the left. • Běžte rovně a první dveře doleva. 
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Pozdravy, představování  - lekce čtvrtá – přeložte! 

 

•  Dobře, a jak vy? •  Fine, how are you? 

•  Dobrý večer. •  Good evening. 

•  Nashle! •  Bye, bye 

•  Dobrý den. •  Hello. 

•  Dobrý den, rád vás vidím. •  Hi, good to see you. 

•  Já vás také. •  And you. 

•  Dobré ráno •  Good morning. 

•  Uvidíme se! •  See you! 

•  Dobře, děkuji. A ty? •  Fine, thanks. And you? 

•  Dobře, jak vy? •  Fine, how you´re doing? 

•  Dobrý den. •  Oh hello. 

•  Také mě těší. •  Nice to meet you too. 

•  Dobré ráno, Petře. •  Good morning, Peter. 

•  Ahoj. •  Hello. 

•  Dobrou! •  Night, night 

•  Jsme tady od pátku. •  We have been here since Friday. 

•  Pět liber třicet. •  Five pounds thirty. 

•  Uvidíme se zítra. •  See you tomorrow. 
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•  Těší mě. Já jsem John. •  My pleasure. I am John. 

•  Žádný problém. •  No problem. 

•  Ano? Jak mohu pomoci? •  Yes? How can I help? 

•  Není zač. •  No problem. 

•  Není zač. •  You´re welcome. 

•  Pocházím ze střední Evropy. •  I come from central Europe. 

•  Vy také •  You too. 

•  Jsme tady na dovolené. •  We are here on holiday. 

•  Samozřejmě, co pro vás mohu udělat? •  Of course, what can I do for you? 

•  Nevadí, já rozumím dobře. •  Nevermind, I understand ok. 

•  Jsem technik. •  I am a technical engineer. 

•  Deset dolarů. •  Ten bucks. 

•  Jsem z České republiky. •  I am from the Czech Republic. 

•  Mockrát děkuji. •  Thanks a lot. 

•  Jsem z Evropy. •  I am from Europe. 

•  Běžte rovně a první dveře doleva. •  Go straight and first door to the left. 
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Pozdravy, představování  - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

 

•  Dobré ráno, Petře. •  Good morning, Peter. 

•  Dobré ráno. •  Good morning. 

•  Dobré ráno •  Good morning. 

•  Dobrý den. •  Hello 

•  Dobrý den, rád vás vidím. •  Hi, good to see you. 

•  Dobrý den, paní. •  Hello, madam. 

•  Dobrý den. •  Oh hello. 

•  Dobrý den, pane. •  Hello, Sir. 

•  Dobrý den. •  Hello. 

•  Ahoj, čau. •  Hi. 

•  Ahoj. •  Hello. 

•  Nashle, ahoj (při rozloučení). •  Bye. 

•  Nashle! •  Bye, bye 

•  Uvidíme se zítra. •  See you tomorrow. 

•  Uvidíme se! •  See you! 

•  Jak je? •  How are you doing? 

•  Dobře, jak vy? •  Fine, how you´re doing? 

•  Jak se máš? •  How are you? 
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•  Dobře, děkuji. A ty? •  Fine, thanks. And you? 

•  Jsem rád, že vás poznávám. •  I am pleased to meet you. 

•  Já vás také. •  And you. 

•  Těší mě. •  Nice to meet you. 

•  Také mě těší. •  Nice to meet you too. 

•  Dobrý večer. •  Good evening. 

•  Dobrý večer. •  Good evening. 

•  Dobrou noc. •  Good night. 

•  Dobrou! •  Night, night 

•  Mějte pěkný den. •  Have a nice day. 

•  Vy také •  You too. 

•  Uvidíme se brzy. •  See you soon. 

•  Uvidíme se zítra. •  See you tomorrow. 

•  Jmenuji se Tomáš a to je moje přítelkyně Jana. •  My name is Tomas and this is my girlfriend 

Jane 

•  Těší mě. Já jsem John. •  My pleasure. I am John. 

•  Odkud jsi? •  Where are you from? 

•  Jsem z Evropy. •  I am from Europe. 

•  Odkud jste? •  Where are you from? 

•  Jsem z České republiky. •  I am from the Czech Republic. 
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•  Odkud pocházíte? •  Where do you come from? 

•  Pocházím ze střední Evropy. •  I come from central Europe. 

•  Děkuji. •  Thank you 

•  Není zač. •  No problem. 

•  Děkuji. •  Thank you. 

•  Není zač. •  You´re welcome. 

•  Kolik to stojí? •  How much is it? 

•  Deset dolarů. •  Ten bucks. 

•  Kolik to stojí? •  How much is it? 

•  Pět liber třicet. •  Five pounds thirty. 

•  Můžete mi prosím pomoci? •  Can you help me, please? 

•  Samozřejmě, co pro vás mohu udělat? •  Of course, what can I do for you? 

•  Jak dlouho tady jste? •  How long have you been here? 

•  Jsme tady od pátku. •  We have been here since Friday. 

•  Co tady děláte? •  What are you doing here? 

•  Jsme tady na dovolené. •  We are here on holiday. 

•  Co děláte? (ptáte se na zaměstnání) •  What do you do? 

•  Jsem technik. •  I am a technical engineer. 

•  Promiňte. •  Excuse me. 
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•  Ano? Jak mohu pomoci? •  Yes? How can I help? 

•  Tady máte. Prosím. •  Here you are. 

•  Mockrát děkuji. •  Thanks a lot. 

•  Mluvím jen trochu anglicky. •  I can speak English only a little. 

•  Nevadí, já rozumím dobře. •  Nevermind, I understand ok. 

•  Lituji. •  I´m sorry. 

•  Žádný problém. •  No problem. 

•  Kde jsou tady záchody, prosím? •  Where are the toilets here, please? 

•  Běžte rovně a první dveře doleva. •  Go straight and first door to the left. 
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Pozdravy, představování  - karty 

Good morning, Peter. Good morning. Good morning. 

Hello Hi, good to see you. Hello, madam. 

Oh hello. Hello, Sir. Hello. 

Hi. Hello. Bye. 

Bye, bye See you tomorrow. See you! 

How are you doing? Fine, how you´re doing? How are you? 

1  
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Dobré ráno Dobré ráno. Dobré ráno, Petře. 

Dobrý den, paní. Dobrý den, rád vás vidím. Dobrý den. 

Dobrý den. Dobrý den, pane. Dobrý den. 

Nashle, ahoj (při rozloučení). Ahoj. Ahoj, čau. 

Uvidíme se! Uvidíme se zítra. Nashle! 

Jak se máte? Dobře, jak vy? Jak je? 

2  
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Fine, how are you? How are you? Fine, thanks. And you? 

I am pleased to meet you. And you. Nice to meet you. 

Nice to meet you too. Good afternoon. Good afternoon. 

Good evening. Good evening. Good night. 

Night, night -  -  

-  -  -  

3  
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Dobře, děkuji. A ty? Jak se máš? Dobře, a jak vy? 

Těší mě. Já vás také. Jsem rád, že vás poznávám. 

Dobré dopoledne. Dobré odpoledne. Také mě těší. 

Dobrou noc. Dobrý večer. Dobrý večer. 

-  -  Dobrou! 

4  
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Have a nice day. You too. See you soon. 

See you tomorrow. 
My name is Tomas and this is 

my girlfriend Jane 
My pleasure. I am John. 

Where are you from? I am from Europe. Where are you from? 

I am from the Czech 
Republic. 

Where do you come from? I come from central Europe. 

Thank you No problem. Thank you. 

You´re welcome. How much is it? Ten bucks. 

1  
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Uvidíme se brzy. Vy také Mějte pěkný den. 

Těší mě. Já jsem John. 
Jmenuji se Tomáš a to je 

moje přítelkyně Jana. 
Uvidíme se zítra. 

Odkud jste? Jsem z Evropy. Odkud jsi? 

Pocházím ze střední Evropy. Odkud pocházíte? Jsem z České republiky. 

Děkuji. Není zač. Děkuji. 

Deset dolarů. Kolik to stojí? Není zač. 

2  
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How much is it? Five pounds thirty. Can you help me, please? 

Of course, what can I do for 
you? 

How long have you been 
here? 

We have been here since 
Friday. 

What are you doing here? We are here on holiday. What do you do? 

I am a technical engineer. Excuse me. Yes? How can I help? 

Here you are. Thanks a lot. 
I can speak English only a 

little. 

Nevermind, I understand ok. I´m sorry. No problem. 

3  
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Můžete mi prosím pomoci? Pět liber třicet. Kolik to stojí? 

Jsme tady od pátku. Jak dlouho tady jste? 
Samozřejmě, co pro vás 

mohu udělat? 

Co děláte? (ptáte se na 
zaměstnání) 

Jsme tady na dovolené. Co tady děláte? 

Ano? Jak mohu pomoci? Promiňte. Jsem technik. 

Mluvím jen trochu anglicky. Mockrát děkuji. Tady máte. Prosím. 

Žádný problém. Lituji. Nevadí, já rozumím dobře. 

4  
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Where are the toilets here, 
please? 

Go straight and first door to 
the left. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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-  
Běžte rovně a první dveře 

doleva. 
Kde jsou tady záchody, 

prosím? 

6  
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Pozdravy, představování  - test 

 

•  Dobré ráno ................................................................. 

•  Dobrý den. ................................................................. 

•  Dobrý den. ................................................................. 

•  Jsem rád, že vás poznávám. ................................................................. 

•  Dobře, a jak vy? ................................................................. 

•  Uvidíme se! ................................................................. 

•  Nashle! ................................................................. 

•  Dobré ráno, Petře. ................................................................. 

•  Dobrý den, paní. ................................................................. 

•  Dobrou noc. ................................................................. 

•  Dobrý večer. ................................................................. 

•  Také mě těší. ................................................................. 

•  Dobře, děkuji. A ty? ................................................................. 

•  Jak se máš? ................................................................. 

•  Ahoj. ................................................................. 

•  Ahoj, čau. ................................................................. 

•  Dobrý den, pane. ................................................................. 

•  Dobrý den. ................................................................. 
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•  Já vás také. ................................................................. 

•  Dobrý den, rád vás vidím. ................................................................. 

•  Dobrou! ................................................................. 

•  Uvidíme se zítra. ................................................................. 

•  Nashle, ahoj (při rozloučení). ................................................................. 

•  Dobré ráno. ................................................................. 

•  Dobrý večer. ................................................................. 

•  Dobré odpoledne. ................................................................. 

•  Jak je? ................................................................. 

•  Těší mě. ................................................................. 

•  Dobře, jak vy? ................................................................. 

•  Jak se máte? ................................................................. 

•  Odkud jste? ................................................................. 

•  Jsem technik. ................................................................. 

•  Pocházím ze střední Evropy. ................................................................. 

•  Mockrát děkuji. ................................................................. 

•  Děkuji. ................................................................. 

•  Tady máte. Prosím. ................................................................. 

•  Samozřejmě, co pro vás mohu udělat? ................................................................. 
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•  Žádný problém. ................................................................. 

•  Pět liber třicet. ................................................................. 

•  Mluvím jen trochu anglicky. ................................................................. 

•  Vy také ................................................................. 

•  Mějte pěkný den. ................................................................. 

•  Běžte rovně a první dveře doleva. ................................................................. 

•  Jsme tady na dovolené. ................................................................. 

•  Promiňte. ................................................................. 

•  Není zač. ................................................................. 

•  Kde jsou tady záchody, prosím? ................................................................. 

•  Jsme tady od pátku. ................................................................. 

•  Děkuji. ................................................................. 

•  Jmenuji se Tomáš a to je moje přítelkyně Jana. ................................................................. 

•  Kolik to stojí? ................................................................. 

•  Ano? Jak mohu pomoci? ................................................................. 

•  Jsem z Evropy. ................................................................. 

•  Můžete mi prosím pomoci? ................................................................. 

•  Co tady děláte? ................................................................. 

•  Uvidíme se zítra. ................................................................. 
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•  Není zač. ................................................................. 

•  Nevadí, já rozumím dobře. ................................................................. 

•  Odkud pocházíte? ................................................................. 

•  Uvidíme se brzy. ................................................................. 

•  Jak dlouho tady jste? ................................................................. 

•  Odkud jsi? ................................................................. 

•  Co děláte? (ptáte se na zaměstnání) ................................................................. 

•  Těší mě. Já jsem John. ................................................................. 

•  Deset dolarů. ................................................................. 

•  Jsem z České republiky. ................................................................. 

•  Kolik to stojí? ................................................................. 

•  Lituji. ................................................................. 
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Pozdravy, představování  - test – řešení 

Test  

•  Dobré ráno •  Good morning. 

•  Dobrý den. •  Oh hello. 

•  Dobrý den. •  Hello. 

•  Jsem rád, že vás poznávám. •  I am pleased to meet you. 

•  Dobře, a jak vy? •  Fine, how are you? 

•  Uvidíme se! •  See you! 

•  Nashle! •  Bye, bye 

•  Dobré ráno, Petře. •  Good morning, Peter. 

•  Dobrý den, paní. •  Hello, madam. 

•  Dobrou noc. •  Good night. 

•  Dobrý večer. •  Good evening. 

•  Také mě těší. •  Nice to meet you too. 

•  Dobře, děkuji. A ty? •  Fine, thanks. And you? 

•  Jak se máš? •  How are you? 

•  Ahoj. •  Hello. 

•  Ahoj, čau. •  Hi. 

•  Dobrý den, pane. •  Hello, Sir. 

•  Dobrý den. •  Hello 
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•  Já vás také. •  And you. 

•  Dobrý den, rád vás vidím. •  Hi, good to see you. 

•  Dobrou! •  Night, night 

•  Uvidíme se zítra. •  See you tomorrow. 

•  Nashle, ahoj (při rozloučení). •  Bye. 

•  Dobré ráno. •  Good morning. 

•  Dobrý večer. •  Good evening. 

•  Dobré odpoledne. •  Good afternoon. 

•  Jak je? •  How are you doing? 

•  Těší mě. •  Nice to meet you. 

•  Dobře, jak vy? •  Fine, how you´re doing? 

•  Jak se máte? •  How are you? 

•  Odkud jste? •  Where are you from? 

•  Jsem technik. •  I am a technical engineer. 

•  Pocházím ze střední Evropy. •  I come from central Europe. 

•  Mockrát děkuji. •  Thanks a lot. 

•  Děkuji. •  Thank you. 

•  Tady máte. Prosím. •  Here you are. 

•  Samozřejmě, co pro vás mohu udělat? •  Of course, what can I do for you? 
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•  Žádný problém. •  No problem. 

•  Pět liber třicet. •  Five pounds thirty. 

•  Mluvím jen trochu anglicky. •  I can speak English only a little. 

•  Vy také •  You too. 

•  Mějte pěkný den. •  Have a nice day. 

•  Běžte rovně a první dveře doleva. •  Go straight and first door to the left. 

•  Jsme tady na dovolené. •  We are here on holiday. 

•  Promiňte. •  Excuse me. 

•  Není zač. •  No problem. 

•  Kde jsou tady záchody, prosím? •  Where are the toilets here, please? 

•  Jsme tady od pátku. •  We have been here since Friday. 

•  Děkuji. •  Thank you 

•  Jmenuji se Tomáš a to je moje přítelkyně Jana. •  My name is Tomas and this is my girlfriend 

Jane 

•  Kolik to stojí? •  How much is it? 

•  Ano? Jak mohu pomoci? •  Yes? How can I help? 

•  Jsem z Evropy. •  I am from Europe. 

•  Můžete mi prosím pomoci? •  Can you help me, please? 

•  Co tady děláte? •  What are you doing here? 

•  Uvidíme se zítra. •  See you tomorrow. 
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•  Není zač. •  You´re welcome. 

•  Nevadí, já rozumím dobře. •  Nevermind, I understand ok. 

•  Odkud pocházíte? •  Where do you come from? 

•  Uvidíme se brzy. •  See you soon. 

•  Jak dlouho tady jste? •  How long have you been here? 

•  Odkud jsi? •  Where are you from? 

•  Co děláte? (ptáte se na zaměstnání) •  What do you do? 

•  Těší mě. Já jsem John. •  My pleasure. I am John. 

•  Deset dolarů. •  Ten bucks. 

•  Jsem z České republiky. •  I am from the Czech Republic. 

•  Kolik to stojí? •  How much is it? 

•  Lituji. •  I´m sorry. 
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Restaurace - lekce první – poslouchejte! 

 

•  Can I book a table for tonight? •  Mohu si zarezervovat stůl na dnešní večer? 

•  Are these seats free? •  Jsou tato místa volná? 

•  Can I get a check? •  Mohu dostat účet? 

•  I believe there is a mistake in the bill. •  Myslím, že na účtu je chyba. 

•  I´d like to book a table for seven o´clock 

tonight. 

•  Rád bych rezervoval stůl na dnešní večer na 

sedm hodin. 

•  Can you bring us the menu, please? •  Přinesete nám menu, prosím? 

•  Something to drink? •  Něco k pití? 

•  Please pass a compliment to the chef. •  Prosím pochvalte šéfkuchaře. 

•  Is this seat free? •  Je toto místo volné? 

•  Would you like a starter? •  Dáte si nějaký předkrm? 

•  We haven´t got that. •  Tohle jsme nedostali. 

•  What would you like to drink? •  Co si dáte k pití? 

•  Can you bring us two cups of coffee, please? •  Můžete nám přinést dvě kávy, prosím? 

•  Would you like anything else? •  Dáte si ještě něco? 

•  Are you ready to order? •  Jste připraveni si objednat? 

•  Thank you for the delicious meal. •  Děkujeme za výborné jídlo. 

•  Is it necessary to book a table? •  Je nutné rezervovat si stůl? 

•  Can you bring us some more dressing, please? •  Můžete přinést ještě nějakou omáčku? 
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•  I´ll have a steak with fries. •  Dám si steak s hranolky a oblohou. 

•  Can you bring us another bottle of wine? •  Můžete nám přinést další láhev vína? 

•  Can you bring us more bread please? •  Můžete nám přinést ještě pečivo, prosím? 

•  What would you recommend? •  Co byste doporučil? 

•  What would you like to eat? •  Co si dáte k jídlu? 

•  What is the typical local dish? •  Jaké je typické místní jídlo? 
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Restaurace - lekce druhá – přeložte! 

 

•  Co byste doporučil? •  What would you recommend? 

•  Můžete nám přinést další láhev vína? •  Can you bring us another bottle of wine? 

•  Je toto místo volné? •  Is this seat free? 

•  Co si dáte k jídlu? •  What would you like to eat? 

•  Je nutné rezervovat si stůl? •  Is it necessary to book a table? 

•  Můžete přinést ještě nějakou omáčku? •  Can you bring us some more dressing, please? 

•  Dáte si nějaký předkrm? •  Would you like a starter? 

•  Můžete nám přinést ještě pečivo, prosím? •  Can you bring us more bread please? 

•  Tohle jsme nedostali. •  We haven´t got that. 

•  Dáte si ještě něco? •  Would you like anything else? 

•  Dám si steak s hranolky a oblohou. •  I´ll have a steak with fries. 

•  Mohu dostat účet? •  Can I get a check? 

•  Něco k pití? •  Something to drink? 

•  Prosím pochvalte šéfkuchaře. •  Please pass a compliment to the chef. 

•  Rád bych rezervoval stůl na dnešní večer na 

sedm hodin. 

•  I´d like to book a table for seven o´clock 

tonight. 

•  Jste připraveni si objednat? •  Are you ready to order? 

•  Co si dáte k pití? •  What would you like to drink? 

•  Přinesete nám menu, prosím? •  Can you bring us the menu, please? 
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•  Mohu si zarezervovat stůl na dnešní večer? •  Can I book a table for tonight? 

•  Jsou tato místa volná? •  Are these seats free? 

•  Děkujeme za výborné jídlo. •  Thank you for the delicious meal. 

•  Můžete nám přinést dvě kávy, prosím? •  Can you bring us two cups of coffee, please? 

•  Myslím, že na účtu je chyba. •  I believe there is a mistake in the bill. 

•  Jaké je typické místní jídlo? •  What is the typical local dish? 
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Restaurace - lekce třetí – poslouchejte! 
 

•  Would you like some water with the coffee? •  Dáte si ke kávě nějakou vodu? 

•  One check for all? •  Jeden účet pro všechny? 

•  Here you are. •  Tady máte. 

•  It was our pleasure. Do come again. •  Bylo nám potěšením. Určitě přijďte zas. 

•  How many of you are there? •  Kolik vás je? 

•  What dressing would you like? •  Jaká dressing byste rádi? 

•  A cup of coffee and a bill, please. •  Šálek kávy a účet, prosím. 

•  Of course. Red Chardonay 2008? •  Samozřejmě. Červené Chardonay 2008? 

•  I will sir. This is very kind of you. •  Ano, pane. To je od vás velmi laskavé. 

•  I´ll have a glass of water. •  Dám si sklenici vody. 

•  Yes, they are. •  Ano, jsou. 

•  Let me check once more. •  Podívám se ještě jednou. 

•  I am really sorry. I´ll be right back with a new 

bill. 

•  Opravdu se omlouvám. Budu hned zpátky s 

novým účtem. 

•  I am sorry, we are fully booked tonight. •  Je mi líto, jsme plně obsazeni. 

•  Just one more minute, please. •  Ještě minutku, prosím. 

•  I´ll be right back. •  Hned jsem zpátky. 

•  How would you like your steak - rare, medium 

or well done? 

•  Jak si přejete steak - málo, středně nebo hodně 

propečený? 
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•  I´ll have the mushroom soup. •  Dám si houbovou polévku. 

•  I would recommend it. •  Doporučil bych to. 

•  Our menu today is a poultry soup and lasagne. •  Dnešní menu je drůbeží polévka a lasagne. 

•  We´d like a bottle of water and I´ll have beer. •  Rádi bychom láhev vody a já si dám pivo. 

•  No, this seat is taken, sorry. •  Ne, tohle místo je obsazeno. 

•  We haven´t made our choices yet. •  Ještě jsme si nevybrali. 

•  Please take a look at page four. •  Prosím podívejte se na stranu čtyři. 
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Restaurace - lekce čtvrtá – přeložte! 

 

•  Opravdu se omlouvám. Budu hned zpátky s 

novým účtem. 

•  I am really sorry. I´ll be right back with a new 

bill. 

•  Rádi bychom láhev vody a já si dám pivo. •  We´d like a bottle of water and I´ll have beer. 

•  Samozřejmě. Červené Chardonay 2008? •  Of course. Red Chardonay 2008? 

•  Ano, pane. To je od vás velmi laskavé. •  I will sir. This is very kind of you. 

•  Je mi líto, jsme plně obsazeni. •  I am sorry, we are fully booked tonight. 

•  Šálek kávy a účet, prosím. •  A cup of coffee and a bill, please. 

•  Hned jsem zpátky. •  I´ll be right back. 

•  Jeden účet pro všechny? •  One check for all? 

•  Ještě jsme si nevybrali. •  We haven´t made our choices yet. 

•  Ne, tohle místo je obsazeno. •  No, this seat is taken, sorry. 

•  Dáte si ke kávě nějakou vodu? •  Would you like some water with the coffee? 

•  Jak si přejete steak - málo, středně nebo hodně 

propečený? 

•  How would you like your steak - rare, medium 

or well done? 

•  Tady máte. •  Here you are. 

•  Ještě minutku, prosím. •  Just one more minute, please. 

•  Doporučil bych to. •  I would recommend it. 

•  Dám si sklenici vody. •  I´ll have a glass of water. 

•  Ano, jsou. •  Yes, they are. 
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•  Podívám se ještě jednou. •  Let me check once more. 

•  Bylo nám potěšením. Určitě přijďte zas. •  It was our pleasure. Do come again. 

•  Dám si houbovou polévku. •  I´ll have the mushroom soup. 

•  Dnešní menu je drůbeží polévka a lasagne. •  Our menu today is a poultry soup and lasagne. 

•  Kolik vás je? •  How many of you are there? 

•  Jaká dressing byste rádi? •  What dressing would you like? 

•  Prosím podívejte se na stranu čtyři. •  Please take a look at page four. 
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Restaurace - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

 

•  Prosím pochvalte šéfkuchaře. •  Please pass a compliment to the chef. 

•  Ano, pane. To je od vás velmi laskavé. •  I will sir. This is very kind of you. 

•  Děkujeme za výborné jídlo. •  Thank you for the delicious meal. 

•  Bylo nám potěšením. Určitě přijďte zas. •  It was our pleasure. Do come again. 

•  Můžete nám přinést další láhev vína? •  Can you bring us another bottle of wine? 

•  Samozřejmě. Červené Chardonay 2008? •  Of course. Red Chardonay 2008? 

•  Můžete nám přinést ještě pečivo, prosím? •  Can you bring us more bread please? 

•  Hned jsem zpátky. •  I´ll be right back. 

•  Přinesete nám menu, prosím? •  Can you bring us the menu, please? 

•  Tady máte. •  Here you are. 

•  Můžete nám přinést dvě kávy, prosím? •  Can you bring us two cups of coffee, please? 

•  Dáte si ke kávě nějakou vodu? •  Would you like some water with the coffee? 

•  Mohu si zarezervovat stůl na dnešní večer? •  Can I book a table for tonight? 

•  Kolik vás je? •  How many of you are there? 

•  Rád bych rezervoval stůl na dnešní večer na 

sedm hodin. 

•  I´d like to book a table for seven o´clock 

tonight. 

•  Je mi líto, jsme plně obsazeni. •  I am sorry, we are fully booked tonight. 

•  Je nutné rezervovat si stůl? •  Is it necessary to book a table? 

•  Doporučil bych to. •  I would recommend it. 
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•  Jsou tato místa volná? •  Are these seats free? 

•  Ano, jsou. •  Yes, they are. 

•  Je toto místo volné? •  Is this seat free? 

•  Ne, tohle místo je obsazeno. •  No, this seat is taken, sorry. 

•  Jste připraveni si objednat? •  Are you ready to order? 

•  Ještě minutku, prosím. •  Just one more minute, please. 

•  Něco k pití? •  Something to drink? 

•  Dám si sklenici vody. •  I´ll have a glass of water. 

•  Co si dáte k pití? •  What would you like to drink? 

•  Rádi bychom láhev vody a já si dám pivo. •  We´d like a bottle of water and I´ll have beer. 

•  Co si dáte k jídlu? •  What would you like to eat? 

•  Ještě jsme si nevybrali. •  We haven´t made our choices yet. 

•  Co byste doporučil? •  What would you recommend? 

•  Dnešní menu je drůbeží polévka a lasagne. •  Our menu today is a poultry soup and lasagne. 

•  Dáte si nějaký předkrm? •  Would you like a starter? 

•  Dám si houbovou polévku. •  I´ll have the mushroom soup. 

•  Dáte si ještě něco? •  Would you like anything else? 

•  Šálek kávy a účet, prosím. •  A cup of coffee and a bill, please. 

•  Myslím, že na účtu je chyba. •  I believe there is a mistake in the bill. 
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•  Podívám se ještě jednou. •  Let me check once more. 

•  Tohle jsme nedostali. •  We haven´t got that. 

•  Opravdu se omlouvám. Budu hned zpátky s 

novým účtem. 

•  I am really sorry. I´ll be right back with a new 

bill. 

•  Mohu dostat účet? •  Can I get a check? 

•  Jeden účet pro všechny? •  One check for all? 

•  Můžete přinést ještě nějakou omáčku? •  Can you bring us some more dressing, please? 

•  Jaká dressing byste rádi? •  What dressing would you like? 

•  Dám si steak s hranolky a oblohou. •  I´ll have a steak with fries. 

•  Jak si přejete steak - málo, středně nebo hodně 

propečený? 

•  How would you like your steak - rare, medium 

or well done? 

•  Jaké je typické místní jídlo? •  What is the typical local dish? 

•  Prosím podívejte se na stranu čtyři. •  Please take a look at page four. 
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Restaurace – karty 

Please pass a compliment to 
the chef. 

I will sir. This is very kind of 
you. 

Thank you for the delicious 
meal. 

It was our pleasure. Do come 
again. 

Can you bring us another 
bottle of wine? 

Of course. Red Chardonay 
2008? 

Can you bring us more bread 
please? 

I´ll be right back. 
Can you bring us the menu, 

please? 

Here you are. 
Can you bring us two cups of 

coffee, please? 
Would you like some water 

with the coffee? 

Can I book a table for 
tonight? 

How many of you are there? 
I´d like to book a table for 

seven o´clock tonight. 

I am sorry, we are fully 
booked tonight. 

Is it necessary to book a 
table? 

I would recommend it. 

1  
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Děkujeme za výborné jídlo. 
Ano, pane. To je od vás 

velmi laskavé. 
Prosím pochvalte šéfkuchaře. 

Samozřejmě. Červené 
Chardonay 2008? 

Můžete nám přinést další 
láhev vína? 

Bylo nám potěšením. Určitě 
přijďte zas. 

Přinesete nám menu, prosím? Hned jsem zpátky. 
Můžete nám přinést ještě 

pečivo, prosím? 

Dáte si ke kávě nějakou 
vodu? 

Můžete nám přinést dvě 
kávy, prosím? 

Tady máte. 

Rád bych rezervoval stůl na 
dnešní večer na sedm hodin. 

Kolik vás je? 
Mohu si zarezervovat stůl na 

dnešní večer? 

Doporučil bych to. Je nutné rezervovat si stůl? 
Je mi líto, jsme plně 

obsazeni. 

2  
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Are these seats free? Yes, they are. Is this seat free? 

No, this seat is taken, sorry. Are you ready to order? Just one more minute, please. 

Something to drink? I´ll have a glass of water. 
What would you like to 

drink? 

We´d like a bottle of water 
and I´ll have beer. 

What would you like to eat? 
We haven´t made our choices 

yet. 

What would you 
recommend? 

Our menu today is a poultry 
soup and lasagne. 

Would you like a starter? 

I´ll have the mushroom soup. 
Would you like anything 

else? 
A cup of coffee and a bill, 

please. 

3  
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Je toto místo volné? Ano, jsou. Jsou tato místa volná? 

Ještě minutku, prosím. Jste připraveni si objednat? Ne, tohle místo je obsazeno. 

Co si dáte k pití? Dám si sklenici vody. Něco k pití? 

Ještě jsme si nevybrali. Co si dáte k jídlu? 
Rádi bychom láhev vody a já 

si dám pivo. 

Dáte si nějaký předkrm? 
Dnešní menu je drůbeží 

polévka a lasagne. 
Co byste doporučil? 

Šálek kávy a účet, prosím. Dáte si ještě něco? Dám si houbovou polévku. 

4  
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I believe there is a mistake in 
the bill. 

Let me check once more. We haven´t got that. 

I am really sorry. I´ll be right 
back with a new bill. 

Can I get a check? One check for all? 

Can you bring us some more 
dressing, please? 

What dressing would you 
like? 

I´ll have a steak with fries. 

How would you like your 
steak - rare, medium or well 

done? 

What is the typical local 
dish? 

Please take a look at page 
four. 

-  -  -  

-  -  -  

5  
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Tohle jsme nedostali. Podívám se ještě jednou. Myslím, že na účtu je chyba. 

Jeden účet pro všechny? Mohu dostat účet? 
Opravdu se omlouvám. Budu 
hned zpátky s novým účtem. 

Dám si steak s hranolky a 
oblohou. 

Jaká dressing byste rádi? 
Můžete přinést ještě nějakou 

omáčku? 

Prosím podívejte se na stranu 
čtyři. 

Jaké je typické místní jídlo? 
Jak si přejete steak - málo, 

středně nebo hodně 
propečený? 

6  
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Restaurace – test 

 

•  Prosím pochvalte šéfkuchaře. ................................................................. 

•  Rád bych rezervoval stůl na dnešní večer na 

sedm hodin. 

................................................................. 

•  Jste připraveni si objednat? ................................................................. 

•  Podívám se ještě jednou. ................................................................. 

•  Co byste doporučil? ................................................................. 

•  Je toto místo volné? ................................................................. 

•  Tohle jsme nedostali. ................................................................. 

•  Dáte si ještě něco? ................................................................. 

•  Můžete nám přinést dvě kávy, prosím? ................................................................. 

•  Ještě minutku, prosím. ................................................................. 

•  Dám si houbovou polévku. ................................................................. 

•  Jeden účet pro všechny? ................................................................. 

•  Děkujeme za výborné jídlo. ................................................................. 

•  Co si dáte k pití? ................................................................. 

•  Jak si přejete steak - málo, středně nebo hodně 

propečený? 

................................................................. 

•  Myslím, že na účtu je chyba. ................................................................. 

•  Mohu dostat účet? ................................................................. 
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•  Rádi bychom láhev vody a já si dám pivo. ................................................................. 

•  Ano, pane. To je od vás velmi laskavé. ................................................................. 

•  Dáte si ke kávě nějakou vodu? ................................................................. 

•  Opravdu se omlouvám. Budu hned zpátky s 

novým účtem. 

................................................................. 

•  Mohu si zarezervovat stůl na dnešní večer? ................................................................. 

•  Můžete přinést ještě nějakou omáčku? ................................................................. 

•  Jaká dressing byste rádi? ................................................................. 

•  Je mi líto, jsme plně obsazeni. ................................................................. 

•  Dáte si nějaký předkrm? ................................................................. 

•  Hned jsem zpátky. ................................................................. 

•  Tady máte. ................................................................. 

•  Přinesete nám menu, prosím? ................................................................. 

•  Dnešní menu je drůbeží polévka a lasagne. ................................................................. 

•  Kolik vás je? ................................................................. 

•  Dám si sklenici vody. ................................................................. 

•  Můžete nám přinést ještě pečivo, prosím? ................................................................. 

•  Jaké je typické místní jídlo? ................................................................. 

•  Dám si steak s hranolky a oblohou. ................................................................. 

•  Je nutné rezervovat si stůl? ................................................................. 
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•  Ne, tohle místo je obsazeno. ................................................................. 

•  Prosím podívejte se na stranu čtyři. ................................................................. 

•  Samozřejmě. Červené Chardonay 2008? ................................................................. 

•  Jsou tato místa volná? ................................................................. 

•  Bylo nám potěšením. Určitě přijďte zas. ................................................................. 

•  Můžete nám přinést další láhev vína? ................................................................. 

•  Ano, jsou. ................................................................. 

•  Šálek kávy a účet, prosím. ................................................................. 

•  Doporučil bych to. ................................................................. 

•  Něco k pití? ................................................................. 

•  Ještě jsme si nevybrali. ................................................................. 

•  Co si dáte k jídlu? ................................................................. 
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Restaurace - test – řešení 

•  Prosím pochvalte šéfkuchaře. •  Please pass a compliment to the chef. 

•  Rád bych rezervoval stůl na dnešní večer na 

sedm hodin. 

•  I´d like to book a table for seven o´clock 

tonight. 

•  Jste připraveni si objednat? •  Are you ready to order? 

•  Podívám se ještě jednou. •  Let me check once more. 

•  Co byste doporučil? •  What would you recommend? 

•  Je toto místo volné? •  Is this seat free? 

•  Tohle jsme nedostali. •  We haven´t got that. 

•  Dáte si ještě něco? •  Would you like anything else? 

•  Můžete nám přinést dvě kávy, prosím? •  Can you bring us two cups of coffee, please? 

•  Ještě minutku, prosím. •  Just one more minute, please. 

•  Dám si houbovou polévku. •  I´ll have the mushroom soup. 

•  Jeden účet pro všechny? •  One check for all? 

•  Děkujeme za výborné jídlo. •  Thank you for the delicious meal. 

•  Co si dáte k pití? •  What would you like to drink? 

•  Jak si přejete steak - málo, středně nebo hodně 

propečený? 

•  How would you like your steak - rare, medium 

or well done? 

•  Myslím, že na účtu je chyba. •  I believe there is a mistake in the bill. 

•  Mohu dostat účet? •  Can I get a check? 

•  Rádi bychom láhev vody a já si dám pivo. •  We´d like a bottle of water and I´ll have beer. 
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•  Ano, pane. To je od vás velmi laskavé. •  I will sir. This is very kind of you. 

•  Dáte si ke kávě nějakou vodu? •  Would you like some water with the coffee? 

•  Opravdu se omlouvám. Budu hned zpátky s 

novým účtem. 

•  I am really sorry. I´ll be right back with a new 

bill. 

•  Mohu si zarezervovat stůl na dnešní večer? •  Can I book a table for tonight? 

•  Můžete přinést ještě nějakou omáčku? •  Can you bring us some more dressing, please? 

•  Jaká dressing byste rádi? •  What dressing would you like? 

•  Je mi líto, jsme plně obsazeni. •  I am sorry, we are fully booked tonight. 

•  Dáte si nějaký předkrm? •  Would you like a starter? 

•  Hned jsem zpátky. •  I´ll be right back. 

•  Tady máte. •  Here you are. 

•  Přinesete nám menu, prosím? •  Can you bring us the menu, please? 

•  Dnešní menu je drůbeží polévka a lasagne. •  Our menu today is a poultry soup and lasagne. 

•  Kolik vás je? •  How many of you are there? 

•  Dám si sklenici vody. •  I´ll have a glass of water. 

•  Můžete nám přinést ještě pečivo, prosím? •  Can you bring us more bread please? 

•  Jaké je typické místní jídlo? •  What is the typical local dish? 

•  Dám si steak s hranolky a oblohou. •  I´ll have a steak with fries. 

•  Je nutné rezervovat si stůl? •  Is it necessary to book a table? 

•  Ne, tohle místo je obsazeno. •  No, this seat is taken, sorry. 
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•  Prosím podívejte se na stranu čtyři. •  Please take a look at page four. 

•  Samozřejmě. Červené Chardonay 2008? •  Of course. Red Chardonay 2008? 

•  Jsou tato místa volná? •  Are these seats free? 

•  Bylo nám potěšením. Určitě přijďte zas. •  It was our pleasure. Do come again. 

•  Můžete nám přinést další láhev vína? •  Can you bring us another bottle of wine? 

•  Ano, jsou. •  Yes, they are. 

•  Šálek kávy a účet, prosím. •  A cup of coffee and a bill, please. 

•  Doporučil bych to. •  I would recommend it. 

•  Něco k pití? •  Something to drink? 

•  Ještě jsme si nevybrali. •  We haven´t made our choices yet. 

•  Co si dáte k jídlu? •  What would you like to eat? 

 

  



 59 

Práce - lekce první – poslouchejte! 

•  Speaking! •  U telefonu! 

•  Would you like something to drink? •  Dáš si něco k pití? 

•  Are you ready to order? •  Jste připraveni si objednat? 

•  Hope to see you again soon. •  Doufám, že vás brzy opět uvidím. 

•  Could you spell your name, please? •  Mohl byste vyhláskovat své jméno, prosím? 

•  Are you up for some sightseeing? •  Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky? 

•  Is it your first visit to Ostrava? •  Je to vaše první návštěva v Ostravě? 

•  Have a good trip! •  Šťastnou cestu. 

•  Do you live in Prague? •  Žijete v Praze? 

•  I´d like chicken and potatoes. •  Rád bych kuře s brambory. 

•  I´ll give her your message.  •  Předám jí vaši zprávu. 

•  I need to make a call. •  Potřebuji si zavolat. 

•  Sorry, could you say that again? •  Promiňte, mohl byste to říci znovu? 

•  What would you like to drink? •  Co si dáš k pití? 

•  I am sorry I didn´t catch your name. •  Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno. 

•  I´ll call again later. •  Zavolám znovu později. 

•  Please leave your name and number. •  Prosím zanechte své jméno a adresu. 

•  Could you bring us some mineral water, 

please? 

•  Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, 

prosím? 

•  If there is a problem, let me know. •  Jestli bude problém, dejte mi vědět. 
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•  Do you travel a lot for work? •  Cestujete v práci hodně? 

•  Who do you work for? •  Pro koho pracujete? 

•  Can we change the time of our meeting? •  Můžeme změnit čas naší schůzky? 

•  I am sorry, I am busy on Friday. •  Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn. 

•  What is your hotel like? •  Jaký je váš hotel? 

•  It´s nice to be here again. •  Jsem rád(a), že jsem opět tady. 

•  Can I leave a message? •  Mohu nechat vzkaz? 

•  The line is engaged. •  Linka je obsazena. 

•  What do you do? •  Co děláte (profese)? 

•  Nice to meet you! •  Těší mě. 

•  How about Friday at 3? •  Co takhle v pátek ve tři? 

•  Hope to see you soon! •  Doufám, že se brzy uvidíme. 

•  Would it be possible to meet on Tuesday? •  Bylo by možné se potkat v úterý? 

•  I am sorry to interrupt •  Nerad ruším. 

•  How was the trip? •  Jaká byla cesta? 

•  How can I help you? •  Jak Vám mohu pomoci? 

•  Thanks for inviting me, but I already have 

plans. 

•  Díky za pozvání, ale už něco mám. 

•  Friday at 3 sounds great. •  Pátek ve tři zní skvěle. 

•  Call me when you arrive. •  Zavolej mi, až přijdeš. 
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•  Could you ask him to call me? •  Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá? 

•  Can we get an aile seats? •  Můžeme dostat místa v uličce? 

•  Would you have dinner with me tomorrow? •  Šel bys se mnou zítra na večeři? 

•  See you on Friday. •  Uvidíme se v pátek. 

•  Who ´s calling,please? •  Kdo volá, prosím? 

•  Can I talk to you now or should I call later? •  Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat 

později? 

•  I am phoning about the meeting tomorrow. •  Volám ohledně schůzky zítra. 

•  Where were you born? •  Kde jste se narodil? 

•  Hello Thomas , what can I do for you? •  Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat? 

•  How about going for dinner? •  Co takhle jít na večeři? 

•  It was nice meeting you. •  Rád jsem se s vámi opět setkal. 

•  Is it possible to meet on Monday? •  Je možné setkat se v pondělí? 

•  What would you like to eat? •  Co si dáš k jídlu? 

•  Please let me know if there are any problems. •  Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli 

problémy. 

•  Is it possible to go shopping? •  Je možné jít nakupovat? 

•  It´s nice to be here. •  Je pěkné být tady. 

•  I am out of office. •  Jsem mimo kancelář. 

•  Can we get a check, please? •  Můžeme dostat účet, prosím? 

•  Hello, is that Peter, please? •  Dobrý den, je tam Petr, prosím? 
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•  Hello, can I speak to Peter, please? •  Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím? 

•  I would love to, but I feel a little tired. •  Strašně rád, ale cítím se trochu unaven. 

•  Can you please e-mail me the contract by 

Friday? 

•  Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do 

pátku? 

•  Would you like to go to the cinema? •  Chtěl byste jít do kina?  
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Práce - lekce druhá – přeložte! 

•  Co si dáš k pití? •  What would you like to drink? 

•  Dáš si něco k pití? •  Would you like something to drink? 

•  Kdo volá, prosím? •  Who ´s calling,please? 

•  Rád bych kuře s brambory. •  I´d like chicken and potatoes. 

•  Předám jí vaši zprávu. •  I´ll give her your message.  

•  Šťastnou cestu. •  Have a good trip! 

•  Zavolám znovu později. •  I´ll call again later. 

•  Linka je obsazena. •  The line is engaged. 

•  Kde jste se narodil? •  Where were you born? 

•  Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat 

později? 

•  Can I talk to you now or should I call later? 

•  Je to vaše první návštěva v Ostravě? •  Is it your first visit to Ostrava? 

•  Promiňte, mohl byste to říci znovu? •  Sorry, could you say that again? 

•  Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat? •  Hello Thomas , what can I do for you? 

•  Doufám, že vás brzy opět uvidím. •  Hope to see you again soon. 

•  Můžeme změnit čas naší schůzky? •  Can we change the time of our meeting? 

•  Co si dáš k jídlu? •  What would you like to eat? 

•  Jaký je váš hotel? •  What is your hotel like? 

•  Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno. •  I am sorry I didn´t catch your name. 

•  Jak Vám mohu pomoci? •  How can I help you? 
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•  Co takhle jít na večeři? •  How about going for dinner? 

•  Můžeme dostat účet, prosím? •  Can we get a check, please? 

•  Těší mě. •  Nice to meet you! 

•  Co děláte (profese)? •  What do you do? 

•  Jsem rád(a), že jsem opět tady. •  It´s nice to be here again. 

•  Dobrý den, je tam Petr, prosím? •  Hello, is that Peter, please? 

•  U telefonu! •  Speaking! 

•  Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím? •  Hello, can I speak to Peter, please? 

•  Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá? •  Could you ask him to call me? 

•  Uvidíme se v pátek. •  See you on Friday. 

•  Bylo by možné se potkat v úterý? •  Would it be possible to meet on Tuesday? 

•  Rád jsem se s vámi opět setkal. •  It was nice meeting you. 

•  Cestujete v práci hodně? •  Do you travel a lot for work? 

•  Mohl byste vyhláskovat své jméno, prosím? •  Could you spell your name, please? 

•  Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli 

problémy. 

•  Please let me know if there are any problems. 

•  Můžeme dostat místa v uličce? •  Can we get an aile seats? 

•  Pro koho pracujete? •  Who do you work for? 

•  Volám ohledně schůzky zítra. •  I am phoning about the meeting tomorrow. 

•  Díky za pozvání, ale už něco mám. •  Thanks for inviting me, but I already have 

plans. 
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•  Potřebuji si zavolat. •  I need to make a call. 

•  Strašně rád, ale cítím se trochu unaven. •  I would love to, but I feel a little tired. 

•  Zavolej mi, až přijdeš. •  Call me when you arrive. 

•  Žijete v Praze? •  Do you live in Prague? 

•  Je možné jít nakupovat? •  Is it possible to go shopping? 

•  Doufám, že se brzy uvidíme. •  Hope to see you soon! 

•  Jsem mimo kancelář. •  I am out of office. 

•  Nerad ruším. •  I am sorry to interrupt 

•  Pátek ve tři zní skvěle. •  Friday at 3 sounds great. 

•  Je možné setkat se v pondělí? •  Is it possible to meet on Monday? 

•  Jestli bude problém, dejte mi vědět. •  If there is a problem, let me know. 

•  Jaká byla cesta? •  How was the trip? 

•  Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do 

pátku? 

•  Can you please e-mail me the contract by 

Friday? 

•  Co takhle v pátek ve tři? •  How about Friday at 3? 

•  Mohu nechat vzkaz? •  Can I leave a message? 

•  Šel bys se mnou zítra na večeři? •  Would you have dinner with me tomorrow? 

•  Je pěkné být tady. •  It´s nice to be here. 

•  Jste připraveni si objednat? •  Are you ready to order? 

•  Prosím zanechte své jméno a adresu. •  Please leave your name and number. 
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•  Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, 

prosím? 

•  Could you bring us some mineral water, 

please? 

•  Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn. •  I am sorry, I am busy on Friday. 

•  Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky? •  Are you up for some sightseeing? 

•  Chtěl byste jít do kina?  •  Would you like to go to the cinema? 
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Práce - lekce třetí – poslouchejte! 

•  We don´t expect a single problem. •  Neočekáváme žádný problém. 

•  Can you put me through to Garry Fergusson, 

please? 

•  Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, 

prosím? 

•  Thanks, I am glad you like it here. •  Jsem rád, že se Vám tady líbí. 

•  Hang on, I´ll put you through. •  Počkejte, přepojím vás. 

•  Of course, but they are not next to each other. •  Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe. 

•  Of course. By card? •  Samozřejmě. Kartou? 

•  Thanks, I will get back to you as soon as I am 

back in my office. 

•  Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v 

kanceláři. 

•  Definitely, we can visit some interesting places 

after our meeting. 

•  Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké 

památky. 

•  Hello, this is Thomas from ABC. I am calling 

about the e-mail you sent me yesterday. 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně 

emailu, který jsi mi včera poslal. 

•  Yes, I think so. Peter, what is it? •  Ano, myslím, že ano. Petře, co to bude? 

•  Any changes? •  Nějaké změny? 

•  I´ll have a glass of red wine. •  Dám si sklenici červeného vína. 

•  That would be very nice of you. Pick me up at 

six and we´ll have dinner then. 

•  To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v 

šest a pak si dáme večeři. 

•  Of course. Go ahead. •  Prosím. Kupředu. 

•  Still or sparkling? •  Přírodní nebo sycenou? 

•  When would it suit you better? •  Kdy by vám to sedělo lépe? 

•  We´ll have a potato soup and the chicken •  Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger 
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burger with fries. s hranolky. 

•  We are happy to have you here. •  Jsme rádi, že jste tady. 

•  No problem, it is Thomas. •  Bez problému. Je to Tomas. 

•  I don´t think there will be any problems. •  Nemyslím, že budou nějaké problémy. 

•  Some coffee would be great. •  Trochu kávy by bylo super. 

•  I am sorry, I am out of office on Friday. •  Lituji, v pátek nejsem v kanceláři. 

•  Nice to meet you too. •  Také vás rád poznávám. 

•  I was born in Prague. •  Narodil jsem se v Praze. 

•  I do not understand what you want. •  Nerozumím, co chcete. 

•  Of course, it has been a tough day. I will drive 

you to the hotel and I ´ll pick you up tomorrow at 

nine. 

•  Samozřejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na 

hotel a vyzvednu vás zítra v devět. 

•  OK, when are you in your office? •  OK, kdy jste v kanceláři? 

•  The name´s Peter,and the number is 

603541982 

•  Jméno je Petr a číslo je 603541982. 

•  Hello Larry, I am trying to deal with the claim 

you have risen. 

•  Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu 

reklamaci, kterou jste zaslali. 

•  OK, Garry should be here at about two. •  OK, Garry by tady měl být okolo druhé. 

•  I work as a sales engineer. •  Pracuji jako technik prodeje. 

•  See you! •  Uvidíme se! 

•  Yes, there are several shopping centres in the 

neigbourhood. 

•  V okolí je několik nákupních center. 
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•  Great. I will see you on Friday at three. Thanks. •  Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky. 

•  No, I have been there already twice. •  Ne, už jsem tady byl dvakrát. 

•  The trip was good, the plane was on time, so 

no complaints. 

•  Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné 

stížnosti. 

•  Speaking! •  U telefonu! 

•  Tuesday´s no good, how about sometimes 

after 20th? 

•  Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém? 

•  I am sorry I am busy now. Call tomorrow in the 

morning. 

•  Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte 

zítra ráno. 

•  OK, your name is Peter, from which company? •  OK, jmenujete se Petr, ze které společnosti? 

•  I am also looking forward to seeing you soon. •  Těším se, že vás brzy uvidím. 

•  That´s very nice of you. Thanks. •  To je od vás milé. Děkuji. 

•  OK, anything else? •  OK, ještě něco? 

•  Can you take a message? •  Můžete vzít vzkaz? 

•  Ok, I expect to be in Prague around 7 a.m. •  OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé 

ráno. 

•  Friday at two. I am looking forward to meeting 

you. 

•  V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi. 

•  OK, no problem, we can go there anytime. •  OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli. 

•  I work for IBM. •  Pracuji pro IBM. 

•  You are not interrupting. How can I help you? •  Nerušíte. Jak vám mohu pomoci? 

•  I am sorry but I already have plans for 

tomorrow night. 

•  Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program. 
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•  Of course, go ahead. •  Samozřejmě, do toho. 

•  Hello, this is Thomas from ABC. Am I talking to 

Mr. Fergusson? 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem 

Fergussonem? 

•  It is always a pleasure to meet you too. •  Také je vždy potěšením se s vámi potkat. 

•  It depends on the projects. Actually not much. •  Záleží na projektech. V současnosti moc ne. 

•  How about next Tuesday then? •  A co takhle příští úterý? 

•  And you, Arnold, and you. •  Já tebe také, Arnolde. 

•  I don´t know if I can make it by Friday, but by 

Monday for sure. 

•  Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do 

pondělka určitě. 

•  Yes, but I come from Poland. •  Ano, ale pocházím z Polska. 

•  It was ok. The room was very comfortable. •  Byl v pohodě. Pokoj byl velmi pohodlný. 

•  What time do you have in mind? •  V kolik máte na mysli? 

•  Thanks, but I am a little tired and still have 

some work to do. 

•  Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě 

nějakou práci. 
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Práce - lekce čtvrtá – přeložte! 

•  Pracuji jako technik prodeje. •  I work as a sales engineer. 

•  To je od vás milé. Děkuji. •  That´s very nice of you. Thanks. 

•  Lituji, v pátek nejsem v kanceláři. •  I am sorry, I am out of office on Friday. 

•  OK, jmenujete se Petr,ze které společnosti? •  OK, your name is Peter, from which company? 

•  Můžete vzít vzkaz? •  Can you take a message? 

•  Jsem rád, že se Vám tady líbí. •  Thanks, I am glad you like it here. 

•  Nerozumím, co chcete. •  I do not understand what you want. 

•  Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do 

pondělka určitě. 

•  I don´t know if I can make it by Friday, but by 

Monday for sure. 

•  V okolí je několik nákupních center. •  Yes, there are several shopping centres in the 

neigbourhood. 

•  Dám si sklenici červeného vína. •  I´ll have a glass of red wine. 

•  Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém? •  Tuesday´s no good, how about sometimes 

after 20th? 

•  Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké 

památky. 

•  Definitely, we can visit some interesting places 

after our meeting. 

•  To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v 

šest a pak si dáme večeři. 

•  That would be very nice of you. Pick me up at 

six and we´ll have dinner then. 

•  Také vás rád poznávám. •  Nice to meet you too. 

•  V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi. •  Friday at two. I am looking forward to meeting 

you. 

•  Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger 

s hranolky. 

•  We´ll have a potato soup and the chicken 

burger with fries. 
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•  Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program. •  I am sorry but I already have plans for 

tomorrow night. 

•  Záleží na projektech. V současnosti moc ne. •  It depends on the projects. Actually not much. 

•  Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, 

prosím? 

•  Can you put me through to Garry Fergusson, 

please? 

•  Samořejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na 

hotel a vyzvednu vás zítra v devět. 

•  Of course, it has been a tough day. I will drive 

you to the hotel and I ´ll pick you up tomorrow at 

nine 

•  OK, ještě něco? •  OK, anything else? 

•  Jméno je Petr a číslo je 603541982. •  The name´s Peter,and the number is 

603541982 

•  Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky. •  Great. I will see you on Friday at three. Thanks. 

•  Já tebe také, Arnolde. •  And you, Arnold, and you. 

•  Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v 

kanceláři. 

•  Thanks, I will get back to you as soon as I am 

back in my office. 

•  Také je vždy potěšením se s vámi potkat. •  It is always a pleasure to meet you too. 

•  Trochu kávy by bylo super. •  Some coffee would be great. 

•  Pracuji pro IBM. •  I work for IBM. 

•  Narodil jsem se v Praze. •  I was born in Prague. 

•  Uvidíme se! •  See you! 

•  Kdy by vám to sedělo lépe? •  When would it suit you better? 

•  Ne, už jsem tady byl dvakrát. •  No, I have been there already twice. 

•  OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé •  Ok, I expect to be in Prague around 7 a.m. 
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ráno. 

•  OK, kdy jste v kanceláři? •  OK, when are you in your office? 

•  Byl v pohodě. Pokoj byl velmi pohodlný. •  It was ok. The room was very comfortable. 

•  Nerušíte. Jak vám mohu pomoci? •  You are not interrupting. How can I help you? 

•  Ano, ale pocházím z Polska. •  Yes, but I come from Poland. 

•  Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné 

stížnosti. 

•  The trip was good, the plane was on time, so 

no complaints. 

•  Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte 

zítra ráno. 

•  I am sorry I am busy now. Call tomorrow in the 

morning. 

•  Prosím. Kupředu. •  Of course. Go ahead. 

•  OK, Garry by tady měl být okolo druhé. •  OK, Garry should be here at about two. 

•  Přírodní nebo sycenou? •  Still or sparkling? 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně 

emailu, který jsi mi včera poslal. 

•  Hello, this is Thomas from ABC. I am calling 

about the e-mail you sent me yesterday. 

•  Neočekáváme žádný problém. •  We don´t expect a single problem. 

•  Nějaké změny? •  Any changes? 

•  Počkejte, přepojím vás. •  Hang on, I´ll put you through. 

•  U telefonu! •  Speaking! 

•  Těším se, že vás brzy uvidím. •  I am also looking forward to seeing you soon. 

•  Samozřejmě. Kartou? •  Of course. By card? 

•  Samozřejmě, do toho. •  Of course, go ahead. 
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•  V kolik máte na mysli? •  What time do you have in mind? 

•  Ano, myslím že ano. Petře, co to bude? •  Yes, I think so. Peter, what is it? 

•  A co takhle příští úterý? •  How about next Tuesday then? 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem 

Fergussonem? 

•  Hello, this is Thomas from ABC. Am I talking to 

Mr. Fergusson? 

•  Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu 

reklamaci, kterou jste zaslali. 

•  Hello Larry, I am trying to deal with the claim 

you have risen. 

•  OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli. •  OK, no problem, we can go there anytime. 

•  Jsme rádi, že jste tady. •  We are happy to have you here. 

•  Nemyslím, že budou nějaké problémy. •  I don´t think there will be any problems. 

•  Bez problému. Je to Tomas. •  No problem, it is Thomas. 

•  Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe. •  Of course, but they are not next to each other. 

•  Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě 

nějakou práci. 

•  Thanks, but I am a little tired and still have 

some work to do. 
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Práce - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

•  Šťastnou cestu. •  Have a good trip! 

•  Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v 

kanceláři. 

•  Thanks, I will get back to you as soon as I am 

back in my office. 

•  Uvidíme se v pátek. •  See you on Friday. 

•  V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi. •  Friday at two. I am looking forward to meeting 

you. 

•  Kde jste se narodil? •  Where were you born? 

•  Narodil jsem se v Praze. •  I was born in Prague. 

•  Rád jsem se s vámi opět setkal. •  It was nice meeting you. 

•  Také je vždy potěšením se s vámi potkat. •  It is always a pleasure to meet you too. 

•  Jsem rád(a), že jsem opět tady. •  It´s nice to be here again. 

•  Jsme rádi, že jste tady. •  We are happy to have you here. 

•  Je pěkné být tady. •  It´s nice to be here. 

•  Jsem rád, že se Vám tady líbí. •  Thanks, I am glad you like it here. 

•  Těší mě. •  Nice to meet you! 

•  Také vás rád poznávám. •  Nice to meet you too. 

•  Můžeme změnit čas naší schůzky? •  Can we change the time of our meeting? 

•  Kdy by vám to sedělo lépe? •  When would it suit you better? 

•  Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím? •  Hello, can I speak to Peter, please? 

•  U telefonu! •  Speaking! 
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•  Dobrý den, je tam Petr, prosím? •  Hello, is that Peter, please? 

•  Počkejte, přepojím vás. •  Hang on, I´ll put you through. 

•  Doufám, že vás brzy opět uvidím. •  Hope to see you again soon. 

•  Uvidíme se! •  See you! 

•  Doufám, že se brzy uvidíme. •  Hope to see you soon! 

•  Těším se, že vás brzy uvidím. •  I am also looking forward to seeing you soon. 

•  Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno. •  I am sorry I didn´t catch your name. 

•  Bez problému. Je to Tomas. •  No problem, it is Thomas. 

•  Jste připraveni si objednat? •  Are you ready to order? 

•  Ano, myslím že ano. Petře, co to bude? •  Yes, I think so. Peter, what is it? 

•  Co si dáš k pití? •  What would you like to drink? 

•  Dám si sklenici červeného vína. •  I´ll have a glass of red wine. 

•  Co si dáš k jídlu? •  What would you like to eat? 

•  Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger 

s hranolky. 

•  We´ll have a potato soup and the chicken 

burger with fries. 

•  Dáš si něco k pití? •  Would you like something to drink? 

•  Trochu kávy by bylo super. •  Some coffee would be great. 

•  Co děláte (profese)? •  What do you do? 

•  Pracuji jako technik prodeje. •  I work as a sales engineer. 

•  Pro koho pracujete? •  Who do you work for? 
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•  Pracuji pro IBM. •  I work for IBM. 

•  Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky? •  Are you up for some sightseeing? 

•  Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké 

památky. 

•  Definitely, we can visit some interesting places 

after our meeting. 

•  Zavolej mi, až přijdeš. •  Call me when you arrive. 

•  OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé 

ráno. 

•  Ok, I expect to be in Prague around 7 a.m. 

•  Mohu nechat vzkaz? •  Can I leave a message? 

•  Samozřejmě, do toho. •  Of course, go ahead. 

•  Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat 

později? 

•  Can I talk to you now or should I call later? 

•  Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte 

zítra ráno. 

•  I am sorry I am busy now. Call tomorrow in the 

morning. 

•  Můžeme dostat účet, prosím? •  Can we get a check, please? 

•  Samozřejmě. Kartou? •  Of course. By card? 

•  Můžeme dostat místa v uličce? •  Can we get an aile seats? 

•  Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe. •  Of course, but they are not next to each other. 

•  Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do 

pátku? 

•  Can you please e-mail me the contract by 

Friday? 

•  Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do 

pondělka určitě. 

•  I don´t know if I can make it by Friday, but by 

Monday for sure. 

•  Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá? •  Could you ask him to call me? 

•  OK, jmenujete se Petr,ze které společnosti? •  OK, your name is Peter, from which company? 
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•  Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, 

prosím? 

•  Could you bring us some mineral water, 

please? 

•  Přírodní nebo sycenou? •  Still or sparkling? 

•  Žijete v Praze? •  Do you live in Prague? 

•  Ano, ale pocházím z Polska. •  Yes, but I come from Poland. 

•  Cestujete v práci hodně? •  Do you travel a lot for work? 

•  Záleží na projektech. V současnosti moc ne. •  It depends on the projects. Actually not much. 

•  Pátek ve tři zní skvěle. •  Friday at 3 sounds great. 

•  Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky. •  Great. I will see you on Friday at three. Thanks. 

•  Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat? •  Hello Thomas , what can I do for you? 

•  Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu 

reklamaci, kterou jste zaslali. 

•  Hello Larry, I am trying to deal with the claim 

you have risen. 

•  Co takhle v pátek ve tři? •  How about Friday at 3? 

•  Lituji, v pátek nejsem v kanceláři. •  I am sorry, I am out of office on Friday. 

•  Co takhle jít na večeři? •  How about going for dinner? 

•  To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v 

šest a pak si dáme večeři. 

•  That would be very nice of you. Pick me up at 

six and we´ll have dinner then. 

•  Jak Vám mohu pomoci? •  How can I help you? 

•  Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, 

prosím? 

•  Can you put me through to Garry Fergusson, 

please? 

•  Jaká byla cesta? •  How was the trip? 

•  Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné •  The trip was good, the plane was on time, so 
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stížnosti. no complaints. 

•  Jsem mimo kancelář. •  I am out of office. 

•  OK, kdy jste v kanceláři? •  OK, when are you in your office? 

•  Volám ohledně schůzky zítra. •  I am phoning about the meeting tomorrow. 

•  Nějaké změny? •  Any changes? 

•  Nerad ruším. •  I am sorry to interrupt 

•  Nerušíte. Jak vám mohu pomoci? •  You are not interrupting. How can I help you? 

•  Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn. •  I am sorry, I am busy on Friday. 

•  A co takhle příští úterý? •  How about next Tuesday then? 

•  Potřebuji si zavolat. •  I need to make a call. 

•  Prosím. Kupředu. •  Of course. Go ahead. 

•  Strašně rád, ale cítím se trochu unaven. •  I would love to, but I feel a little tired. 

•  Samořejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na 

hotel a vyzvednu vás zítra v devět. 

•  Of course, it has been a tough day. I will drive 

you to the hotel and I ´ll pick you up tomorrow at 

nine 

•  Rád bych kuře s brambory. •  I´d like chicken and potatoes. 

•  OK, ještě něco? •  OK, anything else? 

•  Zavolám znovu později. •  I´ll call again later. 

•  OK, Garry by tady měl být okolo druhé. •  OK, Garry should be here at about two. 

•  Předám jí vaši zprávu. •  I´ll give her your message.  

•  To je od vás milé. Děkuji. •  That´s very nice of you. Thanks. 
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•  Jestli bude problém, dejte mi vědět. •  If there is a problem, let me know. 

•  Neočekáváme žádný problém. •  We don´t expect a single problem. 

•  Je možné jít nakupovat? •  Is it possible to go shopping? 

•  V okolí je několik nákupních center. •  Yes, there are several shopping centres in the 

neigbourhood. 

•  Je možné setkat se v pondělí? •  Is it possible to meet on Monday? 

•  V kolik máte na mysli? •  What time do you have in mind? 

•  Je to vaše první návštěva v Ostravě? •  Is it your first visit to Ostrava? 

•  Ne, už jsem tady byl dvakrát. •  No, I have been there already twice. 

•  Prosím zanechte své jméno a adresu. •  Please leave your name and number. 

•  Jméno je Petr a číslo je 603541982. •  The name´s Peter,and the number is 

603541982 

•  Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli 

problémy. 

•  Please let me know if there are any problems. 

•  Nemyslím, že budou nějaké problémy. •  I don´t think there will be any problems. 

•  Promiňte, mohl byste to říci znovu? •  Sorry, could you say that again? 

•  Nerozumím, co chcete. •  I do not understand what you want. 

•  U telefonu! •  Speaking! 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně 

emailu, který jsi mi včera poslal. 

•  Hello, this is Thomas from ABC. I am calling 

about the e-mail you sent me yesterday. 

•  Díky za pozvání, ale už něco mám. •  Thanks for inviting me, but I already have 

plans. 
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•  OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli. •  OK, no problem, we can go there anytime. 

•  Linka je obsazena. •  The line is engaged. 

•  Můžete vzít vzkaz? •  Can you take a message? 

•  Jaký je váš hotel? •  What is your hotel like? 

•  Byl v pohodě. Pokoj byl velmi pohodlný. •  It was ok. The room was very comfortable. 

•  Kdo volá, prosím? •  Who ´s calling,please? 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem 

Fergussonem? 

•  Hello, this is Thomas from ABC. Am I talking to 

Mr. Fergusson? 

•  Bylo by možné se potkat v úterý? •  Would it be possible to meet on Tuesday? 

•  Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém? •  Tuesday´s no good, how about sometimes 

after 20th? 

•  Šel bys se mnou zítra na večeři? •  Would you have dinner with me tomorrow? 

•  Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program. •  I am sorry but I already have plans for 

tomorrow night. 

•  Chtěl byste jít do kina?  •  Would you like to go to the cinema? 

•  Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě 

nějakou práci. 

•  Thanks, but I am a little tired and still have 

some work to do. 
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Práce – karty 

Could you spell your name, 
please? 

Of course, it is PETER 
PANN.. He knows my 

number. 
Have a good trip! 

Thanks, I will get back to you 
as soon as I am back in my 

office. 
See you on Friday. 

Friday at two. I am looking 
forward to meeting you. 

Where were you born? I was born in Prague. It was nice meeting you. 

It is always a pleasure to 
meet you too. 

It´s good to see you again, 
Peter. 

And you, Arnold, and you. 

It´s nice to be here again. 
We are happy to have you 

here. 
It´s nice to be here. 

Thanks, I am glad you like it 
here. 

Nice to meet you! Nice to meet you too. 

1  
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Šťastnou cestu. 
Samozřejmě, je to PETR 
PANN. Zná moje číslo. 

Mohl byste vyhláskovat své 
jméno, prosím? 

V pátek ve dvě. Těším se na 
setkání s vámi. 

Uvidíme se v pátek. 
Díky, ozvu se vám, jakmile 

budu zpátky v kanceláři. 

Rád jsem se s vámi opět 
setkal. 

Narodil jsem se v Praze. Kde jste se narodil? 

Já tebe také, Arnolde. Rád(a) vás znovu vidím. 
Také je vždy potěšením se s 

vámi potkat. 

Je pěkné být tady. Jsme rádi, že jste tady. 
Jsem rád(a), že jsem opět 

tady. 

Také vás rád poznávám. Těší mě. Jsem rád, že se Vám tady líbí. 

2  
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Can we change the time of 
our meeting? 

When would it suit you 
better? 

Hello, can I speak to Peter, 
please? 

Speaking! Hello, is that Peter, please? 
Hang on, I´ll put you 

through. 

Hope to see you again soon. See you! Hope to see you soon! 

I am also looking forward to 
seeing you soon. 

I am sorry I didn´t catch your 
name. 

No problem, it is Thomas. 

Are you ready to order? 
Yes, I think so. Peter, what is 

it? 
What would you like to 

drink? 

I´ll have a glass of red wine. What would you like to eat? 
We´ll have a potato soup and 
the chicken burger with fries. 

3  
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Dobrý den, mohu mluvit s 
Petrem, prosím? 

Kdy by vám to sedělo lépe? 
Můžeme změnit čas naší 

schůzky? 

Počkejte, přepojím vás. 
Dobrý den, je tam Petr, 

prosím? 
U telefonu! 

Doufám, že se brzy uvidíme. Uvidíme se! 
Doufám, že vás brzy opět 

uvidím. 

Bez problému. Je to Tomas. 
Lituji, ale nezaslechl jsem 

vaše jméno. 
Těším se, že vás brzy uvidím. 

Co si dáš k pití? 
Ano, myslím že ano. Petře, 

co to bude? 
Jste připraveni si objednat? 

Dáme si bramborovou 
polévku a kuřecí burger s 

hranolky. 
Co si dáš k jídlu? 

Dám si sklenici červeného 
vína. 

4  
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Would you like something to 
drink? 

Some coffee would be great. What do you do? 

I work as a sales engineer. Who do you work for? I work for IBM. 

Are you up for some 
sightseeing? 

Definitely, we can visit some 
interesting places after our 

meeting. 
Call me when you arrive. 

Ok, I expect to be in Prague 
around 7 a.m. 

Can I leave a message? Of course, go ahead. 

Can I talk to you now or 
should I call later? 

I am sorry I am busy now. 
Call tomorrow in the 

morning. 
Can we get a check, please? 

Of course. A card? Can we get an aile seats? 
Of course, but they are not 

next to each other. 

5  
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Co děláte (profese)? Trochu kávy by bylo super. Dáš si něco k pití? 

Pracuji pro IBM. Pro koho pracujete? Pracuji jako technik prodeje. 

Zavolej mi, až přijdeš. 
Určitě můžeme po meetingu 
navštívit nějaké památky. 

Chtěl byste si prohlédnout 
nějaké památky? 

Samozřejmě, do toho. Mohu nechat vzkaz? 
OK, počítám, že budu v 
Praze okolo sedmé ráno. 

Můžeme dostat účet, prosím? 
Lituji, ale nyní jsem 

zaneprázdněn. Zavolejte zítra 
ráno. 

Mohu s vámi mluvit teď nebo 
mám zavolat později? 

Samozřejmě, ale nejsou vedle 
sebe. 

Můžeme dostat místa v 
uličce? 

Samozřejmě. Kartou? 

6  
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Can you pleasde e-mail me 
the contract by Friday? 

I don´t know if I can make it 
by Friday, but by Monday for 

sure. 

Could you ask him to call 
me? 

OK, your name is Peter, from 
which company? 

Could you bring us some 
mineral water, please? 

Still or sparkling? 

Do you live in Prague? Yes, but I come from Poland. Do you travel a lot for work? 

It depends on the projects. 
Actually not much. 

Friday at 3 sounds great. 
Great. I will see you on 
Friday at three. Thanks. 

Hello Thomas , what can I do 
for you? 

Hello Larry, I am trying to 
deal with the claim you have 

risen. 
How about Friday at 3? 

I am sorry, I am out of office 
on Friday. 

How about going for dinner? 
That would be very nice of 
you. Pick me up at six and 

we´ll have dinner then. 

7  
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Mohla byste ho požádat, ať 
mi zavolá? 

Nevím, jestli to stihnu do 
pátku, ale do pondělka určitě. 

Můžete mi prosím poslat 
smlouvu mailem do pátku? 

Přírodní nebo sycenou? 
Mohla byste nám přinést 

nějakou minerálku, prosím? 
OK, jmenujete se Petr,ze 

které společnosti? 

Cestujete v práci hodně? Ano, ale pocházím z Polska. Žijete v Praze? 

Skvělé, uvidíme se v pátek ve 
tři. Díky. 

Pátek ve tři zní skvěle. 
Záleží na projektech. V 

současnosti moc ne. 

Co takhle v pátek ve tři? 
Zdravím Larry, pokouším se 

vyřizovat tu reklamaci, 
kterou jste zaslali. 

Dobrý den, Thomasi, co pro 
Vás mohu udělat? 

To by od vás bylo moc milé. 
Vyzvedněte mě v šest a pak 

si dáme večeři. 
Co takhle jít na večeři? 

Lituji, v pátek nejsem v 
kanceláři. 

8  
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How can I help you? 
Can you put me through to 
Garry Fergusson, please? 

How was the trip? 

The trip was good, the plane 
was on time, so no 

complaints. 
I am out of office. 

OK, when are you in your 
office? 

I am phoning about the 
meeting tomorrow. 

Any changes? I am sorry to interrupt 

You are not interrupting. 
How can I help you? 

I am sorry, I am busy on 
Friday. 

How about next Tuesday 
then? 

I need to make a call. Of course. Go ahead. 
I would love to, but I feel a 

little tired. 

Of course, it has been a tough 
day. I will drive you to the 
hotel and I ´ll pick you up 

tomorrow at nine 

I´d like chicken and potatoes. OK, anything else? 

9  
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Jaká byla cesta? 
Můžete mě přepojit na 

Garryho Fergussona, prosím? 
Jak Vám mohu pomoci? 

OK, kdy jste v kanceláři? Jsem mimo kancelář. 
Cesta byla dobrá, letadlo 

letělo na čas, žádné stížnosti. 

Nerad ruším. Nějaké změny? Volám ohledně schůzky zítra. 

A co takhle příští úterý? 
Je mi líto, v pátek jsem 

zaneprázdněn. 
Nerušíte. Jak vám mohu 

pomoci? 

Strašně rád, ale cítím se 
trochu unaven. 

Prosím. Kupředu. Potřebuji si zavolat. 

OK, ještě něco? Rád bych kuře s brambory. 
Samořejmě, byl to těžký den. 

Zavezu vás na hotel a 
vyzvednu vás zítra v devět. 

10  
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I´ll call again later. 
OK, Garry should be here at 

about two. 
I´ll give her your message.  

That´s very nice of you. 
Thanks. 

If there is a problem, let me 
know. 

We don´t expect a single 
problem. 

Is it possible to go shopping? 
Yes, there are several 

shopping centres in the 
neigbourhood. 

Is it possible to meet on 
Monday? 

What time do you have in 
mind? 

Is it your first visit to 
Ostrava? 

No, I have been there already 
twice. 

Please leave your name and 
number. 

The name´s Peter,and the 
number is 603541982 

Please let me know if there 
are any problems. 

I don´t think there will be any 
problems. 

Sorry, could you say that 
again? 

I do not understand what you 
want. 

11  
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Předám jí vaši zprávu. 
OK, Garry by tady měl být 

okolo druhé. 
Zavolám znovu později. 

Neočekáváme žádný 
problém. 

Jestli bude problém, dejte mi 
vědět. 

To je od vás milé. Děkuji. 

Je možné setkat se v pondělí? 
V okolí je několik nákupních 

center. 
Je možné jít nakupovat? 

Ne, už jsem tady byl dvakrát. 
Je to vaše první návštěva v 

Ostravě? 
V kolik máte na mysli? 

Prosím, dejte mi vědět, jestli 
budou jakékoli problémy. 

Jméno je Petr a číslo je 
603541982. 

Prosím zanechte své jméno a 
adresu. 

Nerozumím, co chcete. 
Promiňte, mohl byste to říci 

znovu? 
Nemyslím, že budou nějaké 

problémy. 

12  
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Speaking! 
Hello, this is Thomas from 
ABC. I am calling about the 

e-mail you sent me yesterday. 

Thanks for inviting me, but I 
already have plans. 

OK, no problem, we can go 
there anytime. 

The line is engaged. Can you take a message? 

What is your hotel like? 
It was ok. The room was very 

comfortable. 
Who ´s calling,please? 

Hello, this is Thomas from 
ABC. Am I talking to Mr. 

Fergusson? 

Would it be possible to meet 
on Tuesday? 

Tuesday´s no good, how 
about sometimes after 20th? 

Would you have dinner with 
me tomorrow? 

I am sorry but I already have 
plans for tomorrow night. 

Would you like to go to the 
cinema? 

Thanks, but I am a little tired 
and still have some work to 

do. 
-  -  

13  
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Díky za pozvání, ale už něco 
mám. 

Ahoj, tady je Thomas z ABC. 
Volám ohledně emailu, který 

jsi mi včera poslal. 
U telefonu! 

Můžete vzít vzkaz? Linka je obsazena. 
OK, není problém, můžeme 

tam zajít kdykoli. 

Kdo volá, prosím? 
Byl v pohodě. Pokoj byl 

velmi pohodlný. 
Jaký je váš hotel? 

Úterý je špatné, co takhle 
někdy po dvacátém? 

Bylo by možné se potkat v 
úterý? 

Ahoj, tady je Thomas z ABC. 
Mluvím s panem 
Fergussonem? 

Chtěl byste jít do kina?  
Je mi líto, ale na zítřejší večer 

už mám program. 
Šel bys se mnou zítra na 

večeři? 

-  -  
Děkuji, ale jsem trochu 

unaven a mám ještě nějakou 
práci. 

14  
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Práce – test 

•  Byl v pohodě. Pokoj byl velmi pohodlný. ................................................................. 

•  V okolí je několik nákupních center. ................................................................. 

•  Jak Vám mohu pomoci? ................................................................. 

•  Předám jí vaši zprávu. ................................................................. 

•  Pátek ve tři zní skvěle. ................................................................. 

•  Strašně rád, ale cítím se trochu unaven. ................................................................. 

•  Linka je obsazena. ................................................................. 

•  U telefonu! ................................................................. 

•  Samozřejmě, je to PETR PANN. Zná moje číslo. ................................................................. 

•  Kdy by vám to sedělo lépe? ................................................................. 

•  Bylo by možné se potkat v úterý? ................................................................. 

•  Nerušíte. Jak vám mohu pomoci? ................................................................. 

•  Chtěl byste jít do kina?  ................................................................. 

•  Mohu nechat vzkaz? ................................................................. 

•  Narodil jsem se v Praze. ................................................................. 

•  Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v 

kanceláři. 

................................................................. 

•  Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli 

problémy. 

................................................................. 

•  Doufám, že se brzy uvidíme. ................................................................. 
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•  Jste připraveni si objednat? ................................................................. 

•  Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat? ................................................................. 

•  V kolik máte na mysli? ................................................................. 

•  Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky? ................................................................. 

•  Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program. ................................................................. 

•  Co děláte (profese)? ................................................................. 

•  Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn. ................................................................. 

•  OK, kdy jste v kanceláři? ................................................................. 

•  Můžeme dostat účet, prosím? ................................................................. 

•  Samozřejmě, do toho. ................................................................. 

•  Uvidíme se v pátek. ................................................................. 

•  A co takhle příští úterý? ................................................................. 

•  Samořejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na 

hotel a vyzvednu vás zítra v devět. 

................................................................. 

•  Rád bych kuře s brambory. ................................................................. 

•  Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte 

zítra ráno. 

................................................................. 

•  OK, Garry by tady měl být okolo druhé. ................................................................. 

•  Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu 

reklamaci, kterou jste zaslali. 

................................................................. 

•  Dáš si něco k pití? ................................................................. 
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•  OK, jmenujete se Petr,ze které společnosti? ................................................................. 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně 

emailu, který jsi mi včera poslal. 

................................................................. 

•  Rád(a) vás znovu vidím. ................................................................. 

•  Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém? ................................................................. 

•  Ano, myslím že ano. Petře, co to bude? ................................................................. 

•  Jestli bude problém, dejte mi vědět. ................................................................. 

•  Šťastnou cestu. ................................................................. 

•  Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do 

pondělka určitě. 

................................................................. 

•  Co si dáš k pití? ................................................................. 

•  Je pěkné být tady. ................................................................. 

•  Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe. ................................................................. 

•  Jaká byla cesta? ................................................................. 

•  OK, ještě něco? ................................................................. 

•  Cestujete v práci hodně? ................................................................. 

•  Co takhle jít na večeři? ................................................................. 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem 

Fergussonem? 

................................................................. 

•  Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě 

nějakou práci. 

................................................................. 

•  Kde jste se narodil? ................................................................. 
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•  Díky za pozvání, ale už něco mám. ................................................................. 

•  Lituji, v pátek nejsem v kanceláři. ................................................................. 

•  Je možné setkat se v pondělí? ................................................................. 

•  Dám si sklenici červeného vína. ................................................................. 

•  Já tebe také, Arnolde. ................................................................. 

•  Promiňte, mohl byste to říci znovu? ................................................................. 

•  Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger 

s hranolky. 

................................................................. 

•  Přírodní nebo sycenou? ................................................................. 

•  Můžeme změnit čas naší schůzky? ................................................................. 

•  Pro koho pracujete? ................................................................. 

•  Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do 

pátku? 

................................................................. 

•  Uvidíme se! ................................................................. 

•  Bez problému. Je to Tomas. ................................................................. 

•  Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno. ................................................................. 

•  Ne, už jsem tady byl dvakrát. ................................................................. 

•  Zavolám znovu později. ................................................................. 

•  Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky. ................................................................. 

•  Kdo volá, prosím? ................................................................. 

•  Jsem rád, že se Vám tady líbí. ................................................................. 
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•  Co si dáš k jídlu? ................................................................. 

•  Pracuji jako technik prodeje. ................................................................. 

•  Rád jsem se s vámi opět setkal. ................................................................. 

•  Zavolej mi, až přijdeš. ................................................................. 

•  Co takhle v pátek ve tři? ................................................................. 

•  Také je vždy potěšením se s vámi potkat. ................................................................. 

•  Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné 

stížnosti. 

................................................................. 

•  Doufám, že vás brzy opět uvidím. ................................................................. 

•  Je to vaše první návštěva v Ostravě? ................................................................. 

•  Potřebuji si zavolat. ................................................................. 

•  Ano, ale pocházím z Polska. ................................................................. 

•  Jsme rádi, že jste tady. ................................................................. 

•  Je možné jít nakupovat? ................................................................. 

•  To je od vás milé. Děkuji. ................................................................. 

•  Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat 

později? 

................................................................. 

•  Nemyslím, že budou nějaké problémy. ................................................................. 

•  Šel bys se mnou zítra na večeři? ................................................................. 

•  Žijete v Praze? ................................................................. 

•  Dobrý den, je tam Petr, prosím? ................................................................. 
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•  Jméno je Petr a číslo je 603541982. ................................................................. 

•  Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím? ................................................................. 

•  Volám ohledně schůzky zítra. ................................................................. 

•  Prosím. Kupředu. ................................................................. 

•  To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v 

šest a pak si dáme večeři. 

................................................................. 

•  Nějaké změny? ................................................................. 

•  Mohl byste vyhláskovat své jméno, prosím? ................................................................. 

•  V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi. ................................................................. 

•  U telefonu! ................................................................. 

•  Těším se, že vás brzy uvidím. ................................................................. 

•  Prosím zanechte své jméno a adresu. ................................................................. 

•  Jaký je váš hotel? ................................................................. 

•  Můžete vzít vzkaz? ................................................................. 

•  Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, 

prosím? 

................................................................. 

•  Neočekáváme žádný problém. ................................................................. 

•  Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, 

prosím? 

................................................................. 

•  Jsem mimo kancelář. ................................................................. 

•  Nerozumím, co chcete. ................................................................. 
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•  Počkejte, přepojím vás. ................................................................. 

•  Trochu kávy by bylo super. ................................................................. 

•  Také vás rád poznávám. ................................................................. 

•  Samozřejmě. Kartou? ................................................................. 

•  Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá? ................................................................. 

•  OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé 

ráno. 

................................................................. 

•  Nerad ruším. ................................................................. 

•  Můžeme dostat místa v uličce? ................................................................. 

•  Těší mě. ................................................................. 

•  Záleží na projektech. V současnosti moc ne. ................................................................. 

•  Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké 

památky. 

................................................................. 

•  OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli. ................................................................. 

•  Jsem rád(a), že jsem opět tady. ................................................................. 

•  Pracuji pro IBM. ................................................................. 
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Práce - test – řešení 

•  Byl v pohodě. Pokoj byl velmi apohodlný. •  It was ok. The room was very comfortable. 

•  V okolí je několik nákupních center. •  Yes, there are several shopping centres in the 

neigbourhood. 

•  Jak Vám mohu pomoci? •  How can I help you? 

•  Předám jí vaši zprávu. •  I´ll give her your message.  

•  Pátek ve tři zní skvěle. •  Friday at 3 sounds great. 

•  Strašně rád, ale cítím se trochu unaven. •  I would love to, but I feel a little tired. 

•  Linka je obsazena. •  The line is engaged. 

•  U telefonu! •  Speaking! 

•  Samozřejmě, je to PETR PANN. Zná moje číslo. •  Of course, it is PETER PANN. He knows my 

number. 

•  Kdy by vám to sedělo lépe? •  When would it suit you better? 

•  Bylo by možné se potkat v úterý? •  Would it be possible to meet on Tuesday? 

•  Nerušíte. Jak vám mohu pomoci? •  You are not interrupting. How can I help you? 

•  Chtěl byste jít do kina?  •  Would you like to go to the cinema? 

•  Mohu nechat vzkaz? •  Can I leave a message? 

•  Narodil jsem se v Praze. •  I was born in Prague. 

•  Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v 

kanceláři. 

•  Thanks, I will get back to you as soon as I am 

back in my office. 

•  Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli 

problémy. 

•  Please let me know if there are any problems. 
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•  Doufám, že se brzy uvidíme. •  Hope to see you soon! 

•  Jste připraveni si objednat? •  Are you ready to order? 

•  Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat? •  Hello Thomas , what can I do for you? 

•  V kolik máte na mysli? •  What time do you have in mind? 

•  Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky? •  Are you up for some sightseeing? 

•  Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program. •  I am sorry but I already have plans for 

tomorrow night. 

•  Co děláte (profese)? •  What do you do? 

•  Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn. •  I am sorry, I am busy on Friday. 

•  OK, kdy jste v kanceláři? •  OK, when are you in your office? 

•  Můžeme dostat účet, prosím? •  Can we get a check, please? 

•  Samozřejmě, do toho. •  Of course, go ahead. 

•  Uvidíme se v pátek. •  See you on Friday. 

•  A co takhle příští úterý? •  How about next Tuesday then? 

•  Samořejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na 

hotel a vyzvednu vás zítra v devět. 

•  Of course, it has been a tough day. I will drive 

you to the hotel and I ´ll pick you up tomorrow at 

nine 

•  Rád bych kuře s brambory. •  I´d like chicken and potatoes. 

•  Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte 

zítra ráno. 

•  I am sorry I am busy now. Call tomorrow in the 

morning. 

•  OK, Garry by tady měl být okolo druhé. •  OK, Garry should be here at about two. 

•  Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu •  Hello Larry, I am trying to deal with the claim 
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reklamaci, kterou jste zaslali. you have risen. 

•  Dáš si něco k pití? •  Would you like something to drink? 

•  OK, jmenujete se Petr,ze které společnosti? •  OK, your name is Peter, from which company? 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně 

emailu, který jsi mi včera poslal. 

•  Hello, this is Thomas from ABC. I am calling 

about the e-mail you sent me yesterday. 

•  Rád(a) vás znovu vidím. •  It´s good to see you again, Peter. 

•  Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém? •  Tuesday´s no good, how about sometimes 

after 20th? 

•  Ano, myslím že ano. Petře, co to bude? •  Yes, I think so. Peter, what is it? 

•  Jestli bude problém, dejte mi vědět. •  If there is a problem, let me know. 

•  Šťastnou cestu. •  Have a good trip! 

•  Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do 

pondělka určitě. 

•  I don´t know if I can make it by Friday, but by 

Monday for sure. 

•  Co si dáš k pití? •  What would you like to drink? 

•  Je pěkné být tady. •  It´s nice to be here. 

•  Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe. •  Of course, but they are not next to each other. 

•  Jaká byla cesta? •  How was the trip? 

•  OK, ještě něco? •  OK, anything else? 

•  Cestujete v práci hodně? •  Do you travel a lot for work? 

•  Co takhle jít na večeři? •  How about going for dinner? 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem 

Fergussonem? 

•  Hello, this is Thomas from ABC. Am I talking to 

Mr. Fergusson? 
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•  Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě 

nějakou práci. 

•  Thanks, but I am a little tired and still have 

some work to do. 

•  Kde jste se narodil? •  Where were you born? 

•  Díky za pozvání, ale už něco mám. •  Thanks for inviting me, but I already have 

plans. 

•  Lituji, v pátek nejsem v kanceláři. •  I am sorry, I am out of office on Friday. 

•  Je možné setkat se v pondělí? •  Is it possible to meet on Monday? 

•  Dám si sklenici červeného vína. •  I´ll have a glass of red wine. 

•  Já tebe také, Arnolde. •  And you, Arnold, and you. 

•  Promiňte, mohl byste to říci znovu? •  Sorry, could you say that again? 

•  Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger 

s hranolky. 

•  We´ll have a potato soup and the chicken 

burger with fries. 

•  Přírodní nebo sycenou? •  Still or sparkling? 

•  Můžeme změnit čas naší schůzky? •  Can we change the time of our meeting? 

•  Pro koho pracujete? •  Who do you work for? 

•  Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do 

pátku? 

•  Can you pleasde e-mail me the contract by 

Friday? 

•  Uvidíme se! •  See you! 

•  Bez problému. Je to Tomas. •  No problem, it is Thomas. 

•  Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno. •  I am sorry I didn´t catch your name. 

•  Ne, už jsem tady byl dvakrát. •  No, I have been there already twice. 

•  Zavolám znovu později. •  I´ll call again later. 
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•  Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky. •  Great. I will see you on Friday at three. Thanks. 

•  Kdo volá, prosím? •  Who ´s calling,please? 

•  Jsem rád, že se Vám tady líbí. •  Thanks, I am glad you like it here. 

•  Co si dáš k jídlu? •  What would you like to eat? 

•  Pracuji jako technik prodeje. •  I work as a sales engineer. 

•  Rád jsem se s vámi opět setkal. •  It was nice meeting you. 

•  Zavolej mi, až přijdeš. •  Call me when you arrive. 

•  Co takhle v pátek ve tři? •  How about Friday at 3? 

•  Také je vždy potěšením se s vámi potkat. •  It is always a pleasure to meet you too. 

•  Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné 

stížnosti. 

•  The trip was good, the plane was on time, so 

no complaints. 

•  Doufám, že vás brzy opět uvidím. •  Hope to see you again soon. 

•  Je to vaše první návštěva v Ostravě? •  Is it your first visit to Ostrava? 

•  Potřebuji si zavolat. •  I need to make a call. 

•  Ano, ale pocházím z Polska. •  Yes, but I come from Poland. 

•  Jsme rádi, že jste tady. •  We are happy to have you here. 

•  Je možné jít nakupovat? •  Is it possible to go shopping? 

•  To je od vás milé. Děkuji. •  That´s very nice of you. Thanks. 

•  Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat 

později? 

•  Can I talk to you now or should I call later? 

•  Nemyslím, že budou nějaké problémy. •  I don´t think there will be any problems. 
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•  Šel bys se mnou zítra na večeři? •  Would you have dinner with me tomorrow? 

•  Žijete v Praze? •  Do you live in Prague? 

•  Dobrý den, je tam Petr, prosím? •  Hello, is that Peter, please? 

•  Jméno je Petr a číslo je 603541982. •  The name´s Peter,and the number is 

603541982 

•  Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím? •  Hello, can I speak to Peter, please? 

•  Volám ohledně schůzky zítra. •  I am phoning about the meeting tomorrow. 

•  Prosím. Kupředu. •  Of course. Go ahead. 

•  To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v 

šest a pak si dáme večeři. 

•  That would be very nice of you. Pick me up at 

six and we´ll have dinner then. 

•  Nějaké změny? •  Any changes? 

•  Mohl byste vyhláskovat své jméno, prosím? •  Could you spell your name, please? 

•  V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi. •  Friday at two. I am looking forward to meeting 

you. 

•  U telefonu! •  Speaking! 

•  Těším se, že vás brzy uvidím. •  I am also looking forward to seeing you soon. 

•  Prosím zanechte své jméno a adresu. •  Please leave your name and number. 

•  Jaký je váš hotel? •  What is your hotel like? 

•  Můžete vzít vzkaz? •  Can you take a message? 

•  Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, 

prosím? 

•  Could you bring us some mineral water, 

please? 

•  Neočekáváme žádný problém. •  We don´t expect a single problem. 
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•  Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, 

prosím? 

•  Can you put me through to Garry Fergusson, 

please? 

•  Jsem mimo kancelář. •  I am out of office. 

•  Nerozumím, co chcete. •  I do not understand what you want. 

•  Počkejte, přepojím vás. •  Hang on, I´ll put you through. 

•  Trochu kávy by bylo super. •  Some coffee would be great. 

•  Také vás rád poznávám. •  Nice to meet you too. 

•  Samozřejmě. Kartou? •  Of course. A card? 

•  Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá? •  Could you ask him to call me? 

•  OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé 

ráno. 

•  Ok, I expect to be in Prague around 7 a.m. 

•  Nerad ruším. •  I am sorry to interrupt 

•  Můžeme dostat místa v uličce? •  Can we get an aile seats? 

•  Těší mě. •  Nice to meet you! 

•  Záleží na projektech. V současnosti moc ne. •  It depends on the projects. Actually not much. 

•  Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké 

památky. 

•  Definitely, we can visit some interesting places 

after our meeting. 

•  OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli. •  OK, no problem, we can go there anytime. 

•  Jsem rád(a), že jsem opět tady. •  It´s nice to be here again. 

•  Pracuji pro IBM. •  I work for IBM. 
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U lékaře - lekce první – poslouchejte! 

•  It hurts very much. •  Strašně to bolí. 

•  I need something for the cold. •  Potřebuji něco proti nachlazení. 

•  I have a sore throat. •  Bolí mě v krku. 

•  I can´t move my leg. •  Nemohu pohnout nohou. 

•  Sit down, please. •  Posaďte se. 

•  Here is my insurance card. •  Zde je moje kartička pojištění. 

•  My head is spinning. •  Točí se mi hlava. 

•  Do you have an insurance document? •  Máte nějaký doklad o pojištění? 

•  Do you take any medication? •  Berete nějaké léky? 

•  Fill in this form, please. •  Vyplňte tento formulář. 

•  What´s happened to you? •  Co se vám stalo? 

•  Are you all right? •  Jste v pořádku? 

•  Are you all right? •  Není Vám dobře? 

•  I can´t breathe. •  Nemohu dýchat. 

•  I need something for the headache. •  Potřebuji něco proti bolení hlavy. 

•  I have fallen down while skiing. •  Upadl jsem při lyžování. 

•  Can you call the ambulance, please? •  Můžete prosím zavolat ambulanci? 

•  I don´t feel well. •  Není mi dobře. 

•  Where is the nearest hospital? •  Kde je nejbližší nemocnice? 
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•  I have a headache. •  Bolí mě hlava 

•  I have fainted. •  Omdlel jsem. 

•  I need a plaster. •  Potřebuji náplast. 

•  I can´t move my arm. •  Nemohu pohnout rukou. 

•  Where is the pharmacy? •  Kde je lékárna? 

•  I have vomitted once. •  Jednou jsem zvracel. 

•  I have sprained my ankle. •  Vymkl jsem si kotník. 

•  What´s your trouble? •  Co vás trápí? 

•  Does it hurt? •  Bolí to? 

•  What is the emergency telephone number? •  Jaké je telefonní číslo na pohotovost? 

•  I must have eaten something bad. •  Snědl jsem něco špatného. 

•  I think I am bleeding. •  Krvácím. 

•  Lie down on the couch. •  Lehněte si na lehátko. 

•  I was unconscious for a while. •  Chvíli jsem byl v bezvědomí. 

•  I need something for the blocked nose. •  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. 

•  What is happening? •  Co se děje? 

•  Where is the nearest dental surgery? •  Kde je nejbližší zubní ambulance? 
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U lékaře - lekce druhá – přeložte! 

•  Berete nějaké léky? •  Do you take any medication? 

•  Není Vám dobře? •  Are you all right? 

•  Nemohu pohnout rukou. •  I can´t move my arm. 

•  Chvíli jsem byl v bezvědomí. •  I was unconscious for a while. 

•  Jaké je telefonní číslo na pohotovost? •  What is the emergency telephone number? 

•  Snědl jsem něco špatného. •  I must have eaten something bad. 

•  Co vás trápí? •  What´s your trouble? 

•  Potřebuji něco proti bolení hlavy. •  I need something for the headache. 

•  Omdlel jsem. •  I have fainted. 

•  Bolí to? •  Does it hurt? 

•  Upadl jsem při lyžování. •  I have fallen down while skiing. 

•  Bolí mě hlava •  I have a headache. 

•  Můžete prosím zavolat ambulanci? •  Can you call the ambulance, please? 

•  Kde je lékárna? •  Where is the pharmacy? 

•  Jste v pořádku? •  Are you all right? 

•  Potřebuji něco proti nachlazení. •  I need something for the cold. 

•  Kde je nejbližší nemocnice? •  Where is the nearest hospital? 

•  Co se vám stalo? •  What´s happened to you? 

•  Vyplňte tento formulář. •  Fill in this form, please. 
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•  Nemohu dýchat. •  I can´t breathe. 

•  Zde je moje kartička pojištění. •  Here is my insurance card. 

•  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. •  I need something for the blocked nose. 

•  Máte nějaký doklad o pojištění? •  Do you have an insurance document? 

•  Strašně to bolí. •  It hurts very much. 

•  Vymkl jsem si kotník. •  I have sprained my ankle. 

•  Lehněte si na lehátko. •  Lie down on the couch. 

•  Jednou jsem zvracel. •  I have vomitted once. 

•  Točí se mi hlava. •  My head is spinning. 

•  Co se děje? •  What is happening? 

•  Bolí mě v krku. •  I have a sore throat. 

•  Potřebuji náplast. •  I need a plaster. 

•  Krvácím. •  I think I am bleeding. 

•  Není mi dobře. •  I don´t feel well. 

•  Posaďte se. •  Sit down, please. 

•  Nemohu pohnout nohou. •  I can´t move my leg. 

•  Kde je nejbližší zubní ambulance? •  Where is the nearest dental surgery? 
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U lékaře - lekce třetí – poslouchejte! 

•  We´ll have to put it to the plaster. •  Budeme to muset dát do sádry. 

•  What happened to you? •  Co se vám stalo? 

•  Do you prefer pills or a powder? •  Chcete raději pilulky nebo prášek? 

•  I prefer standing, if you don´t mind •  Raději budu stát, jestli vám to nevadí. 

•  Can you swallov? •  Můžete polykat? 

•  I have a sore throat and a runny nose. •  Bolí mě v krku a mám rýmu. 

•  I am ok, just need to sit for a while. •  Jsem ok, jen si potřebuji na chvíli sednout. 

•  I don´t know. I fell and then nothing. •  Nevím. Spadl jsem a potom nic. 

•  Did you break anything? •  Zlomil jste si něco? 

•  Would you like a spray or drops? •  Chcete spray nebo kapky? 

•  Is the form available also in English? •  Je ten formulář k dispozici v angličtině? 

•  I will just take a look and then we will stop the 

bleeding 

•  Podívám se na to a pak to krvácení zastavíme. 

•  Right or left? •  Pravou, nebo levou? 

•  Of course. Does anybody know the number? •  Samozřejmě. Zná někdo číslo? 

•  OK, thanks, let me make a copy of that. •  OK, dovolte, ať si ji ofotím. 

•  You´d better sit or lie down. •  Raději byste si měl sednout nebo lehnout. 

•  Back or belly? •  Na záda nebo na břicho? 

•  The nearest hospital is in the city, ten minutes 

ish. 

•  Nejbližší nemocnice je ve městě, cca 10 minut. 
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•  How long have you had the headache? •  Jak dlouho vás bolí hlava? 

•  I don´t think so. I feel quite sick. •  Myslím, že ne. Je mi docela špatně. 

•  Just take a seat and try to breathe slowly. •  Sedněte si a zkuste dýchat pomalu. 

•  No wonder. You must have suffered a 

concussion. 

•  Není divu. Musel jste mít otřes mozku. 

•  What did you eat? •  Co jste jedl? 

•  What did you do? •  Co jste dělal? 

•  Do you feel any pain? Have you vomitted? •  Cítíte nějakou bolest? Zvracel jste? 

•  I woke up and I do not feel well.  •  Probudil jsem se a necítím se dobře. 

•  I will give you some painkillers. •  Dám vám nějaké léky proti bolesti. 

•  I don´t know. Look it up on the internet. •  Nevím. Najdi si ho na internetu. 

•  In the main building, over there , second floor. •  V hlavní budově, tamhle, druhé patro. 

•  We do not sell plasters, you can get it in the 

chemist´s. 

•  Neprodáváme náplasti, ty můžete dostat v 

drogerii. 

•  Did you hit your head? •  Uhodil jste se do hlavy? 

•  Sometimes against a headache, nothing 

regular. 

•  Někdy proti bolesti hlavy, nic pravidelného. 

•  This should help. It is against the flu symptoms. •  To by mělo pomoci. Je to proti příznakům 

chřipky. 

•  Yes - I am a EU citizen and I also have a 

commercial insurance. 

•  Ano, jsem občanem EU a mám také komerční 

pojištění. 

•  It does. Like  hell. •  Bolí. Strašně. 
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•  You have had a concussion. •  Měl jste otřes mozku. 

•  You must wait till Monday, if you can´t, there is 

a dentist on duty in the city. 

•  Musíte počkat do pondělka, pokud nemůžete, 

ve městě je zubař, který má službu. 
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U lékaře - lekce čtvrtá – přeložte! 

•  Ano, jsem občanem EU a mám také komerční 

pojištění. 

•  Yes - I am a EU citizen and I also have a 

commercial insurance. 

•  Chcete raději pilulky nebo prášek? •  Do you prefer pills or a powder? 

•  Dám vám nějaké léky proti bolesti. •  I will give you some painkillers. 

•  Co jste jedl? •  What did you eat? 

•  Samozřejmě. Zná někdo číslo? •  Of course. Does anybody know the number? 

•  Nejbližší nemocnice je ve městě, cca 10 minut. •  The nearest hospital is in the city, ten minutes 

ish. 

•  Měl jste otřes mozku. •  You have had a concussion. 

•  Raději byste si měl sednout nebo lehnout. •  You´d better sit or lie down. 

•  Neprodáváme náplasti, ty můžete dostat v 

drogerii. 

•  We do not sell plasters, you can get it in the 

chemist´s. 

•  Sedněte si a zkuste dýchat pomalu. •  Just take a seat and try to breathe slowly. 

•  Jsem ok, jen si potřebuji na chvíli sednout. •  I am ok, just need to sit for a while. 

•  To by mělo pomoci. Je to proti příznakům 

chřipky. 

•  This should help. It is against the flu symptoms. 

•  Je ten formulář k dispozici v angličtině? •  Is the form available also in English? 

•  Myslím, že ne. Je mi docela špatně. •  I don´t think so. I feel quite sick. 

•  Co jste dělal? •  What did you do? 

•  V hlavní budově, tamhle, druhé patro. •  In the main building, over there , second floor. 

•  Chcete spray nebo kapky? •  Would you like a spray or drops? 
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•  Můžete polykat? •  Can you swallov? 

•  Pravou, nebo levou? •  Right or left? 

•  Podívám se na to a pak to krvácení zastavíme. •  I will just take a look and then we will stop the 

bleeding 

•  Raději budu stát, jestli vám to nevadí. •  I prefer standing, if you don´t mind 

•  Budeme to muset dát do sádry. •  We´ll have to put it to the plaster. 

•  Probudil jsem se a necítím se dobře. •  I woke up and I do not feel well.  

•  Nevím. Najdi si ho na internetu. •  I don´t know. Look it up on the internet. 

•  Na záda nebo na břicho? •  Back or belly? 

•  Uhodil jste se do hlavy? •  Did you hit your head? 

•  Někdy proti bolesti hlavy, nic pravidelného. •  Sometimes against a headache, nothing 

regular. 

•  Nevím. Spadl jsem a potom nic. •  I don´t know. I fell and then nothing. 

•  OK, dovolte, ať si ji ofotím. •  OK, thanks, let me make a copy of that. 

•  Bolí mě v krku a mám rýmu. •  I have a sore throat and runny nose. 

•  Není divu. Musel jste mít otřes mozku. •  No wonder. You must have suffered a 

concussion. 

•  Co se vám stalo? •  What happened to you? 

•  Bolí. Strašně. •  It does. Like a hell. 

•  Zlomil jste si něco? •  Did you break anything? 

•  Jak dlouho vás bolí hlava? •  How long have you had the headache? 
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•  Cítíte nějakou bolest? Zvracel jste? •  Do you feel any pain? Have you vomitted? 

•  Musíte počkat do pondělka, pokud nemůžete, 

ve městě je zubař, který má službu. 

•  You must wait till Monday, if you can´t, there is 

a dentist on duty in the city. 
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U lékaře - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

•  Co se vám stalo? •  What´s happened to you? 

•  Probudil jsem se a necítím se dobře. •  I woke up and I do not feel well.  

•  Co vás trápí? •  What´s your trouble? 

•  Bolí mě v krku a mám rýmu. •  I have a sore throat and runny nose. 

•  Není Vám dobře? •  Are you all right? 

•  Jsem ok, jen si potřebuji na chvíli sednout. •  I am ok, just need to sit for a while. 

•  Jste v pořádku? •  Are you all right? 

•  Myslím, že ne. Je mi docela špatně. •  I don´t think so. I feel quite sick. 

•  Kde je nejbližší nemocnice? •  Where is the nearest hospital? 

•  Nejbližší nemocnice je ve městě, cca 10 minut. •  The nearest hospital is in the city, ten minutes 

ish. 

•  Kde je lékárna? •  Where is the pharmacy? 

•  V hlavní budově, tamhle, druhé patro. •  In the main building, over there , second floor. 

•  Můžete prosím zavolat ambulanci? •  Can you call the ambulance, please? 

•  Samozřejmě. Zná někdo číslo? •  Of course. Does anybody know the number? 

•  Nemohu pohnout rukou. •  I can´t move my arm. 

•  Budeme to muset dát do sádry. •  We´ll have to put it to the plaster. 

•  Nemohu pohnout nohou. •  I can´t move my leg. 

•  Pravou, nebo levou? •  Right or left? 

•  Není mi dobře. •  I don´t feel well. 
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•  Co se vám stalo? •  What happened to you? 

•  Omdlel jsem. •  I have fainted. 

•  Není divu. Musel jste mít otřes mozku. •  No wonder. You must have suffered a 

concussion. 

•  Upadl jsem při lyžování. •  I have fallen down while skiing. 

•  Uhodil jste se do hlavy? •  Did you hit your head? 

•  Vymkl jsem si kotník. •  I have sprained my ankle. 

•  Co jste dělal? •  What did you do? 

•  Snědl jsem něco špatného. •  I must have eaten something bad. 

•  Cítíte nějakou bolest? Zvracel jste? •  Do you feel any pain? Have you vomitted? 

•  Chvíli jsem byl v bezvědomí. •  I was unconscious for a while. 

•  Měl jste otřes mozku. •  You have had a concussion. 

•  Točí se mi hlava. •  My head is spinning. 

•  Raději byste si měl sednout nebo lehnout. •  You´d better sit or lie down. 

•  Máte nějaký doklad o pojištění? •  Do you have an insurance document? 

•  Ano, jsem občanem EU a mám také komerční 

pojištění. 

•  Yes - I am a EU citizen and I also have a 

commercial insurance. 

•  Berete nějaké léky? •  Do you take any medication? 

•  Někdy proti bolesti hlavy, nic pravidelného. •  Sometimes against a headache, nothing 

regular. 

•  Bolí to? •  Does it hurt? 
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•  Bolí. Strašně. •  It does. Like a hell. 

•  Vyplňte tento formulář. •  Fill in this form, please. 

•  Je ten formulář k dispozici v angličtině? •  Is the form available also in English? 

•  Zde je moje kartička pojištění. •  Here is my insurance card. 

•  OK, dovolte, ať si ji ofotím. •  OK, thanks, let me make a copy of that. 

•  Nemohu dýchat. •  I can´t breathe. 

•  Sedněte si a zkuste dýchat pomalu. •  Just take a seat and try to breathe slowly. 

•  Bolí mě hlava •  I have a headache. 

•  Jak dlouho vás bolí hlava? •  How long have you had the headache? 

•  Bolí mě v krku. •  I have a sore throat. 

•  Můžete polykat? •  Can you swallov? 

•  Jednou jsem zvracel. •  I have vomitted once. 

•  Co jste jedl? •  What did you eat? 

•  Potřebuji náplast. •  I need a plaster. 

•  Neprodáváme náplasti, ty můžete dostat v 

drogerii. 

•  We do not sell plasters, you can get it in the 

chemist´s. 

•  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. •  I need something for the blocked nose. 

•  Chcete spray nebo kapky? •  Would you like a spray or drops? 

•  Potřebuji něco proti nachlazení. •  I need something for the cold. 

•  To by mělo pomoci. Je to proti příznakům 

chřipky. 

•  This should help. It is against the flu symptoms. 
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•  Potřebuji něco proti bolení hlavy. •  I need something for the headache. 

•  Chcete raději pilulky nebo prášek? •  Do you prefer pills or a powder? 

•  Krvácím. •  I think I am bleeding. 

•  Podívám se na to a pak to krvácení zastavíme. •  I will just take a look and then we will stop the 

bleeding 

•  Strašně to bolí. •  It hurts very much. 

•  Dám vám nějaké léky proti bolesti. •  I will give you some painkillers. 

•  Lehněte si na lehátko. •  Lie down on the couch. 

•  Na záda nebo na břicho? •  Back or belly? 

•  Posaďte se. •  Sit down, please. 

•  Raději budu stát, jestli vám to nevadí. •  I prefer standing, if you don´t mind 

•  Co se děje? •  What is happening? 

•  Nevím. Spadl jsem a potom nic. •  I don´t know. I fell and then nothing. 

•  Jaké je telefonní číslo na pohotovost? •  What is the emergency telephone number? 

•  Nevím. Najdi si ho na internetu. •  I don´t know. Look it up on the internet. 

•  Kde je nejbližší zubní ambulance. •  Where is the nearest dental surgery? 

•  Musíte počkat do pondělka, pokud nemůžete, 

ve městě je zubař, který má službu. 

•  You must wait till Monday, if you can´t, there is 

a dentist on duty in the city. 
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U lékaře – karty 

What´s happened to you? 
I woke up and I do not feel 

well.  
What´s your trouble? 

I have a sore throat and runny 
nose. 

Are you all right? 
I am ok, just need to sit for a 

while. 

Are you all right? 
I don´t think so. I feel quite 

sick. 
Where is the nearest hospital? 

The nearest hospital is in the 
city, ten minutes ish. 

Where is the pharmacy? 
In the main building, over 

there , second floor. 

Can you call the ambulance, 
please? 

Of course. Does anybody 
know the number? 

I can´t move my arm. 

We´ll have to put it to the 
plaster. 

I can´t move my leg. Right or left? 

1  
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Co vás trápí? 
Probudil jsem se a necítím se 

dobře. 
Co se vám stalo? 

Jsem ok, jen si potřebuji na 
chvíli sednout. 

Není Vám dobře? Bolí mě v krku a mám rýmu. 

Kde je nejbližší nemocnice? 
Myslím, že ne. Je mi docela 

špatně. 
Jste v pořádku? 

V hlavní budově, tamhle, 
druhé patro. 

Kde je lékárna? 
Nejbližší nemocnice je ve 

městě, cca 10 minut. 

Nemohu pohnout rukou. 
Samozřejmě. Zná někdo 

číslo? 
Můžete prosím zavolat 

ambulanci? 

Pravou, nebo levou? Nemohu pohnout nohou. 
Budeme to muset dát do 

sádry. 

2  
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I don´t feel well. What happened to you? I fell on the road. 

Did you break anything? I have fainted. 
No wonder. You must have 

suffered a concussion. 

I have fallen down while 
skiing. 

Did you hit your head? I have sprained my ankle. 

What did you do? 
I must have eaten something 

bad. 
Do you feel any pain? Have 

you vomitted? 

I was unconscious for a 
while. 

You have had a concussion. My head is spinning. 

You´d better sit or lie down. 
Do you have an insurance 

document? 

Yes - I am a EU citizen and I 
also have a commercial 

insurance. 

3  
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Upadl jsem. Co se vám stalo? Není mi dobře. 

Není divu. Musel jste mít 
otřes mozku. 

Omdlel jsem. Zlomil jste si něco? 

Vymkl jsem si kotník. Uhodil jste se do hlavy? Upadl jsem při lyžování. 

Cítíte nějakou bolest? 
Zvracel jste? 

Snědl jsem něco špatného. Co jste dělal? 

Točí se mi hlava. Měl jste otřes mozku. Chvíli jsem byl v bezvědomí. 

Ano, jsem občanem EU a 
mám také komerční pojištění. 

Máte nějaký doklad o 
pojištění? 

Raději byste si měl sednout 
nebo lehnout. 

4  
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Do you take any medication? 
Sometimes against a 

headache, nothing regular. 
Does it hurt? 

It does. Like a hell. Fill in this form, please. 
Is the form available also in 

English? 

Here is my insurance card. 
OK, thanks, let me make a 

copy of that. 
I can´t breathe. 

Just take a seat and try to 
breathe slowly. 

I have a headache. 
How long have you had the 

headache? 

I have a sore throat. Can you swallov? I have vomitted once. 

What did you eat? I need a plaster. 
We do not sell plasters, you 
can get it in the chemist´s. 

5  



 129 

 

Bolí to? 
Někdy proti bolesti hlavy, nic 

pravidelného. 
Berete nějaké léky? 

Je ten formulář k dispozici v 
angličtině? 

Vyplňte tento formulář. Bolí. Strašně. 

Nemohu dýchat. OK, dovolte, ať si ji ofotím. 
Zde je moje kartička 

pojištění. 

Jak dlouho vás bolí hlava? Bolí mě hlava 
Sedněte si a zkuste dýchat 

pomalu. 

Jednou jsem zvracel. Můžete polykat? Bolí mě v krku. 

Neprodáváme náplasti, ty 
můžete dostat v drogerii. 

Potřebuji náplast. Co jste jedl? 

6  
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I need something for the 
blocked nose. 

Would you like a spray or 
drops? 

I need something for the cold. 

This should help. It is against 
the flu symptoms. 

I need something for the 
headache. 

Do you prefer pills or a 
powder? 

I think I am bleeding. 
I will just take a look and 

then we will stop the 
bleeding 

It hurts very much. 

I will give you some 
painkillers. 

Lie down on the couch. Back or belly? 

Sit down, please. 
I prefer standing, if you don´t 

mind 
What is happening? 

I don´t know. I fell and then 
nothing. 

What is the emergency 
telephone number? 

I don´t know. Look it up on 
the internet. 

7  
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Potřebuji něco proti 
nachlazení. 

Chcete spray nebo kapky? 
Potřebuji něco proti 

ucpanému nosu. 

Chcete raději pilulky nebo 
prášek? 

Potřebuji něco proti bolení 
hlavy. 

To by mělo pomoci. Je to 
proti příznakům chřipky. 

Strašně to bolí. 
Podívám se na to a pak to 

krvácení zastavíme. 
Krvácím. 

Na záda nebo na břicho? Lehněte si na lehátko. 
Dám vám nějaké léky proti 

bolesti. 

Co se děje? 
Raději budu stát, jestli vám to 

nevadí. 
Posaďte se. 

Nevím. Najdi si ho na 
internetu. 

Jaké je telefonní číslo na 
pohotovost? 

Nevím. Spadl jsem a potom 
nic. 

8  
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Where is the nearest dental 
surgery? 

You must wait till Monday, if 
you can´t, there is a dentist 

on duty in the city. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

9  
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-  
Musíte počkat do pondělka, 
pokud nemůžete, ve městě je 

zubař, který má službu. 

Kde je nejbližší zubní 
ambulance. 

10  
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U lékaře – test 

•  Není mi dobře. ................................................................. 

•  Podívám se na to a pak to krvácení zastavíme. ................................................................. 

•  OK, dovolte, ať si ji ofotím. ................................................................. 

•  Není Vám dobře? ................................................................. 

•  Raději budu stát, jestli vám to nevadí. ................................................................. 

•  Kde je lékárna? ................................................................. 

•  Jsem ok, jen si potřebuji na chvíli sednout. ................................................................. 

•  Nemohu dýchat. ................................................................. 

•  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. ................................................................. 

•  Strašně to bolí. ................................................................. 

•  Chcete spray nebo kapky? ................................................................. 

•  Co vás trápí? ................................................................. 

•  Chvíli jsem byl v bezvědomí. ................................................................. 

•  Samozřejmě. Zná někdo číslo? ................................................................. 

•  Co se vám stalo? ................................................................. 

•  Máte nějaký doklad o pojištění? ................................................................. 

•  Omdlel jsem. ................................................................. 

•  Co jste dělal? ................................................................. 

•  Zde je moje kartička pojištění. ................................................................. 
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•  Co jste jedl? ................................................................. 

•  Nemohu pohnout nohou. ................................................................. 

•  Upadl jsem při lyžování. ................................................................. 

•  Potřebuji něco proti bolení hlavy. ................................................................. 

•  Potřebuji něco proti nachlazení. ................................................................. 

•  Myslím, že ne. Je mi docela špatně. ................................................................. 

•  Bolí mě v krku a mám rýmu. ................................................................. 

•  Musíte počkat do pondělka, pokud nemůžete, 

ve městě je zubař, který má službu. 

................................................................. 

•  Posaďte se. ................................................................. 

•  Vyplňte tento formulář. ................................................................. 

•  Sedněte si a zkuste dýchat pomalu. ................................................................. 

•  V hlavní budově, tamhle, druhé patro. ................................................................. 

•  Uhodil jste se do hlavy? ................................................................. 

•  Bolí mě hlava ................................................................. 

•  Probudil jsem se a necítím se dobře. ................................................................. 

•  Raději byste si měl sednout nebo lehnout. ................................................................. 

•  Kde je nejbližší zubní ambulance. ................................................................. 

•  Chcete raději pilulky nebo prášek? ................................................................. 

•  Na záda nebo na břicho? ................................................................. 
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•  Snědl jsem něco špatného. ................................................................. 

•  Jaké je telefonní číslo na pohotovost? ................................................................. 

•  Zlomil jste si něco? ................................................................. 

•  Bolí mě v krku. ................................................................. 

•  Jste v pořádku? ................................................................. 

•  Bolí. Strašně. ................................................................. 

•  Co se vám stalo? ................................................................. 

•  Nejbližší nemocnice je ve městě, cca 10 minut. ................................................................. 

•  Ano, jsem občanem EU a mám také komerční 

pojištění. 

................................................................. 

•  Lehněte si na lehátko. ................................................................. 

•  Měl jste otřes mozku. ................................................................. 

•  Někdy proti bolesti hlavy, nic pravidelného. ................................................................. 

•  Dám vám nějaké léky proti bolesti. ................................................................. 

•  Nemohu pohnout rukou. ................................................................. 

•  To by mělo pomoci. Je to proti příznakům 

chřipky. 

................................................................. 

•  Je ten formulář k dispozici v angličtině? ................................................................. 

•  Kde je nejbližší nemocnice? ................................................................. 

•  Nevím. Najdi si ho na internetu. ................................................................. 

•  Budeme to muset dát do sádry. ................................................................. 
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•  Krvácím. ................................................................. 

•  Nevím. Spadl jsem a potom nic. ................................................................. 

•  Neprodáváme náplasti, ty můžete dostat v 

drogerii. 

................................................................. 

•  Upadl jsem. ................................................................. 

•  Není divu. Musel jste mít otřes mozku. ................................................................. 

•  Můžete prosím zavolat ambulanci? ................................................................. 

•  Vymkl jsem si kotník. ................................................................. 

•  Jednou jsem zvracel. ................................................................. 

•  Bolí to? ................................................................. 

•  Berete nějaké léky? ................................................................. 

•  Točí se mi hlava. ................................................................. 

•  Potřebuji náplast. ................................................................. 

•  Pravou, nebo levou? ................................................................. 

•  Můžete polykat? ................................................................. 

•  Jak dlouho vás bolí hlava? ................................................................. 

•  Co se děje? ................................................................. 

•  Cítíte nějakou bolest? Zvracel jste? ................................................................. 
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U lékaře - test – řešení 

•  Není mi dobře. •  I don´t feel well. 

•  Podívám se na to a pak to krvácení zastavíme. •  I will just take a look and then we will stop the 

bleeding 

•  OK, dovolte, ať si ji ofotím. •  OK, thanks, let me make a copy of that. 

•  Není Vám dobře? •  Are you all right? 

•  Raději budu stát, jestli vám to nevadí. •  I prefer standing, if you don´t mind 

•  Kde je lékárna? •  Where is the pharmacy? 

•  Jsem ok, jen si potřebuji na chvíli sednout. •  I am ok, just need to sit for a while. 

•  Nemohu dýchat. •  I can´t breathe. 

•  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. •  I need something for the blocked nose. 

•  Strašně to bolí. •  It hurts very much. 

•  Chcete spray nebo kapky? •  Would you like a spray or drops? 

•  Co vás trápí? •  What´s your trouble? 

•  Chvíli jsem byl v bezvědomí. •  I was unconscious for a while. 

•  Samozřejmě. Zná někdo číslo? •  Of course. Does anybody know the number? 

•  Co se vám stalo? •  What´s happened to you? 

•  Máte nějaký doklad o pojištění? •  Do you have an insurance document? 

•  Omdlel jsem. •  I have fainted. 

•  Co jste dělal? •  What did you do? 

•  Zde je moje kartička pojištění. •  Here is my insurance card. 
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•  Co jste jedl? •  What did you eat? 

•  Nemohu pohnout nohou. •  I can´t move my leg. 

•  Upadl jsem při lyžování. •  I have fallen down while skiing. 

•  Potřebuji něco proti bolení hlavy. •  I need something for the headache. 

•  Potřebuji něco proti nachlazení. •  I need something for the cold. 

•  Myslím, že ne. Je mi docela špatně. •  I don´t think so. I feel quite sick. 

•  Bolí mě v krku a mám rýmu. •  I have a sore throat and runny nose. 

•  Musíte počkat do pondělka, pokud nemůžete, 

ve městě je zubař, který má službu. 

•  You must wait till Monday, if you can´t, there is 

a dentist on duty in the city. 

•  Posaďte se. •  Sit down, please. 

•  Vyplňte tento formulář. •  Fill in this form, please. 

•  Sedněte si a zkuste dýchat pomalu. •  Just take a seat and try to breathe slowly. 

•  V hlavní budově, tamhle, druhé patro. •  In the main building, over there , second floor. 

•  Uhodil jste se do hlavy? •  Did you hit your head? 

•  Bolí mě hlava •  I have a headache. 

•  Probudil jsem se a necítím se dobře. •  I woke up and I do not feel well.  

•  Raději byste si měl sednout nebo lehnout. •  You´d better sit or lie down. 

•  Kde je nejbližší zubní ambulance. •  Where is the nearest dental surgery? 

•  Chcete raději pilulky nebo prášek? •  Do you prefer pills or a powder? 

•  Na záda nebo na břicho? •  Back or belly? 
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•  Snědl jsem něco špatného. •  I must have eaten something bad. 

•  Jaké je telefonní číslo na pohotovost? •  What is the emergency telephone number? 

•  Zlomil jste si něco? •  Did you break anything? 

•  Bolí mě v krku. •  I have a sore throat. 

•  Jste v pořádku? •  Are you all right? 

•  Bolí. Strašně. •  It does. Like a hell. 

•  Co se vám stalo? •  What happened to you? 

•  Nejbližší nemocnice je ve městě, cca 10 minut. •  The nearest hospital is in the city, ten minutes 

ish. 

•  Ano, jsem občanem EU a mám také komerční 

pojištění. 

•  Yes - I am a EU citizen and I also have a 

commercial insurance. 

•  Lehněte si na lehátko. •  Lie down on the couch. 

•  Měl jste otřes mozku. •  You have had a concussion. 

•  Někdy proti bolesti hlavy, nic pravidelného. •  Sometimes against a headache, nothing 

regular. 

•  Dám vám nějaké léky proti bolesti. •  I will give you some painkillers. 

•  Nemohu pohnout rukou. •  I can´t move my arm. 

•  To by mělo pomoci. Je to proti příznakům 

chřipky. 

•  This should help. It is against the flu symptoms. 

•  Je ten formulář k dispozici v angličtině? •  Is the form available also in English? 

•  Kde je nejbližší nemocnice? •  Where is the nearest hospital? 

•  Nevím. Najdi si ho na internetu. •  I don´t know. Look it up on the internet. 
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•  Budeme to muset dát do sádry. •  We´ll have to put it to the plaster. 

•  Krvácím. •  I think I am bleeding. 

•  Nevím. Spadl jsem a potom nic. •  I don´t know. I fell and then nothing. 

•  Neprodáváme náplasti, ty můžete dostat v 

drogerii. 

•  We do not sell plasters, you can get it in the 

chemist´s. 

•  Upadl jsem. •  I fell on the road. 

•  Není divu. Musel jste mít otřes mozku. •  No wonder. You must have suffered a 

concussion. 

•  Můžete prosím zavolat ambulanci? •  Can you call the ambulance, please? 

•  Vymkl jsem si kotník. •  I have sprained my ankle. 

•  Jednou jsem zvracel. •  I have vomitted once. 

•  Bolí to? •  Does it hurt? 

•  Berete nějaké léky? •  Do you take any medication? 

•  Točí se mi hlava. •  My head is spinning. 

•  Potřebuji náplast. •  I need a plaster. 

•  Pravou, nebo levou? •  Right or left? 

•  Můžete polykat? •  Can you swallov? 

•  Jak dlouho vás bolí hlava? •  How long have you had the headache? 

•  Co se děje? •  What is happening? 

•  Cítíte nějakou bolest? Zvracel jste? •  Do you feel any pain? Have you vomitted? 
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Památky - lekce první – poslouchejte! 

•  Where is the entrance to the museum? •  Kde je vstup do muzea? 

•  We´d like to book a one-day trip. •  Rádi bychom si zamluvili jednodenní výlet. 

•  How long is the tour? •  Jak dlouho trvá prohlídka? 

•  What time is the next tour? •  V kolik hodin začíná další prohlídka? 

•  Is there a discount for seniors? •  Je nějaká sleva pro seniory? 

•  Is it possible to get a guide? •  Je možno dostat průvodce? 

•  Is it possible to get an audio-guide? •  Je možno získat audio-průvodce? 

•  Is there a restaurant on the premises? •  Je v areálu nějaká restaurace? 

•  Is it allowed to take photographs? •  Je dovoleno fotografovat? 

•  We´d like to book a boat cruise. •  Rádi bychom si zamluvili výlet lodí.  

•  Is there an extra pay for taking photographs? •  Jaký je příplatek za fotografování? 

•  What time does the museum close? •  V kolik hodin zavírá muzeum? 

•  Can I get a map of the museum? •  Mohu dostat plánek muzea? 

•  Two children, please. •  Dva lístky pro děti, prosím. 

•  What time does the last tour begin? •  V kolik hodin začíná poslední prohlídka? 

•  I´d like a family ticket, please. •  Rád bych rodinný lístek, prosím. 

•  How can we get to the castle? •  Jak se dostaneme k hradu? 

•  We´d like to book a sightseeing tour. •  Rádi bychom si zamluvili okružní jízdu. 

•  Two adults, please. •  Dva lístky pro dospělé, prosím. 
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•  Where is the gift shop? •  Kde je oddělení suvenýrů? 
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Památky - lekce druhá – přeložte! 

•  Jak dlouho trvá prohlídka? •  How long is the tour? 

•  Je možno dostat průvodce? •  Is it possible to get a guide? 

•  Rádi bychom si zamluvili výlet lodí.  •  We´d like to book a boat cruise. 

•  V kolik hodin začíná další prohlídka? •  What time is the next tour? 

•  Jak se dostaneme k hradu? •  How can we get to the castle? 

•  Je možno získat audio-průvodce? •  Is it possible to get an audio-guide? 

•  Rádi bychom si zamluvili okružní jízdu. •  We´d like to book a sightseeing tour. 

•  Kde je vstup do muzea? •  Where is the entrance to the museum? 

•  Je dovoleno fotografovat? •  Is it allowed to take photographs? 

•  V kolik hodin začíná poslední prohlídka? •  What time does the last tour begin? 

•  Mohu dostat plánek muzea? •  Can I get a map of the museum? 

•  Dva lístky pro dospělé, prosím. •  Two adults, please. 

•  Rád bych rodinný lístek, prosím. •  I´d like a family ticket, please. 

•  Jaký je příplatek za fotografování? •  Is there an extra pay for taking photographs? 

•  V kolik hodin zavírá muzeum? •  What time does the museum close? 

•  Je nějaká sleva pro seniory? •  Is there a discount for seniors? 

•  Rádi bychom si zamluvili jednodenní výlet. •  We´d like to book a one-day trip. 

•  Je v areálu nějaká restaurace? •  Is there a restaurant on the premises? 

•  Dva lístky pro děti, prosím. •  Two children, please. 
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•  Kde je oddělení suvenýrů? •  Where is the gift shop? 
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Památky - lekce třetí – poslouchejte! 

•  The museum closes at six p.m. •  Muzeum zavírá v šest odpoledne. 

•  Yes, but only for seniors older than 65. •  Ano, ale pouze pro seniory starší šedesáti pěti. 

•  Only in the first third of the tour. •  Pouze v první třetině prohlídky. 

•  You can pick up the audio guides over there. •  Můžete si vyzvednout audioprůvodce tamhle. 

•  The next tour is starting in ten minutes. •  Další prohlídka začíná za deset minut. 

•  Sorry, we have no discount for kids. •  Promiňte, nemáme dětské slevy. 

•  What language do you prefer? •  Jaký jazyk preferujete? 

•  No additional charge is required, however, 

abstain from making pictures of state symbols. 

•  Nevyžaduje se žádný další poplatek, nicméně 

nefotografujte státní symboly. 

•  A family ticket for the afternoon or for the 

whole day? 

•  Rodinný lístek na odpoledne nebo na celý den? 

•  Would you like a cruise with dinner? •  Rádi byste projížďku s večeří? 

•  How many of you are there? •  Kolik vás je? 

•  The last tour starts at five p.m. •  Poslední prohlídka začíná v pět. 

•  You can pick one over there. •  Můžete si vzít jednu tamhle. 

•  There are fifteen stops and the tour takes from 

four to five hours. 

•  Na projížďce je patnáct zastávek a trvá od 

čtyřech do pěti hodin. 

•  Just follow the path. You will see the walls in 

ten minutes. 

•  Jen běžte po této cestě. Uvidíte hradby za 

deset minut. 

•  Two adults - that´s gonna be seven pounds. •  Dva dospělí - to bude sedm liber. 

•  Right over the yard and then to the left. •  Přímo přes dvůr a potom doleva. 
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•  The tour takes a little less than two hours. •  Prohlídka trvá méně než dvě hodiny. 

•  There are actually two - the Bistro is in the 

garden and the Restaurant is in the main 

building. 

•  Jsou tady vlastně dvě - Bistro je v zahradě a 

restaurace je v hlavní budově. 

•  At the end of the tour you will go through it. •  Na konci prohlídky jím budete procházet. 
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Památky - lekce čtvrtá – přeložte! 

•  Můžete si vzít jednu tamhle. •  You can pick one over there. 

•  Pouze v první třetině prohlídky. •  Only in the first third of the tour. 

•  Kolik vás je? •  How many of you are there? 

•  Přímo přes dvůr a potom doleva. •  Right over the yard and then to the left. 

•  Jen běžte po této cestě. Uvidíte hradby za 

deset minut. 

•  Just follow the path. You will see the walls in 

ten minutes. 

•  Můžete si vyzvednout audioprůvodce tamhle. •  You can pick up the audio guides over there. 

•  Jsou tady vlastně dvě - Bistro je v zahradě a 

restaurace je v hlavní budově. 

•  There are actually two - the Bistro is in the 

garden and the Restaurant is in the main 

building. 

•  Poslední prohlídka začíná v pět. •  The last tour starts at five p.m. 

•  Jaký jazyk preferujete? •  What language do you prefer? 

•  Muzeum zavírá v šest odpoledne. •  The museum closes at six p.m. 

•  Na projížďce je patnáct zastávek a trvá od 

čtyřech do pěti hodin. 

•  There are fifteen stops and the tour takes from 

four to five hours. 

•  Rodinný lístek na odpoledne nebo na celý den? •  A family ticket for the afternoon or for the 

whole day? 

•  Další prohlídka začíná za deset minut. •  The next tour is starting in ten minutes. 

•  Rádi byste projížďku s večeří? •  Would you like a cruise with dinner? 

•  Nevyžaduje se žádný další poplatek, nicméně 

nefotografujte státní symboly. 

•  No additional charge is required, however, 

abstain from making pictures of state symbols. 

•  Ano, ale pouze pro seniory starší šedesáti pěti. •  Yes, but only for seniors older than 65. 
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•  Prohlídka trvá méně než dvě hodiny. •  The tour takes a little less than two hours. 

•  Promiňte, nemáme dětské slevy. •  Sorry, we have no discount for kids. 

•  Dva dospělí - to bude sedm liber. •  Two adults - that´s gonna be seven pounds. 

•  Na konci prohlídky jím budete procházet. •  At the end of the tour you will go through it. 
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lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

•  Mohu dostat plánek muzea? •  Can I get a map of the museum? 

•  Můžete si vzít jednu tamhle. •  You can pick one over there. 

•  Je možno získat audio-průvodce? •  Is it possible to get an audio-guide? 

•  Můžete si vyzvednout audioprůvodce tamhle. •  You can pick up the audio guides over there. 

•  Dva lístky pro dospělé, prosím. •  Two adults, please. 

•  Dva dospělí - to bude sedm liber. •  Two adults - that´s gonna be seven pounds. 

•  Jak se dostaneme k hradu? •  How can we get to the castle? 

•  Jen běžte po této cestě. Uvidíte hradby za 

deset minut. 

•  Just follow the path. You will see the walls in 

ten minutes. 

•  Jak dlouho trvá prohlídka? •  How long is the tour? 

•  Prohlídka trvá méně než dvě hodiny. •  The tour takes a little less than two hours. 

•  Rád bych rodinný lístek, prosím. •  I´d like a family ticket, please. 

•  Rodinný lístek na odpoledne nebo na celý den? •  A family ticket for the afternoon or for the 

whole day? 

•  Je dovoleno fotografovat? •  Is it allowed to take photographs? 

•  Pouze v první třetině prohlídky. •  Only in the first third of the tour. 

•  Je možno dostat průvodce? •  Is it possible to get a guide? 

•  Jaký jazyk preferujete? •  What language do you prefer? 

•  Je nějaká sleva pro seniory? •  Is there a discount for seniors? 

•  Ano, ale pouze pro seniory starší šedesáti pěti. •  Yes, but only for seniors older than 65. 
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•  Je v areálu nějaká restaurace? •  Is there a restaurant on the premises? 

•  Jsou tady vlastně dvě - Bistro je v zahradě a 

restaurace je v hlavní budově. 

•  There are actually two - the Bistro is in the 

garden and the Restaurant is in the main 

building. 

•  Jaký je příplatek za fotografování? •  Is there an extra pay for taking photographs? 

•  Nevyžaduje se žádný další poplatek, nicméně 

nefotografujte státní symboly. 

•  No additional charge is required, however, 

abstain from making pictures of state symbols. 

•  Dva lístky pro děti, prosím. •  Two children, please. 

•  Promiňte, nemáme dětské slevy. •  Sorry, we have no discount for kids. 

•  Rádi bychom si zamluvili výlet lodí.  •  We´d like to book a boat cruise. 

•  Rádi byste projížďku s večeří? •  Would you like a cruise with dinner? 

•  Rádi bychom si zamluvili jednodenní výlet. •  We´d like to book a one-day trip. 

•  Kolik vás je? •  How many of you are there? 

•  Rádi bychom si zamluvili okružní jízdu. •  We´d like to book a sightseeing tour. 

•  Na projížďce je patnáct zastávek a trvá od 

čtyřech do pěti hodin. 

•  There are fifteen stops and the tour takes from 

four to five hours. 

•  V kolik hodin začíná poslední prohlídka? •  What time does the last tour begin? 

•  Poslední prohlídka začíná v pět. •  The last tour starts at five p.m. 

•  V kolik hodin zavírá muzeum? •  What time does the museum close? 

•  Muzeum zavírá v šest odpoledne. •  The museum closes at six p.m. 

•  V kolik hodin začíná další prohlídka? •  What time is the next tour? 

•  Další prohlídka začíná za deset minut. •  The next tour is starting in ten minutes. 
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•  Kde je vstup do muzea? •  Where is the entrance to the museum? 

•  Přímo přes dvůr a potom doleva. •  Right over the yard and then to the left. 

•  Kde je oddělení suvenýrů? •  Where is the gift shop? 

•  Na konci prohlídky jím budete procházet. •  At the end of the tour you will go through it. 

 

  



 154 

Památky – karty 

Can I get a map of the 
museum? 

You can pick one over there. 
Is it possible to get an audio-

guide? 

You can pick up the audio 
guides over there. 

Two adults, please. 
Two adults - that´s gonna be 

seven pounds. 

How can we get to the castle? 
Just follow the path. You will 
see the walls in ten minutes. 

How long is the tour? 

The tour takes a little less 
than two hours. 

I´d like a family ticket, 
please. 

A family ticket for the 
afternoon or for the whole 

day? 

Is it allowed to take 
photographs? 

Only in the first third of the 
tour. 

Is it possible to get a guide? 

What language do you 
prefer? 

Is there a discount for 
seniors? 

Yes, but only for seniors 
older than 65. 

1  



 155 

 

Je možno získat audio-
průvodce? 

Můžete si vzít jednu tamhle. Mohu dostat plánek muzea? 

Dva dospělí - to bude sedm 
liber. 

Dva lístky pro dospělé, 
prosím. 

Můžete si vyzvednout 
audioprůvodce tamhle. 

Jak dlouho trvá prohlídka? 
Jen běžte po této cestě. 
Uvidíte hradby za deset 

minut. 
Jak se dostaneme k hradu? 

Rodinný lístek na odpoledne 
nebo na celý den? 

Rád bych rodinný lístek, 
prosím. 

Prohlídka trvá méně než dvě 
hodiny. 

Je možno dostat průvodce? 
Pouze v první třetině 

prohlídky. 
Je dovoleno fotografovat? 

Ano, ale pouze pro seniory 
starší šedesáti pěti. 

Je nějaká sleva pro seniory? Jaký jazyk preferujete? 

2  
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Is there a restaurant on the 
premises? 

There are actually two - the 
Bistro is in the garden and the 

Restaurant is in the main 
building. 

Is there an extra pay for 
taking photographs? 

No additional charge is 
required, however, abstain 

from making pictures of state 
symbols. 

Two children, please. 
Sorry, we have no discount 

for kids. 

We´d like to book a boat 
cruise. 

Would you like a cruise with 
dinner? 

We´d like to book a one-day 
trip. 

How many of you are there? 
We´d like to book a 

sightseeing tour. 

There are fifteen stops and 
the tour takes from four to 

five hours. 

What time does the last tour 
begin? 

The last tour starts at five 
p.m. 

What time does the museum 
close? 

The museum closes at six 
p.m. 

What time is the next tour? 
The next tour is starting in 

ten minutes. 

3  
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Jaký je příplatek za 
fotografování? 

Jsou tady vlastně dvě - Bistro 
je v zahradě a restaurace je v 

hlavní budově. 
Je v areálu nějaká restaurace? 

Promiňte, nemáme dětské 
slevy. 

Dva lístky pro děti, prosím. 

Nevyžaduje se žádný další 
poplatek, nicméně 

nefotografujte státní 
symboly. 

Rádi bychom si zamluvili 
jednodenní výlet. 

Rádi byste projížďku s 
večeří? 

Rádi bychom si zamluvili 
výlet lodí.  

Na projížďce je patnáct 
zastávek a trvá od čtyřech do 

pěti hodin. 

Rádi bychom si zamluvili 
okružní jízdu. 

Kolik vás je? 

V kolik hodin zavírá 
muzeum? 

Poslední prohlídka začíná v 
pět. 

V kolik hodin začíná poslední 
prohlídka? 

Další prohlídka začíná za 
deset minut. 

V kolik hodin začíná další 
prohlídka? 

Muzeum zavírá v šest 
odpoledne. 

4  
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Where is the entrance to the 
museum? 

Right over the yard and then 
to the left. 

Where is the gift shop? 

At the end of the tour you 
will go through it. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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Kde je oddělení suvenýrů? 
Přímo přes dvůr a potom 

doleva. 
Kde je vstup do muzea? 

-  -  
Na konci prohlídky jím 

budete procházet. 

6  
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Památky – test 

•  Promiňte, nemáme dětské slevy. ................................................................. 

•  Mohu dostat plánek muzea? ................................................................. 

•  Prohlídka trvá méně než dvě hodiny. ................................................................. 

•  Dva dospělí - to bude sedm liber. ................................................................. 

•  Rádi bychom si zamluvili výlet lodí.  ................................................................. 

•  Muzeum zavírá v šest odpoledne. ................................................................. 

•  Dva lístky pro děti, prosím. ................................................................. 

•  Rád bych rodinný lístek, prosím. ................................................................. 

•  Kde je vstup do muzea? ................................................................. 

•  Je možno dostat průvodce? ................................................................. 

•  Rádi byste projížďku s večeří? ................................................................. 

•  Jen běžte po této cestě. Uvidíte hradby za 

deset minut. 

................................................................. 

•  Rádi bychom si zamluvili jednodenní výlet. ................................................................. 

•  Jak se dostaneme k hradu? ................................................................. 

•  Poslední prohlídka začíná v pět. ................................................................. 

•  Dva lístky pro dospělé, prosím. ................................................................. 

•  Na projížďce je patnáct zastávek a trvá od 

čtyřech do pěti hodin. 

................................................................. 

•  Přímo přes dvůr a potom doleva. ................................................................. 
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•  Rádi bychom si zamluvili okružní jízdu. ................................................................. 

•  V kolik hodin zavírá muzeum? ................................................................. 

•  Jsou tady vlastně dvě - Bistro je v zahradě a 

restaurace je v hlavní budově. 

................................................................. 

•  Další prohlídka začíná za deset minut. ................................................................. 

•  Jak dlouho trvá prohlídka? ................................................................. 

•  Kde je oddělení suvenýrů? ................................................................. 

•  Na konci prohlídky jím budete procházet. ................................................................. 

•  Pouze v první třetině prohlídky. ................................................................. 

•  Můžete si vzít jednu tamhle. ................................................................. 

•  V kolik hodin začíná další prohlídka? ................................................................. 

•  Můžete si vyzvednout audioprůvodce tamhle. ................................................................. 

•  Ano, ale pouze pro seniory starší šedesáti pěti. ................................................................. 

•  Je nějaká sleva pro seniory? ................................................................. 

•  Kolik vás je? ................................................................. 

•  Rodinný lístek na odpoledne nebo na celý den? ................................................................. 

•  Je v areálu nějaká restaurace? ................................................................. 

•  Nevyžaduje se žádný další poplatek, nicméně 

nefotografujte státní symboly. 

................................................................. 

•  Jaký je příplatek za fotografování? ................................................................. 

•  Je možno získat audio-průvodce? ................................................................. 
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•  Jaký jazyk preferujete? ................................................................. 

•  V kolik hodin začíná poslední prohlídka? ................................................................. 

•  Je dovoleno fotografovat? ................................................................. 
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Památky - test – řešení 

•  Promiňte, nemáme dětské slevy. •  Sorry, we have no discount for kids. 

•  Mohu dostat plánek muzea? •  Can I get a map of the museum? 

•  Prohlídka trvá méně než dvě hodiny. •  The tour takes a little less than two hours. 

•  Dva dospělí - to bude sedm liber. •  Two adults - that´s gonna be seven pounds. 

•  Rádi bychom si zamluvili výlet lodí.  •  We´d like to book a boat cruise. 

•  Muzeum zavírá v šest odpoledne. •  The museum closes at six p.m. 

•  Dva lístky pro děti, prosím. •  Two children, please. 

•  Rád bych rodinný lístek, prosím. •  I´d like a family ticket, please. 

•  Kde je vstup do muzea? •  Where is the entrance to the museum? 

•  Je možno dostat průvodce? •  Is it possible to get a guide? 

•  Rádi byste projížďku s večeří? •  Would you like a cruise with dinner? 

•  Jen běžte po této cestě. Uvidíte hradby za 

deset minut. 

•  Just follow the path. You will see the walls in 

ten minutes. 

•  Rádi bychom si zamluvili jednodenní výlet. •  We´d like to book a one-day trip. 

•  Jak se dostaneme k hradu? •  How can we get to the castle? 

•  Poslední prohlídka začíná v pět. •  The last tour starts at five p.m. 

•  Dva lístky pro dospělé, prosím. •  Two adults, please. 

•  Na projížďce je patnáct zastávek a trvá od 

čtyřech do pěti hodin. 

•  There are fifteen stops and the tour takes from 

four to five hours. 



 164 

•  Přímo přes dvůr a potom doleva. •  Right over the yard and then to the left. 

•  Rádi bychom si zamluvili okružní jízdu. •  We´d like to book a sightseeing tour. 

•  V kolik hodin zavírá muzeum? •  What time does the museum close? 

•  Jsou tady vlastně dvě - Bistro je v zahradě a 

restaurace je v hlavní budově. 

•  There are actually two - the Bistro is in the 

garden and the Restaurant is in the main 

building. 

•  Další prohlídka začíná za deset minut. •  The next tour is starting in ten minutes. 

•  Jak dlouho trvá prohlídka? •  How long is the tour? 

•  Kde je oddělení suvenýrů? •  Where is the gift shop? 

•  Na konci prohlídky jím budete procházet. •  At the end of the tour you will go through it. 

•  Pouze v první třetině prohlídky. •  Only in the first third of the tour. 

•  Můžete si vzít jednu tamhle. •  You can pick one over there. 

•  V kolik hodin začíná další prohlídka? •  What time is the next tour? 

•  Můžete si vyzvednout audioprůvodce tamhle. •  You can pick up the audio guides over there. 

•  Ano, ale pouze pro seniory starší šedesáti pěti. •  Yes, but only for seniors older than 65. 

•  Je nějaká sleva pro seniory? •  Is there a discount for seniors? 

•  Kolik vás je? •  How many of you are there? 

•  Rodinný lístek na odpoledne nebo na celý den? •  A family ticket for the afternoon or for the 

whole day? 

•  Je v areálu nějaká restaurace? •  Is there a restaurant on the premises? 

•  Nevyžaduje se žádný další poplatek, nicméně 

nefotografujte státní symboly. 

•  No additional charge is required, however, 

abstain from making pictures of state symbols. 
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•  Jaký je příplatek za fotografování? •  Is there an extra pay for taking photographs? 

•  Je možno získat audio-průvodce? •  Is it possible to get an audio-guide? 

•  Jaký jazyk preferujete? •  What language do you prefer? 

•  V kolik hodin začíná poslední prohlídka? •  What time does the last tour begin? 

•  Je dovoleno fotografovat? •  Is it allowed to take photographs? 
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Letiště - lekce první – poslouchejte! 

•  I´m sorry, the flight is fully booked. •  Lituji, let je plně obsazen. 

•  What time is the next flight? •  V kolik hodin letí další letadlo? 

•  What time does the plane arrive? •  V kolik hodin letadlo přilétá? 

•  Where is a baggage claim? •  Kde je vyzvedávání zavazadel? 

•  Would you like something to drink? •  Dáte si něco k pití? 

•  Is it with a stopover? •  Je to s přestupem? 

•  Do I need any documents to enter the country? •  Potřebuji nějaké dokumenty pro vstup do 

země? 

•  Where is the entry to the underground? •  Kde je vstup do metra? 

•  Can I have a glass of water? •  Mohu dostat sklenici vody? 

•  How can I get to the airport, please? •  Jak se dostanu na letiště, prosím? 

•  Do you have a laptop, tablet or a mobile 

phone? 

•  Máte notebook, tablet nebo mobil? 

•  Can you confirm my booking? •  Můžete potvrdit moji rezervaci? 

•  What gate is it? •  Jaký gate to je? 

•  Sorry, I think you are on my seat. •  Promiňte, myslím, že jste na mém místě. 

•  Where is the check-in desk? •  Kde je přihlašovací přepážka? 

•  How can I get to the hotel Avion? •  Jak se dostanu k hotelu Avion? 

•  Is there a hotel at the airport? •  Je na letišti hotel? 

•  What is your destination? •  Jaké je Vaše cílové místo? 
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•  It is a direct flight? •  Je to přímý let? 

•  Can I have a cup of coffee? •  Mohu dostat šálek kávy? 

•  What´s your phone number? •  Jaké je Vaše telefonní číslo? 

•  Which gate shall we go to? •  Ke kterému gatu máme jít? 

•  Where is the taxi rank? •  Kde je stanoviště taxi? 

•  What´s your email address? •  Jaká je Vaše e-mailová adresa? 

•  Where is my seat? •  Kde je moje sedadlo? 

•  Where is the information office, please? •  Kde jsou informace, prosím? 

•  Is it the check-in to Miami? •  Je tady odbavení letu do Miami? 

•  Where is the departure lounge? •  Kde je odletová hala? 

•  Where are the transit buses? •  Kde stojí tranzitní autobusy? 

•  Let me help you. •  Dovolte, pomohu Vám. 

•  You have ten kilograms extra. •  Máte deset kilo přesváhu. 
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Letiště - lekce druhá – přeložte! 

 

•  Máte notebook, tablet nebo mobil? •  Do you have a laptop, tablet or a mobile 

phone? 

•  V kolik hodin letadlo přilétá? •  What time does the plane arrive? 

•  Mohu dostat sklenici vody? •  Can I have a glass of water? 

•  Kde je přihlašovací přepážka? •  Where is the check-in desk? 

•  Kde stojí tranzitní autobusy? •  Where are the transit buses? 

•  Je tady odbavení letu do Miami? •  Is it the check-in to Miami? 

•  Kde je vyzvedávání zavazadel? •  Where is a baggage claim? 

•  Kde je stanoviště taxi? •  Where is the taxi rank? 

•  Promiňte, myslím, že jste na mém místě. •  Sorry, I think you are on my seat. 

•  Jaká je Vaše e-mailová adresa? •  What´s your email address? 

•  Můžete potvrdit moji rezervaci? •  Can you confirm my booking? 

•  V kolik hodin letí další letadlo? •  What time is the next flight? 

•  Kde je vstup do metra? •  Where is the entry to the underground? 

•  Je na letišti hotel? •  Is there a hotel at the airport? 

•  Kde je odletová hala? •  Where is the departure lounge? 

•  Je to přímý let? •  It is a direct flight? 

•  Lituji, let je plně obsazen. •  I´m sorry, the flight is fully booked. 

•  Je to s přestupem? •  Is it with a stopover? 
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•  Kde je moje sedadlo? •  Where is my seat? 

•  Jaký gate to je? •  What gate is it? 

•  Potřebuji nějaké dokumenty pro vstup do 

země? 

•  Do I need any documents to enter the country? 

•  Jak se dostanu na letiště, prosím? •  How can I get to the airport, please? 

•  Dovolte, pomohu Vám. •  Let me help you. 

•  Jaké je Vaše telefonní číslo? •  What´s your phone number? 

•  Mohu dostat šálek kávy? •  Can I have a cup of coffee? 

•  Kde jsou informace, prosím? •  Where is the information office, please? 

•  Jak se dostanu k hotelu Avion? •  How can I get to the hotel Avion? 

•  Ke kterému gatu máme jít? •  Which gate shall we go to? 

•  Dáte si něco k pití? •  Would you like something to drink? 

•  Jaké je Vaše cílové místo? •  Wha is your destination? 

•  Máte deset kilo přesváhu. •  You have ten kilograms extra. 
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Letiště - lekce třetí – poslouchejte! 

•  You have to go to the terminal one. •  Musíte jít na terminál jedna. 

•  Yes, you need to fill in this form. •  Ano, budete muset vyplnit formulář. 

•  We are going to Manchester. •  Jedeme do Manchesteru. 

•  Of course, let me bring it for you. •  Samozřejmě, hned Vám ji přinesu. 

•  Yes, there are several.  •  Ano, je jich několik. 

•  At seven pm sharp. •  Přesně v sedm. 

•  No, it is a direct flight. •  Ne, je to přímý let. 

•  Take a taxi. It is five minutes. •  Vezměte si taxi. Je to pět minut. 

•  Just follow the signs above you. •  Běžte podle ukazatelů nad vámi. 

•  Milk or sugar? •  S mlékem nebo cukrem? 

•  It is 00420596623170 •  Je to 00420596623170 

•  Just in front of the Terminal 3. •  Hned před terminálem tři. 

•  Yes, after finishing the booking you will receive 

an email. 

•  Ano, po dokončení rezervace dostanete email. 

•  Where are you flying? •  Kam letíte? 

•  You have to go to the Terminal 2. •  Musíte jít na terminál dvě. 

•  Gate 32, time 7.30. •  Brána 32 v 7.30. 

•  Thank you, how nice of you. •  Děkuji, to je od vás pěkné. 

•  Sorry, my fault. •  Promiňte, moje chyba. 

•  There is a special bus service. The ticket costs 5 •  Je tam speciální autobusová linka. Lístek stojí 
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euros. pět euro. 

•  Here is your boarding card - gate 31, takeoff 

time 7.30 

•  Zde je váš palubní lístek - gate 31, čas odletu 

7.30. 

•  The plane arrives at seven a.m. •  Letadlo přilétá v sedm ráno. 

•  In front of terminal 1. •  Před terminálem jedna. 

•  Of which terminal? •  Kterého terminálu? 

•  Yes, I´ll have a tomato juice with pepper. •  Ano, dám si rajčatový džus a pepř. 

•  Keep going and read the row numbers. •  Běžte dál a čtěte čísla sedadel. 

•  When is the next flight? •  Kdy je další let? 

•  I have a laptop and a mobile phone. •  Mám notebook a mobil. 

•  No, there is a stopover in Dubai. •  Ne, v Dubaji se přestupuje. 

•  No, Miami is the third counter on the left. •  Ne, Miami je třetí pult nalevo. 

•  Ok, I will try to repack. •  Dobrá, zkusím to přebalit. 
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Letiště - lekce čtvrtá – přeložte! 

•  Promiňte, moje chyba. •  Sorry, my fault. 

•  Letadlo přilétá v sedm ráno. •  The plane arrives at seven a.m. 

•  Ano, je jich několik. •  Yes, there are several.  

•  Běžte dál a čtěte čísla sedadel. •  Keep going and read the row numbers. 

•  Je to 00420596623170 •  It is 00420596623170 

•  Je tam speciální autobusová linka. Lístek stojí 

pět euro. 

•  There is a special bus service. The ticket costs 5 

euros. 

•  S mlékem nebo cukrem? •  Milk or sugar? 

•  Kam letíte? •  Where are you flying? 

•  Vezměte si taxi. Je to pět minut. •  Take a taxi. It is five minutes. 

•  Děkuji, to je od vás pěkné. •  Thank you, how nice of you. 

•  Musíte jít na terminál dvě. •  You have to go to the Terminal 2. 

•  Brána 32 v 7.30. •  Gate 32, time 7.30. 

•  Mám notebook a mobil. •  I have a laptop and a mobile phone. 

•  Samozřejmě, hned Vám ji přinesu. •  Of course, let me bring it for you. 

•  Ne, v Dubaji se přestupuje. •  No, there is a stopover in Dubai. 

•  Ano, po dokončení rezervace dostanete email. •  Yes, after finishing the booking you will receive 

an email. 

•  Ano, budete muset vyplnit formulář. •  Yes, you need to fill in this form. 

•  Hned před terminálem tři. •  Just in front of the terminal 3. 
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•  Ne, Miami je třetí pult nalevo. •  No, Miami is the third counter on the left. 

•  Ne, je to přímý let. •  No, it is a direct flight. 

•  Zde je váš palubní lístek - gate 31, čas odletu 

7.30. 

•  Here is your boarding card - gate 31, takeoff 

time 7.30 

•  Před terminálem jedna. •  In front of terminal 1 

•  Jedeme do Manchesteru. •  We are going to Manchester. 

•  Běžte podle ukazatelů nad vámi. •  Just follow the signs above you. 

•  Musíte jít na terminál jedna. •  You have to go to the terminal one. 

•  Kterého terminálu? •  Of which terminal? 

•  Přesně v sedm. •  At seven pm sharp. 

•  Ano, dám si rajčatový džus a pepř. •  Yes, I´ll have tomato juice and pepper. 

•  Kdy je další let? •  When is there a next flight? 

•  Dobrá, zkusím to přebalit. •  Ok, I will try to repack. 
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Letiště - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

•  Jaké je Vaše cílové místo? •  What is your destination? 

•  Jedeme do Manchesteru. •  We are going to Manchester. 

•  Kde stojí tranzitní autobusy? •  Where are the transit buses? 

•  Před terminálem jedna. •  In front of terminal 1 

•  Kde je vstup do metra? •  Where is the entry to the underground? 

•  Musíte jít na terminál jedna. •  You have to go to the terminal one. 

•  Kde jsou informace, prosím? •  Where is the information office, please? 

•  Musíte jít na terminál dvě. •  You have to go to the Terminal 2. 

•  Kde je stanoviště taxi? •  Where is the taxi rank? 

•  Hned před terminálem tři. •  Just in front of the terminal 3. 

•  Jak se dostanu na letiště, prosím? •  How can I get to the airport, please? 

•  Je tam speciální autobusová linka. Lístek stojí 

pět euro. 

•  There is a special bus service. The ticket costs 5 

euros. 

•  Jak se dostanu k hotelu Avion? •  How can I get to the hotel Avion? 

•  Vezměte si taxi. Je to pět minut. •  take a taxi. It is five minutes. 

•  Dáte si něco k pití? •  Would you like something to drink? 

•  Ano, dám si rajčatový džus a pepř. •  Yes, I´ll have tomato juice and pepper. 

•  Mohu dostat šálek kávy? •  Can I have a cup of coffee? 

•  S mlékem nebo cukrem? •  Milk or sugar? 

•  Mohu dostat sklenici vody? •  Can I have a glass of water? 
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•  Samozřejmě, hned Vám ji přinesu. •  Of course, let me bring it for you. 

•  Můžete potvrdit moji rezervaci? •  Can you confirm my booking? 

•  Ano, po dokončení rezervace dostanete email. •  Yes, after finishing the booking you will receive 

an email. 

•  Potřebuji nějaké dokumenty pro vstup do 

země? 

•  Do I need any documents to enter the country? 

•  Ano, budete muset vyplnit formulář. •  Yes, you need to fill in this form. 

•  Máte notebook, tablet nebo mobil? •  Do you have a laptop, tablet or a mobile 

phone? 

•  Mám notebook a mobil. •  I have a laptop and a mobile phone. 

•  Lituji, let je plně obsazen. •  I´m sorry, the flight is fully booked. 

•  Kdy je další let? •  When is there a next flight? 

•  Je tady odbavení letu do Miami? •  Is it the check-in to Miami? 

•  Ne, Miami je třetí pult nalevo. •  No, Miami is the third counter on the left. 

•  Je to s přestupem? •  Is it with a stopover? 

•  Ne, je to přímý let. •  No, it is a direct flight. 

•  Je na letišti hotel? •  Is there a hotel at the airport? 

•  Ano, je jich několik. •  Yes, there are several.  

•  Je to přímý let? •  It is a direct flight? 

•  Ne, v Dubaji se přestupuje. •  No, there is a stopover in Dubai. 

•  Dovolte, pomohu Vám. •  Let me help you. 
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•  Děkuji, to je od vás pěkné. •  Thank you, how nice of you. 

•  Promiňte, myslím, že jste na mém místě. •  Sorry, I think you are on my seat. 

•  Promiňte, moje chyba. •  Sorry, my fault. 

•  Jaký gate to je? •  What gate is it? 

•  Zde je váš palubní lístek - gate 31, čas odletu 

7.30. 

•  Here is your boarding card - gate 31, takeoff 

time 7.30 

•  V kolik hodin letadlo přilétá? •  What time does the plane arrive? 

•  Letadlo přilétá v sedm ráno. •  The plane arrives at seven a.m. 

•  V kolik hodin letí další letadlo? •  What time is the next flight? 

•  Přesně v sedm. •  At seven pm sharp. 

•  Jaké je Vaše telefonní číslo? •  What´s your phone number? 

•  Je to 00420596623170 •  It is 00420596623170 

•  Kde je vyzvedávání zavazadel? •  Where is a baggage claim? 

•  Běžte podle ukazatelů nad vámi. •  Just follow the signs above you. 

•  Kde je moje sedadlo? •  Where is my seat? 

•  Běžte dál a čtěte čísla sedadel. •  Keep going and read the row numbers. 

•  Kde je odletová hala? •  Where is the departure lounge? 

•  Kterého terminálu? •  Of which terminal? 

•  Kde je přihlašovací přepážka? •  Where is the check-in desk? 

•  Kam letíte? •  Where are you flying? 
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•  Ke kterému gatu máme jít? •  Which gate shall we go to? 

•  Brána 32 v 7.30. •  Gate 32, time 7.30. 

•  Máte deset kilo přesváhu. •  You have ten kilograms extra. 

•  Dobrá, zkusím to přebalit. •  Ok, I will try to repack. 
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Letiště – karty 

Wha is your destination? We are going to Manchester. Where are the transit buses? 

In front of terminal 1 
Where is the entry to the 

underground? 
You have to go to the 

terminal one. 

Where is the information 
office, please? 

You have to go to the 
Terminal 2. 

Where is the taxi rank? 

Just in front of the terminal 3. 
How can I get to the airport, 

please? 
There is a special bus service. 

The ticket costs 5 euros. 

How can I get to the hotel 
Avion? 

take a taxi. It is five minutes. 
Would you like something to 

drink? 

Yes, I´ll have tomato juice 
and pepper. 

Can I have a cup of coffee? Milk or sugar? 

1  
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Kde stojí tranzitní autobusy? Jedeme do Manchesteru. Jaké je Vaše cílové místo? 

Musíte jít na terminál jedna. Kde je vstup do metra? Před terminálem jedna. 

Kde je stanoviště taxi? Musíte jít na terminál dvě. Kde jsou informace, prosím? 

Je tam specální autobusová 
linka. Lístek stojí pět euro. 

Jak se dostanu na letiště, 
prosím? 

Hned před terminálem tři. 

Dáte si něco k pití? 
Vezměte si taxi. Je to pět 

minut. 
Jak se dostanu k hotelu 

Avion? 

S mlékem nebo cukrem? Mohu dostat šálek kávy? 
Ano, dám si rajčatový džus a 

pepř. 

2  
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Can I have a glass of water? 
Of course, let me bring it for 

you. 
Can you confirm my 

booking? 

Yes, after finishing the 
booking you will receive an 

email. 

Do I need any documents to 
enter the country? 

Yes, you need to fill in this 
form. 

Do you have a laptop, tablet 
or a mobile phone? 

I have a laptop and a mobile 
phone. 

I´m sorry, the flight is fully 
booked. 

When is there a next flight? Is it the check-in to Miami? 
No, Miami is the third 

counter on the left. 

Is it with a stopover? No, it is a direct flight. Is there a hotel at the airport? 

Yes, there are several.  It is a direct flight? 
No, there is a stopover in 

Dubai. 

3  



 181 

 

Můžete potvrdit moji 
rezervaci? 

Samozřejmě, hned Vám ji 
přinesu. 

Mohu dostat sklenici vody? 

Ano, budete muset vyplnit 
formulář. 

Potřebuji nějaké dokumenty 
pro vstup do země? 

Ano, po dokončení rezervace 
dostanete email. 

Lituji, let je plně obsazen. Mám notebook a mobil. 
Máte notebook, talet nebo 

mobil? 

Ne, Miami je třetí pult 
nalevo. 

Je tady odbavení letu do 
Miami? 

Kdy je další let? 

Je na letišti hotel? Ne, je to přímý let. Je to s přestupem? 

Ne, v Dubaji se přestupuje. Je to přímý let? Ano, je jich několik. 

4  
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Let me help you. Thank you, how nice of you. 
Sorry, I think you are on my 

seat. 

Sorry, my fault. What gate is it? 
Here is your boarding card - 
gate 31, takeoff time 7.30 

What time does the plane 
arrive? 

The plane arrives at seven 
a.m. 

What time is the next flight? 

At seven pm sharp. What´s your email address? It is m.a.r.t.y@google.com 

What´s your phone number? It is 00420596623170 Where is a baggage claim? 

Just follow the signs above 
you. 

Where is my seat? 
Keep going and read the row 

numbers. 

5  
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Promiňte, myslím, že jste na 
mém místě. 

Děkuji, to je od vás pěkné. Dovolte, pomohu Vám. 

Zde je váš palubní lístek - 
gate 31, datum odletu 7.30. 

Jaký gate to je? Promiňte, moje chyba. 

V kolik hodin letí další 
letadlo? 

Letadlo přilétá v sedm ráno. V kolik hodin letadlo přilétá? 

Je to marty@google.cz 
Jaká je Vaše e-mailová 

adresa? 
Přesně v sedm. 

Kde je vyzvedávání 
zavazadel? 

Je to 00420596623170 Jaké je Vaše telefonní číslo? 

Běžte dál a čtěte čísla 
sedadel. 

Kde je moje sedadlo? 
Běžte podle ukazatelů nad 

vámi. 

6  
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Where is the departure 
lounge? 

Of which terminal? Where is the check-in desk? 

Where are you flying? Which gate shall we go to? Gate 32, time 7.30. 

You have ten kilograms 
extra. 

Ok, I will try to repack. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

7  
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Kde je přihlašovací 
přepážka? 

Kterého terminálu? Kde je odletová hala? 

Brána 32 v 7.30. Ke kterému gatu máme jít? Kam letíte? 

-  Dobrá, zkusím to přebalit. Máte deset kilo přesváhu. 

8  
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Letiště – test 

•  Je to s přestupem? ................................................................. 

•  Kde je přihlašovací přepážka? ................................................................. 

•  Ano, je jich několik. ................................................................. 

•  Dobrá, zkusím to přebalit. ................................................................. 

•  V kolik hodin letí další letadlo? ................................................................. 

•  Vezměte si taxi. Je to pět minut. ................................................................. 

•  Je to přímý let? ................................................................. 

•  Máte notebook, tablet nebo mobil? ................................................................. 

•  Promiňte, moje chyba. ................................................................. 

•  Kde je vstup do metra? ................................................................. 

•  Mohu dostat sklenici vody? ................................................................. 

•  Kde je odletová hala? ................................................................. 

•  Musíte jít na terminál dvě. ................................................................. 

•  Jaké je Vaše cílové místo? ................................................................. 

•  Děkuji, to je od vás pěkné. ................................................................. 

•  Ne, Miami je třetí pult nalevo. ................................................................. 

•  Dovolte, pomohu Vám. ................................................................. 

•  Letadlo přilétá v sedm ráno. ................................................................. 

•  Jak se dostanu k hotelu Avion? ................................................................. 
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•  Je tady odbavení letu do Miami? ................................................................. 

•  Ano, dám si rajčatový džus a pepř. ................................................................. 

•  Kde je moje sedadlo? ................................................................. 

•  Musíte jít na terminál jedna. ................................................................. 

•  Kdy je další let? ................................................................. 

•  Můžete potvrdit moji rezervaci? ................................................................. 

•  Ne, v Dubaji se přestupuje. ................................................................. 

•  Kde stojí tranzitní autobusy? ................................................................. 

•  Ne, je to přímý let. ................................................................. 

•  Ano, budete muset vyplnit formulář. ................................................................. 

•  Jaká je Vaše e-mailová adresa? ................................................................. 

•  Jaké je Vaše telefonní číslo? ................................................................. 

•  Ano, po dokončení rezervace dostanete email. ................................................................. 

•  Běžte podle ukazatelů nad vámi. ................................................................. 

•  V kolik hodin letadlo přilétá? ................................................................. 

•  Je to marty@google.com ................................................................. 

•  Mám notebook a mobil. ................................................................. 

•  Promiňte, myslím, že jste na mém místě. ................................................................. 

•  Přesně v sedm. ................................................................. 
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•  Kde jsou informace, prosím? ................................................................. 

•  Hned před terminálem tři. ................................................................. 

•  Je to 00420596623170 ................................................................. 

•  Kde je vyzvedávání zavazadel? ................................................................. 

•  Ke kterému gatu máme jít? ................................................................. 

•  Kam letíte? ................................................................. 

•  Brána 32 v 7.30. ................................................................. 

•  Dáte si něco k pití? ................................................................. 

•  Kterého terminálu? ................................................................. 

•  Kde je stanoviště taxi? ................................................................. 

•  Zde je váš palubní lístek - gate 31, datum 

odletu 7.30. 

................................................................. 

•  Běžte dál a čtěte čísla sedadel. ................................................................. 

•  Potřebuji nějaké dokumenty pro vstup do 

země? 

................................................................. 

•  Samozřejmě, hned Vám ji přinesu. ................................................................. 

•  Před terminálem jedna. ................................................................. 

•  Je tam specální autobusová linka. Lístek stojí 

pět euro. 

................................................................. 

•  Jedeme do Manchesteru. ................................................................. 

•  Je na letišti hotel? ................................................................. 
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•  Jaký gate to je? ................................................................. 

•  Jak se dostanu na letiště, prosím? ................................................................. 

•  Lituji, let je plně obsazen. ................................................................. 

•  Mohu dostat šálek kávy? ................................................................. 

•  S mlékem nebo cukrem? ................................................................. 

•  Máte deset kilo přesváhu. ................................................................. 
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Letiště - test – řešení 

•  Je to s přestupem? •  Is it with a stopover? 

•  Kde je přihlašovací přepážka? •  Where is the check-in desk? 

•  Ano, je jich několik. •  Yes, there are several.  

•  Dobrá, zkusím to přebalit. •  Ok, I will try to repack. 

•  V kolik hodin letí další letadlo? •  What time is the next flight? 

•  Vezměte si taxi. Je to pět minut. •  take a taxi. It is five minutes. 

•  Je to přímý let? •  It is a direct flight? 

•  Máte notebook, talet nebo mobil? •  Do you have a laptop, tablet or a mobile 

phone? 

•  Promiňte, moje chyba. •  Sorry, my fault. 

•  Kde je vstup do metra? •  Where is the entry to the underground? 

•  Mohu dostat sklenici vody? •  Can I have a glass of water? 

•  Kde je odletová hala? •  Where is the departure lounge? 

•  Musíte jít na terminál dvě. •  You have to go to the Terminal 2. 

•  Jaké je Vaše cílové místo? •  Wha is your destination? 

•  Děkuji, to je od vás pěkné. •  Thank you, how nice of you. 

•  Ne, Miami je třetí pult nalevo. •  No, Miami is the third counter on the left. 

•  Dovolte, pomohu Vám. •  Let me help you. 

•  Letadlo přilétá v sedm ráno. •  The plane arrives at seven a.m. 

•  Jak se dostanu k hotelu Avion? •  How can I get to the hotel Avion? 
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•  Je tady odbavení letu do Miami? •  Is it the check-in to Miami? 

•  Ano, dám si rajčatový džus a pepř. •  Yes, I´ll have tomato juice and pepper. 

•  Kde je moje sedadlo? •  Where is my seat? 

•  Musíte jít na terminál jedna. •  You have to go to the terminal one. 

•  Kdy je další let? •  When is there a next flight? 

•  Můžete potvrdit moji rezervaci? •  Can you confirm my booking? 

•  Ne, v Dubaji se přestupuje. •  No, there is a stopover in Dubai. 

•  Kde stojí tranzitní autobusy? •  Where are the transit buses? 

•  Ne, je to přímý let. •  No, it is a direct flight. 

•  Ano, budete muset vyplnit formulář. •  Yes, you need to fill in this form. 

•  Jaká je Vaše e-mailová adresa? •  What´s your email address? 

•  Jaké je Vaše telefonní číslo? •  What´s your phone number? 

•  Ano, po dokončení rezervace dostanete email. •  Yes, after finishing the booking you will receive 

an email. 

•  Běžte podle ukazatelů nad vámi. •  Just follow the signs above you. 

•  V kolik hodin letadlo přilétá? •  What time does the plane arrive? 

•  Je to marty@google.cz •  It is m.a.r.t.y@google.com 

•  Mám notebook a mobil. •  I have a laptop and a mobile phone. 

•  Promiňte, myslím, že jste na mém místě. •  Sorry, I think you are on my seat. 

•  Přesně v sedm. •  At seven pm sharp. 
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•  Kde jsou informace, prosím? •  Where is the information office, please? 

•  Hned před terminálem tři. •  Just in front of the terminal 3. 

•  Je to 00420596623170 •  It is 00420596623170 

•  Kde je vyzvedávání zavazadel? •  Where is a baggage claim? 

•  Ke kterému gatu máme jít? •  Which gate shall we go to? 

•  Kam letíte? •  Where are you flying? 

•  Brána 32 v 7.30. •  Gate 32, time 7.30. 

•  Dáte si něco k pití? •  Would you like something to drink? 

•  Kterého terminálu? •  Of which terminal? 

•  Kde je stanoviště taxi? •  Where is the taxi rank? 

•  Zde je váš palubní lístek - gate 31, datum 

odletu 7.30. 

•  Here is your boarding card - gate 31, takeoff 

time 7.30 

•  Běžte dál a čtěte čísla sedadel. •  Keep going and read the row numbers. 

•  Potřebuji nějaké dokumenty pro vstup do 

země? 

•  Do I need any documents to enter the country? 

•  Samozřejmě, hned Vám ji přinesu. •  Of course, let me bring it for you. 

•  Před terminálem jedna. •  In front of terminal 1 

•  Je tam specální autobusová linka. Lístek stojí 

pět euro. 

•  There is a special bus service. The ticket costs 5 

euros. 

•  Jedeme do Manchesteru. •  We are going to Manchester. 

•  Je na letišti hotel? •  Is there a hotel at the airport? 
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•  Jaký gate to je? •  What gate is it? 

•  Jak se dostanu na letiště, prosím? •  How can I get to the airport, please? 

•  Lituji, let je plně obsazen. •  I´m sorry, the flight is fully booked. 

•  Mohu dostat šálek kávy? •  Can I have a cup of coffee? 

•  S mlékem nebo cukrem? •  Milk or sugar? 

•  Máte deset kilo přesváhu. •  You have ten kilograms extra. 
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Policie - lekce první – poslouchejte! 

•  Here are my car documents. •  Zde jsou doklady od vozidla. 

•  What is the police number? •  Jaké je telefonní číslo na policii? 

•  What did the car look like? Make? Colour? •  Jak to auto vypadalo? Značka? Barva? 

•  We have had an accident. •  Měli jsme nehodu. 

•  Can you call the police, please? •  Můžete zavolat policii, prosím? 

•  Where is the nearest police station? •  Kde je nejbližší policjení stanice? 

•  The car has crashed in(to) us. •  To auto do nás narazilo. 

•  Do you have any commercial insurance? •  Máte nějaké komerční pojištění? 

•  I need a receipt for the insurance company. •  Potřebuji potvrzení pro pojišťovnu. 

•  Where are you going? •  Kam jedete? 

•  Where is the other car? •  Kde je druhé auto? 

•  Somebody has taken our rucksack with our 

personal belongings 

•  Někdo vzal batoh s našimi osobními věcmi. 

•  I have been robbed. •  Byl jsem okraden. 

•  Can you draw what happened? •  Můžete nakreslit, co se stalo? 

•  Sorry I cannot sign it because I don´t 

understand it. 

•  Lituji, to nemohu podepsat, protože tomu 

nerozumím. 

•  They have stolen our money and documents. •  Ukradli nám peníze a doklady. 

•  You have to pay a fine. •  Musíte zaplatit pokutu. 

•  Can I call the embassy? •  Mohu zavolat na zastupitelství? 
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•  I want to report a theft of our personal 

belongings. 

•  Chci nahlásit krádež osobních věcí. 

•  I want to ask for an interpreter. •  Žádám tlumočníka. 

•  Can I get a signed report for my insurance 

company? 

•  Mohu dostat podepsanou zprávu pro mou 

pojišťovnu? 

•  It was not my fault. •  Nebyla to moje vina. 

•  You´ll have to wait for an assistance •  Budete muset počkat na asistenci. 
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Policie - lekce druhá – přeložte! 

•  To auto do nás narazilo. •  The car has crashed in(to) us. 

•  Byl jsem okraden. •  I have been robbed. 

•  Žádám tlumočníka. •  I want to ask for an interpreter. 

•  Lituji, to nemohu podepsat, protože tomu 

nerozumím. 

•  Sorry I cannot sign it because I don´t 

understand it. 

•  Kam jedete? •  Where are you going? 

•  Musíte zaplatit pokutu. •  You have to pay a fine. 

•  Nebyla to moje vina. •  It was not my fault. 

•  Potřebuji potvrzení pro pojišťovnu. •  I need a receipt for the insurance company. 

•  Můžete zavolat policii, prosím? •  Can you call the police, please? 

•  Máte nějaké komerční pojištění? •  Do you have any commercial insurance? 

•  Ukradli nám peníze a doklady. •  They have stolen our money and documents. 

•  Někdo vzal batoh s našimi osobními věcmi. •  Somebody has taken our rucksack with our 

personal belongings 

•  Měli jsme nehodu. •  We have had an accident. 

•  Mohu zavolat na zastupitelství? •  Can I call the embassy? 

•  Mohu dostat podepsanou zprávu pro mou 

pojišťovnu? 

•  Can I get a signed report for my insurance 

company? 

•  Jak to auto vypadalo? Značka? Barva? •  What did the car look like? Make? Colour? 

•  Můžete nakreslit, co se stalo? •  Can you draw what happened? 

•  Zde jsou doklady od vozidla. •  Here are my car documents. 
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•  Jaké je telefonní číslo na policii? •  What is the police number? 

•  Kde je nejbližší policjení stanice? •  Where is the nearest police station? 

•  Kde je druhé auto? •  Where is the other car? 

•  Chci nahlásit krádež osobních věcí. •  I want to report a theft of our personal 

belongings. 

•  Budete muset počkat na asistenci. •  You´ll have to wait for an assistance 
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Policie - lekce třetí – poslouchejte! 

•  Yes, the telephone is over there, go ahead. •  Ano, telefon je tamhle, do toho. 

•  Of course, I am dialing the number of the 

police service. 

•  Samozřejmě, už vytáčím policii. 

•  Where? What was taken? •  Kde? Co bylo vzato? 

•  Why weren´t you more careful about your 

stuff? 

•  Proč jste nebyli na věci opatrnější? 

•  It was a blue sedan, Skoda. •  Byl to modrý sedan, Škoda. 

•  We were here and the other car was coming 

from there. 

•  My jsme byli tady, a to druhé auto přijíždělo 

odsud. 

•  It is 911,and ask for the police. •  Je to 911, a chtěj policii. 

•  I will give you a copy of the protocole. •  Dám vám kopii protokolu. 

•  Why? It was not my fault. •  Proč, to nebyla moje chyba. 

•  Then we will have to wait for several hours. •  Pak budeme muset čekat několik hodin. 

•  The other car has driven away. •  To druhé auto ujelo. 

•  Do you have any documents? •  Máte nějaké doklady? 

•  Where did the car come from? •  Odkud to auto přijelo? 

•  Two blocks from here, first right and then 

second left. 

•  Dva bloky odsud, první doprava a druhou 

doleva. 

•  OK, then we have to wait for the translation. •  OK, pak musíme čekat na překlad. 

•  Do you have copies of any documents? •  Máte kopie nějakých dokladů? 

•  And the green card? •  A zelená karta? 
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•  Everybody says that. •  To říká každý. 

•  I´ll make you a copy when it is finished. •  Udělám vám kopii, až to bude hotovo. 

•  We are on our way to the airport. •  Jsme na cestě na letiště. 

•  Is anybody hurt? •  Je někdo zraněn? 

•  Yes, for all types of damages. •  Ano, pro všechny typy poškození. 

•  Where exactly are we? Can you give me 

directions? 

•  Kde přesně jsme? Můžete mi napsat 

souřadnice? 
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 Policie - lekce čtvrtá – přeložte! 

•  Byl to modrý sedan, Škoda. •  It was a blue sedan, Skoda. 

•  Kde? Co bylo vzato? •  Where? What was taken? 

•  Proč, to nebyla moje chyba. •  Why? It was not my fault. 

•  Udělám vám kopii, až to bude hotovo. •  I´ll make you a copy when it is finished. 

•  Dva bloky odsud, první doprava a druhou 

doleva. 

•  Two blocks from here, first right and then 

second left. 

•  To druhé auto ujelo. •  The other car has driven away. 

•  Samozřejmě, už vytáčím policii. •  Of course, I am dialing the number of the 

police service. 

•  A zelená karta? •  And the green card? 

•  Pak budeme muset čekat několik hodin. •  Then we will have to wait for several hours. 

•  Ano, pro všechny typy poškození. •  Yes, for all types of damages. 

•  Jsme na cestě na letiště. •  We are on our way to the airport. 

•  Odkud to auto přijelo? •  Where did the car come from? 

•  Proč jste nebyli na věci opatrnější? •  Why weren´t you more careful about your 

stuff? 

•  Máte nějaké doklady? •  Do you have any documents? 

•  Máte kopie nějakých dokladů? •  Do you have copies of any documents? 

•  Ano, telefon je tamhle, do toho. •  Yes, the telephone is over there, go ahead. 

•  Dám vám kopii protokolu. •  I will give you a copy of the protocole. 

•  Je někdo zraněn? •  Is anybody hurt? 
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•  My jsme byli tady, a to druhé auto přijíždělo 

odsud. 

•  We were here and the other car was coming 

from there. 

•  To říká každý. •  Everybody says that. 

•  OK, pak musíme čekat na překlad. •  OK, then we have to wait for the translation. 

•  Je to 911, a chtěj policii. •  It is 911,and ask for the police. 

•  Kde přesně jsme? Můžete mi napsat 

souřadnice? 

•  Where exactly are we? Can you give me 

directions? 
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Policie - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

•  Kam jedete? •  Where are you going? 

•  Jsme na cestě na letiště. •  We are on our way to the airport. 

•  Kde je nejbližší policjení stanice? •  Where is the nearest police station? 

•  Dva bloky odsud, první doprava a druhou 

doleva. 

•  Two blocks from here, first right and then 

second left. 

•  Můžete zavolat policii, prosím? •  Can you call the police, please? 

•  Samozřejmě, už vytáčím policii. •  Of course, I am dialing the number of the 

police service. 

•  Chci nahlásit krádež osobních věcí. •  I want to report a theft of our personal 

belongings. 

•  Máte kopie nějakých dokladů? •  Do you have copies of any documents? 

•  Někdo vzal batoh s našimi osobními věcmi. •  Somebody has taken our rucksack with our 

personal belongings 

•  Máte nějaké doklady? •  Do you have any documents? 

•  Mohu zavolat na zastupitelství? •  Can I call the embassy? 

•  Ano, telefon je tamhle, do toho. •  Yes, the telephone is over there, go ahead. 

•  Mohu dostat podepsanou zprávu pro mou 

pojišťovnu? 

•  Can I get a signed report for my insurance 

company? 

•  Dám vám kopii protokolu. •  I will give you a copy of the protocole. 

•  Můžete nakreslit, co se stalo? •  Can you draw what happened? 

•  My jsme byli tady, a to druhé auto přijíždělo 

odsud. 

•  We were here and the other car was coming 

from there. 
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•  Máte nějaké komerční pojištění? •  Do you have any commercial insurance? 

•  Ano, pro všechny typy poškození. •  Yes, for all types of damages. 

•  Zde jsou doklady od vozidla. •  Here are my car documents. 

•  A zelená karta? •  And the green card? 

•  Byl jsem okraden. •  I have been robbed. 

•  Kde? Co bylo vzato? •  Where? What was taken? 

•  Potřebuji potvrzení pro pojišťovnu. •  I need a receipt for the insurance company. 

•  Udělám vám kopii, až to bude hotovo. •  I´ll make you a copy when it is finished. 

•  Žádám tlumočníka. •  I want to ask for an interpreter. 

•  Pak budeme muset čekat několik hodin. •  Then we will have to wait for several hours. 

•  Nebyla to moje vina. •  It was not my fault. 

•  To říká každý. •  Everybody says that. 

•  Lituji, to nemohu podepsat, protože tomu 

nerozumím. 

•  Sorry I cannot sign it because I don´t 

understand it. 

•  OK, pak musíme čekat na překlad. •  OK, then we have to wait for the translation. 

•  To auto do nás narazilo. •  The car has crashed in(to) us. 

•  Odkud to auto přijelo? •  Where did the car come from? 

•  Ukradli nám peníze a doklady. •  They have stolen our money and documents. 

•  Proč jste nebyli na věci opatrnější? •  Why weren´t you more careful about your 

stuff? 

•  Měli jsme nehodu. •  We have had an accident. 
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•  Je někdo zraněn? •  Is anybody hurt? 

•  Jak to auto vypadalo? Značka? Barva? •  What did the car look like? Make? Colour? 

•  Byl to modrý sedan, Škoda. •  It was a blue sedan, Skoda. 

•  Jaké je telefonní číslo na policii? •  What is the police number? 

•  Je to 911, a chtěj policii. •  It is 911,and ask for the police. 

•  Kde je druhé auto? •  Where is the other car? 

•  To druhé auto ujelo. •  The other car has driven away. 

•  Musíte zaplatit pokutu. •  You have to pay a fine. 

•  Proč, to nebyla moje chyba. •  Why? It was not my fault. 

•  Budete muset počkat na asistenci. •  You´ll have to wait for an assistance 

•  Kde přesně jsme? Můžete mi napsat 

souřadnice? 

•  Where exactly are we? Can you write me the 

directions? 
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Policie – karty 

Where are you going? 
We are on our way to the 

airport. 
Where is the nearest police 

station? 

Two blocks from here, first 
right and then second left. 

Can you call the police, 
please? 

Of course, I am dialing the 
number of the police service. 

I want to report a theft of our 
personal belongings. 

Do you have copies of any 
documents? 

Somebody has taken our 
rucksack with our personal 

belongings 

Do you have any documents? Can I call the embassy? 
Yes, the telephone is over 

there, go ahead. 

Can I get a signed report for 
my insurance company? 

I will give you a copy of the 
protocole. 

Can you draw what 
happened? 

We were here and the other 
car was coming from there. 

Do you have any commercial 
insurance? 

Yes, for all types of damages. 

1  
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Kde je nejbližší policjení 
stanice? 

Jsme na cestě na letiště. Kam jedete? 

Samozřejmě, už vytáčím 
policii. 

Můžete zavolat policii, 
prosím? 

Dva bloky odsud, první 
doprava a druhou doleva. 

Někdo vzal batoh s našimi 
osobními věcmi. 

Máte kopie nějakých 
dokladů? 

Chci nahlásit krádež 
osobních věcí. 

Ano, telefon je tamhle, do 
toho. 

Mohu zavolat na 
zastupitelství? 

Máte nějaké doklady? 

Můžete nakreslit, co se stalo? Dám vám kopii protokolu. 
Mohu dostat podepsanou 

zprávu pro mou pojišťovnu? 

Ano, pro všechny typy 
poškození. 

Máte nějaké komerční 
pojištění? 

My jsme byli tady, a to druhé 
auto přijíždělo odsud. 

2  
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Here are my car documents. And the green card? I have been robbed. 

Where? What was taken? 
I need a receipt for the 
insurance company. 

I´ll make you a copy when it 
is finished. 

I want to ask for an 
interpreter. 

Then we will have to wait for 
several hours. 

It was not my fault. 

Everybody says that. 
Sorry I cannot sign it because 

I don´t understand it. 
OK, then we have to wait for 

the translation. 

The car has crashed in(to) us. 
Where did the car come 

from? 
They have stolen our money 

and documents. 

Why weren´t you more 
careful about your stuff? 

We have had an accident. Is anybody hurt? 

3  
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Byl jsem okraden. A zelená karta? Zde jsou doklady od vozidla. 

Udělám vám kopii, až to 
bude hotovo. 

Potřebuji potvrzení pro 
pojišťovnu. 

Kde? Co bylo vzato? 

Nebyla to moje vina. 
Pak budeme muset čekat 

několik hodin. 
Žádám tlumočníka. 

OK, pak musíme čekat na 
překlad. 

Lituji, to nemohu podepsat, 
protože tomu nerozumím. 

To říká každý. 

Ukradli nám peníze a 
doklady. 

Odkud to auto přijelo? To auto do nás narazilo. 

Je někdo zraněn? Měli jsme nehodu. 
Proč jste nebyli na věci 

opatrnější? 

4  
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What did the car look like? 
Make? Colour? 

It was a blue sedan, Skoda. What is the police number? 

It is 911,and ask for the 
police. 

Where is the other car? 
The other car has driven 

away. 

You have to pay a fine. Why? It was not my fault. 
You´ll have to wait for an 

assistance 

Where exactly are we? Can 
you write me the directions? 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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Jaké je telefonní číslo na 
policii? 

Byl to modrý sedan, Škoda. 
Jak to auto vypadalo? 

Značka? Barva? 

To druhé auto ujelo. Kde je druhé auto? Je to 911, a chtěj policii. 

Budete muset počkat na 
asistenci. 

Proč, to nebyla moje chyba. Musíte zaplatit pokutu. 

-  -  
Kde přesně jsme? Můžete mi 

napsat souřadnice? 

6  
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Policie – test 

•  My jsme byli tady, a to druhé auto přijíždělo 

odsud. 

................................................................. 

•  To auto do nás narazilo. ................................................................. 

•  Ano, pro všechny typy poškození. ................................................................. 

•  Jaké je telefonní číslo na policii? ................................................................. 

•  Jsme na cestě na letiště. ................................................................. 

•  Proč jste nebyli na věci opatrnější? ................................................................. 

•  Mohu dostat podepsanou zprávu pro mou 

pojišťovnu? 

................................................................. 

•  Měli jsme nehodu. ................................................................. 

•  Udělám vám kopii, až to bude hotovo. ................................................................. 

•  Mohu zavolat na zastupitelství? ................................................................. 

•  Kde je nejbližší policjení stanice? ................................................................. 

•  Máte nějaké komerční pojištění? ................................................................. 

•  Proč, to nebyla moje chyba. ................................................................. 

•  Potřebuji potvrzení pro pojišťovnu. ................................................................. 

•  A zelená karta? ................................................................. 

•  Budete muset počkat na asistenci. ................................................................. 

•  Dám vám kopii protokolu. ................................................................. 

•  Žádám tlumočníka. ................................................................. 
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•  Dva bloky odsud, první doprava a druhou 

doleva. 

................................................................. 

•  Kde je druhé auto? ................................................................. 

•  Pak budeme muset čekat několik hodin. ................................................................. 

•  To druhé auto ujelo. ................................................................. 

•  Můžete zavolat policii, prosím? ................................................................. 

•  Kde přesně jsme? Můžete mi napsat 

souřadnice? 

................................................................. 

•  Je někdo zraněn? ................................................................. 

•  Nebyla to moje vina. ................................................................. 

•  Byl jsem okraden. ................................................................. 

•  Kam jedete? ................................................................. 

•  Můžete nakreslit, co se stalo? ................................................................. 

•  Musíte zaplatit pokutu. ................................................................. 

•  Kde? Co bylo vzato? ................................................................. 

•  Máte nějaké doklady? ................................................................. 

•  Lituji, to nemohu podepsat, protože tomu 

nerozumím. 

................................................................. 

•  Chci nahlásit krádež osobních věcí. ................................................................. 

•  Samozřejmě, už vytáčím policii. ................................................................. 

•  To říká každý. ................................................................. 



 213 

•  OK, pak musíme čekat na překlad. ................................................................. 

•  Ukradli nám peníze a doklady. ................................................................. 

•  Někdo vzal batoh s našimi osobními věcmi. ................................................................. 

•  Odkud to auto přijelo? ................................................................. 

•  Byl to modrý sedan, Škoda. ................................................................. 

•  Jak to auto vypadalo? Značka? Barva? ................................................................. 

•  Je to 911, a chtěj policii. ................................................................. 

•  Ano, telefon je tamhle, do toho. ................................................................. 

•  Máte kopie nějakých dokladů? ................................................................. 

•  Zde jsou doklady od vozidla. ................................................................. 
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Policie - test – řešení 

•  My jsme byli tady, a to druhé auto přijíždělo 

odsud. 

•  We were here and the other car was coming 

from there. 

•  To auto do nás narazilo. •  The car has crashed in(to) us. 

•  Ano, pro všechny typy poškození. •  Yes, for all types of damages. 

•  Jaké je telefonní číslo na policii? •  What is the police number? 

•  Jsme na cestě na letiště. •  We are on our way to the airport. 

•  Proč jste nebyli na věci opatrnější? •  Why weren´t you more careful about your 

stuff? 

•  Mohu dostat podepsanou zprávu pro mou 

pojišťovnu? 

•  Can I get a signed report for my insurance 

company? 

•  Měli jsme nehodu. •  We have had an accident. 

•  Udělám vám kopii, až to bude hotovo. •  I´ll make you a copy when it is finished. 

•  Mohu zavolat na zastupitelství? •  Can I call the embassy? 

•  Kde je nejbližší policjení stanice? •  Where is the nearest police station? 

•  Máte nějaké komerční pojištění? •  Do you have any commercial insurance? 

•  Proč, to nebyla moje chyba. •  Why? It was not my fault. 

•  Potřebuji potvrzení pro pojišťovnu. •  I need a receipt for the insurance company. 

•  A zelená karta? •  And the green card? 

•  Budete muset počkat na asistenci. •  You´ll have to wait for an assistance 

•  Dám vám kopii protokolu. •  I will give you a copy of the protocole. 

•  Žádám tlumočníka. •  I want to ask for an interpreter. 
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•  Dva bloky odsud, první doprava a druhou 

doleva. 

•  Two blocks from here, first right and then 

second left. 

•  Kde je druhé auto? •  Where is the other car? 

•  Pak budeme muset čekat několik hodin. •  Then we will have to wait for several hours. 

•  To druhé auto ujelo. •  The other car has driven away. 

•  Můžete zavolat policii, prosím? •  Can you call the police, please? 

•  Kde přesně jsme? Můžete mi napsat 

souřadnice? 

•  Where exactly are we? Can you write me the 

directions? 

•  Je někdo zraněn? •  Is anybody hurt? 

•  Nebyla to moje vina. •  It was not my fault. 

•  Byl jsem okraden. •  I have been robbed. 

•  Kam jedete? •  Where are you going? 

•  Můžete nakreslit, co se stalo? •  Can you draw what happened? 

•  Musíte zaplatit pokutu. •  You have to pay a fine. 

•  Kde? Co bylo vzato? •  Where? What was taken? 

•  Máte nějaké doklady? •  Do you have any documents? 

•  Lituji, to nemohu podepsat, protože tomu 

nerozumím. 

•  Sorry I cannot sign it because I don´t 

understand it. 

•  Chci nahlásit krádež osobních věcí. •  I want to report a theft of our personal 

belongings. 

•  Samozřejmě, už vytáčím policii. •  Of course, I am dialing the number of the 

police service. 
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•  To říká každý. •  Everybody says that. 

•  OK, pak musíme čekat na překlad. •  OK, then we have to wait for the translation. 

•  Ukradli nám peníze a doklady. •  They have stolen our money and documents. 

•  Někdo vzal batoh s našimi osobními věcmi. •  Somebody has taken our rucksack with our 

personal belongings 

•  Odkud to auto přijelo? •  Where did the car come from? 

•  Byl to modrý sedan, Škoda. •  It was a blue sedan, Skoda. 

•  Jak to auto vypadalo? Značka? Barva? •  What did the car look like? Make? Colour? 

•  Je to 911, a chtěj policii. •  It is 911,and ask for the police. 

•  Ano, telefon je tamhle, do toho. •  Yes, the telephone is over there, go ahead. 

•  Máte kopie nějakých dokladů? •  Do you have copies of any documents? 

•  Zde jsou doklady od vozidla. •  Here are my car documents. 
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Hotel - lekce první – poslouchejte! 

•  The television doesn´t work. •  Televize nefunguje. 

•  Where do you serve breakfast? •  Kde se podává snídaně? 

•  Can you wake me up at seven tomorrow? •  Můžete mě vzbudit zítra v 7.00? 

•  Is there a good restaurant in this area? •  Je v okolí nějaká dobrá restaurace? 

•  How long are you going to stay? •  Jak dlouho zůstanete? 

•  I´m looking for some cheaper accommodation. •  Hledám levnější ubytování. 

•  Have a nice stay. •  Mějte příjemný pobyt. 

•  Can you prepare the invoice, please? •  Můžete připravit fakturu, prosím? 

•  The hot water doesn´t run. •  Neteče teplá voda. 

•  We have a booking with Hotels.com •  Rezervovali jsme si pokoj přes Hotels.com 

•  I am sorry, but we are fully booked. •  Lituji, jsme zcela obsazeni. 

•  Is there a swimming pool near here? •  Je v okolí někde plavecký bazén? 

•  Is parking included in the price? •  Je v ceně zarnuto parkoviště? 

•  Is there a wifi available somewhere? •  Je tady někde wifi? 

•  Is there a car park near here? •  Je tady v okolí někde parkoviště? 

•  Can I have an extra blanket? •  Mohu dostat navíc přikrývku? 

•  Is breakfast included in the price? •  Je v ceně zahrnuta snídaně? 

•  Is there a music bar in this area? •  Je v okolí nějaký hudební bar? 

•  I can´t switch off the air conditioning. •  Klimatizace nejde vypnout. 
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•  The heating doesn´t work. •  Topení nefunguje. 

•  What is the best way to get to the centre? •  Jak se nejlépe dostaneme do centra? 

•  Is it possible to issue the invoice without 

mentioning breakfast on it? 

•  Je možné vystavit fakturu a nezmiňovat 

snídani? 

•  Are there any hotels near here? •  Jsou v okolí nějaké hotely? 

•  Can I buy a guide somewhere here? •  Mohu si tady koupit nějakého průvodce? 

•  The bathroom is dirty. •  Koupelna je špinavá. 

•  How much is a room for one night? •  Kolik stojí pokoj na jednu noc? 

•  Thank you for the pleasant stay. •  Děkujeme za příjemný pobyt. 

•  How much is a double room? •  Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? 

•  Is there a cinema in this area? •  Je v okolí nějaké kino? 

•  Your room is on the first floor. •  Váš pokoj je v prvním patře. 

•  Where is the hotel Avion? •  Kde je hotel Avion? 

•  What time does the hotel restaurant close? •  V kolik hodin zavírá hotelová restaurace? 

•  Take the lift to the third floor and then to the 

left. 

•  Jeďte výtahem do třetího patra a pak doleva. 

•  Can I have an extra pillow? •  Mohu dostat navíc polštář? 

•  Can I get a double room for two nights? •  Mohu dostat pokoj pro dva na dvě noci? 

•  Is it possible to pay breakfast separately? •  Je možné zaplatit snídani zvlášť? 

•  Will you pay by card or in cash? •  Platíte kartou nebo v hotovosti? 

•  Do you have a city map, please? •  Máte plán města, prosím? 
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•  Does the underground go to the hotel? •  Jede k hotelu metro? 

•  Can I get a single room just for tonight? •  Mohu dostat pokoj pro jednoho jen pro dnešní 

noc? 

•  Did you have anything from the minibar? •  Měl jste něco z minibaru? 

•  What time do you start serving breakfast? •  Od kolika hodin se podává snídaně? 

•  The linen is dirty. •  Povlečení je špinavé. 

•  Your room number is 27. •  Máte pokoj číslo 27. 
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Hotel - lekce druhá – přeložte! 

•  Mějte příjemný pobyt. •  Have a nice stay. 

•  Je v okolí nějaké kino? •  is there a cinema in this area? 

•  Je možné zaplatit snídani zvlášť? •  Is it possible to pay breakfast separately? 

•  Je tady v okolí někde parkoviště? •  Is there a car park near here? 

•  Máte plán města, prosím? •  Do you have a city map, please? 

•  Je možné vystavit fakturu a nezmiňovat 

snídani? 

•  Is it possible to issue the invoice without 

mentioning breakfast on it? 

•  Mohu si tady koupit nějakého průvodce? •  Can I buy a guide somewhere here? 

•  Hledám levnější ubytování. •  I´m looking for some cheaper accommodation. 

•  Neteče teplá voda. •  The hot water doesn´t run. 

•  Rezervovali jsme si pokoj přes Hotels.com •  We have a booking with Hotels.com 

•  Můžete připravit fakturu, prosím? •  Can you prepare the invoice, please? 

•  Platíte kartou nebo v hotovosti? •  Will you pay by card or in cash? 

•  Děkujeme za příjemný pobyt. •  Thank you for the pleasant stay. 

•  Mohu dostat pokoj pro jednoho jen pro dnešní 

noc? 

•  Can I get a single room just for tonight? 

•  Je v okolí nějaký hudební bar? •  Is there a music bar in this area? 

•  Mohu dostat pokoj pro dva na dvě noci? •  Can I get a double room for two nights? 

•  Jeďte výtahem do třetího patra a pak doleva. •  Take the lift to the third floor and then to the 

left. 

•  Topení nefunguje. •  The heating doesn´t work. 
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•  Jsou v okolí nějaké hotely? •  Are there any hotels near here? 

•  V kolik hodin zavírá hotelová restaurace? •  What time does the hotel restaurant close? 

•  Jak se nejlépe dostaneme do centra? •  What is the best way to get to the centre? 

•  Lituji, jsme zcela obsazeni. •  I am sorry, but we are fully booked. 

•  Mohu dostat navíc přikrývku? •  Can I have an extra blanket? 

•  Měl jste něco z minibaru? •  Did you have anything from the minibar? 

•  Koupelna je špinavá. •  The bathroom is dirty. 

•  Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? •  How much is a double room? 

•  Klimatizace nejde vypnout. •  I can´t switch off the air conditioning. 

•  Váš pokoj je v prvním patře. •  Your room is on the first floor. 

•  Jak dlouho zůstanete? •  How long are you going to stay? 

•  Je v okolí někde plavecký bazén? •  Is there a swimming pool near here? 

•  Kde je hotel Avion? •  Where is the hotel Avion? 

•  Jede k hotelu metro? •  Does the underground go to the hotel? 

•  Můžete mě vzbudit zítra v 7.00? •  Can you wake me up at seven tomorrow? 

•  Od kolika hodin se podává snídaně? •  What time do you start serving breakfast? 

•  Televize nefunguje. •  The television doesn´t work. 

•  Mohu dostat navíc polštář? •  Can I have an extra pillow? 

•  Je v okolí nějaká dobrá restaurace? •  Is there a good restaurant in this area? 
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•  Kde se podává snídaně? •  Where do you serve breakfast? 

•  Je v ceně zahrnuta snídaně? •  Is breakfast included in the price? 

•  Je v ceně zarnuto parkoviště? •  Is parking included in the price? 

•  Kolik stojí pokoj na jednu noc? •  How much is a room for one night? 

•  Je tady někde wifi? •  Is there a wifi available somewhere? 

•  Povlečení je špinavé. •  The linen is dirty. 

•  Máte pokoj číslo 27. •  Your room number is 27. 
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Hotel - lekce třetí – poslouchejte! 

•  Is there somewhere else we could go? •  Můžeme tady jít někam jinam? 

•  Thank you, I hope I will. •  Děkuji, doufám, že budu. 

•  Just this night. •  Jen tuto noc. 

•  The hotel has a pool of its own. •  Hotel má vlastní bazén. 

•  I am sending a plumber to your room right 

away. 

•  Hned posílám do vašeho pokoje instalatéra. 

•  Thanks. Where is the lift? •  Díky. Kde je výtah? 

•  Of course. I will prepare two bills then. •  Samořejmě, připravím dva účty. 

•  Breakfast is served in the dining room behind 

the reception 

•  Snídaně se podává v jídelně za recepcí. 

•  There is an indoor parking in the centre. •  V centru je kryté parkování. 

•  There is a cinema in the mall called Four rivers •  Kino je v nákupním centru zvaném Čtyři řeky. 

•  What price range are you looking for? •  Jakou cenovou úroveň hledáte? 

•  No, you have to take a bus. •  Ne, musíte jet autobusem. 

•  There are some extra pillows at the bottom of 

the wardrobe. 

•  Na dně skříně jsou nějaké extra polštáře. 

•  No, nothing. •  Ne, nic. 

•  I will pay by credit card. •  Zaplatím kreditní kartou. 

•  Would you like me to prepare a bill? •  Přejete si, abych připravil účet? 

•  Of course. A wake-up call for tommorow 

seven. 

•  Samozřejmě. Vzbuzení ráno v sedm. 
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•  I´ll see what I can do. •  Podívám se, co mohu udělat. 

•  We hope to see you again soon. •  Doufáme, že vás opět brzy uvidíme. 

•  It is five km from the airport. You should take a 

taxi. 

•  Je to pět kilometrů od letiště. Měl byste si vzít 

taxi. 

•  Let the water flow a little longer. It takes time. •  Nechte vodu trochu déle odtéct. Trvá to. 

•  You can either walk or take a taxi. •  Buď můžete jít pěšky nebo jet taxíkem. 

•  Just give me a sec, please. •  Dejte mi vteřinku, prosím. 

•  Where is the staircase? •  Kde je schodiště? 

•  The breakfast is served from 7 to 11. •  Snídaně se podává od sedmi do jedenácti. 

•  Yes, parking is free. •  Ano, parkování je zdarma. 

•  It´s seventy euros with breakfast. •  Je to sedmdesát euro se snídaní. 

•  I am sorry. A maid will be with you right away. •  To je mi líto. Pokojská hned přijde. 

•  Sixty euros, seventy euros with breakfast. •  Šedesát euro, sedmdesát euro se snídaní. 

•  I´ll send someone to fix it. •  Pošlu někoho, aby to opravil. 

•  I will have the roomservice to bring the blanket 

to you right away. 

•  Požádám pokojovou službu, aby vám přikrývku 

hned přinesla. 

•  There is a café at the end of the street. There is 

a free wifi there. 

•  Na konci ulice je kavárna. Tam mají wifi 

zdarma. 

•  The restaurant closes at midnight. •  Restaurace zavírá o půlnoci. 

•  Sorry, all bars have already closed. •  Lituji, všechny bary jsou už zavřené. 

•  No problem. Is it OK like this? •  Bez problému. Může být takhle? 
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•  What exactly are you looking for? •  Co přesně hledáte? 

•  Let me check if there is something available. •  Dovolte, ať se podívám, jestli je něco volného. 

•  Have you tried to switch it on and off? •  Zkoušel jste ji vypnout a zapnout? 

•  What is your name? •  Jak se jmenujete? 

•  We are very sorry. Would you like to change 

your room? 

•  Velice se omlouváme. Chtěl byste vyměnit 

pokoj? 

•  There are several good restaurants near here. 

What kind of food do you like? 

•  V okolí je několik dobrých restaurací. Jaké jídlo 

máte rádi? 

•  What floor is it on? •  Na kterém patře to je? 
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Hotel - lekce čtvrtá – přeložte! 

•  Snídaně se podává od sedmi do jedenácti. •  The breakfast is served from 7 to 11. 

•  Jen tuto noc. •  Just this night. 

•  Podívám se, co mohu udělat. •  I´ll see what I can do. 

•  Jakou cenovou úroveň hledáte? •  What price level are you looking for? 

•  Ano, parkování je zdarma. •  Yes, parking is free. 

•  Samořejmě, připravím dva účty. •  Of course. I will prepare two bills then. 

•  Kde je schodiště? •  Where is the staircase? 

•  Bez problému. Může být takhle? •  No problem. Is it OK like this? 

•  Děkuji, doufám, že budu. •  Thank you, I hope I will. 

•  Kino je v nákupním centru zvaném Čtyři řeky. •  There is a cinema in the mall called Four rivers 

•  To je mi líto. Pokojská hned přijde. •  I am sorry. A maid will be with you right away. 

•  Ne, musíte jet autobusem. •  No, you have to take a bus. 

•  Je to sedmdesát euro se snídaní. •  It´s seventy euros with breakfast. 

•  Lituji, všechny bary jou už zavřené. •  Sorry, all bars have already closed. 

•  Požádám pokojovou službu, aby vám přikrývku 

hned přinesla. 

•  I will have the roomservice to bring the blanket 

to you right away. 

•  Nechte vodu trochu déle odtéct. Trvá to. •  Let the water flow a little longer. It takes time. 

•  Dejte mi vteřinku, prosím. •  Just give me a sec, please. 

•  Snídaně se podává v jídelně za recepcí. •  Breakfast is served in the dining room behind 

the reception 
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•  Pošlu někoho, aby to opravil. •  I´ll send someone to fix it. 

•  Hotel má vlastní bazén. •  The hotel has a pool of its own. 

•  Dovolte, ať se podívám, jestli je něco volného. •  Let me check if there is something available. 

•  Doufáme, že vás opět brzy uvidíme. •  We hope to see you again soon. 

•  Zaplatím kreditní kartou. •  I will pay by credit card. 

•  Buď můžete jít pěšky nebo jet taxíkem. •  You can either walk or take a taxi. 

•  Díky. Kde je výtah? •  Thanks. Where is the lift? 

•  Hned posílám do vašeho pokoje instalatéra. •  I am sending a plumber to your room right 

away. 

•  Zkoušel jste ji vypnout a zapnout? •  Have you tried to switch it on and off? 

•  Ne, nic. •  No, nothing. 

•  V centru je kryté parkování. •  There is an indoor parking in the centre. 

•  Je to pět kilometrů od letiště. Měl byste si vzít 

taxi. 

•  It is five km from the airport. You should take a 

taxi. 

•  V okolí je několik dobrých restaurací. Jaké jídlo 

máte rádi? 

•  There are several good restaurants near here. 

What kind of food do you like? 

•  Restaurace zavírá o půlnoci. •  The restaurant closes at midnight. 

•  Jak se jmenujete? •  What is your name? 

•  Přejete si, abych připravil účet? •  Would you like me to prepare a bill? 

•  Můžeme tady jít někam jinam? •  Is there somewhere else we could go? 

•  Samozřejmě. Vzbuzení ráno v sedm. •  Of course. A wake-up call for tommorow 

seven. 
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•  Na dně skříně jsou nějaké extra polštáře. •  There are some extra pillows at the bottom of 

the wardrobe. 

•  Na konci ulice je kavárna. Tam mají wifi 

zdarma. 

•  There is a café at the end of the street. There is 

a free wifi there. 

•  Šedesát euro, sedmdesát euro se snídaní. •  Sixty euros, seventy euros with breakfast. 

•  Co přesně hledáte? •  What exactly are you looking for? 

•  Velice se omlouváme. Chtěl byste vyměnit 

pokoj? 

•  We are very sorry. Would you like to change 

your room? 

•  Na kterém patře to je? •  What floor is it on? 
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Hotel - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

•  Mějte příjemný pobyt. •  Have a nice stay. 

•  Děkuji, doufám, že budu. •  Thank you, I hope I will. 

•  Kde je hotel Avion? •  Where is the hotel Avion? 

•  Je to pět kilometrů od letiště. Měl byste si vzít 

taxi. 

•  It is five km from the airport. You should take a 

taxi. 

•  Jsou v okolí nějaké hotely? •  Are there any hotels near here? 

•  Jakou cenovou úroveň hledáte? •  What price level are you looking for? 

•  Mohu si tady koupit nějakého průvodce? •  Can I buy a guide somewhere here? 

•  Co přesně hledáte? •  What exactly are you looking for? 

•  Mohu dostat pokoj pro dva na dvě noci? •  Can I get a double room for two nights? 

•  Podívám se, co mohu udělat. •  I´ll see what I can do. 

•  Mohu dostat pokoj pro jednoho jen pro dnešní 

noc? 

•  Can I get a single room just for tonight? 

•  Dovolte, ať se podívám, jestli je něco volného. •  Let me check if there is something available. 

•  Rezervovali jsme si pokoj přes Hotels.com •  We have a booking with Hotels.com 

•  Jak se jmenujete? •  What is your name? 

•  Klimatizace nejde vypnout. •  I can´t switch off the air conditioning. 

•  Zkoušel jste ji vypnout a zapnout? •  Have you tried to switch it on and off? 

•  Topení nefunguje. •  The heating doesn´t work. 

•  Hned posílám do vašeho pokoje instalatéra. •  I am sending a plumber to your room right 

away. 
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•  Koupelna je špinavá. •  The bathroom is dirty. 

•  Velice se omlouváme. Chtěl byste vyměnit 

pokoj? 

•  We are very sorry. Would you like to change 

your room? 

•  Povlečení je špinavé. •  The linen is dirty. 

•  To je mi líto. Pokojská hned přijde. •  I am sorry. A maid will be with you right away. 

•  Mohu dostat navíc přikrývku? •  Can I have an extra blanket? 

•  Požádám pokojovou službu, aby vám přikrývku 

hned přinesla. 

•  I will have the roomservice to bring the blanket 

to you right away. 

•  Mohu dostat navíc polštář? •  Can I have an extra pillow? 

•  Na dně skříně jsou nějaké extra polštáře. •  There are some extra pillows at the bottom of 

the wardrobe. 

•  Můžete připravit fakturu, prosím? •  Can you prepare the invoice, please? 

•  Dejte mi vteřinku, prosím. •  Just give me a sec, please. 

•  Můžete mě vzbudit zítra v 7.00? •  Can you wake me up at seven tomorrow? 

•  Samozřejmě. Vzbuzení ráno v sedm. •  Of course. A wake-up call for tommorow 

seven. 

•  Měl jste něco z minibaru? •  Did you have anything from the minibar? 

•  Ne, nic. •  No, nothing. 

•  Jede k hotelu metro? •  Does the underground go to the hotel? 

•  Ne, musíte jet autobusem. •  No, you have to take a bus. 

•  Jak dlouho zůstanete? •  How long are you going to stay? 

•  Jen tuto noc. •  Just this night. 
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•  Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? •  How much is a double room? 

•  Šedesát euro, sedmdesát euro se snídaní. •  Sixty euros, seventy euros with breakfast. 

•  Kolik stojí pokoj na jednu noc? •  How much is a room for one night? 

•  Je to sedmdesát euro se snídaní. •  It´s seventy euros with breakfast. 

•  Lituji, jsme zcela obsazeni. •  I am sorry, but we are fully booked. 

•  Můžeme tady jít někam jinam? •  Is there somewhere else we could go? 

•  Je možné vystavit fakturu a nezmiňovat 

snídani? 

•  Is it possible to issue the invoice without 

mentioning breakfast on it? 

•  Bez problému. Může být takhle? •  No problem. Is it OK like this? 

•  Je možné zaplatit snídani zvlášť? •  Is it possible to pay breakfast separately? 

•  Samořejmě, připravím dva účty. •  Of course. I will prepare two bills then. 

•  Je v ceně zarnuto parkoviště? •  Is parking included in the price? 

•  Ano, parkování je zdarma. •  Yes, parking is free. 

•  Je tady v okolí někde parkoviště? •  Is there a car park near here? 

•  V centru je kryté parkování. •  There is an indoor parking in the centre. 

•  Je v okolí nějaké kino? •  is there a cinema in this area? 

•  Kino je v nákupním centru zvaném Čtyři řeky. •  There is a cinema in the mall called Four rivers 

•  Je v okolí nějaká dobrá restaurace? •  Is there a good restaurant in this area? 

•  V okolí je několik dobrých restaurací. Jaké jídlo 

máte rádi? 

•  There are several good restaurants near here. 

What kind of food do you like? 

•  Je v okolí nějaký hudební bar? •  Is there a music bar in this area? 
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•  Lituji, všechny bary jou už zavřené. •  Sorry, all bars have already closed. 

•  Je v okolí někde plavecký bazén? •  Is there a swimming pool near here? 

•  Hotel má vlastní bazén. •  The hotel has a pool of its own. 

•  Je tady někde wifi? •  Is there a wifi available somewhere? 

•  Na konci ulice je kavárna. Tam mají wifi 

zdarma. 

•  There is a café at the end of the street. There is 

a free wifi there. 

•  Jeďte výtahem do třetího patra a pak doleva. •  Take the lift to the third floor and then to the 

left. 

•  Díky. Kde je výtah? •  Thanks. Where is the lift? 

•  Děkujeme za příjemný pobyt. •  Thank you for the pleasant stay. 

•  Doufáme, že vás opět brzy uvidíme. •  We hope to see you again soon. 

•  Neteče teplá voda. •  The hot water doesn´t run. 

•  Nechte vodu trochu déle odtéct. Trvá to. •  Let the water flow a little longer. It takes time. 

•  Televize nefunguje. •  The television doesn´t work. 

•  Pošlu někoho, aby to opravil. •  I´ll send someone to fix it. 

•  Jak se nejlépe dostaneme do centra? •  What is the best way to get to the centre? 

•  Buď můžete jít pěšky nebo jet taxíkem. •  You can either walk or take a taxi. 

•  Od kolika hodin se podává snídaně? •  What time do you start serving breakfast? 

•  Snídaně se podává od sedmi do jedenácti. •  The breakfast is served from 7 to 11. 

•  V kolik hodin zavírá hotelová restaurace? •  What time does the hotel restaurant close? 

•  Restaurace zavírá o půlnoci. •  The restaurant closes at midnight. 
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•  Kde se podává snídaně? •  Where do you serve breakfast? 

•  Snídaně se podává v jídelně za recepcí. •  Breakfast is served in the dining room behind 

the reception 

•  Platíte kartou nebo v hotovosti? •  Will you pay by card or in cash? 

•  Zaplatím kreditní kartou. •  I will pay by credit card. 

•  Váš pokoj je v prvním patře. •  Your room is on the first floor. 

•  Kde je schodiště? •  Where is the staircase? 

•  Máte pokoj číslo 27. •  Your room number is 27. 

•  Na kterém patře to je? •  What floor is it on? 
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Hotel – karty 

Have a nice stay. Thank you, I hope I will. Where is the hotel Avion? 

It is five km from the airport. 
You should take a taxi. 

Are there any hotels near 
here? 

What price level are you 
looking for? 

Can I buy a guide somewhere 
here? 

What exactly are you looking 
for? 

Can I get a double room for 
two nights? 

I´ll see what I can do. 
Can I get a single room just 

for tonight? 
Let me check if there is 

something available. 

We have a booking with 
Hotels.com 

What is your name? 
I can´t switch off the air 

conditioning. 

Have you tried to switch it on 
and off? 

The heating doesn´t work. 
I am sending a plumber to 

your room right away. 

1  
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Kde je hotel Avion? Děkuji, doufám, že budu. Mějte příjemný pobyt. 

Jakou cenovou úroveň 
hledáte? 

Jsou v okolí nějaké hotely? 
Je to pět kilometrů od letiště. 

Měl byste si vzít taxi. 

Mohu dostat pokoj pro dva 
na dvě noci? 

Co přesně hledáte? 
Mohu si tady koupit nějakého 

průvodce? 

Dovolte, ať se podívám, jestli 
je něco volného. 

Mohu dostat pokoj pro 
jednoho jen pro dnešní noc? 

Podívám se, co mohu udělat. 

Klimatizace nejde vypnout. Jak se jmenujete? 
Rezervovali jsme si pokoj 

přes Hotels.com 

Hned posílám do vašeho 
pokoje instalatéra. 

Topení nefunguje. 
Zkoušel jste ji vypnout a 

zapnout? 

2  
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The bathroom is dirty. 
We are very sorry. Would 
you like to change your 

room? 
The linen is dirty. 

I am sorry. A maid will be 
with you right away. 

Can I have an extra blanket? 
I will have the roomservice to 
bring the blanket to you right 

away. 

Can I have an extra pillow? 
There are some extra pillows 

at the bottom of the 
wardrobe. 

Can you prepare the invoice, 
please? 

Just give me a sec, please. 
Can you wake me up at seven 

tomorrow? 
Of course. A wake-up call for 

tommorow seven. 

Did you have anything from 
the minibar? 

No, nothing. 
Do you have a city map, 

please? 

We do not, but ask next door. 
Does the underground go to 

the hotel? 
No, you have to take a bus. 

3  
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Povlečení je špinavé. 
Velice se omlouváme. Chtěl 

byste vyměnit pokoj? 
Koupelna je špinavá. 

Požádám pokojovou službu, 
aby vám přikrývku hned 

přinesla. 

Mohu dostat navíc 
přikrývku? 

To je mi líto. Pokojská hned 
přijde. 

Můžete připravit fakturu, 
prosím? 

Na dně skříně jsou nějaké 
extra polštáře. 

Mohu dostat navíc polštář? 

Samozřejmě. Vzbuzení ráno 
v sedm. 

Můžete mě vzbudit zítra v 
7.00? 

Dejte mi vteřinku, prosím. 

Máte plán města, prosím? Ne, nic. Měl jste něco z minibaru? 

Ne, musíte jet autobusem. Jede k hotelu metro? 
Nemáme, ale zeptejte se 

vedle. 

4  
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How long are you going to 
stay? 

Just this night. How much is a double room? 

Sixty euros, seventy euros 
with breakfast. 

How much is a room for one 
night? 

It´s seventy euros with 
breakfast. 

I am sorry, but we are fully 
booked. 

Is there somewhere else we 
could go? 

I´m looking for some cheaper 
accommodation. 

There are several hostels in 
the neigbourhood. 

Is breakfast included in the 
price? 

No it is not. Breakfast is 10 € 
extra. 

Is it possible to issue the 
invoice without mentioning 

breakfast on it? 

No problem. Is it OK like 
this? 

Is it possible to pay breakfast 
separately? 

Of course. I will prepare two 
bills then. 

Is parking included in the 
price? 

Yes, parking is free. 

5  
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Kolik stojí dvoulůžkový 
pokoj? 

Jen tuto noc. Jak dlouho zůstanete? 

Je to sedmdesát euro se 
snídaní. 

Kolik stojí pokoj na jednu 
noc? 

Šedesát euro, sedmdesát euro 
se snídaní. 

Hledám levnější ubytování. 
Můžeme tady jít někam 

jinam? 
Lituji, jsme zcela obsazeni. 

Není. Snídaně stojí deset euro 
navíc. 

Je v ceně zahrnuta snídaně? V okolí je několik hotelů. 

Je možné zaplatit snídani 
zvlášť? 

Bez problému. Může být 
takhle? 

Je možné vystavit fakturu a 
nezmiňovat snídani? 

Ano, parkování je zdarma. Je v ceně zarnuto parkoviště? 
Samořejmě, připravím dva 

účty. 

6  
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Is there a car park near here? 
There is an indoor parking in 

the centre. 
is there a cinema in this area? 

There is a cinema in the mall 
called Four rivers 

Is there a good restaurant in 
this area? 

There are several good 
restaurants near here. What 
kind of food do you like? 

Is there a music bar in this 
area? 

Sorry, all bars have already 
closed. 

Is there a swimming pool 
near here? 

The hotel has a pool of its 
own. 

Is there a wifi available 
somewhere? 

There is a café at the end of 
the street. There is a free wifi 

there. 

Take the lift to the third floor 
and then to the left. 

Thanks. Where is the lift? 
Thank you for the pleasant 

stay. 

We hope to see you again 
soon. 

The hot water doesn´t run. 
Let the water flow a little 

longer. It takes time. 

7  
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Je v okolí nějaké kino? V centru je kryté parkování. 
Je tady v okolí někde 

parkoviště? 

V okolí je několik dobrých 
restaurací. Jaké jídlo máte 

rádi? 

Je v okolí nějaká dobrá 
restaurace? 

Kino je v nákupním centru 
zvaném Čtyři řeky. 

Je v okolí někde plavecký 
bazén? 

Lituji, všechny bary jou už 
zavřené. 

Je v okolí nějaký hudební 
bar? 

Na konci ulice je kavárna. 
Tam mají wifi zdarma. 

Je tady někde wifi? Hotel má vlastní bazén. 

Děkujeme za příjemný pobyt. Díky. Kde je výtah? 
Jeďte výtahem do třetího 

patra a pak doleva. 

Nechte vodu trochu déle 
odtéct. Trvá to. 

Neteče teplá voda. 
Doufáme, že vás opět brzy 

uvidíme. 

8  
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The television doesn´t work. I´ll send someone to fix it. 
We are checking out 

tomorrow. 

Would you like me to prepare 
a bill? 

What is the best way to get to 
the centre? 

You can either walk or take a 
taxi. 

What time do you start 
serving breakfast? 

The breakfast is served from 
7 to 11. 

What time does the hotel 
restaurant close? 

The restaurant closes at 
midnight. 

Where do you serve 
breakfast? 

Breakfast is served in the 
dining room behind the 

reception 

Will you pay by card or in 
cash? 

I will pay by credit card. 
Your room is on the first 

floor. 

Where is the staircase? Your room number is 27. What floor is it on? 

9  
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Zítra ráno se odhlašujeme. Pošlu někoho, aby to opravil. Televize nefunguje. 

Buď můžete jít pěšky nebo 
jet taxíkem. 

Jak se nejlépe dostaneme do 
centra? 

Přejete si, abych připravil 
účet? 

V kolik hodin zavírá hotelová 
restaurace? 

Snídaně se podává od sedmi 
do jedenácti. 

Od kolika hodin se podává 
snídaně? 

Snídaně se podává v jídelně 
za recepcí. 

Kde se podává snídaně? Restaurace zavírá o půlnoci. 

Váš pokoj je v prvním patře. Zaplatím kreditní kartou. 
Platíte kartou nebo v 

hotovosti? 

Na kterém patře to je? Máte pokoj číslo 27. Kde je schodiště? 

10  
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Hotel – test 

•  Na konci ulice je kavárna. Tam mají wifi 

zdarma. 

................................................................. 

•  Topení nefunguje. ................................................................. 

•  Velice se omlouváme. Chtěl byste vyměnit 

pokoj? 

................................................................. 

•  Pošlu někoho, aby to opravil. ................................................................. 

•  Neteče teplá voda. ................................................................. 

•  Je to sedmdesát euro se snídaní. ................................................................. 

•  Hotel má vlastní bazén. ................................................................. 

•  Nechte vodu trochu déle odtéct. Trvá to. ................................................................. 

•  Dovolte, ať se podívám, jestli je něco volného. ................................................................. 

•  Rezervovali jsme si pokoj přes Hotels.com ................................................................. 

•  Je v ceně zahrnuta snídaně? ................................................................. 

•  Je v okolí nějaká dobrá restaurace? ................................................................. 

•  Bez problému. Může být takhle? ................................................................. 

•  Mohu dostat navíc přikrývku? ................................................................. 

•  Lituji, všechny bary jou už zavřené. ................................................................. 

•  Ne, nic. ................................................................. 

•  Můžete mě vzbudit zítra v 7.00? ................................................................. 

•  Mohu si tady koupit nějakého průvodce? ................................................................. 
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•  Není. Snídaně stojí deset euro navíc. ................................................................. 

•  Restaurace zavírá o půlnoci. ................................................................. 

•  Je možné zaplatit snídani zvlášť? ................................................................. 

•  Zkoušel jste ji vypnout a zapnout? ................................................................. 

•  Koupelna je špinavá. ................................................................. 

•  Děkujeme za příjemný pobyt. ................................................................. 

•  Jsou v okolí nějaké hotely? ................................................................. 

•  Kolik stojí pokoj na jednu noc? ................................................................. 

•  Jak se jmenujete? ................................................................. 

•  Přejete si, abych připravil účet? ................................................................. 

•  Máte pokoj číslo 27. ................................................................. 

•  Kde je schodiště? ................................................................. 

•  V centru je kryté parkování. ................................................................. 

•  Jen tuto noc. ................................................................. 

•  Můžete připravit fakturu, prosím? ................................................................. 

•  Podívám se, co mohu udělat. ................................................................. 

•  Ano, parkování je zdarma. ................................................................. 

•  Mohu dostat pokoj pro dva na dvě noci? ................................................................. 

•  Díky. Kde je výtah? ................................................................. 

•  V okolí je několik dobrých restaurací. Jaké jídlo ................................................................. 
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máte rádi? 

•  Samozřejmě. Vzbuzení ráno v sedm. ................................................................. 

•  Měl jste něco z minibaru? ................................................................. 

•  Šedesát euro, sedmdesát euro se snídaní. ................................................................. 

•  Od kolika hodin se podává snídaně? ................................................................. 

•  Televize nefunguje. ................................................................. 

•  V okolí je několik hotelů. ................................................................. 

•  Hned posílám do vašeho pokoje instalatéra. ................................................................. 

•  Jeďte výtahem do třetího patra a pak doleva. ................................................................. 

•  Lituji, jsme zcela obsazeni. ................................................................. 

•  Jak se nejlépe dostaneme do centra? ................................................................. 

•  Nemáme, ale zeptejte se vedle. ................................................................. 

•  Doufáme, že vás opět brzy uvidíme. ................................................................. 

•  Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? ................................................................. 

•  Samořejmě, připravím dva účty. ................................................................. 

•  Je v okolí nějaký hudební bar? ................................................................. 

•  Děkuji, doufám, že budu. ................................................................. 

•  Mohu dostat navíc polštář? ................................................................. 

•  Je možné vystavit fakturu a nezmiňovat 

snídani? 

................................................................. 
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•  Na kterém patře to je? ................................................................. 

•  Jak dlouho zůstanete? ................................................................. 

•  Zítra ráno se odhlašujeme. ................................................................. 

•  Na dně skříně jsou nějaké extra polštáře. ................................................................. 

•  Požádám pokojovou službu, aby vám přikrývku 

hned přinesla. 

................................................................. 

•  Platíte kartou nebo v hotovosti? ................................................................. 

•  Snídaně se podává od sedmi do jedenácti. ................................................................. 

•  Co přesně hledáte? ................................................................. 

•  Hledám levnější ubytování. ................................................................. 

•  Kde je hotel Avion? ................................................................. 

•  Jede k hotelu metro? ................................................................. 

•  Ne, musíte jet autobusem. ................................................................. 

•  Je v okolí někde plavecký bazén? ................................................................. 

•  Je v okolí nějaké kino? ................................................................. 

•  Kino je v nákupním centru zvaném Čtyři řeky. ................................................................. 

•  Je tady někde wifi? ................................................................. 

•  Kde se podává snídaně? ................................................................. 

•  Mohu dostat pokoj pro jednoho jen pro dnešní 

noc? 

................................................................. 

•  Máte plán města, prosím? ................................................................. 
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•  Buď můžete jít pěšky nebo jet taxíkem. ................................................................. 

•  To je mi líto. Pokojská hned přijde. ................................................................. 

•  Je tady v okolí někde parkoviště? ................................................................. 

•  Můžeme tady jít někam jinam? ................................................................. 

•  Klimatizace nejde vypnout. ................................................................. 

•  Váš pokoj je v prvním patře. ................................................................. 

•  Povlečení je špinavé. ................................................................. 

•  Dejte mi vteřinku, prosím. ................................................................. 

•  Je to pět kilometrů od letiště. Měl byste si vzít 

taxi. 

................................................................. 

•  Je v ceně zarnuto parkoviště? ................................................................. 

•  Mějte příjemný pobyt. ................................................................. 

•  Zaplatím kreditní kartou. ................................................................. 

•  Jakou cenovou úroveň hledáte? ................................................................. 

•  Snídaně se podává v jídelně za recepcí. ................................................................. 

•  V kolik hodin zavírá hotelová restaurace? ................................................................. 
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Hotel - test – řešení 

•  Na konci ulice je kavárna. Tam mají wifi 

zdarma. 

•  There is a café at the end of the street. There is 

a free wifi there. 

•  Topení nefunguje. •  The heating doesn´t work. 

•  Velice se omlouváme. Chtěl byste vyměnit 

pokoj? 

•  We are very sorry. Would you like to change 

your room? 

•  Pošlu někoho, aby to opravil. •  I´ll send someone to fix it. 

•  Neteče teplá voda. •  The hot water doesn´t run. 

•  Je to sedmdesát euro se snídaní. •  It´s seventy euros with breakfast. 

•  Hotel má vlastní bazén. •  The hotel has a pool of its own. 

•  Nechte vodu trochu déle odtéct. Trvá to. •  Let the water flow a little longer. It takes time. 

•  Dovolte, ať se podívám, jestli je něco volného. •  Let me check if there is something available. 

•  Rezervovali jsme si pokoj přes Hotels.com •  We have a booking with Hotels.com 

•  Je v ceně zahrnuta snídaně? •  Is breakfast included in the price? 

•  Je v okolí nějaká dobrá restaurace? •  Is there a good restaurant in this area? 

•  Bez problému. Může být takhle? •  No problem. Is it OK like this? 

•  Mohu dostat navíc přikrývku? •  Can I have an extra blanket? 

•  Lituji, všechny bary jou už zavřené. •  Sorry, all bars have already closed. 

•  Ne, nic. •  No, nothing. 

•  Můžete mě vzbudit zítra v 7.00? •  Can you wake me up at seven tomorrow? 

•  Mohu si tady koupit nějakého průvodce? •  Can I buy a guide somewhere here? 
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•  Není. Snídaně stojí deset euro navíc. •  No it is not. Breakfast is 10 € extra. 

•  Restaurace zavírá o půlnoci. •  The restaurant closes at midnight. 

•  Je možné zaplatit snídani zvlášť? •  Is it possible to pay breakfast separately? 

•  Zkoušel jste ji vypnout a zapnout? •  Have you tried to switch it on and off? 

•  Koupelna je špinavá. •  The bathroom is dirty. 

•  Děkujeme za příjemný pobyt. •  Thank you for the pleasant stay. 

•  Jsou v okolí nějaké hotely? •  Are there any hotels near here? 

•  Kolik stojí pokoj na jednu noc? •  How much is a room for one night? 

•  Jak se jmenujete? •  What is your name? 

•  Přejete si, abych připravil účet? •  Would you like me to prepare a bill? 

•  Máte pokoj číslo 27. •  Your room number is 27. 

•  Kde je schodiště? •  Where is the staircase? 

•  V centru je kryté parkování. •  There is an indoor parking in the centre. 

•  Jen tuto noc. •  Just this night. 

•  Můžete připravit fakturu, prosím? •  Can you prepare the invoice, please? 

•  Podívám se, co mohu udělat. •  I´ll see what I can do. 

•  Ano, parkování je zdarma. •  Yes, parking is free. 

•  Mohu dostat pokoj pro dva na dvě noci? •  Can I get a double room for two nights? 

•  Díky. Kde je výtah? •  Thanks. Where is the lift? 

•  V okolí je několik dobrých restaurací. Jaké jídlo •  There are several good restaurants near here. 
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máte rádi? What kind of food do you like? 

•  Samozřejmě. Vzbuzení ráno v sedm. •  Of course. A wake-up call for tommorow 

seven. 

•  Měl jste něco z minibaru? •  Did you have anything from the minibar? 

•  Šedesát euro, sedmdesát euro se snídaní. •  Sixty euros, seventy euros with breakfast. 

•  Od kolika hodin se podává snídaně? •  What time do you start serving breakfast? 

•  Televize nefunguje. •  The television doesn´t work. 

•  V okolí je několik hotelů. •  There are several hostels in the neigbourhood. 

•  Hned posílám do vašeho pokoje instalatéra. •  I am sending a plumber to your room right 

away. 

•  Jeďte výtahem do třetího patra a pak doleva. •  Take the lift to the third floor and then to the 

left. 

•  Lituji, jsme zcela obsazeni. •  I am sorry, but we are fully booked. 

•  Jak se nejlépe dostaneme do centra? •  What is the best way to get to the centre? 

•  Nemáme, ale zeptejte se vedle. •  We do not, but ask next door. 

•  Doufáme, že vás opět brzy uvidíme. •  We hope to see you again soon. 

•  Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? •  How much is a double room? 

•  Samořejmě, připravím dva účty. •  Of course. I will prepare two bills then. 

•  Je v okolí nějaký hudební bar? •  Is there a music bar in this area? 

•  Děkuji, doufám, že budu. •  Thank you, I hope I will. 

•  Mohu dostat navíc polštář? •  Can I have an extra pillow? 
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•  Je možné vystavit fakturu a nezmiňovat 

snídani? 

•  Is it possible to issue the invoice without 

mentioning breakfast on it? 

•  Na kterém patře to je? •  What floor is it on? 

•  Jak dlouho zůstanete? •  How long are you going to stay? 

•  Zítra ráno se odhlašujeme. •  We are checking out tomorrow. 

•  Na dně skříně jsou nějaké extra polštáře. •  There are some extra pillows at the bottom of 

the wardrobe. 

•  Požádám pokojovou službu, aby vám přikrývku 

hned přinesla. 

•  I will have the roomservice to bring the blanket 

to you right away. 

•  Platíte kartou nebo v hotovosti? •  Will you pay by card or in cash? 

•  Snídaně se podává od sedmi do jedenácti. •  The breakfast is served from 7 to 11. 

•  Co přesně hledáte? •  What exactly are you looking for? 

•  Hledám levnější ubytování. •  I´m looking for some cheaper accommodation. 

•  Kde je hotel Avion? •  Where is the hotel Avion? 

•  Jede k hotelu metro? •  Does the underground go to the hotel? 

•  Ne, musíte jet autobusem. •  No, you have to take a bus. 

•  Je v okolí někde plavecký bazén? •  Is there a swimming pool near here? 

•  Je v okolí nějaké kino? •  is there a cinema in this area? 

•  Kino je v nákupním centru zvaném Čtyři řeky. •  There is a cinema in the mall called Four rivers 

•  Je tady někde wifi? •  Is there a wifi available somewhere? 

•  Kde se podává snídaně? •  Where do you serve breakfast? 
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•  Mohu dostat pokoj pro jednoho jen pro dnešní 

noc? 

•  Can I get a single room just for tonight? 

•  Máte plán města, prosím? •  Do you have a city map, please? 

•  Buď můžete jít pěšky nebo jet taxíkem. •  You can either walk or take a taxi. 

•  To je mi líto. Pokojská hned přijde. •  I am sorry. A maid will be with you right away. 

•  Je tady v okolí někde parkoviště? •  Is there a car park near here? 

•  Můžeme tady jít někam jinam? •  Is there somewhere else we could go? 

•  Klimatizace nejde vypnout. •  I can´t switch off the air conditioning. 

•  Váš pokoj je v prvním patře. •  Your room is on the first floor. 

•  Povlečení je špinavé. •  The linen is dirty. 

•  Dejte mi vteřinku, prosím. •  Just give me a sec, please. 

•  Je to pět kilometrů od letiště. Měl byste si vzít 

taxi. 

•  It is five km from the airport. You should take a 

taxi. 

•  Je v ceně zarnuto parkoviště? •  Is parking included in the price? 

•  Mějte příjemný pobyt. •  Have a nice stay. 

•  Zaplatím kreditní kartou. •  I will pay by credit card. 

•  Jakou cenovou úroveň hledáte? •  What price level are you looking for? 

•  Snídaně se podává v jídelně za recepcí. •  Breakfast is served in the dining room behind 

the reception 

•  V kolik hodin zavírá hotelová restaurace? •  What time does the hotel restaurant close? 
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Čas - lekce první – poslouchejte! 

•  When does the spring begin? •  Kdy začíná jaro? 

•  What time do you have lunch? •  V kolik hodin obědváš? 

•  What time do you go to bed? •  V kolik hodin chodíš spát? 

•  When were you born? •  Kdy jsi se narodil? 

•  Can we meet on Sunday evening? •  Můžeme se potkat v neděli večer? 

•  Can I come on Saturday? •  Mohu přijít v sobotu? 

•  What time is it? •  Kolik je hodin? 

•  What time do you have dinner? •  V kolik hodin večeříš? 

•  What date is it today? •  Jaké je dnes datum? 

•  Come on Thursday. •  Přijď ve čtvrtek. 

•  When did it happen? •  Kdy se to stalo? 

•  The match is on Wednesday. •  Zápas je ve středu. 

•  When was your younger brother born? •  Kdy se narodil tvůj mladší bratr? 

•  When was he born? •  Kdy se narodil? 

•  When do you go out? •  Kdy chodíte ven? 

•  What time do you get up? •  V kolik hodin vstáváš? 

•  See you on Monday. •  Uvidíme se v pondělí. 

•  What time do you finish work? •  V kolik hodin končíš práci? 

•  What is the day today? •  Jaký je dnes den? 
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•  When will you see him? •  Kdy ho uvidíš? 
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Čas - lekce druhá – přeložte! 

 

•  V kolik hodin večeříš? •  What time do you have dinner? 

•  Jaké je dnes datum? •  What date is it today? 

•  V kolik hodin chodíš spát? •  What time do you go to bed? 

•  Můžeme se potkat v neděli večer? •  Can we meet on Sunday evening? 

•  Zápas je ve středu. •  The match is on Wednesday. 

•  Kolik je hodin? •  What time is it? 

•  Kdy se narodil? •  When was he born? 

•  Kdy začíná jaro? •  When does the spring begin? 

•  Kdy chodíte ven? •  When do you go out? 

•  Kdy se to stalo? •  When did it happen? 

•  Kdy se narodil tvůj mladší bratr? •  When was your younger brother born? 

•  Mohu přijít v sobotu? •  Can I come on Saturday? 

•  V kolik hodin končíš práci? •  What time do you finish work? 

•  V kolik hodin vstáváš? •  What time do you get up? 

•  Kdy jsi se narodil? •  When were you born? 

•  Přijď ve čtvrtek. •  Come on Thursday. 

•  Jaký je dnes den? •  What is the day today? 

•  V kolik hodin obědváš? •  What time do you have lunch? 
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•  Uvidíme se v pondělí. •  See you on Monday. 

•  Kdy ho uvidíš? •  When will you see him? 
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Čas - lekce třetí – poslouchejte! 

 

•  It happened in January. •  Stalo se to v lednu. 

•  He was born in February. •  Narodil se v únoru. 

•  Today is 25th of January. •  Dnes je dvacátého pátého ledna. 

•  I have dinner at seven p.m. •  Večeřím v sedm večer. 

•  I go to bed before midnight. •  Chodím spát před půlnocí. 

•  Thursday´s fine for me, thanks. •  Čtvrtek je pro mě OK, díky. 

•  OK, see you on Monday. •  Dobře, uvidíme se v pondělí. 

•  He was born in 1987. •  Narodil se v roce 1987. 

•  I have lunch at eleven. •  Obědvám v jedenáct. 

•  Saturday´s not good, I am afraid. •  Sobota není dobrá, obávám se. 

•  We usually go out on Friday night. •  Obvykle chodíme ven v pátek večer. 

•  The spring begins in March. •  Jaro začíná v březnu. 

•  On Wednesday? Really? •  Ve středu? Opravdu? 

•  I finish work at a quarter past four. •  Končím práci ve čtvrt na pět. 

•  I get up at six in the morning. •  Vstávám v šest ráno. 

•  I was born in 1981. •  Narodil jsem se v roce 1981. 

•  Today is Monday 25th. •  Dnes je pondělí dvacátého pátého. 

•  It is almost noon. •  Je téměř poledne. 
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•  I will see him on Tuesday. •  Uvidím ho v úterý. 
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Čas - lekce čtvrtá – přeložte! 

 

•  Narodil jsem se v roce 1981. •  I was born in 1981. 

•  Stalo se to v lednu. •  It happened in January. 

•  Čtvrtek je pro mě OK, díky. •  Thursday´s fine for me, thanks. 

•  Vstávám v šest ráno. •  I get up at six in the morning. 

•  Narodil se v roce 1987. •  He was born in 1987. 

•  Je téměř poledne. •  It is almost noon. 

•  Večeřím v sedm večer. •  I have dinner at seven p.m. 

•  Sobota není dobrá, obávám se. •  Saturday´s not good, I am afraid. 

•  Chodím spát před půlnocí. •  I go to bed before midnight. 

•  Dnes je pondělí dvacátého pátého. •  Today is Monday 25th. 

•  Obědvám v jedenáct. •  I have lunch at eleven. 

•  Dobře, uvidíme se v pondělí. •  OK, see you on Monday. 

•  Ve středu? Opravdu? •  On Wednesday? Really? 

•  Končím práci ve čtvrt na pět. •  I finish work at a quarter past four. 

•  Narodil se v únoru. •  He was born in February. 

•  Dnes je dvacátého pátého ledna. •  Today is 25th of January. 

•  Jaro začíná v březnu. •  The spring begins in March. 

•  Obvykle chodíme ven v pátek večer. •  We usually go out on Friday night. 
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•  Uvidím ho v úterý. •  I will see him on Tuesday. 

 

 

Čas - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

 

•  Uvidíme se v pondělí. •  See you on Monday. 

•  Dobře, uvidíme se v pondělí. •  OK, see you on Monday. 

•  Jaké je dnes datum? •  What date is it today? 

•  Dnes je dvacátého pátého ledna. •  Today is 25th of January. 

•  Jaký je dnes den? •  What is the day today? 

•  Dnes je pondělí dvacátého pátého. •  Today is Monday 25th. 

•  Kdy se narodil? •  When was he born? 

•  Narodil se v únoru. •  He was born in February. 

•  Kdy se narodil tvůj mladší bratr? •  When was your younger brother born? 

•  Narodil se v roce 1987. •  He was born in 1987. 

•  Kdy jsi se narodil? •  When were you born? 

•  Narodil jsem se v roce 1981. •  I was born in 1981. 

•  Mohu přijít v sobotu? •  Can I come on Saturday? 

•  Sobota není dobrá, obávám se. •  Saturday´s not good, I am afraid. 

•  Přijď ve čtvrtek. •  Come on Thursday. 

•  Čtvrtek je pro mě OK, díky. •  Thursday´s fine for me, thanks. 
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•  Zápas je ve středu. •  The match is on Wednesday. 

•  Ve středu? Opravdu? •  On Wednesday? Really? 

•  V kolik hodin končíš práci? •  What time do you finish work? 

•  Končím práci ve čtvrt na pět. •  I finish work at a quarter past four. 

•  V kolik hodin vstáváš? •  What time do you get up? 

•  Vstávám v šest ráno. •  I get up at six in the morning. 

•  V kolik hodin chodíš spát? •  What time do you go to bed? 

•  Chodím spát před půlnocí. •  I go to bed before midnight. 

•  V kolik hodin večeříš? •  What time do you have dinner? 

•  Večeřím v sedm večer. •  I have dinner at seven p.m. 

•  V kolik hodin obědváš? •  What time do you have lunch? 

•  Obědvám v jedenáct. •  I have lunch at eleven. 

•  Kolik je hodin? •  What time is it? 

•  Je téměř poledne. •  It is almost noon. 

•  Kdy se to stalo? •  When did it happen? 

•  Stalo se to v lednu. •  It happened in January. 

•  Kdy chodíte ven? •  When do you go out? 

•  Obvykle chodíme ven v pátek večer. •  We usually go out on Friday night. 

•  Kdy začíná jaro? •  When does the spring begin? 
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•  Jaro začíná v březnu. •  The spring begins in March. 

•  Kdy ho uvidíš? •  When will you see him? 

•  Uvidím ho v úterý. •  I will see him on Tuesday. 
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Čas – karty 

See you on Monday. OK, see you on Monday. What date is it today? 

Today is 25th of January. What is the day today? Today is Monday 25th. 

When was he born? He was born in February. 
When was your younger 

brother born? 

He was born in 1987. When were you born? I was born in 1981. 

Can we meet on Sunday 
evening? 

I am afraid I can´t. Sunday´s 
not good. 

Can I come on Saturday? 

Saturday´s not good, I am 
afraid. 

Come on Thursday. 
Thursday´s fine for me, 

thanks. 

1  
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Jaké je dnes datum? Dobře, uvidíme se v pondělí. Uvidíme se v pondělí. 

Dnes je pondělí dvacátého 
pátého. 

Jaký je dnes den? 
Dnes je dvacátého pátého 

ledna. 

Kdy se narodil tvůj mladší 
bratr? 

Narodil se v únoru. Kdy se narodil? 

Narodil jsem se v roce 1981. Kdy jsi se narodil? Narodil se v roce 1987. 

Mohu přijít v sobotu? Obávám se, že nemohu. 
Můžeme se potkat v neděli 

večer? 

Čtvrtek je pro mě OK, díky. Přijď ve čtvrtek. 
Sobota není dobrá, obávám 

se. 

2  
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The match is on Wednesday. On Wednesday? Really? 
What time do you finish 

work? 

I finish work at a quarter past 
four. 

What time do you get up? I get up at six in the morning. 

What time do you go to bed? I go to bed before midnight. 
What time do you have 

dinner? 

I have dinner at seven p.m. 
What time do you have 

lunch? 
I have lunch at eleven. 

What time is it? It is almost noon. When did it happen? 

It happened in January. When do you go out? 
We usually go out on Friday 

night. 

3  
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V kolik hodin končíš práci? Ve středu? Opravdu? Zápas je ve středu. 

Vstávám v šest ráno. V kolik hodin vstáváš? Končím práci ve čtvrt na pět. 

V kolik hodin večeříš? Chodím spát před půlnocí. V kolik hodin chodíš spát? 

Obědvám v jedenáct. V kolik hodin obědváš? Večeřím v sedm večer. 

Kdy se to stalo? Je téměř poledne. Kolik je hodin? 

Obvykle chodíme ven v pátek 
večer. 

Kdy chodíte ven? Stalo se to v lednu. 

4  
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When does the spring begin? The spring begins in March. When will you see him? 

I will see him on Tuesday. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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Kdy ho uvidíš? Jaro začíná v březnu. Kdy začíná jaro? 

-  -  Uvidím ho v úterý. 

6  
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Čas – test 

 

•  Obědvám v jedenáct. ................................................................. 

•  Uvidím ho v úterý. ................................................................. 

•  Jaro začíná v březnu. ................................................................. 

•  Večeřím v sedm večer. ................................................................. 

•  Narodil se v únoru. ................................................................. 

•  Kdy se to stalo? ................................................................. 

•  Kdy ho uvidíš? ................................................................. 

•  Stalo se to v lednu. ................................................................. 

•  Mohu přijít v sobotu? ................................................................. 

•  Kolik je hodin? ................................................................. 

•  Obávám se, že nemohu. ................................................................. 

•  V kolik hodin chodíš spát? ................................................................. 

•  Vstávám v šest ráno. ................................................................. 

•  Jaký je dnes den? ................................................................. 

•  Narodil se v roce 1987. ................................................................. 

•  Jaké je dnes datum? ................................................................. 

•  Dnes je dvacátého pátého ledna. ................................................................. 

•  V kolik hodin večeříš? ................................................................. 
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•  Kdy začíná jaro? ................................................................. 

•  Přijď ve čtvrtek. ................................................................. 

•  Uvidíme se v pondělí. ................................................................. 

•  Můžeme se potkat v neděli večer? ................................................................. 

•  Je téměř poledne. ................................................................. 

•  Kdy se narodil tvůj mladší bratr? ................................................................. 

•  Kdy se narodil? ................................................................. 

•  Zápas je ve středu. ................................................................. 

•  Narodil jsem se v roce 1981. ................................................................. 

•  Sobota není dobrá, obávám se. ................................................................. 

•  Dnes je pondělí dvacátého pátého. ................................................................. 

•  V kolik hodin obědváš? ................................................................. 

•  Kdy chodíte ven? ................................................................. 

•  Kdy jsi se narodil? ................................................................. 

•  V kolik hodin končíš práci? ................................................................. 

•  Končím práci ve čtvrt na pět. ................................................................. 

•  Obvykle chodíme ven v pátek večer. ................................................................. 

•  Ve středu? Opravdu? ................................................................. 

•  Dobře, uvidíme se v pondělí. ................................................................. 
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•  Chodím spát před půlnocí. ................................................................. 

•  V kolik hodin vstáváš? ................................................................. 

•  Čtvrtek je pro mě OK, díky. ................................................................. 
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Čas - test – řešení 

•  Obědvám v jedenáct. •  I have lunch at eleven. 

•  Uvidím ho v úterý. •  I will see him on Tuesday. 

•  Jaro začíná v březnu. •  The spring begins in March. 

•  Večeřím v sedm večer. •  I have dinner at seven p.m. 

•  Narodil se v únoru. •  He was born in February. 

•  Kdy se to stalo? •  When did it happen? 

•  Kdy ho uvidíš? •  When will you see him? 

•  Stalo se to v lednu. •  It happened in January. 

•  Mohu přijít v sobotu? •  Can I come on Saturday? 

•  Kolik je hodin? •  What time is it? 

•  Obávám se, že nemohu. •  I am afraid I can´t. Sunday´s not good. 

•  V kolik hodin chodíš spát? •  What time do you go to bed? 

•  Vstávám v šest ráno. •  I get up at six in the morning. 

•  Jaký je dnes den? •  What is the day today? 

•  Narodil se v roce 1987. •  He was born in 1987. 

•  Jaké je dnes datum? •  What date is it today? 

•  Dnes je dvacátého pátého ledna. •  Today is 25th of January. 

•  V kolik hodin večeříš? •  What time do you have dinner? 

•  Kdy začíná jaro? •  When does the spring begin? 
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•  Přijď ve čtvrtek. •  Come on Thursday. 

•  Uvidíme se v pondělí. •  See you on Monday. 

•  Můžeme se potkat v neděli večer? •  Can we meet on Sunday evening? 

•  Je téměř poledne. •  It is almost noon. 

•  Kdy se narodil tvůj mladší bratr? •  When was your younger brother born? 

•  Kdy se narodil? •  When was he born? 

•  Zápas je ve středu. •  The match is on Wednesday. 

•  Narodil jsem se v roce 1981. •  I was born in 1981. 

•  Sobota není dobrá, obávám se. •  Saturday´s not good, I am afraid. 

•  Dnes je pondělí dvacátého pátého. •  Today is Monday 25th. 

•  V kolik hodin obědváš? •  What time do you have lunch? 

•  Kdy chodíte ven? •  When do you go out? 

•  Kdy jsi se narodil? •  When were you born? 

•  V kolik hodin končíš práci? •  What time do you finish work? 

•  Končím práci ve čtvrt na pět. •  I finish work at a quarter past four. 

•  Obvykle chodíme ven v pátek večer. •  We usually go out on Friday night. 

•  Ve středu? Opravdu? •  On Wednesday? Really? 

•  Dobře, uvidíme se v pondělí. •  OK, see you on Monday. 

•  Chodím spát před půlnocí. •  I go to bed before midnight. 
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•  V kolik hodin vstáváš? •  What time do you get up? 

•  Čtvrtek je pro mě OK, díky. •  Thursday´s fine for me, thanks. 
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Nakupování - lekce první – poslouchejte! 
 

•  I´m looking for a book called "Timeline". •  Sháním knihu "Timeline" 

•  Can I try the jacket on? •  Mohu si vyzkoušet tu bundu? 

•  Can I try these trousers on? •  Mohu si vyzkoušet ty kalhoty? 

•  What size is it? •  Jaká je to velikost? 

•  Can I get a receipt? •  Mohu dostat účet? 

•  Where is the book/DVD department? •  Kde je oddělení knih/DVD? 

•  I´d like that book. •  Rád bych tamtu knihu. 

•  Can you help me? •  Můžete mi pomoci? 

•  Is there a drugstore around? •  Je tu někde lékárna? 

•  Where can I try it on? •  Kde si to mohu vyzkoušet? 

•  I´m looking for a movie called Vanilla sky. •  Sháním film Vanilkové nebe 

•  Can I try this shirt on? •  Mohu si vyzkoušet tu košili? 

•  I´ll pay by card. •  Platím kartou. 

•  Don´t you have a smaller size? •  Nemáte menší? 

•  Don´t you have a bigger size? •  Nemáte větší? 

•  Don´t you have something cheaper? •  Nemáte levnější? 

•  What guarantee does it have? •  Jaká je na tom záruka? 

•  I´d like to buy a pair of trousers. •  Rád bych si koupil kalhoty. 
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•  I´d like to buy a shirt. •  Rád bych si koupil košili. 

•  I´d like to buy a T-shirt. •  Rád bych si koupil tričko. 

•  I´ll take it, thank you. •  Vezmu si to, děkuji. 

•  Where is the clothing department? •  Kde je oddělení oblečení? 

•  How do I look? •  Jak vypadám? 

•  How does it suit me? •  Jak mi sluší? 

•  Can I help you? •  Mohu Vám pomoci? 

•  I´ll pay cash. •  Platím hotově. 

•  I´m looking for a book about Oxford. •  Sháním nějakou knihu o Oxfordu. 

•  Will you pay by card or cash? •  Platíte kartou, nebo hotově? 

•  Don´t you have another colour? •  Nemáte jinou barvu? 

•  Can I get a bag, please? •  Mohu dostat tašku? 

•  You look great. •  Vypadáte báječně. 
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Nakupování - lekce druhá – přeložte! 

 

•  Nemáte levnější? •  Don´t you have something cheaper? 

•  Platím kartou. •  I´ll pay by card. 

•  Rád bych si koupil košili. •  I´d like to buy a shirt. 

•  Vezmu si to, děkuji. •  I´ll take it, thank you. 

•  Mohu si vyzkoušet ty kalhoty? •  Can I try these trousers on? 

•  Platíte kartou, nebo hotově? •  Will you pay by card or cash? 

•  Nemáte větší? •  Don´t you have a bigger size? 

•  Mohu dostat tašku? •  Can I get a bag, please? 

•  Sháním knihu "Timeline" •  I´m looking for a book called "Timeline". 

•  Nemáte menší? •  Don´t you have a smaller size? 

•  Rád bych si koupil kalhoty. •  I´d like to buy a pair of trousers. 

•  Sháním film Vanilkové nebe •  I´m looking for a movie called Vanilla sky. 

•  Rád bych si koupil tričko. •  I´d like to buy a T-shirt. 

•  Je tu někde lékárna? •  Is there a drugstore around? 

•  Rád bych tamtu knihu. •  I´d like that book. 

•  Platím hotově. •  I´ll pay cash. 

•  Jaká je to velikost? •  What size is it? 

•  Kde je oddělení oblečení? •  Where is the clothing department? 
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•  Mohu si vyzkoušet tu košili? •  Can I try this shirt on? 

•  Kde je oddělení knih/DVD? •  Where is the book/DVD department? 

•  Jak mi sluší? •  How does it suit me? 

•  Nemáte jinou barvu? •  Don´t you have another colour? 

•  Mohu Vám pomoci? •  Can I help you? 

•  Můžete mi pomoci? •  Can you help me? 

•  Jak vypadám? •  How do I look? 

•  Sháním nějakou knihu o Oxfordu. •  I´m looking for a book about Oxford. 

•  Jaká je na tom záruka? •  What guarantee does it have? 

•  Mohu dostat účet? •  Can I get a receipt? 

•  Mohu si vyzkoušet tu bundu? •  Can I try the jacket on? 

•  Kde si to mohu vyzkoušet? •  Where can I try it on? 

•  Vypadáte báječně. •  You look great. 
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Nakupování - lekce třetí – poslouchejte! 

•  The drugstore is on the ground floor. •  Lékárna je v přízemí. 

•  Of course. We have even bigger ones in case 

this does not fit. 

•  Samozřejmě. Máme i větší, pokud by toto 

nesedělo. 

•  What size? Let me guess .. 44? •  Jakou velikost? Nechte mě hádat…44? 

•  Plastic or paper? •  Plastovou nebo papírovou? 

•  It suits you. •  Sluší Vám to. 

•  Of course, I´ll be right with you. •  Samozřejmě, hned jsem u vás. 

•  Sorry, this is the only colour we have. •  Promiňte, to je jediná barva, kterou máme. 

•  The changing cabins are over there. •  Kabinky jsou tamhle. 

•  By whom? •  Kdo ji napsal? 

•  Yes, the cabins are over there. •  Ano, kabinky jsou tamhle. 

•  Are you looking for formal or informal 

clothing? 

•  Hledáte formální nebo neformální oblečení? 

•  Here you are. But this is volume 2, I am afraid 

we do not have volume 1. 

•  Tady máte.Tohle je ale druhý díl, obávám se, že 

nemáme první díl. 

•  We´ve got two shirts for the price of one. •  Máme dvě košile za cenu jedné. 

•  I think there is one even cheaper. Let me have 

a look. 

•  Myslím že tam je ještě jeden levnější. Podívám 

se. 

•  Two years plus you can purchase two years 

extra. 

•  Dva roky a můžete si koupit dva roky navíc. 

•  Unfortunately we do not sell books here. •  Bohužel tady neprodáváme knihy. 

•  Let me take a look. •  Dovolte, ať se podívám. 
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•  Very well. I´ll be right back with your receipt. •  Dobře. Budu hned zpátky s vaší stvrzenkou. 

•  It suits you fine. •  Sluší ti to. 

•  By card, if you do not mind. •  Kartou, pokud to nevadí. 

•  Very well. Pick it up at the cash desk, please. •  Dobře. Vyzvedněte si to u pokladny, prosím. 

•  Of course, but do wear a t-shirt when (you´re) 

trying it on. 

•  Ano, ale mějte na sobě tričko, jak ji budete 

zkoušet. 

•  Are you interested more in a guide or in a 

history? 

•  Tajímá vás více průvodce nebo historie? 

•  Are you looking for jeans? •  Hledáte džíny? 

•  Thanks, I´m just looking. •  Děkuji, jen se dívám. 

•  Here you are. And your card. •  Tady máte. A Vaše karta. 

•  Sorry, this one is the biggest we have. •  Promiňte, tahle je největší co máme. 

•  I don´t know. 43 is my guess. •  Nevím. Hádám 43. 

•  We haven´t had this one for quite some time. •  Ten už nemáme poměrně dlouho. 

•  Well thank you. I´ll take it. •  No děkuji. Vezmu si to. 
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Nakupování - lekce čtvrtá – přeložte! 

 

•  Promiňte, to je jediná barva, kterou máme. •  Sorry, this is the only colour we have. 

•  Tajímá vás více průvodce nebo historie? •  Are you interested more in a guide or in a 

history? 

•  Tady máte.Tohle je ale druhý díl, obávám se, že 

nemáme první díl. 

•  Here you are.But this is volume 2, I am afraid 

we do not have volume 1 

•  Dobře. Budu hned zpátky s vaší stvrzenkou. •  Very well. I´ll be right back with your receipt. 

•  Samozřejmě. Máme i větší, pokud by toto 

nesedělo. 

•  Of course. We have even bigger ones in case 

this does not fit. 

•  Hledáte džíny? •  Are you looking for jeans? 

•  Sluší ti to. •  It suits you fine. 

•  Plastovou nebo papírovou? •  Plastic or paper? 

•  Kartou, pokud to nevadí. •  By card, if you do not mind. 

•  Tady máte. A Vaše karta. •  Here you are. And your card. 

•  Dobře. Vyzvedněte si to u pokladny, prosím. •  Very well. Pick it up at the cash desk, please. 

•  Kabinky jsou tamhle. •  The changing cabins are over there. 

•  Myslím že tam je ještě jeden levnější. Podívám 

se. 

•  I think there is one even cheaper. Let me have 

a look. 

•  Hledáte formální nebo neformální oblečení? •  Are you looking for formal or informal 

clothing? 

•  Bohužel tady neprodáváme knihy. •  Unfortunately we do not sell books here. 

•  Ano, ale mějte na sobě tričko, jak ji budete 

zkoušet. 

•  Of course, but do wear a t-shirt when trying it 

on. 
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•  Sluší Vám to. •  It suits you. 

•  Nevím. Hádám 43. •  I don´t know. 43 is my guess. 

•  Samozřejmě, hned jsem u vás. •  Of course, I´ll be right with you. 

•  Ten už nemáme poměrně dlouho. •  We haven´t had this one for quite some time. 

•  Máme dvě košile za cenu jedné. •  We´ve got two shirts for the price of one. 

•  Promiňte, tahle je největší co máme. •  Sorry, this one is the biggest we have. 

•  Děkuji, jen se dívám. •  Thanks, I´m just looking. 

•  Dovolte, ať se podívám. •  Let me take a look. 

•  Kdo ji napsal? •  By whom? 

•  Jakou velikost? Nechte mě hádat…44? •  What size? Let me guess .. 44? 

•  Ano, kabinky jsou tamhle. •  Yes, the cabins are over there. 

•  Lékárna je v přízemí. •  The drugstore is on the ground floor. 

•  Dva roky a můžete si koupit dva roky navíc. •  Two years plus you can purchase two years 

extra. 

•  No děkuji. Vezmu si to. •  Well thank you. I´ll take it. 
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Nakupování - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

•  Rád bych si koupil košili. •  I´d like to buy a shirt. 

•  Jakou velikost? Nechte mě hádat…44? •  What size? Let me guess .. 44? 

•  Rád bych si koupil tričko. •  I´d like to buy a T-shirt. 

•  Máme dvě košile za cenu jedné. •  We´ve got two shirts for the price of one. 

•  Jaká je to velikost? •  What size is it? 

•  Nevím. Hádám 43. •  I don´t know. 43 is my guess. 

•  Jak vypadám? •  How do I look? 

•  Sluší Vám to. •  It suits you. 

•  Jak mi sluší? •  How does it suit me? 

•  Sluší ti to. •  It suits you fine. 

•  Sháním nějakou knihu o Oxfordu. •  I´m looking for a book about Oxford. 

•  Tajímá vás více průvodce nebo historie? •  Are you interested more in a guide or in a 

history? 

•  Sháním knihu "Timeline" •  I´m looking for a book called "Timeline". 

•  Kdo ji napsal? •  By whom? 

•  Sháním film Vanilkové nebe •  I´m looking for a movie called Vanilla sky. 

•  Ten už nemáme poměrně dlouho. •  We haven´t had this one for quite some time. 

•  Nemáte větší? •  Don´t you have a bigger size? 

•  Promiňte, tahle je největší co máme. •  Sorry, this one is the biggest we have. 

•  Nemáte menší? •  Don´t you have a smaller size? 
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•  Dovolte, ať se podívám. •  Let me take a look. 

•  Nemáte jinou barvu? •  Don´t you have another colour? 

•  Promiňte, to je jediná barva, kterou máme. •  Sorry, this is the only colour we have. 

•  Nemáte levnější? •  Don´t you have something cheaper? 

•  Myslím že tam je ještě jeden levnější. Podívám 

se. 

•  I think there is one even cheaper. Let me have 

a look. 

•  Mohu si vyzkoušet tu bundu? •  Can I try the jacket on? 

•  Samozřejmě. Máme i větší, pokud by toto 

nesedělo. 

•  Of course. We have even bigger ones in case 

this does not fit. 

•  Mohu si vyzkoušet ty kalhoty? •  Can I try these trousers on? 

•  Ano, kabinky jsou tamhle. •  Yes, the cabins are over there. 

•  Mohu si vyzkoušet tu košili? •  Can I try this shirt on? 

•  Ano, ale mějte na sobě tričko, jak ji budete 

zkoušet. 

•  Of course, but do wear a t-shirt when trying it 

on. 

•  Můžete mi pomoci? •  Can you help me? 

•  Samozřejmě, hned jsem u vás. •  Of course, I´ll be right with you. 

•  Platím hotově. •  I´ll pay cash. 

•  Dobře. Budu hned zpátky s vaší stvrzenkou. •  Very well. I´ll be right back with your receipt. 

•  Mohu dostat tašku? •  Can I get a bag, please? 

•  Plastovou nebo papírovou? •  Plastic or paper? 

•  Mohu dostat účet? •  Can I get a receipt? 
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•  Tady máte. A Vaše karta. •  Here you are. And your card. 

•  Mohu Vám pomoci? •  Can I help you? 

•  Děkuji, jen se dívám. •  Thanks, I´m just looking. 

•  Rád bych tamtu knihu. •  I´d like that book. 

•  Tady máte.Tohle je ale druhý díl, obávám se, že 

nemáme první díl. 

•  Here you are.But this is volume 2, I am afraid 

we do not have volume 1 

•  Rád bych si koupil kalhoty. •  I´d like to buy a pair of trousers. 

•  Hledáte džíny? •  Are you looking for jeans? 

•  Vezmu si to, děkuji. •  I´ll take it, thank you. 

•  Dobře. Vyzvedněte si to u pokladny, prosím. •  Very well. Pick it up at the cash desk, please. 

•  Je tu někde lékárna? •  Is there a drugstore around? 

•  Lékárna je v přízemí. •  The drugstore is on the ground floor. 

•  Jaká je na tom záruka? •  What guarantee does it have? 

•  Dva roky a můžete si koupit dva roky navíc. •  Two years plus you can purchase two years 

extra. 

•  Kde si to mohu vyzkoušet? •  Where can I try it on? 

•  Kabinky jsou tamhle. •  The changing cabins are over there. 

•  Kde je oddělení knih/DVD? •  Where is the book/DVD department? 

•  Bohužel tady neprodáváme knihy. •  Unfortunately we do not sell books here. 

•  Kde je oddělení oblečení? •  Where is the clothing department? 

•  Hledáte formální nebo neformální oblečení? •  Are you looking for formal or informal 
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clothing? 

•  Platíte kartou, nebo hotově? •  Will you pay by card or cash? 

•  Kartou, pokud to nevadí. •  By card, if you do not mind. 

•  Vypadáte báječně. •  You look great. 

•  No děkuji. Vezmu si to. •  Well thank you. I´ll take it. 
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Nakupování – karty 

I´d like to buy a shirt. 
What size? Let me guess .. 

44? 
I´d like to buy a T-shirt. 

We´ve got two shirts for the 
price of one. 

What size is it? I don´t know. 43 is my guess. 

How do I look? It suits you. How does it suit me? 

It suits you fine. 
I´m looking for a book about 

Oxford. 
Are you interested more in a 

guide or in a history? 

I´m looking for a book called 
"Timeline". 

By whom? 
I´m looking for a movie 

called Vanilla sky. 

We haven´t had this one for 
quite some time. 

Don´t you have a bigger size? 
Sorry, this one is the biggest 

we have. 

1  
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Rád bych si koupil tričko. 
Jakou velikost? Nechte mě 

hádat…44? 
Rád bych si koupil košili. 

Nevím. Hádám 43. Jaká je to velikost? 
Máme dvě košile za cenu 

jedné. 

Jak mi sluší? Sluší Vám to. Jak vypadám? 

Tajímá vás více průvodce 
nebo historie? 

Sháním nějakou knihu o 
Oxfordu. 

Sluší ti to. 

Sháním film Vanilkové nebe Kdo ji napsal? Sháním knihu "Timeline" 

Promiňte, tahle je největší co 
máme. 

Nemáte větší? 
Ten už nemáme poměrně 

dlouho. 

2  
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Don´t you have a smaller 
size? 

Let me take a look. 
Don´t you have another 

colour? 

Sorry, this is the only colour 
we have. 

Don´t you have something 
cheaper? 

I think there is one even 
cheaper. Let me have a look. 

Can I try the jacket on? 
Of course. We have even 

bigger ones in case this does 
not fit. 

Can I try these trousers on? 

Yes, the cabins are over 
there. 

Can I try this shirt on? 
Of course, but do wear a t-

shirt when trying it on. 

Can you help me? 
Of course, I´ll be right with 

you. 
I´ll pay by card. 

You can pay by card only if 
you buy for more than 15€. 

I´ll pay cash. 
Very well. I´ll be right back 

with your receipt. 

3  
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Nemáte jinou barvu? Dovolte, ať se podívám. Nemáte menší? 

Myslím že tam je ještě jeden 
levnější. Podívám se. 

Nemáte levnější? 
Promiňte, to je jediná barva, 

kterou máme. 

Mohu si vyzkoušet ty 
kalhoty? 

Samozřejmě. Máme i větší, 
pokud by toto nesedělo. 

Mohu si vyzkoušet tu bundu? 

Ano, ale mějte na sobě tričko, 
jak ji budete zkoušet. 

Mohu si vyzkoušet tu košili? Ano, kabinky jsou tamhle. 

Platím kartou. 
Samozřejmě, hned jsem u 

vás. 
Můžete mi pomoci? 

Dobře. Budu hned zpátky s 
vaší stvrzenkou. 

Platím hotově. 
Kartou můžete platit pouze 
pokud koupíte za více než 

15€. 

4  



 292 

 

Can I get a bag, please? Plastic or paper? Can I get a receipt? 

Here you are. And your card. Can I help you? Thanks, I´m just looking. 

I´d like that book. 
Here you are.But this is 

volume 2, I am afraid we do 
not have volume 1 

I´d like to buy a pair of 
trousers. 

Are you looking for jeans? I´ll take it, thank you. 
Very well. Pick it up at the 

cash desk, please. 

Is there a drugstore around? 
The drugstore is on the 

ground floor. 
What guarantee does it have? 

Two years plus you can 
purchase two years extra. 

Where can I try it on? 
The changing cabins are over 

there. 

5  
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Mohu dostat účet? Plastovou nebo papírovou? Mohu dostat tašku? 

Děkuji, jen se dívám. Mohu Vám pomoci? Tady máte. A Vaše karta. 

Rád bych si koupil kalhoty. 
Tady máte.Tohle je ale druhý 
díl, obávám se, že nemáme 

první díl. 
Rád bych tamtu knihu. 

Dobře. Vyzvedněte si to u 
pokladny, prosím. 

Vezmu si to, děkuji. Hledáte džíny? 

Jaká je na tom záruka? Lékárna je v přízemí. Je tu někde lékárna? 

Kabinky jsou tamhle. Kde si to mohu vyzkoušet? 
Dva roky a můžete si koupit 

dva roky navíc. 

6  
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Where is the book/DVD 
department? 

Unfortunately we do not sell 
books here. 

Where is the clothing 
department? 

Are you looking for formal or 
informal clothing? 

Will you pay by card or cash? By card, if you do not mind. 

You look great. Well thank you. I´ll take it. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

7  
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Kde je oddělení oblečení? 
Bohužel tady neprodáváme 

knihy. 
Kde je oddělení knih/DVD? 

Kartou, pokud to nevadí. Platíte kartou, nebo hotově? 
Hledáte formální nebo 
neformální oblečení? 

-  No děkuji. Vezmu si to. Vypadáte báječně. 

8  
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Nakupování – test 

•  Kartou můžete platit pouze pokud koupíte za 

více než 15€. 

................................................................. 

•  Sháním nějakou knihu o Oxfordu. ................................................................. 

•  Hledáte formální nebo neformální oblečení? ................................................................. 

•  Sháním film Vanilkové nebe ................................................................. 

•  Kde si to mohu vyzkoušet? ................................................................. 

•  Bohužel tady neprodáváme knihy. ................................................................. 

•  Hledáte džíny? ................................................................. 

•  Promiňte, to je jediná barva, kterou máme. ................................................................. 

•  Jak mi sluší? ................................................................. 

•  Tajímá vás více průvodce nebo historie? ................................................................. 

•  Dobře. Budu hned zpátky s vaší stvrzenkou. ................................................................. 

•  Rád bych tamtu knihu. ................................................................. 

•  Kartou, pokud to nevadí. ................................................................. 

•  No děkuji. Vezmu si to. ................................................................. 

•  Platíte kartou, nebo hotově? ................................................................. 

•  Tady máte.Tohle je ale druhý díl, obávám se, že 

nemáme první díl. 

................................................................. 

•  Ano, ale mějte na sobě tričko, jak ji budete 

zkoušet. 

................................................................. 

•  Tady máte. A Vaše karta. ................................................................. 
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•  Promiňte, tahle je největší co máme. ................................................................. 

•  Sluší ti to. ................................................................. 

•  Nemáte větší? ................................................................. 

•  Platím hotově. ................................................................. 

•  Můžete mi pomoci? ................................................................. 

•  Dobře. Vyzvedněte si to u pokladny, prosím. ................................................................. 

•  Rád bych si koupil kalhoty. ................................................................. 

•  Jaká je na tom záruka? ................................................................. 

•  Máme dvě košile za cenu jedné. ................................................................. 

•  Rád bych si koupil tričko. ................................................................. 

•  Rád bych si koupil košili. ................................................................. 

•  Mohu dostat tašku? ................................................................. 

•  Děkuji, jen se dívám. ................................................................. 

•  Mohu si vyzkoušet tu košili? ................................................................. 

•  Samozřejmě, hned jsem u vás. ................................................................. 

•  Kabinky jsou tamhle. ................................................................. 

•  Mohu si vyzkoušet tu bundu? ................................................................. 

•  Mohu dostat účet? ................................................................. 

•  Kde je oddělení oblečení? ................................................................. 
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•  Nemáte menší? ................................................................. 

•  Jakou velikost? Nechte mě hádat…44? ................................................................. 

•  Ten už nemáme poměrně dlouho. ................................................................. 

•  Vypadáte báječně. ................................................................. 

•  Samozřejmě. Máme i větší, pokud by toto 

nesedělo. 

................................................................. 

•  Vezmu si to, děkuji. ................................................................. 

•  Je tu někde lékárna? ................................................................. 

•  Platím kartou. ................................................................. 

•  Sháním knihu "Timeline" ................................................................. 

•  Mohu Vám pomoci? ................................................................. 

•  Mohu si vyzkoušet ty kalhoty? ................................................................. 

•  Kde je oddělení knih/DVD? ................................................................. 

•  Jaká je to velikost? ................................................................. 

•  Sluší Vám to. ................................................................. 

•  Jak vypadám? ................................................................. 

•  Ano, kabinky jsou tamhle. ................................................................. 

•  Nemáte jinou barvu? ................................................................. 

•  Nevím. Hádám 43. ................................................................. 

•  Dva roky a můžete si koupit dva roky navíc. ................................................................. 
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•  Myslím že tam je ještě jeden levnější. Podívám 

se. 

................................................................. 

•  Kdo ji napsal? ................................................................. 

•  Nemáte levnější? ................................................................. 

•  Dovolte, ať se podívám. ................................................................. 

•  Lékárna je v přízemí. ................................................................. 

•  Plastovou nebo papírovou? ................................................................. 
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Nakupování - test – řešení 

•  Kartou můžete platit pouze pokud koupíte za 

více než 15€. 

•  You can pay by card only if you buy for more 

than 15€. 

•  Sháním nějakou knihu o Oxfordu. •  I´m looking for a book about Oxford. 

•  Hledáte formální nebo neformální oblečení? •  Are you looking for formal or informal 

clothing? 

•  Sháním film Vanilkové nebe •  I´m looking for a movie called Vanilla sky. 

•  Kde si to mohu vyzkoušet? •  Where can I try it on? 

•  Bohužel tady neprodáváme knihy. •  Unfortunately we do not sell books here. 

•  Hledáte džíny? •  Are you looking for jeans? 

•  Promiňte, to je jediná barva, kterou máme. •  Sorry, this is the only colour we have. 

•  Jak mi sluší? •  How does it suit me? 

•  Tajímá vás více průvodce nebo historie? •  Are you interested more in a guide or in a 

history? 

•  Dobře. Budu hned zpátky s vaší stvrzenkou. •  Very well. I´ll be right back with your receipt. 

•  Rád bych tamtu knihu. •  I´d like that book. 

•  Kartou, pokud to nevadí. •  By card, if you do not mind. 

•  No děkuji. Vezmu si to. •  Well thank you. I´ll take it. 

•  Platíte kartou, nebo hotově? •  Will you pay by card or cash? 

•  Tady máte.Tohle je ale druhý díl, obávám se, že 

nemáme první díl. 

•  Here you are.But this is volume 2, I am afraid 

we do not have volume 1 

•  Ano, ale mějte na sobě tričko, jak ji budete 

zkoušet. 

•  Of course, but do wear a t-shirt when trying it 

on. 
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•  Tady máte. A Vaše karta. •  Here you are. And your card. 

•  Promiňte, tahle je největší co máme. •  Sorry, this one is the biggest we have. 

•  Sluší ti to. •  It suits you fine. 

•  Nemáte větší? •  Don´t you have a bigger size? 

•  Platím hotově. •  I´ll pay cash. 

•  Můžete mi pomoci? •  Can you help me? 

•  Dobře. Vyzvedněte si to u pokladny, prosím. •  Very well. Pick it up at the cash desk, please. 

•  Rád bych si koupil kalhoty. •  I´d like to buy a pair of trousers. 

•  Jaká je na tom záruka? •  What guarantee does it have? 

•  Máme dvě košile za cenu jedné. •  We´ve got two shirts for the price of one. 

•  Rád bych si koupil tričko. •  I´d like to buy a T-shirt. 

•  Rád bych si koupil košili. •  I´d like to buy a shirt. 

•  Mohu dostat tašku? •  Can I get a bag, please? 

•  Děkuji, jen se dívám. •  Thanks, I´m just looking. 

•  Mohu si vyzkoušet tu košili? •  Can I try this shirt on? 

•  Samozřejmě, hned jsem u vás. •  Of course, I´ll be right with you. 

•  Kabinky jsou tamhle. •  The changing cabins are over there. 

•  Mohu si vyzkoušet tu bundu? •  Can I try the jacket on? 

•  Mohu dostat účet? •  Can I get a receipt? 
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•  Kde je oddělení oblečení? •  Where is the clothing department? 

•  Nemáte menší? •  Don´t you have a smaller size? 

•  Jakou velikost? Nechte mě hádat…44? •  What size? Let me guess .. 44? 

•  Ten už nemáme poměrně dlouho. •  We haven´t had this one for quite some time. 

•  Vypadáte báječně. •  You look great. 

•  Samozřejmě. Máme i větší, pokud by toto 

nesedělo. 

•  Of course. We have even bigger ones in case 

this does not fit. 

•  Vezmu si to, děkuji. •  I´ll take it, thank you. 

•  Je tu někde lékárna? •  Is there a drugstore around? 

•  Platím kartou. •  I´ll pay by card. 

•  Sháním knihu "Timeline" •  I´m looking for a book called "Timeline". 

•  Mohu Vám pomoci? •  Can I help you? 

•  Mohu si vyzkoušet ty kalhoty? •  Can I try these trousers on? 

•  Kde je oddělení knih/DVD? •  Where is the book/DVD department? 

•  Jaká je to velikost? •  What size is it? 

•  Sluší Vám to. •  It suits you. 

•  Jak vypadám? •  How do I look? 

•  Ano, kabinky jsou tamhle. •  Yes, the cabins are over there. 

•  Nemáte jinou barvu? •  Don´t you have another colour? 

•  Nevím. Hádám 43. •  I don´t know. 43 is my guess. 
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•  Dva roky a můžete si koupit dva roky navíc. •  Two years plus you can purchase two years 

extra. 

•  Myslím že tam je ještě jeden levnější. Podívám 

se. 

•  I think there is one even cheaper. Let me have 

a look. 

•  Kdo ji napsal? •  By whom? 

•  Nemáte levnější? •  Don´t you have something cheaper? 

•  Dovolte, ať se podívám. •  Let me take a look. 

•  Lékárna je v přízemí. •  The drugstore is on the ground floor. 

•  Plastovou nebo papírovou? •  Plastic or paper? 

 

  



 304 

Na dovolené - lekce první – poslouchejte! 

•  Is this your first visit here? •  Jste tady poprvé? 

•  Would you like to play with us? •  Chcete si zahrát s námi? 

•  What is the weather like today? •  Jaké je dnes počasí? 

•  How does the weather forcast look? •  Jak vypadá předpověď počasí? 

•  When are you leaving? •  Kdy odjíždíte? 

•  What do you do? •  Co děláte? 

•  Where are you from? •  Odkud jste?  

•  Do you have any children? •  Máte děti? 

•  Do you like it here? •  Líbí se vám tady? 

•  Are you interested in sightseeing? •  Zajímají vás památky? 

•  How old are you? •  Kolik máte let? Kolik máš let? 

•  Where do you work? •  Kde pracuješ? 

•  I´m sorry I must be going. •  Bohužel, už musím jít. 

•  Please don´t disturb. •  Prosím nerušte. 

•  This is my wife Veronique. •  To je má žena Veronika. 

•  Where are you based? •  Kde bydlíte? 

•  Where do you come from? •  Odkud pocházíš? 

•  This is something you must see. •  Tohle musíte vidět. 

•  Are you married? •  Jste ženatý? 



 305 

•  What are you interested in? •  O co se zajímáte? 

•  What do you like doing? •  Co rád děláte? 

•  What are you doing tonight? •  Co děláte dnes večer? 

•  Can I invite you for a glass of wine? •  Mohu vás pozvat na víno? 

•  What are you here for? Business or pleasure? •  Proč tady jste? 

•  Are you married? •  Jste ženatý? 

•  What do you do? •  Co děláte? (profese) 

•  We´re going to the bar to have something to 

eat. Are you joining us? 

•  Jdeme si do baru něco dát. Jdete s námi? 

•  When were you born? •  Kdy jste se narodil? 

•  Have you been here before?  •  Už jste tu předtím byli? 

•  Can I offer you a cigarette? •  Mohu vám nabídnout cigaretu? 

•  My name is Tomas. •  Jmenuji se Tomas. 

•  What did you study? •  Co jste studoval? 

•  Will you have some wine with us? •  Dáte si s námi víno? 

•  Any tips for evenings? •  Nějaké tipy na večer? 

•  Excuse me, I´ve overheard your name. •  Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. 

•  What´s your name? •  Jak se jmenujete? 

•  What is worth seeing? •  Co tady stojí za vidění? 

•  I hope I am not interrupting. •  Doufám, že neruším. 
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•  Won´t you really join us?. •  Opravdu se k nám nepřipojíte? 

•  Where were you born? •  Kde jste se narodil? 

•  Do you want to join us?  •  Chcete se k nám přidat? 

•  Are you here on business? •  Jste tady služebně? 

•  Have you been here before?  •  Už jste tu byli?  

•  How long have you been here? •  Jak dlouho tady jste? 

•  I have a wonderfull offer for you. •  Mám pro vás skvělou nabídku. 

•  Would you mind my smoking here? •  Bude vám vadit, když si zakouřím? 

•  Where can I buy a helmet? •  Kde si mohu koupit helmu? 

•  Is there a restaurant on the ski slope? •  Je na sjezdovce restaurace? 

•  Let´s go for a coffee. •  Pojďme na kafe. 

•  Three weekly ski passes for adults and two for 

children. 

•  Prosím tři týdenní skipasy pro dospělé a dva 

dětské. 

•  I would like a snowboard for a day for my 

daughter. 

•  Rád bych snowboard na den pro dceru. 

•  How much is a daily ski pass? •  Kolik stojí denní skipas? 

•  Let me invite you for a drink. •  Zvu Vás na skleničku. 

•  What time is the last ride on the ski lift? •  V kolik hodin je poslední jízda? 

•  I´d like a group ski pass for ten people. For 

today. 

•  Rád bych skupinový skipas pro deset osob. 

•  Can we buy a group ski pass? •  Můžeme si koupit skupinový skipas? 
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•  Can you make us a picture, please? •  Můžete nás vyfotit, prosím? 

•  I´d like to rent a pair of skis for myself and my 

son. 

•  Rád bych si půjčil lyže pro sebe a pro syna. 

•  Look out!!! •  Pozor!!!!!! 

•  I´d like to have my edges sharpened. •  Rád bych si nechal nabrousit hrany. 

•  I made an on-line booking. •  Udělal jsem rezervaci on-line. 

•  Where is a rent-a- ski? •  Kde je půjčovna lyží? 
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Na dovolené - lekce druhá – přeložte! 

•  Kde pracuješ? •  Where do you work? 

•  Máte děti? •  Do you have any children? 

•  Mohu vám nabídnout cigaretu? •  Can I offer you a cigarette? 

•  Co tady stojí za vidění? •  What is worth seeing? 

•  Kdy jste se narodil? •  When were you born? 

•  Jak vypadá předpověď počasí? •  How does the weather forcast look? 

•  Jak dlouho tady jste? •  How long have you been here? 

•  Kde jste se narodil? •  Where were you born? 

•  Jmenuji se Tomas. •  My name is Tomas. 

•  Odkud pocházíš? •  Where do you come from? 

•  Co rád děláte? •  What do you like doing? 

•  Líbí se vám tady? •  Do you like it here? 

•  Jste ženatý? •  Are you married? 

•  Jste tady poprvé? •  Is this your first visit here? 

•  Tohle musíte vidět. •  This is something you must see. 

•  Jste ženatý? •  Are you married? 

•  Co děláte? •  What do you do? 

•  Doufám, že neruším. •  I hope I am not interrupting. 

•  Co jste studoval? •  What did you study? 



 309 

•  Bohužel, už musím jít. •  I´m sorry I must be going. 

•  Kde bydlíte? •  Where are you based? 

•  Jdeme si do baru něco dát. Jdete s námi? •  We´re going to the bar to have something to 

eat. Are you joining us? 

•  Co děláte? (profese) •  What do you do? 

•  Odkud jste?  •  Where are you from? 

•  Dáte si s námi víno? •  Will you have some wine with us? 

•  Nějaké tipy na večer? •  Any tips for evenings? 

•  Kolik máte let? Kolik máš let? •  How old are you? 

•  To je má žena Veronika. •  This is my wife Veronique. 

•  Proč tady jste? •  What are you here for? Business or pleasure? 

•  Mám pro vás skvělou nabídku. •  I have a wonderfull offer for you. 

•  Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. •  Excuse me, I´ve overheard your name. 

•  Zajímají vás památky? •  Are you interested in sightseeing? 

•  Už jste tu předtím byli? •  Have you been here before?  

•  Prosím nerušte. •  Please don´t disturb. 

•  O co se zajímáte? •  What ae you interested in? 

•  Co děláte dnes večer? •  What are you doing tonight? 

•  Jaké je dnes počasí? •  What is the weather like today? 

•  Chcete si zahrát s námi? •  Would you like to play with us? 
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•  Chcete se k nám přidat? •  Do you want to join us?  

•  Už jste tu byli?  •  Have you been here before?  

•  Jste tady služebně? •  Are you here on business? 

•  Jak se jmenujete? •  What´s your name? 

•  Opravdu se k nám nepřipojíte? •  Won´t you really join us?. 

•  Mohu vás pozvat na víno? •  Can I invite you for a glass of wine? 

•  Kdy odjíždíte? •  When are you leaving? 

•  Bude vám vadit, když si zakouřím? •  Would you mind my smoking here? 

•  Udělal jsem rezervaci on-line. •  I made an on-line booking. 

•  Prosím tři týdenní skipasy pro dospělé a dva 

dětské. 

•  Three weekly ski passes for adults and two for 

children. 

•  Můžete nás vyfotit, prosím? •  Can you make us a picture, please? 

•  Rád bych skupinový skipas pro deset osob. •  I´d like a group ski pass for ten people. For 

today. 

•  Kde si mohu koupit helmu? •  Where can I buy a helmet? 

•  Rád bych si půjčil lyže pro sebe a pro syna. •  I´d like to rent a pair of skis for myself and my 

son. 

•  Můžeme si koupit skupinový skipas? •  Can we buy a group ski pass? 

•  Pozor!!!!!! •  Look out!!! 

•  Rád bych si nechal nabrousit hrany. •  I´d like to have my edges sharpened. 

•  Je na sjezdovce restaurace? •  Is there a restaurant on the ski slope? 
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•  Zvu Vás na skleničku. •  Let me invite you for a drink. 

•  Rád bych snowboard na den pro dceru. •  I would like a snowboard for a day for my 

daughter. 

•  Pojďme na kafe. •  Let´s go for a coffee. 

•  Kolik stojí denní skipas? •  How much is a daily ski pass? 

•  V kolik hodin je poslední jízda? •  What time is the last ride on the ski lift? 

•  Kde je půjčovna lyží? •  Where is a rent-a- ski? 
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Na dovolené - lekce třetí – poslouchejte! 

•  Yes, this is our first visit here. •  Ano, jsme tady poprvé. 

•  The city centre is very nice and you can also go 

skydiving. 

•  Centrum města je moc pěkné a můžete jít i 

skákat z letadla. 

•  I work in Prague as a salesman. •  Pracuji v Praze jako obchodník. 

•  Since Monday. •  Od pondělka. 

•  No problem, my name is Peter Smith. •  V pohodě, jmenuji se Peter Smith. 

•  Thanks, but we really are not interested. •  Díky, ale opravdu nemáme zájem. 

•  That´s very nice but I already have plans.  •  To je od vás milé, ale už něco mám. 

•  Well, so far so good. •  Zatím dobrý. 

•  Yes, I am here on business. •  Jsem tady služebně. 

•  I come from the Czech Republic. •  Pocházím z České republiky. 

•  Yes, we have a son and a daughter. •  Ano, máme syna a dceru. 

•  Thank you, I´d like to. •  Děkuji, rád. 

•  Hello Larry, good to meet you. •  Ahoj Larry, rád Tě poznávám. 

•  We stay at the hotel Mercury. •  Bydlíme v hotelu Mercury. 

•  Thank you, but I don´t smoke. •  Děkuji, ale nekouřím. 

•  Nice to meet you, Thomas. •  Těší mě, Tomáši. 

•  My name is Peter. •  Jmenuji se Petr. 

•  Nice to meet you, Peter. I´m John. •  Těší mě, Petře. Já jsem John. 

•  There is a bar called Seawolf. Best seafood in •  Je tam bar Mořský vlk. Nejlepší plody moře ve 
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the city. městě. 

•  We are leaving next Friday. •  Odjíždíme příští pátek. 

•  I work in the steel business. •  Pracuji v obchodě s ocelí. 

•  I was born in Prague. •  Narodil jsem se v Praze. 

•  Sorry, I didn´t notice. •  Promiňte, nevšiml jsem si. 

•  Oh no, really? It´s not even midnight. •  Ne, opravdu? Ještě není ani půlnoc. 

•  I have a degree in engineering •  Mám titul ve strojírenství. 

•  Thanks, we are not interested. •  Díky, nemáme zájem. 

•  We are here on holiday. •  Jsme tady na dovolené. 

•  Yes, I am married. •  Ano, jsem ženatý. 

•  Sorry, I am not in the mood. But I´ll join you 

tomorrow. 

•  Promiň, nemám náladu. Ale zítra se připojím. 

•  We haven´t decided yet. Why? •  Ještě jsme se nerozhodli. Proč? 

•  Thanks, but no. Another time, perhaps. •  Díky, ale ne. Snad někdy příště. 

•  There should be sunshine all day through. •  Celý den by mělo být slunečno. 

•  I am twenty-seven. •  Je mi dvacet sedm let. 

•  No, I am single. •  Ne, jsem svobodný. 

•  Oh, nice to meet you, Mary. I´ve heard so 

much about you. 

•  Oh, těší mě, Mary. Už jsem o tobě tolik slyšel. 

•  I am from Prague. And you? •  Jsem z Prahy. A vy? 

•  Well not much, we prefer staying in one place •  Moc ne, raději zůstáváme na jednom místě a 
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and enjoying the sun. užíváme si sluníčka. 

•  That sounds great. What time is the new game 

beginning? 

•  To zní skvěle. V kolik začíná další hra? 

•  I am interested in fishing and scuba diving. •  Zajímám se o rybaření a potápění. 

•  There should be sunshine tomorrow and on 

Wednesday, on Thursday it should start snowing. 

•  Zítra a ve středu by mělo být slunečno, ve 

čtvrtek by mělo začít sněžit. 

•  Yes, we have been here a few times. •  Ano, už jsme tady po několikáté. 

•  We like meeting new people and going out. •  Rádi se setkáváme s novými lidmi a chodíme 

ven. 

•  We´d love to, yes. We´ll be there in ten 

minutes. 

•  Moc rádi, ano. Budeme tam za deset minut. 

•  I work as a diving instructor. •  Pracuji jako instruktor potápění. 

•  Well, hello, nice to meet you, Veronique. •  Dobrý den, rád Vás poznávám, Veroniko. 

•  Actually, you are. What is going on? •  Vlastně ano. O co jde? 

•  I was born in 1981. •  Narodil jsem se roku 1981. 

•  It is our first time here •  Ne, jsme tady poprvé. 

•  Help yourself. Go ahead. •  Poslužte si. 

•  How advanced are you? •  Jak pokročilí jste? 

•  The last ride is at 4 o´clock sharp. •  Poslední jízda je přesně ve čtyři. 

•  What is your booking number? •  Jaké je číslo vaší rezervace? 

•  That would be nice, but I have to run now. 

Maybe next time. 

•  To by bylo pěkné, ale teď musím běžet. Možná 

příště. 
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•  It´s 20 euros. Come in two hours. •  Stojí to dvacet eur. Přijďte za dvě hodiny. 

•  There are actually three - at the top, in the 

middle and right at the end 

•  Vlastně jsou tu tři - na vrcholu, uprostřed a 

přímo na konci. 

•  Sounds great. Can I have tea instead of a 

coffee? 

•  To zní skvěle. Mohu si dát místo kávy čaj? 

•  There´s a shop down the road, where you can 

buy all skiing accesories. 

•  Tady na cestě je obchod, kde můžete koupit 

veškerou lyžařskou výbavu. 

•  Today the slopes close at three. Therefore it is 

better to buy only morning. 

•  Dnes zavírají sjezdovky ve tři. Proto je lepší 

koupit jen ráno. 

•  There must be at least fifteen of you. •  Musí vás být minimálně patnáct. 

•  Of course, just get closer together and smile. •  Samozřejmě, běžte blíž k sobě a usmívejte se. 

•  A daily skipass costs twenty five euros. •  Denní skipas stojí dvacet pět euro. 

•  Sorry, I did not mean to hit you. Are you OK? •  Promiňte, nechtěl jsem do vás vrazit. Jste v 

pořádku? 

•  Two hundred fifty euros. Card?  •  Dvěstě padesát euro. Kartou? 

•  You see that small wooden chalet? It´s in 

there. 

•  Vidíte tu dřevěnou chatku? Je to tam. 
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Na dovolené - lekce čtvrtá – přeložte! 

•  Díky, nemáme zájem. •  Thanks, we are not interested. 

•  Těší me, Tomáši. •  Nice to meet you, Thomas. 

•  Děkuji, rád. •  Thank you, I´d like to. 

•  Ne, opravdu? Ještě není ani půlnoc. •  Oh no, really? It´s not even midnight. 

•  Dobrý den, rád Vás poznávám, Veroniko. •  Well, hello, nice to meet you, Veronique. 

•  Narodil jsem se v Praze. •  I was born in Prague. 

•  Pracuji v Praze jako obchodník. •  I work in Prague as a salesman. 

•  Rádi se setkáváme s novými lidmi a chodíme 

ven. 

•  We like meeting new people and going out. 

•  Je mi dvacet sedm let. •  I am twenty-seven. 

•  Mám titul ve strojírenství. •  I have a degree in engineering 

•  Jsme tady na dovolené. •  We are here on holiday. 

•  Těší mě, Petře. Já jsem John. •  Nice to meet you, Peter. I´m John. 

•  Jsem tady služebně. •  Yes, I am here on business. 

•  Díky, ale opravdu nemáme zájem. •  Thanks, but we really are not interested. 

•  Ano, jsem ženatý. •  Yes, I am married. 

•  Ano, máme syna a dceru. •  Yes, we have a son and a daughter. 

•  Promiňte, nevšiml jsem si. •  Sorry, I didn´t notice. 

•  Jsem z Prahy. A vy? •  I am from Prague. And you? 

•  Oh, těší mě, Mary. Už jsem o tobě tolik slyšel. •  Oh, nice to meet you, Mary. I´ve heard so 
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much about you. 

•  Děkuji, ale nekouřím. •  Thank you, but I don´t smoke. 

•  V pohodě, jmenuji se Peter Smith. •  No problem, my name is Peter Smith. 

•  Vlastně ano. O co jde? •  Actually, you are. What is going on? 

•  Pracuji v obchodě s ocelí. •  I work in the steel business. 

•  Promiň, nemám náladu. Ale zítra se připojím. •  Sorry, I am not in the mood. But I´ll join 

tomorrow. 

•  Celý den by mělo být slunečno. •  There should be sunshine all day through. 

•  Moc ne, raději zůstáváme na jednom místě a 

užíváme si sluníčka. 

•  Well not much, we prefer staying in one place 

and enjoying the sun. 

•  To je od vás milé, ale už něco mám. •  That´s very nice but I already have plans.  

•  Jmenuji se Petr. •  My name is Peter. 

•  Bydlíme v hotelu Mercury. •  We stay at the hotel Mercury. 

•  Moc rádi, ano. Budeme tam za deset minut. •  We´d love to, yes. We´ll be there in ten 

minutes. 

•  Ahoj Larry, rád Tě poznávám. •  Hello Larry, good to meet you. 

•  Od pondělka. •  Since Monday. 

•  Ne, jsme tady poprvé. •  It is our first time here 

•  Ano, jsme tady poprvé. •  Yes, this is our first visit here. 

•  Pocházím z České republiky. •  I come from the Czech Republic. 

•  Zatím dobrý. •  Well, so far so good. 
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•  Ještě jsme se nerozhodli. Proč? •  We haven´t decided yet. Why? 

•  Ano, už jsme tady po několikáté. •  Yes, we have been here a few times. 

•  Zítra a ve středu by mělo být slunečno, ve 

čtvrtek by mělo začít sněžit. 

•  There should be sunshine tomorrow and on 

Wednesday, on Thursday it should start snowing. 

•  To zní skvěle. V kolik začíná další hra? •  That sounds great. What time is the new game 

beginning? 

•  Pracuji jako instruktor potápění. •  I work as a diving instructor. 

•  Ne, jsem svobodný. •  No, I am single. 

•  Odjíždíme příští pátek. •  We are leaving next Friday. 

•  Díky, ale ne. Snad někdy příště. •  Thanks, but no. Another time, perhaps. 

•  Zajímám se o rybaření a potápění. •  I am interested in fishing and scuba diving. 

•  Centrum města je moc pěkné a můžete jít i 

skákat z letadla. 

•  The city centre is very nice and you can also go 

skydiving. 

•  Je tam bar Mořský vlk. Nejlepší plody moře ve 

městě. 

•  There is a bar called Seawolf. Best seafood in 

the city. 

•  Narodil jsem se roku 1981. •  I was born in 1981. 

•  Poslužte si. •  Help yourself. Go ahead. 

•  Poslední jízda je přesně ve čtyři. •  The last ride is at 4 o´clock sharp. 

•  Dnes zavírají sjezdovky ve tři. Proto je lepší 

koupit jen ráno. 

•  Today the slopes close at three. Therefore it is 

better to buy only morning. 

•  To by bylo pěkné, ale teď musím běžet. Možná 

příště. 

•  That would be nice, but I have to run now. 

Maybe next time. 

•  Vlastně jsou tu tři - na vrcholu, uprostřed a •  There are actually three - at the top, in the 
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přímo na konci. middle and right at the end 

•  To zní skvěle. Mohu si dát místo kávy čaj? •  Sounds great. Can I have tea instead of a 

coffee? 

•  Promiňte, nechtěl jsem do vás vrazit. Jste v 

pořádku? 

•  Sorry, I did not mean to hit you. Are you OK? 

•  Jak pokročilí jste? •  How advanced are you? 

•  Jaké je číslo vaší rezervace? •  What is your booking number? 

•  Samozřejmě, běžte blíž k sobě a usmívejte se. •  Of course, just get closer together and smile. 

•  Stojí to dvacet eur. Přijďte za dvě hodiny. •  It´s 20 euros. Come in two hours. 

•  Musí vás být minimálně patnáct. •  There must be at least fifteen of you. 

•  Tady na cestě je obchod, kde můžete koupit 

veškerou lyžařskou výbavu. 

•  There´s a shop down the road, where you can 

buy all skiing accesories. 

•  Denní skipas stojí dvacet pět euro. •  A daily skipass costs twenty five euros. 

•  Dvěstě padesát euro. Kartou? •  Two hundred fifty euros. Card?  

•  Vidíte tu dřevěnou chatku? Je to tam. •  You see that small wooden chalet? It´s in there. 
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Na dovolené - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

•  Kde jste se narodil? •  Where were you born? 

•  Narodil jsem se v Praze. •  I was born in Prague. 

•  Jmenuji se Tomas. •  My name is Tomas. 

•  Těší me, Tomáši. •  Nice to meet you, Thomas. 

•  To je má žena Veronika. •  This is my wife Veronique. 

•  Dobrý den, rád Vás poznávám, Veroniko. •  Well, hello, nice to meet you, Veronique. 

•  Jste ženatý? •  Are you married? 

•  Ano, jsem ženatý. •  Yes, I am married. 

•  Jste ženatý? •  Are you married? 

•  Ne, jsem svobodný. •  No, I am single. 

•  Odkud jste?  •  Where are you from? 

•  Jsem z Prahy. A vy? •  I am from Prague. And you? 

•  Odkud pocházíš? •  Where do you come from? 

•  Pocházím z České republiky. •  I come from the Czech Republic. 

•  Kdy jste se narodil? •  When were you born? 

•  Narodil jsem se roku 1981. •  I was born in 1981. 

•  Už jste tu byli?  •  Have you been here before?  

•  Ano, už jsme tady po několikáté. •  Yes, we have been here a few times. 

•  Už jste tu předtím byli? •  Have you been here before?  
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•  Ne, jsme tady poprvé. •  It is our first time here 

•  Jste tady poprvé? •  Is this your first visit here? 

•  Ano, jsme tady poprvé. •  Yes, this is our first visit here. 

•  Jak dlouho tady jste? •  How long have you been here? 

•  Od pondělka. •  Since Monday. 

•  Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. •  Excuse me, I´ve overheard your name. 

•  V pohodě, jmenuji se Peter Smith. •  No problem, my name is Peter Smith. 

•  Jak se jmenujete? •  What´s your name? 

•  Jmenuji se Petr. •  My name is Peter. 

•  Proč tady jste? •  What are you here for? Business or pleasure? 

•  Jsme tady na dovolené. •  We are here on holiday. 

•  Co děláte? (profese) •  What do you do? 

•  Pracuji v obchodě s ocelí. •  I work in the steel business. 

•  Co děláte? •  What do you do? 

•  Pracuji jako instruktor potápění. •  I work as a diving instructor. 

•  Kde pracuješ? •  Where do you work? 

•  Pracuji v Praze jako obchodník. •  I work in Prague as a salesman. 

•  Jak vypadá předpověď počasí? •  How does the weather forcast look? 

•  Zítra a ve středu by mělo být slunečno, ve 

čtvrtek by mělo začít sněžit. 

•  There should be sunshine tomorrow and on 

Wednesday, on Thursday it should start snowing. 
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•  Jaké je dnes počasí? •  What is the weather like today? 

•  Celý den by mělo být slunečno. •  There should be sunshine all day through. 

•  Nějaké tipy na večer? •  Any tips for evenings? 

•  Je tam bar Mořský vlk. Nejlepší plody moře ve 

městě. 

•  There is a bar called Seawolf. Best seafood in 

the city. 

•  Jste tady služebně? •  Are you here on business? 

•  Jsem tady služebně. •  Yes, I am here on business. 

•  Zajímají vás památky? •  Are you interested in sightseeing? 

•  Moc ne, raději zůstáváme na jednom místě a 

užíváme si sluníčka. 

•  Well not much, we prefer staying in one place 

and enjoying the sun. 

•  Mohu vás pozvat na víno? •  Can I invite you for a glass of wine? 

•  To je od vás milé, ale už něco mám. •  That´s very nice but I already have plans.  

•  Mohu vám nabídnout cigaretu? •  Can I offer you a cigarette? 

•  Děkuji, ale nekouřím. •  Thank you, but I don´t smoke. 

•  Máte děti? •  Do you have any children? 

•  Ano, máme syna a dceru. •  Yes, we have a son and a daughter. 

•  Líbí se vám tady? •  Do you like it here? 

•  Zatím dobrý. •  Well, so far so good. 

•  Chcete se k nám přidat? •  Do you want to join us?  

•  Promiň, nemám náladu. Ale zítra se připojím. •  Sorry, I am not in the mood. But I´ll join 

tomorrow. 
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•  Kolik máte let? Kolik máš let? •  How old are you? 

•  Je mi dvacet sedm let. •  I am twenty-seven. 

•  Mám pro vás skvělou nabídku. •  I have a wonderfull offer for you. 

•  Díky, nemáme zájem. •  Thanks, we are not interested. 

•  Doufám, že neruším. •  I hope I am not interrupting. 

•  Vlastně ano. O co jde? •  Actually, you are. What is going on? 

•  Bohužel, už musím jít. •  I´m sorry I must be going. 

•  Ne, opravdu? Ještě není ani půlnoc. •  Oh no, really? It´s not even midnight. 

•  Prosím nerušte. •  Please don´t disturb. 

•  Promiňte, nevšiml jsem si. •  Sorry, I didn´t notice. 

•  Tohle musíte vidět. •  This is something you must see. 

•  Díky, ale opravdu nemáme zájem. •  Thanks, but we really are not interested. 

•  Jdeme si do baru něco dát. Jdete s námi? •  We´re going to the bar to have something to 

eat. Are you joining us? 

•  Moc rádi, ano. Budeme tam za deset minut. •  We´d love to, yes. We´ll be there in ten 

minutes. 

•  Co děláte dnes večer? •  What are you doing tonight? 

•  Ještě jsme se nerozhodli. Proč? •  We haven´t decided yet. Why? 

•  Co jste studoval? •  What did you study? 

•  Mám titul ve strojírenství. •  I have a degree in engineering 

•  Co rád děláte? •  What do you like doing? 
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•  Rádi se setkáváme s novými lidmi a chodíme 

ven. 

•  We like meeting new people and going out. 

•  Co tady stojí za vidění? •  What is worth seeing? 

•  Centrum města je moc pěkné a můžete jít i 

skákat z letadla. 

•  The city centre is very nice and you can also go 

skydiving. 

•  O co se zajímáte? •  What ae you interested in? 

•  Zajímám se o rybaření a potápění. •  I am interested in fishing and scuba diving. 

•  Kdy odjíždíte? •  When are you leaving? 

•  Odjíždíme příští pátek. •  We are leaving next Friday. 

•  Kde bydlíte? •  Where are you based? 

•  Bydlíme v hotelu Mercury. •  We stay at the hotel Mercury. 

•  Dáte si s námi víno? •  Will you have some wine with us? 

•  Děkuji, rád. •  Thank you, I´d like to. 

•  Opravdu se k nám nepřipojíte? •  Won´t you really join us?. 

•  Díky, ale ne. Snad někdy příště. •  Thanks, but no. Another time, perhaps. 

•  Chcete si zahrát s námi? •  Would you like to play with us? 

•  To zní skvěle. V kolik začíná další hra? •  That sounds great. What time is the new game 

beginning? 

•  Bude vám vadit, když si zakouřím? •  Would you mind my smoking here? 

•  Poslužte si. •  Help yourself. Go ahead. 
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•  Rád bych si nechal nabrousit hrany. •  I´d like to have my edges sharpened. 

•  Stojí to dvacet eur. Přijďte za dvě hodiny. •  It´s 20 euros. Come in two hours. 

•  Prosím tři týdenní skipasy pro dospělé a dva 

dětské. 

•  Three weekly ski passes for adults and two for 

children. 

•  Dvěstě padesát euro. Kartou? •  Two hundred fifty euros. Card?  

•  Kolik stojí denní skipas? •  How much is a daily ski pass? 

•  Denní skipas stojí dvacet pět euro. •  A daily skipass costs twenty five euros. 

•  Můžeme si koupit skupinový skipas? •  Can we buy a group ski pass? 

•  Musí vás být minimálně patnáct. •  There must be at least fifteen of you. 

•  Můžete nás vyfotit, prosím? •  Can you make us a picture, please? 

•  Samozřejmě, běžte blíž k sobě a usmívejte se. •  Of course, just get closer together and smile. 

•  Udělal jsem rezervaci on-line. •  I made an on-line booking. 

•  Jaké je číslo vaší rezervace? •  What is your booking number? 

•  Rád bych snowboard na den pro dceru. •  I would like a snowboard for a day for my 

daughter. 

•  Už někdy jezdila na snowboardu? •  Has she ever been snowbording? 

•  Rád bych skupinový skipas pro deset osob. •  I´d like a group ski pass for ten people. For 

today. 

•  Dnes zavírají sjezdovky ve tři. Proto je lepší 

koupit jen ráno. 

•  Today the slopes close at three. Therefore it is 

better to buy only morning. 

•  Rád bych si půjčil lyže pro sebe a pro syna. •  I´d like to rent a pair of skis for myself and my 

son. 
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•  Jak pokročilí jste? •  How advanced are you? 

•  Je na sjezdovce restaurace? •  Is there a restaurant on the ski slope? 

•  Vlastně jsou tu tři - na vrcholu, uprostřed a 

přímo na konci. 

•  There are actually three - at the top, in the 

middle and right at the end 

•  Zvu Vás na skleničku. •  Let me invite you for a drink. 

•  To by bylo pěkné, ale teď musím běžet. Možná 

příště. 

•  That would be nice, but I have to run now. 

Maybe next time. 

•  Pojďme na kafe. •  Let´s go for a coffee. 

•  To zní skvěle. Mohu si dát místo kávy čaj? •  Sounds great. Can I have tea instead of a 

coffee? 

•  Pozor!!!!!! •  Look out!!! 

•  Promiňte, nechtěl jsem do vás vrazit. Jste v 

pořádku? 

•  Sorry, I did not mean to hit you. Are you OK? 

•  V kolik hodin je poslední jízda? •  What time is the last ride on the ski lift? 

•  Poslední jízda je přesně ve čtyři. •  The last ride is at 4 o´clock sharp. 

•  Kde si mohu koupit helmu? •  Where can I buy a helmet? 

•  Tady na cestě je obchod, kde můžete koupit 

veškerou lyžařskou výbavu. 

•  There´s a shop down the road, where you can 

buy all skiing accesories. 

•  Kde je půjčovna lyží? •  Where is a rent-a- ski? 

•  Vidíte tu dřevěnou chatku? Je to tam. •  You see that small wooden chalet? It´s in there. 
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Na dovolené – karty 

Where were you born? I was born in Prague. 
Let me introduce my 

colleague. This is Larry. 

Hello Larry, good to meet 
you. 

Let me introduce my wife. 
This is Mary. 

Oh, nice to meet you, Mary. 
I´ve heard so much about 

you. 

Let me introduce myself. My 
name is Peter 

Nice to meet you, Peter. I´m 
John. 

My name is Tomas. 

Nice to meet you, Thomas. This is my wife Veronique. 
Well, hello, nice to meet you, 

Veronique. 

Are you married? Yes, I am married. Are you married? 

No, I am single. Where are you from? I am from Prague. And you? 

1  
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Dovolte mi představit mého 
kolegu. 

Narodil jsem se v Praze. Kde jste se narodil? 

Oh, těší mě, Mary. Už jsem o 
tobě tolik slyšel. 

Dovolte mi představit moji 
ženu. 

Ahoj Larry, rád Tě 
poznávám. 

Jmenuji se Tomas. Těší mě, Petře. Já jsem John. Dovolte, abych se představil. 

Dobrý den, rád Vás 
poznávám, Veroniko. 

To je má žena Veronika. Těší me, Tomáši. 

Jste ženatý? Ano, jsem ženatý. Jste ženatý? 

Jsem z Prahy. A vy? Odkud jste?  Ne, jsem svobodný. 

2  



 329 

 

Where do you come from? 
I come from the Czech 

Republic. 
When were you born? 

I was born in 1981. Have you been here before?  
Yes, we have been here a few 

times. 

Have you been here before?  It is our first time here Is this your first visit here? 

Yes, this is our first visit 
here. 

How long have you been 
here? 

Since Monday. 

Excuse me, I´ve overheard 
your name. 

No problem, my name is 
Peter Smith. 

What´s your name? 

My name is Peter. 
What are you here for? 
Business or pleasure? 

We are here on holiday. 

3  
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Kdy jste se narodil? Pocházím z České republiky. Odkud pocházíš? 

Ano, už jsme tady po 
několikáté. 

Už jste tu byli?  Narodil jsem se roku 1981. 

Jste tady poprvé? Ne, jsme tady poprvé. Už jste tu předtím byli? 

Od pondělka. Jak dlouho tady jste? Ano, jsme tady poprvé. 

Jak se jmenujete? 
V pohodě, jmenuji se Peter 

Smith. 
Promiňte, přeslechl jsem vaše 

jméno. 

Jsme tady na dovolené. Proč tady jste? Jmenuji se Petr. 

4  
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What do you do? I work in the steel business. What do you do? 

I work as a diving instructor. Where do you work? 
I work in Prague as a 

salesman. 

How does the weather forcast 
look? 

There should be sunshine 
tomorrow and on 

Wednesday, on Thursday it 
should start snowing. 

What is the weather like 
today? 

There should be sunshine all 
day through. 

Any tips for evenings? 
There is a bar called Seawolf. 

Best seafood in the city. 

Are you here on business? Yes, I am here on business. 
Are you interested in 

sightseeing? 

Well not much, we prefer 
staying in one place and 

enjoying the sun. 

Can I invite you for a glass of 
wine? 

That´s very nice but I already 
have plans.  

5  
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Co děláte? Pracuji v obchodě s ocelí. Co děláte? (profese) 

Pracuji v Praze jako 
obchodník. 

Kde pracuješ? 
Pracuji jako instruktor 

potápění. 

Jaké je dnes počasí? 
Zítra a ve středu by mělo být 
slunečno, ve čtvrtek by mělo 

začít sněžit. 

Jak vypadá předpověď 
počasí? 

Je tam bar Mořský vlk. 
Nejlepší plody moře ve 

městě. 
Nějaké tipy na večer? 

Celý den by mělo být 
slunečno. 

Zajímají vás památky? Jsem tady služebně. Jste tady služebně? 

To je od vás milé, ale už něco 
mám. 

Mohu vás pozvat na víno? 
Moc ne, raději zůstáváme na 
jednom místě a užíváme si 

sluníčka. 

6  
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Can I offer you a cigarette? 
Thank you, but I don´t 

smoke. 
Do you have any children? 

Yes, we have a son and a 
daughter. 

Do you like it here? Well, so far so good. 

Do you want to join us?  
Sorry, I am not in the mood. 

But I´ll join tomorrow. 
How old are you? 

I am twenty-seven. 
I have a wonderfull offer for 

you. 
Thanks, we are not interested. 

I hope I am not interrupting. 
Actually, you are. What is 

going on? 
I´m sorry I must be going. 

Oh no, really? It´s not even 
midnight. 

Please don´t disturb. Sorry, I didn´t notice. 

7  
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Máte děti? Děkuji, ale nekouřím. 
Mohu vám nabídnout 

cigaretu? 

Zatím dobrý. Líbí se vám tady? Ano, máme syna a dceru. 

Kolik máte let? Kolik máš 
let? 

Promiň, nemám náladu. Ale 
zítra se připojím. 

Chcete se k nám přidat? 

Díky, nemáme zájem. 
Mám pro vás skvělou 

nabídku. 
Je mi dvacet sedm let. 

Bohužel, už musím jít. Vlastně ano. O co jde? Doufám, že neruším. 

Promiňte, nevšiml jsem si. Prosím nerušte. 
Ne, opravdu? Ještě není ani 

půlnoc. 

8  
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This is something you must 
see. 

Thanks, but we really are not 
interested. 

We´re going to the bar to 
have something to eat. Are 

you joining us? 

We´d love to, yes. We´ll be 
there in ten minutes. 

What are you doing tonight? 
We haven´t decided yet. 

Why? 

What did you study? 
I have a degree in 

engineering 
What do you like doing? 

We like meeting new people 
and going out. 

What is worth seeing? 
The city centre is very nice 

and you can also go 
skydiving. 

What ae you interested in? 
I am interested in fishing and 

scuba diving. 
When are you leaving? 

We are leaving next Friday. Where are you based? We stay at the hotel Mercury. 

9  
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Jdeme si do baru něco dát. 
Jdete s námi? 

Díky, ale opravdu nemáme 
zájem. 

Tohle musíte vidět. 

Ještě jsme se nerozhodli. 
Proč? 

Co děláte dnes večer? 
Moc rádi, ano. Budeme tam 

za deset minut. 

Co rád děláte? Mám titul ve strojírenství. Co jste studoval? 

Centrum města je moc pěkné 
a můžete jít i skákat z letadla. 

Co tady stojí za vidění? 
Rádi se setkáváme s novými 

lidmi a chodíme ven. 

Kdy odjíždíte? 
Zajímám se o rybaření a 

potápění. 
O co se zajímáte? 

Bydlíme v hotelu Mercury. Kde bydlíte? Odjíždíme příští pátek. 

10  
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Will you have some wine 
with us? 

Thank you, I´d like to. Won´t you really join us?. 

Thanks, but no. Another 
time, perhaps. 

Would you like to play with 
us? 

That sounds great. What time 
is the new game beginning? 

Would you mind my smoking 
here? 

Help yourself. Go ahead. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

11  
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Opravdu se k nám 
nepřipojíte? 

Děkuji, rád. Dáte si s námi víno? 

To zní skvěle. V kolik začíná 
další hra? 

Chcete si zahrát s námi? 
Díky, ale ne. Snad někdy 

příště. 

-  Poslužte si. 
Bude vám vadit, když si 

zakouřím? 

12  
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I´d like to have my edges 
sharpened. 

It´s 20 euros. Come in two 
hours. 

Three weekly ski passes for 
adults and two for children. 

Two hundred fifty euros. 
Card?  

How much is a daily ski 
pass? 

A daily skipass costs twenty 
five euros. 

Can we buy a group ski pass? 
There must be at least fifteen 

of you. 
Can you make us a picture, 

please? 

Of course, just get closer 
together and smile. 

I made an on-line booking. 
What is your booking 

number? 

I would like a snowboard for 
a day for my daughter. 

Has she ever been 
snowbording? 

I´d like a group ski pass for 
ten people. For today. 

Today the slopes close at 
three. Therefore it is better to 

buy only morning. 

I´d like to rent a pair of skis 
for myself and my son. 

How advanced are you? 

1  
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Prosím tři týdenní skipasy 
pro dospělé a dva dětské. 

Stojí to dvacet eur. Přijďte za 
dvě hodiny. 

Rád bych si nechal nabrousit 
hrany. 

Denní skipas stojí dvacet pět 
euro. 

Kolik stojí denní skipas? Dvěstě padesát euro. Kartou? 

Můžete nás vyfotit, prosím? 
Musí vás být minimálně 

patnáct. 
Můžeme si koupit skupinový 

skipas? 

Jaké je číslo vaší rezervace? 
Udělal jsem rezervaci on-

line. 
Samozřejmě, běžte blíž k 

sobě a usmívejte se. 

Rád bych skupinový skipas 
pro deset osob. 

Už někdy jezdila na 
snowboardu? 

Rád bych snowboard na den 
pro dceru. 

Jak pokročilí jste? 
Rád bych si půjčil lyže pro 

sebe a pro syna. 

Dnes zavírají sjezdovky ve 
tři. Proto je lepší koupit jen 

ráno. 

2  
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Is there a restaurant on the ski 
slope? 

There are actually three - at 
the top, in the middle and 

right at the end 
Let me invite you for a drink. 

That would be nice, but I 
have to run now. Maybe next 

time. 
Let´s go for a coffee. 

Sounds great. Can I have tea 
instead of a coffee? 

Look out!!! 
Sorry, I did not mean to hit 

you. Are you OK? 
What time is the last ride on 

the ski lift? 

The last ride is at 4 o´clock 
sharp. 

Where can I buy a helmet? 
There´s a shop down the 

road, where you can buy all 
skiing accesories. 

Where is a rent-a- ski? 
You see that small wooden 

chalet? It´s in there. 
-  

-  -  -  

3  
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Zvu Vás na skleničku. 
Vlastně jsou tu tři - na 

vrcholu, uprostřed a přímo na 
konci. 

Je na sjezdovce restaurace? 

To zní skvěle. Mohu si dát 
místo kávy čaj? 

Pojďme na kafe. 
To by bylo pěkné, ale teď 

musím běžet. Možná příště. 

V kolik hodin je poslední 
jízda? 

Promiňte, nechtěl jsem do 
vás vrazit. Jste v pořádku? 

Pozor!!!!!! 

Tady na cestě je obchod, kde 
můžete koupit veškerou 

lyžařskou výbavu. 
Kde si mohu koupit helmu? 

Poslední jízda je přesně ve 
čtyři. 

-  
Vidíte tu dřevěnou chatku? Je 

to tam. 
Kde je půjčovna lyží? 

4  
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Na dovolené – test 

•  Líbí se vám tady? ................................................................. 

•  Bude vám vadit, když si zakouřím? ................................................................. 

•  Jdeme si do baru něco dát. Jdete s námi? ................................................................. 

•  Centrum města je moc pěkné a můžete jít i 

skákat z letadla. 

................................................................. 

•  Proč tady jste? ................................................................. 

•  Ano, jsme tady poprvé. ................................................................. 

•  Tohle musíte vidět. ................................................................. 

•  V pohodě, jmenuji se Peter Smith. ................................................................. 

•  Jste ženatý? ................................................................. 

•  Zajímám se o rybaření a potápění. ................................................................. 

•  Jsem tady služebně. ................................................................. 

•  Ano, máme syna a dceru. ................................................................. 

•  Od pondělka. ................................................................. 

•  Už jste tu byli?  ................................................................. 

•  Jste ženatý? ................................................................. 

•  Kde bydlíte? ................................................................. 

•  Ještě jsme se nerozhodli. Proč? ................................................................. 

•  Zatím dobrý. ................................................................. 

•  To je má žena Veronika. ................................................................. 
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•  To zní skvěle. V kolik začíná další hra? ................................................................. 

•  Oh, těší mě, Mary. Už jsem o tobě tolik slyšel. ................................................................. 

•  Dovolte mi představit mého kolegu. ................................................................. 

•  Ne, jsem svobodný. ................................................................. 

•  Jste tady poprvé? ................................................................. 

•  Ano, už jsme tady po několikáté. ................................................................. 

•  Těší mě, Petře. Já jsem John. ................................................................. 

•  Je tam bar Mořský vlk. Nejlepší plody moře ve 

městě. 

................................................................. 

•  Zítra a ve středu by mělo být slunečno, ve 

čtvrtek by mělo začít sněžit. 

................................................................. 

•  Ne, opravdu? Ještě není ani půlnoc. ................................................................. 

•  Bohužel, už musím jít. ................................................................. 

•  Jsem z Prahy. A vy? ................................................................. 

•  Co děláte? (profese) ................................................................. 

•  Zajímají vás památky? ................................................................. 

•  Co rád děláte? ................................................................. 

•  Chcete si zahrát s námi? ................................................................. 

•  Pocházím z České republiky. ................................................................. 

•  Kde jste se narodil? ................................................................. 

•  Kdy odjíždíte? ................................................................. 
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•  Děkuji, ale nekouřím. ................................................................. 

•  Co jste studoval? ................................................................. 

•  Dovolte, abych se představil. ................................................................. 

•  Jaké je dnes počasí? ................................................................. 

•  Co děláte dnes večer? ................................................................. 

•  Kolik máte let? Kolik máš let? ................................................................. 

•  Narodil jsem se v Praze. ................................................................. 

•  Nějaké tipy na večer? ................................................................. 

•  Díky, ale opravdu nemáme zájem. ................................................................. 

•  Moc rádi, ano. Budeme tam za deset minut. ................................................................. 

•  Opravdu se k nám nepřipojíte? ................................................................. 

•  Je mi dvacet sedm let. ................................................................. 

•  Mohu vás pozvat na víno? ................................................................. 

•  Celý den by mělo být slunečno. ................................................................. 

•  Moc ne, raději zůstáváme na jednom místě a 

užíváme si sluníčka. 

................................................................. 

•  Mám titul ve strojírenství. ................................................................. 

•  Jak vypadá předpověď počasí? ................................................................. 

•  Mohu vám nabídnout cigaretu? ................................................................. 

•  O co se zajímáte? ................................................................. 



 346 

•  Kde pracuješ? ................................................................. 

•  Promiň, nemám náladu. Ale zítra se připojím. ................................................................. 

•  Ne, jsme tady poprvé. ................................................................. 

•  Co tady stojí za vidění? ................................................................. 

•  Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. ................................................................. 

•  Chcete se k nám přidat? ................................................................. 

•  Pracuji v obchodě s ocelí. ................................................................. 

•  Doufám, že neruším. ................................................................. 

•  Odkud jste?  ................................................................. 

•  Dobrý den, rád Vás poznávám, Veroniko. ................................................................. 

•  Pracuji v Praze jako obchodník. ................................................................. 

•  Už jste tu předtím byli? ................................................................. 

•  Poslužte si. ................................................................. 

•  Bydlíme v hotelu Mercury. ................................................................. 

•  Děkuji, rád. ................................................................. 

•  Dovolte mi představit moji ženu. ................................................................. 

•  Jak se jmenujete? ................................................................. 

•  Dáte si s námi víno? ................................................................. 

•  Máte děti? ................................................................. 
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•  Kdy jste se narodil? ................................................................. 

•  Pracuji jako instruktor potápění. ................................................................. 

•  Odkud pocházíš? ................................................................. 

•  Prosím nerušte. ................................................................. 

•  Jak dlouho tady jste? ................................................................. 

•  Díky, nemáme zájem. ................................................................. 

•  Co děláte? ................................................................. 

•  Ahoj Larry, rád Tě poznávám. ................................................................. 

•  Ano, jsem ženatý. ................................................................. 

•  Vlastně ano. O co jde? ................................................................. 

•  Rádi se setkáváme s novými lidmi a chodíme 

ven. 

................................................................. 

•  Mám pro vás skvělou nabídku. ................................................................. 

•  Narodil jsem se roku 1981. ................................................................. 

•  Jsme tady na dovolené. ................................................................. 

•  Jmenuji se Petr. ................................................................. 

•  To je od vás milé, ale už něco mám. ................................................................. 

•  Těší me, Tomáši. ................................................................. 

•  Jste tady služebně? ................................................................. 

•  Díky, ale ne. Snad někdy příště. ................................................................. 
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•  Odjíždíme příští pátek. ................................................................. 

•  Promiňte, nevšiml jsem si. ................................................................. 

•  Jmenuji se Tomas. ................................................................. 

•  V kolik hodin je poslední jízda? ................................................................. 

•  Musí vás být minimálně patnáct. ................................................................. 

•  Už někdy jezdila na snowboardu? ................................................................. 

•  Rád bych skupinový skipas pro deset osob. ................................................................. 

•  Poslední jízda je přesně ve čtyři. ................................................................. 

•  Můžete nás vyfotit, prosím? ................................................................. 

•  Dnes zavírají sjezdovky ve tři. Proto je lepší 

koupit jen ráno. 

................................................................. 

•  Rád bych si nechal nabrousit hrany. ................................................................. 

•  Jaké je číslo vaší rezervace? ................................................................. 

•  Rád bych si půjčil lyže pro sebe a pro syna. ................................................................. 

•  Denní skipas stojí dvacet pět euro. ................................................................. 

•  Dvěstě padesát euro. Kartou? ................................................................. 

•  Samozřejmě, běžte blíž k sobě a usmívejte se. ................................................................. 

•  Pojďme na kafe. ................................................................. 

•  Jak pokročilí jste? ................................................................. 

•  Vidíte tu dřevěnou chatku? Je to tam. ................................................................. 
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•  Je na sjezdovce restaurace? ................................................................. 

•  Kde je půjčovna lyží? ................................................................. 

•  Prosím tři týdenní skipasy pro dospělé a dva 

dětské. 

................................................................. 

•  Udělal jsem rezervaci on-line. ................................................................. 

•  Stojí to dvacet eur. Přijďte za dvě hodiny. ................................................................. 

•  Můžeme si koupit skupinový skipas? ................................................................. 

•  Zvu Vás na skleničku. ................................................................. 

•  To zní skvěle. Mohu si dát místo kávy čaj? ................................................................. 

•  Rád bych snowboard na den pro dceru. ................................................................. 

•  To by bylo pěkné, ale teď musím běžet. Možná 

příště. 

................................................................. 

•  Promiňte, nechtěl jsem do vás vrazit. Jste v 

pořádku? 

................................................................. 

•  Pozor!!!!!! ................................................................. 

•  Tady na cestě je obchod, kde můžete koupit 

veškerou lyžařskou výbavu. 

................................................................. 

•  Kde si mohu koupit helmu? ................................................................. 

•  Vlastně jsou tu tři - na vrcholu, uprostřed a 

přímo na konci. 

................................................................. 

•  Kolik stojí denní skipas? ................................................................. 
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Na dovolené - test – řešení 

•  Líbí se vám tady? •  Do you like it here? 

•  Bude vám vadit, když si zakouřím? •  Would you mind my smoking here? 

•  Jdeme si do baru něco dát. Jdete s námi? •  We´re going to the bar to have something to 

eat. Are you joining us? 

•  Centrum města je moc pěkné a můžete jít i 

skákat z letadla. 

•  The city centre is very nice and you can also go 

skydiving. 

•  Proč tady jste? •  What are you here for? Business or pleasure? 

•  Ano, jsme tady poprvé. •  Yes, this is our first visit here. 

•  Tohle musíte vidět. •  This is something you must see. 

•  V pohodě, jmenuji se Peter Smith. •  No problem, my name is Peter Smith. 

•  Jste ženatý? •  Are you married? 

•  Zajímám se o rybaření a potápění. •  I am interested in fishing and scuba diving. 

•  Jsem tady služebně. •  Yes, I am here on business. 

•  Ano, máme syna a dceru. •  Yes, we have a son and a daughter. 

•  Od pondělka. •  Since Monday. 

•  Už jste tu byli?  •  Have you been here before?  

•  Jste ženatý? •  Are you married? 

•  Kde bydlíte? •  Where are you based? 

•  Ještě jsme se nerozhodli. Proč? •  We haven´t decided yet. Why? 

•  Zatím dobrý. •  Well, so far so good. 
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•  To je má žena Veronika. •  This is my wife Veronique. 

•  To zní skvěle. V kolik začíná další hra? •  That sounds great. What time is the new game 

beginning? 

•  Oh, těší mě, Mary. Už jsem o tobě tolik slyšel. •  Oh, nice to meet you, Mary. I´ve heard so 

much about you. 

•  Dovolte mi představit mého kolegu. •  Let me introduce my colleague. This is Larry. 

•  Ne, jsem svobodný. •  No, I am single. 

•  Jste tady poprvé? •  Is this your first visit here? 

•  Ano, už jsme tady po několikáté. •  Yes, we have been here a few times. 

•  Těší mě, Petře. Já jsem John. •  Nice to meet you, Peter. I´m John. 

•  Je tam bar Mořský vlk. Nejlepší plody moře ve 

městě. 

•  There is a bar called Seawolf. Best seafood in 

the city. 

•  Zítra a ve středu by mělo být slunečno, ve 

čtvrtek by mělo začít sněžit. 

•  There should be sunshine tomorrow and on 

Wednesday, on Thursday it should start snowing. 

•  Ne, opravdu? Ještě není ani půlnoc. •  Oh no, really? It´s not even midnight. 

•  Bohužel, už musím jít. •  I´m sorry I must be going. 

•  Jsem z Prahy. A vy? •  I am from Prague. And you? 

•  Co děláte? (profese) •  What do you do? 

•  Zajímají vás památky? •  Are you interested in sightseeing? 

•  Co rád děláte? •  What do you like doing? 

•  Chcete si zahrát s námi? •  Would you like to play with us? 

•  Pocházím z České republiky. •  I come from the Czech Republic. 
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•  Kde jste se narodil? •  Where were you born? 

•  Kdy odjíždíte? •  When are you leaving? 

•  Děkuji, ale nekouřím. •  Thank you, but I don´t smoke. 

•  Co jste studoval? •  What did you study? 

•  Dovolte, abych se představil. •  Let me introduce myself. My name is Peter 

•  Jaké je dnes počasí? •  What is the weather like today? 

•  Co děláte dnes večer? •  What are you doing tonight? 

•  Kolik máte let? Kolik máš let? •  How old are you? 

•  Narodil jsem se v Praze. •  I was born in Prague. 

•  Nějaké tipy na večer? •  Any tips for evenings? 

•  Díky, ale opravdu nemáme zájem. •  Thanks, but we really are not interested. 

•  Moc rádi, ano. Budeme tam za deset minut. •  We´d love to, yes. We´ll be there in ten 

minutes. 

•  Opravdu se k nám nepřipojíte? •  Won´t you really join us?. 

•  Je mi dvacet sedm let. •  I am twenty-seven. 

•  Mohu vás pozvat na víno? •  Can I invite you for a glass of wine? 

•  Celý den by mělo být slunečno. •  There should be sunshine all day through. 

•  Moc ne, raději zůstáváme na jednom místě a 

užíváme si sluníčka. 

•  Well not much, we prefer staying in one place 

and enjoying the sun. 

•  Mám titul ve strojírenství. •  I have a degree in engineering 

•  Jak vypadá předpověď počasí? •  How does the weather forcast look? 
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•  Mohu vám nabídnout cigaretu? •  Can I offer you a cigarette? 

•  O co se zajímáte? •  What ae you interested in? 

•  Kde pracuješ? •  Where do you work? 

•  Promiň, nemám náladu. Ale zítra se připojím. •  Sorry, I am not in the mood. But I´ll join 

tomorrow. 

•  Ne, jsme tady poprvé. •  It is our first time here 

•  Co tady stojí za vidění? •  What is worth seeing? 

•  Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. •  Excuse me, I´ve overheard your name. 

•  Chcete se k nám přidat? •  Do you want to join us?  

•  Pracuji v obchodě s ocelí. •  I work in the steel business. 

•  Doufám, že neruším. •  I hope I am not interrupting. 

•  Odkud jste?  •  Where are you from? 

•  Dobrý den, rád Vás poznávám, Veroniko. •  Well, hello, nice to meet you, Veronique. 

•  Pracuji v Praze jako obchodník. •  I work in Prague as a salesman. 

•  Už jste tu předtím byli? •  Have you been here before?  

•  Poslužte si. •  Help yourself. Go ahead. 

•  Bydlíme v hotelu Mercury. •  We stay at the hotel Mercury. 

•  Děkuji, rád. •  Thank you, I´d like to. 

•  Dovolte mi představit moji ženu. •  Let me introduce my wife. This is Mary. 

•  Jak se jmenujete? •  What´s your name? 
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•  Dáte si s námi víno? •  Will you have some wine with us? 

•  Máte děti? •  Do you have any children? 

•  Kdy jste se narodil? •  When were you born? 

•  Pracuji jako instruktor potápění. •  I work as a diving instructor. 

•  Odkud pocházíš? •  Where do you come from? 

•  Prosím nerušte. •  Please don´t disturb. 

•  Jak dlouho tady jste? •  How long have you been here? 

•  Díky, nemáme zájem. •  Thanks, we are not interested. 

•  Co děláte? •  What do you do? 

•  Ahoj Larry, rád Tě poznávám. •  Hello Larry, good to meet you. 

•  Ano, jsem ženatý. •  Yes, I am married. 

•  Vlastně ano. O co jde? •  Actually, you are. What is going on? 

•  Rádi se setkáváme s novými lidmi a chodíme 

ven. 

•  We like meeting new people and going out. 

•  Mám pro vás skvělou nabídku. •  I have a wonderfull offer for you. 

•  Narodil jsem se roku 1981. •  I was born in 1981. 

•  Jsme tady na dovolené. •  We are here on holiday. 

•  Jmenuji se Petr. •  My name is Peter. 

•  To je od vás milé, ale už něco mám. •  That´s very nice but I already have plans.  

•  Těší me, Tomáši. •  Nice to meet you, Thomas. 
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•  Jste tady služebně? •  Are you here on business? 

•  Díky, ale ne. Snad někdy příště. •  Thanks, but no. Another time, perhaps. 

•  Odjíždíme příští pátek. •  We are leaving next Friday. 

•  Promiňte, nevšiml jsem si. •  Sorry, I didn´t notice. 

•  Jmenuji se Tomas. •  My name is Tomas. 

•  V kolik hodin je poslední jízda? •  What time is the last ride on the ski lift? 

•  Musí vás být minimálně patnáct. •  There must be at least fifteen of you. 

•  Už někdy jezdila na snowboardu? •  Has she ever been snowbording? 

•  Rád bych skupinový skipas pro deset osob. •  I´d like a group ski pass for ten people. For 

today. 

•  Poslední jízda je přesně ve čtyři. •  The last ride is at 4 o´clock sharp. 

•  Můžete nás vyfotit, prosím? •  Can you make us a picture, please? 

•  Dnes zavírají sjezdovky ve tři. Proto je lepší 

koupit jen ráno. 

•  Today the slopes close at three. Therefore it is 

better to buy only morning. 

•  Rád bych si nechal nabrousit hrany. •  I´d like to have my edges sharpened. 

•  Jaké je číslo vaší rezervace? •  What is your booking number? 

•  Rád bych si půjčil lyže pro sebe a pro syna. •  I´d like to rent a pair of skis for myself and my 

son. 

•  Denní skipas stojí dvacet pět euro. •  A daily skipass costs twenty five euros. 

•  Dvěstě padesát euro. Kartou? •  Two hundred fifty euros. Card?  

•  Samozřejmě, běžte blíž k sobě a usmívejte se. •  Of course, just get closer together and smile. 
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•  Pojďme na kafe. •  Let´s go for a coffee. 

•  Jak pokročilí jste? •  How advanced are you? 

•  Vidíte tu dřevěnou chatku? Je to tam. •  You see that small wooden chalet? It´s in there. 

•  Je na sjezdovce restaurace? •  Is there a restaurant on the ski slope? 

•  Kde je půjčovna lyží? •  Where is a rent-a- ski? 

•  Prosím tři týdenní skipasy pro dospělé a dva 

dětské. 

•  Three weekly ski passes for adults and two for 

children. 

•  Udělal jsem rezervaci on-line. •  I made an on-line booking. 

•  Stojí to dvacet eur. Přijďte za dvě hodiny. •  It´s 20 euros. Come in two hours. 

•  Můžeme si koupit skupinový skipas? •  Can we buy a group ski pass? 

•  Zvu Vás na skleničku. •  Let me invite you for a drink. 

•  To zní skvěle. Mohu si dát místo kávy čaj? •  Sounds great. Can I have tea instead of a 

coffee? 

•  Rád bych snowboard na den pro dceru. •  I would like a snowboard for a day for my 

daughter. 

•  To by bylo pěkné, ale teď musím běžet. Možná 

příště. 

•  That would be nice, but I have to run now. 

Maybe next time. 

•  Promiňte, nechtěl jsem do vás vrazit. Jste v 

pořádku? 

•  Sorry, I did not mean to hit you. Are you OK? 

•  Pozor!!!!!! •  Look out!!! 

•  Tady na cestě je obchod, kde můžete koupit 

veškerou lyžařskou výbavu. 

•  There´s a shop down the road, where you can 

buy all skiing accesories. 

•  Kde si mohu koupit helmu? •  Where can I buy a helmet? 
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•  Vlastně jsou tu tři - na vrcholu, uprostřed a 

přímo na konci. 

•  There are actually three - at the top, in the 

middle and right at the end 

•  Kolik stojí denní skipas? •  How much is a daily ski pass? 
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Cestování - lekce první – poslouchejte! 

•  How long does it take? •  Jak dlouho to trvá? 

•  How far is it? •  Jak daleko to je? 

•  How long does the journey take? •  Jak dlouho trvá cesta? 

•  Excuse me, is there a petrol station near here, 

please? 

•  Je tady někde benzínová pumpa, prosím? 

•  Keep the change. •  Drobné si nechte. 

•  How much is the ticket to London? •  Kolik stojí jízdenka do Londýna? 

•  Of course, where is the map? •  Samozřejmě, kde máte mapu? 

•  Excuse me, how can we get to the motorway, 

please? 

•  Kudy se dostaneme na dálnici, prosím? 

•  Which platform does the train to London leave 

from? 

•  Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do Londýna? 

•  How many stops do we have to go?  •  Kolik zastávek musíme jet? 

•  How much luggage do you have? •  Kolik zavazadel máte? 

•  How much is it going to cost? •  Kolik to bude stát? 

•  What underground station is it? •  Která stanice metra to je? 

•  How long will it take? •  Jak dlouho to bude trvat? 

•  Thank you for taking us. •  Děkujeme za svezení. 

•  Where is the dining car? •  Kde je jídelní vůz? 

•  Excuse me, is there an underground car park 

near here, please? 

•  Promiňte, jsou tady někde podzemní garáže? 
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•  Excuse me, are there three free seats here, 

please? 

•  Jsou tady tři volná místa, prosím? 

•  Excuse me, is there a car park near here, 

please? 

•  Je tady někde parkoviště, prosím? 

•  When are we going to be in London? •  Za jak dlouho budeme v Londýně? 

•  There are ticket machines just around the 

corner. 

•  Automaty na prodej jízdenek jsou hned za 

rohem. 

•  What are the best connections to London? •  Jaká jsou nejlepší spojení do Londýna? 

•  Here you are. •  Tady máte. 

•  Excuse me, are there two free seats here, 

please? 

•  Jsou tady dvě volná místa, prosím? 

•  Excuse me, we are looking for Green street. •  Promiňte, hledáme ulici Green Street. 

•  Is this the train to Oxford, please? •  Je to vlak do Oxfordu, prosím? 

•  We are looking for King Square. •  Hledáme náměstí King square. 

•  How long is it going to take? •  Jak dlouho to bude trvat? 

•  Where shall I get on the train? •  Kde mám nastoupit do vlaku? 

•  What time is the last tram? •  V kolik hodin jede poslední tramvaj? 

•  Where are we now? •  Kde jsme teď? 

•  Excuse me, can I pass? •  Promiňte, mohu projít? 

•  Excuse me, where is Victoria street, please? •  Kde je ulice Victoria prosím? 

•  Is there a discount for students? •  Je nějaká sleva pro studenty? 

•  What time is the last train? •  V kolik jede poslední vlak? 
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•  Where is the left-luggage office, please? •  Kde je úschovna zavazadel, prosím? 

•  What time is the train to London? •  V kolik jede vlak do Londýna? 

•  Where are the toilets, please? •  Kde jsou toalety, prosím? 

•  Does the underground go there? •  Jede tam metro? 

•  How far is it? •  Jak daleko to je? 

•  I need to have the tyre fixed. •  Potřebuji spravit pneumatiku. 

•  Excuse me, is there a garage near here, please? •  Je tady někde autoservis, prosím? 

•  There are some in the next building. •  Nějaké jsou ve vedlejší budově. 

•  Is there a discount for children? •  Je nějaká sleva pro děti? 

•  Excuse me, is there a tourist information office 

near here, please? 

•  Jsou tady někde turistické informace, prosím? 

•  Is there a taxi rank near here? •  Je tady někde stanoviště taxi? 

•  Thank you for the info. •  Děkujeme za informace. 

•  Is it far? •  Je to daleko? 

•  Excuse me, is there a surveilled car park near 

here, please? 

•  Je tady někde hlídané parkoviště? 

•  Excuse me, where is the Sun hotel, please? •  Kde je hotel Sun, prosím? 

•  Here you are, two euros. •  Tady máte, dvě eura. 

•  How much is one kilometer? •  Kolik stojí kilometr? 

•  Of course. Where exactly are you going? •  Samozřejmě. Kam přesně jedete? 

•  How much is the return ticket to Oxford? •  Kolik stojí zpáteční jízdenka do Oxfordu? 
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•  Do you charge per minute or per kilometer? •  Účtujete na kilometr nebo na minutu? 

•  There is one in the tube station building. •  Jeden je v nádražní budově metra. 

•  Excuse me, is this seat free? •  Promiňte, je toto místo volné? 

•  There are two Hiltons in the city. Center or 

suburbs? 

•  Ve městě jsou dva Hiltony. Chcete do centra 

nebo na předměstí? 

•  How much is one minute? •  Kolik stojí minuta? 

•  I need to have the engine repaired. •  Potřebuji opravit motor. 

•  I need to get to the centre. What ticket shall I 

buy? 

•  Potřebuji se dostat do centra. Jakou jízdenku si 

mám koupit? 

•  Excuse me, where is Trafalgar square, please? •  Kde je Trafalgarské náměstí, prosím? 

•  How long is it going to take? •  Jak dlouho to bude trvat? 

•  When does the train from Oxford arrive? •  V kolik přijíždí vlak z Oxfordu? 

•  Your tickets, please? •  Vaše jízdenky, prosím. 
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Cestování  - lekce druhá – přeložte! 

•  Promiňte, mohu projít? •  Excuse me, can I pass? 

•  Drobné si nechte. •  Keep the change. 

•  Kolik to bude stát? •  How much is it going to cost? 

•  Promiňte, hledáme ulici Green Street. •  Excuse me, we are looking for Green street. 

•  Kolik stojí kilometr? •  How much is one kilometre? 

•  Kde je úschovna zavazadel, prosím? •  Where is the left-luggage office, please? 

•  Která stanice metra to je? •  What underground station is it? 

•  Je tady někde parkoviště, prosím? •  Excuse me, is there a car park near here, 

please? 

•  Je nějaká sleva pro studenty? •  Is there a discount for students? 

•  Samozřejmě. Kam přesně jedete? •  Of course. Where exactly are you going? 

•  Kolik stojí minuta? •  How much is one minute? 

•  Kolik zavazadel máte? •  How much luggage do you have? 

•  Kde je Trafalgarské náměstí, prosím? •  Excuse me, where is Trafalgar square, please? 

•  Kde jsme teď? •  Where are we now? 

•  Je tady někde stanoviště taxi? •  Is there a taxi rank near here? 

•  Je tady někde benzínová pumpa, prosím? •  Excuse me, is there a petrol station near here, 

please? 

•  Potřebuji opravit motor. •  I need to have the engine repaired. 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  How long will it take? 
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•  Tady máte. •  Here you are. 

•  Kolik zastávek musíme jet? •  How many stops do we have to go?  

•  Jsou tady dvě volná místa, prosím? •  Excuse me, are there two free seats here, 

please? 

•  Jeden je v nádražní budově metra. •  There is one in the tube station building. 

•  Je tady někde hlídané parkoviště? •  Excuse me, is there a surveilled car park near 

here, please? 

•  V kolik přijíždí vlak z Oxfordu? •  When does the train from Oxford arrive? 

•  Jsou tady tři volná místa, prosím? •  Excuse me, are there three free seats here, 

please? 

•  Jsou tady někde turistické informace, prosím? •  Excuse me, is there a tourist information office 

near here, please? 

•  Účtujete na kilometr nebo na minutu? •  Do you charge per minute or per kilometer? 

•  Jak dlouho trvá cesta? •  How long does the journey take? 

•  Je to daleko? •  Is it far? 

•  Promiňte, je toto místo volné? •  Excuse me, is this seat free? 

•  Promiňte, jsou tady někde podzemní garáže? •  Excuse me, is there an underground car park 

near here, please? 

•  V kolik jede vlak do Londýna? •  What time is the train to London? 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  How long is it going to take? 

•  Samozřejmě, kde máte mapu? •  Of course, where is the map? 

•  Kolik stojí zpáteční jízdenka do Oxfordu? •  How much is the return ticket to Oxford? 
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•  Je nějaká sleva pro děti? •  Is there a discount for children? 

•  Děkujeme za svezení. •  Thank you for taking us. 

•  Nějaké jsou ve vedlejší budově. •  There are some in the next building. 

•  Děkujeme za informace. •  Thank you for the info. 

•  Kde jsou toalety, prosím? •  Where are the toilets, please? 

•  Hledáme náměstí King square. •  We are looking for King Square. 

•  Kde mám nastoupit do vlaku? •  Where shall I get on the train? 

•  V kolik hodin jede poslední tramvaj? •  What time is the last tram? 

•  Kde je jídelní vůz? •  Where is the dining car? 

•  Kde je hotel Sun, prosím? •  Excuse me, where is the Sun hotel, please? 

•  Potřebuji spravit pneumatiku. •  I need to have the tyre fixed. 

•  Kolik stojí jízdenka do Londýna? •  How much is the ticket to London? 

•  Kde je ulice Victoria prosím? •  Excuse me, where is Victoria street, please? 

•  Je to vlak do Oxfordu, prosím? •  Is this the train to Oxford, please? 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  How long is it going to take? 

•  Jaká jsou nejlepší spojení do Londýna? •  What are the best connections to London? 

•  Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do Londýna? •  Which platform does the train to London leave 

from? 

•  Za jak dlouho budeme v Londýně? •  When are we going to be in London? 

•  Tady máte, dvě eura. •  Here you are, two euros. 
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•  Automaty na prodej jízdenek jsou hned za 

rohem. 

•  There are ticket machines just around the 

corner. 

•  Je tady někde autoservis, prosím? •  Excuse me, is there a garage near here, please? 

•  V kolik jede poslední vlak? •  What time is the last train? 

•  Ve městě jsou dva Hiltony. Chcete do centra 

nebo na předměstí? 

•  There are two Hiltons in the city. Center or 

suburbs? 

•  Kudy se dostaneme na dálnici, prosím? •  Excuse me, how can we get to the motorway, 

please? 

•  Jak daleko to je? •  How far is it? 

•  Jak dlouho to trvá? •  How long does it take? 

•  Jede tam metro? •  Does the underground go there? 

•  Potřebuji se dostat do centra. Jakou jízdenku si 

mám koupit? 

•  I need to get to the centre. What ticket shall I 

buy? 

•  Jak daleko to je? •  How far is it? 

•  Vaše jízdenky, prosím. •  Your tickets, please? 
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Cestování -  lekce třetí – poslouchejte! 

•  There is a tourist information booth behind 

that corner, you can´t miss it. 

•  Turistický informační stánek je za tímhle 

rohem, nemůžete to minout. 

•  Go along this road and take the third on your 

left. 

•  Běžte po této cestě a odbočte třetí doleva. 

•  Thanks. •  Děkuji. 

•  Not very far, about seven miles. •  Ne moc daleko, okolo sedmi mil. 

•  Unfortunately, there is not. You´d have to go to 

the airport. 

•  Bohužel tady není. Museli byste jet na letiště. 

•  Can you take me to the centre, please? •  Můžete mě vzít do centra? 

•  Not much, about five kilometers. •  Ne moc, asi pět kilometrů. 

•  Right at the end of the street. •  Na konci cesty. 

•  Can you take me to the Hilton hotel, please? •  Můžete mě vzít do hotelu Hilton? 

•  No, this one is going to Newcastle. The Oxford 

train is not here yet. 

•  Ne, tenhle jede do Newcastlu. Vlak do Oxfordu 

ještě nepřijel. 

•  We are just about to arrive to Victoria. •  Právě přijíždíme na Viktorii. 

•  Go down this road, in the end there is a garage 

called Duncan´s. 

•  Běžte po této cestě, na konci je servis jménem 

Duncan. 

•  Go three stops by underground. •  Jeďte tři stanice metrem. 

•  Approximately two hours. •  Přibližně dvě hodiny. 

•  This direction. •  Tímto směrem. 

•  The taxi rank is on the other side of the river. •  Stanoviště taxi je na druhé straně řeky. 

•  The train to London leaves from platform 5. •  Vlak do Londýna odjíždí z nástupiště pět. 



 367 

•  The last tram leaves at 9.40. •  Poslední tramvaj jede v devět čtyřicet. 

•  It isn´t going to take long. •  Nebude to trvat dlouho. 

•  There is one in that building over there. It is an 

underground parking. 

•  Je tu jedno v tamté budově. Je to podzemní 

parkoviště. 

•  May I see your students card? •  Mohu vidět vaši studentskou kartu? 

•  Can you take me to the railway station, please? •  Můžete mě vzít na nádraží? 

•  Yes, these three seats are free. •  Ano, tahle tři místa jsou volná. 

•  The nearest garage is about five miles from 

here, in Bredford. 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

•  Just this one. •  Jen tohle. 

•  One euro. •  Jedno euro. 

•  Buy a one day ticket. It is the cheapest. •  Kupte si denní jízdenku. Vyjde nejlevněji. 

•  It´s about two kilometres. •  Asi dva kilometry. 

•  I don´t think so. •  Myslím, že ne. 

•  Two euros. •  Dvě eura. 

•  It takes normally less than ten minutes. •  Normálně to trvá méně než deset minut. 

•  It was my pleasure. •  Bylo mi potěšením. 

•  The journey usually takes from sixty to seventy 

minutes. 

•  Cesta většinou trvá od šedesáti do sedmdeáti 

minut. 

•  Follow the signs. •  Běžte podle ukazatelů. 

•  A ticket for two zones, please. •  Prosím jízdenku na dvě zóny. 
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•  There is one just behind the corner. •  Jedno je hned za rohem. 

•  It is not far. Just go along this road and at the 

end turn left. 

•  Není to daleko. Běžte po této cestě a na konci 

zahněte doleva. 

•  Take the bus nr. 5 and get off at the fifth stop. •  Jeďte autobusem č. 5 a vystupte na páté 

zastávce. 

•  Go to platform five. The train is coming in 5 

minutes. 

•  Běžte na nástupiště pět. Vlak přijíždí za pět 

minut. 

•  Are there any luggage lockers here, please? •  Jsou tady někde skříňky na zavazadla, prosím? 

•  Can I see your tickets, please? •  Mohu vidět vaše jízdenky, prosím? 

•  The Oxford train is coming in 5 minutes. •  Vlak z Oxfordu přijede za pět minut. 

•  Can you show it to me on the map? •  Můžete to ukázat na mapě? 

•  The nextr train to London is at 5.30 sharp. •  Další vlak do Londýna jede v pět třicet. 

•  Fifty pounds per hour plus material. •  Padesát liber plus materiál. 

•  No problem. •  Rádo se stalo. 

•  It will take about seven minutes •  Bude to trvat asi sedm minut. 

•  Chidren up to five are free. •  Děti do pěti let jsou zdarma. 

•  Five pounds thirty. •  Pět liber třicet. 

•  The last train leaves at 9.35. •  Poslední vlak jede v devět třicet pět. 

•  Where can we buy the tickets, please? •  Kde si můžeme koupit jízdenky, prosím? 

•  Go straight five or six kilometers and then turn 

left. 

•  Jeďte rovně pět nebo šest kilometrů a pak 

zahněte doleva. 

•  Of course, sorry. •  Samozřejmě, promiňte. 
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•  One way or round trip? •  Jedna cesta nebo zpáteční? 

•  Depends on traffic - if we go less than eight 

miles per hour, we charge per minute 

•  Záleží na provozu - pokud jedeme méně než 

osm mil za hodinu, účtujeme po minutě. 

•  Just one. The other one is taken. •  Pouze jedno. To druhé je obsazené. 

•  The station is called Whatford park •  Stanice se jmenuje Whatford Park. 

•  Is there a ticket machine here, please? •  Je tady někde automat na jízdenky, prosím? 

•  This one´s taken, sorry. •  Tohle je obsazené, promiňte. 

•  Of course. What station are you going to? •  Samozřejmě. Na jaké nádrží jedete? 

•  We are supposed to arrive in an hour. •  Měli bychom přijet asi do hodiny. 

•  I am sorry, I don´t know where the Green 

Street is. 

•  Lituji, nevím, kde je Green street. 

•  The nearest garage is about five miles from 

here, in Bredford. 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

•  Yes, you must get off at the fifth stop. •  Ano, musíte vystoupit na páté zastávce. 

•  The nearest one is in the Fleet street. First right 

and then second on the left 

•  Nejbližší je na Fleet street. První doprava a pak 

druhou doleva. 

•  Let me get them for you. •  Dovolte mi vám je dát. 
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Cestování -  lekce čtvrtá – přeložte! 

•  Není to daleko. Běžte po této cestě a na konci 

zahněte doleva. 

•  It is not far. Just go along this road and at the 

end turn left. 

•  Můžete to ukázat na mapě? •  Can you show it to me in the map? 

•  Nejbližší je na Fleet street. První doprava a pak 

druhou doleva. 

•  The nearest one is in the Fleet street. First right 

and then second on the left 

•  Jedna cesta nebo zpáteční? •  One way or round trip? 

•  Jsou tady někde skříňky na zavazadla, prosím? •  Are there any luggage lockers here, please? 

•  Je tady někde automat na jízdenky, prosím? •  Is there a ticket machine here, please? 

•  Jedno je hned za rohem. •  There is one just behind the corner. 

•  Prosím jízdenku na dvě zóny. •  A ticket for two zones, please. 

•  Asi dva kilometry. •  It´s about two kilometres. 

•  Jeďte tři stanice metrem. •  Go three stops by underground. 

•  Normálně to trvá méně než deset minut. •  It takes normally less than ten minutes. 

•  Bude to trvat asi sedm minut. •  It will take about seven minutes 

•  Jeďte autobusem č. 5 a vystupte na páté 

zastávce. 

•  take the bus nr. 5 and get off at the fifth stop. 

•  Kde si můžeme koupit jízdenky, prosím? •  Where can we buy the tickets, please? 

•  Vlak z Oxfordu přijede za pět minut. •  The Oxford train is coming in 5 minutes. 

•  Měli bychom přijet asi do hodiny. •  We are supposed to arrive in an hour. 

•  Tímto směrem. •  This direction. 

•  Přibližně dvě hodiny. •  Approximately two hours. 
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•  Myslím, že ne. •  I don´t think so. 

•  Cesta většinou trvá od šedesáti do sedmdeáti 

minut. 

•  The journey usually takes from sixty to seventy 

minutes. 

•  Jedno euro. •  One euro. 

•  Právě přijíždíme na Viktorii. •  We are just about to arrive to Victoria. 

•  Stanice se jmenuje Whatford Park. •  The station is called Whatford park 

•  Bohužel tady není. Museli byste jet na letiště. •  Unfortunately, there is not. You´d have to go to 

the airport. 

•  Samozřejmě, promiňte. •  Of course, sorry. 

•  Na konci cesty. •  Right at the end of the street. 

•  Jen tohle. •  Just this one. 

•  Ano, tahle tři místa jsou volná. •  Yes, these three seats are free. 

•  Ne moc, asi pět kilometrů. •  Not much, about five kilometers. 

•  Běžte podle ukazatelů. •  Follow the signs. 

•  Kupte si denní jízdenku. Vyjde nejlevněji. •  Buy a one day ticket. It is the cheapest. 

•  Tohle je obsazené, promiňte. •  This one´s taken, sorry. 

•  Ne moc daleko, okolo sedmi mil. •  Not very far, about seven miles. 

•  Turistický informační stánek je za tímhle 

rohem, nemůžete to minout. 

•  There is a tourist information booth behind 

that corner, you can´t miss it. 

•  Pouze jedno. To druhé je obsazené. •  Just one. The other one is taken. 

•  Mohu vidět vaši studentskou kartu? •  May I see your students card? 
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•  Lituji, nevím, kde je Green street. •  I am sorry, I don´t know where the Green 

Street is. 

•  Rádo se stalo. •  No problem. 

•  Pět liber třicet. •  Five pounds thirty. 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

•  The nearest garage is about five miles from 

here, in Bredford. 

•  Běžte po této cestě a odbočte třetí doleva. •  Go along this road and take the third on your 

left. 

•  Ano, musíte vystoupit na páté zastávce. •  Yes, you must get off at the fifth stop. 

•  Můžete mě vzít na nádraží? •  Can you take me to the railway station, please? 

•  Můžete mě vzít do hotelu Hilton? •  Can you take me to the Hilton hotel, please? 

•  Můžete mě vzít do centra? •  Can you take me to the centre, please? 

•  Další vlak do Londýna jede v pět třicet. •  The nextr train to London is at 5.30 sharp. 

•  Běžte na nástupiště pět. Vlak přijíždí za pět 

minut. 

•  Go to platform five. The train is coming in 5 

minutes. 

•  Poslední vlak jede v devět třicet pět. •  The last train leaves at 9.35. 

•  Vlak do Londýna odjíždí z nástupiště pět. •  The train to London leaves from platform 5. 

•  Mohu vidět vaše jízdenky, prosím? •  Can I see your tickets, please? 

•  Bylo mi potěšením. •  It was my pleasure. 

•  Samozřejmě. Na jaké nádrží jedete? •  Of course. What station are you going to? 

•  Stanoviště taxi je na druhé straně řeky. •  The taxi rank is on the other side of the river. 

•  Nebude to trvat dlouho. •  It isn´t going to take long. 
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•  Je tu jedno v tamté budově. Je to podzemní 

parkoviště. 

•  There is one in that building over there. It is an 

underground parking. 

•  Záleží na provozu - pokud jedeme méně než 

osm mil za hodinu, účtujeme po minutě. 

•  Depends on traffic - if we go less than eight 

miles per hour, we charge per minute 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

•  The nearest garage is about five miles from 

here, in Bredford. 

•  Děkuji. •  Thanks. 

•  Dvě eura. •  Two euros. 

•  Ne, tenhle jede do Newcastlu. Vlak do Oxfordu 

ještě nepřijel. 

•  No, this one is going to Newcastle. The Oxford 

train is not here yet. 

•  Padesát liber plus materiál. •  Fifty pounds per hour plus material. 

•  Jeďte rovně pět nebo šest kilometrů a pak 

zahněte doleva. 

•  Go straight five or six kilometers and then turn 

left. 

•  Děti do pěti let jsou zdarma. •  Chidren up to five are free. 

•  Poslední tramvaj jede v devět čtyřicet. •  The last tram leaves at 9.40. 

•  Běžte po této cestě, na konci je servis jménem 

Duncan. 

•  Go down this road, in the end there is a garage 

called Duncan´s. 

•  Dovolte mi vám je dát. •  Let me get them for you. 
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Cestování -  lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

•  Drobné si nechte. •  Keep the change. 

•  Děkuji. •  Thanks. 

•  Děkujeme za svezení. •  Thank you for taking us. 

•  Bylo mi potěšením. •  It was my pleasure. 

•  Děkujeme za informace. •  Thank you for the info. 

•  Rádo se stalo. •  No problem. 

•  Kudy se dostaneme na dálnici, prosím? •  Excuse me, how can we get to the motorway, 

please? 

•  Jeďte rovně pět nebo šest kilometrů a pak 

zahněte doleva. 

•  Go straight five or six kilometers and then turn 

left. 

•  Je tady někde hlídané parkoviště? •  Excuse me, is there a surveilled car park near 

here, please? 

•  Jedno je hned za rohem. •  There is one just behind the corner. 

•  Jsou tady někde turistické informace, prosím? •  Excuse me, is there a tourist information office 

near here, please? 

•  Turistický informační stánek je za tímhle 

rohem, nemůžete to minout. 

•  There is a tourist information booth behind 

that corner, you can´t miss it. 

•  Promiňte, jsou tady někde podzemní garáže? •  Excuse me, is there an underground car park 

near here, please? 

•  Myslím, že ne. •  I don´t think so. 

•  Kde je hotel Sun, prosím? •  Excuse me, where is the Sun hotel, please? 

•  Jeďte autobusem č. 5 a vystupte na páté 

zastávce. 

•  take the bus nr. 5 and get off at the fifth stop. 
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•  Kde je Trafalgarské náměstí, prosím? •  Excuse me, where is Trafalgar square, please? 

•  Na konci cesty. •  Right at the end of the street. 

•  Kde je ulice Victoria prosím? •  Excuse me, where is Victoria street, please? 

•  Běžte po této cestě a odbočte třetí doleva. •  Go along this road and take the third on your 

left. 

•  Hledáme náměstí King square. •  We are looking for King Square. 

•  Není to daleko. Běžte po této cestě a na konci 

zahněte doleva. 

•  It is not far. Just go along this road and at the 

end turn left. 

•  Je tady někde parkoviště, prosím? •  Excuse me, is there a car park near here, 

please? 

•  Je tu jedno v tamté budově. Je to podzemní 

parkoviště. 

•  There is one in that building over there. It is an 

underground parking. 

•  Je tady někde autoservis, prosím? •  Excuse me, is there a garage near here, please? 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

•  The nearest garage is about five miles from 

here, in Bredford. 

•  Je tady někde benzínová pumpa, prosím? •  Excuse me, is there a petrol station near here, 

please? 

•  Nejbližší je na Fleet street. První doprava a pak 

druhou doleva. 

•  The nearest one is in the Fleet street. First right 

and then second on the left 

•  Potřebuji opravit motor. •  I need to have the engine repaired. 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

•  The nearest garage is about five miles from 

here, in Bredford. 

•  Potřebuji spravit pneumatiku. •  I need to have the tyre fixed. 

•  Běžte po této cestě, na konci je servis jménem 

Duncan. 

•  Go down this road, in the end there is a garage 

called Duncan´s. 
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•  Jak daleko to je? •  How far is it? 

•  Ne moc, asi pět kilometrů. •  Not much, about five kilometers. 

•  Jak daleko to je? •  How far is it? 

•  Ne moc daleko, okolo sedmi mil. •  Not very far, about seven miles. 

•  Jak dlouho to trvá? •  How long does it take? 

•  Normálně to trvá méně než deset minut. •  It takes normally less than ten minutes. 

•  Jak dlouho trvá cesta? •  How long does the journey take? 

•  Cesta většinou trvá od šedesáti do sedmdeáti 

minut. 

•  The journey usually takes from sixty to seventy 

minutes. 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  How long is it going to take? 

•  Nebude to trvat dlouho. •  It isn´t going to take long. 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  How long is it going to take? 

•  Přibližně dvě hodiny. •  Approximately two hours. 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  How long will it take? 

•  Bude to trvat asi sedm minut. •  It will take about seven minutes 

•  Je to daleko? •  Is it far? 

•  Asi dva kilometry. •  It´s about two kilometres. 

•  Kolik stojí kilometr? •  How much is one kilometre? 

•  Dvě eura. •  Two euros. 

•  Kolik stojí minuta? •  How much is one minute? 
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•  Jedno euro. •  One euro. 

•  Kolik stojí zpáteční jízdenka do Oxfordu? •  How much is the return ticket to Oxford? 

•  Pět liber třicet. •  Five pounds thirty. 

•  Jede tam metro? •  Does the underground go there? 

•  Ano, musíte vystoupit na páté zastávce. •  Yes, you must get off at the fifth stop. 

•  Kolik zastávek musíme jet? •  How many stops do we have to go?  

•  Jeďte tři stanice metrem. •  Go three stops by underground. 

•  Můžete to ukázat na mapě? •  Can you show it to me on the map? 

•  Samozřejmě, kde máte mapu? •  Of course, where is the map? 

•  Můžete mě vzít do centra? •  Can you take me to the centre, please? 

•  Samozřejmě. Kam přesně jedete? •  Of course. Where exactly are you going? 

•  Jsou tady někde skříňky na zavazadla, prosím? •  Are there any luggage lockers here, please? 

•  Nějaké jsou ve vedlejší budově. •  There are some in the next building. 

•  Je tady někde automat na jízdenky, prosím? •  Is there a ticket machine here, please? 

•  Jeden je v nádražní budově metra. •  There is one in the tube station building. 

•  Kde si můžeme koupit jízdenky, prosím? •  Where can we buy the tickets, please? 

•  Automaty na prodej jízdenek jsou hned za 

rohem. 

•  There are ticket machines just around the 

corner. 

•  Prosím jízdenku na dvě zóny. •  A ticket for two zones, please. 

•  Tady máte, dvě eura. •  Here you are, two euros. 
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•  Mohu vidět vaše jízdenky, prosím? •  Can I see your tickets, please? 

•  Tady máte. •  Here you are. 

•  Můžete mě vzít do hotelu Hilton? •  Can you take me to the Hilton hotel, please? 

•  Ve městě jsou dva Hiltony. Chcete do centra 

nebo na předměstí? 

•  There are two Hiltons in the city. Center or 

suburbs? 

•  Můžete mě vzít na nádraží? •  Can you take me to the railway station, please? 

•  Samozřejmě. Na jaké nádrží jedete? •  Of course. What station are you going to? 

•  Účtujete na kilometr nebo na minutu? •  Do you charge per minute or per kilometer? 

•  Záleží na provozu - pokud jedeme méně než 

osm mil za hodinu, účtujeme po minutě. 

•  Depends on traffic - if we go less than eight 

miles per hour, we charge per minute 

•  Jsou tady tři volná místa, prosím? •  Excuse me, are there three free seats here, 

please? 

•  Ano, tahle tři místa jsou volná. •  Yes, these three seats are free. 

•  Jsou tady dvě volná místa, prosím? •  Excuse me, are there two free seats here, 

please? 

•  Pouze jedno. To druhé je obsazené. •  Just one. The other one is taken. 

•  Promiňte, mohu projít? •  Excuse me, can I pass? 

•  Samozřejmě, promiňte. •  Of course, sorry. 

•  Promiňte, je toto místo volné? •  Excuse me, is this seat free? 

•  Tohle je obsazené, promiňte. •  This one´s taken, sorry. 

•  Promiňte, hledáme ulici Green Street. •  Excuse me, we are looking for Green street. 

•  Lituji, nevím, kde je Green street. •  I am sorry, I don´t know where the Green 
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Street is. 

•  Kolik to bude stát? •  How much is it going to cost? 

•  Padesát liber plus materiál. •  Fifty pounds per hour plus material. 

•  Kolik stojí jízdenka do Londýna? •  How much is the ticket to London? 

•  Jedna cesta nebo zpáteční? •  One way or round trip? 

•  Kolik zavazadel máte? •  How much luggage do you have? 

•  Jen tohle. •  Just this one. 

•  Potřebuji se dostat do centra. Jakou jízdenku si 

mám koupit? 

•  I need to get to the centre. What ticket shall I 

buy? 

•  Kupte si denní jízdenku. Vyjde nejlevněji. •  Buy a one day ticket. It is the cheapest. 

•  Je nějaká sleva pro děti? •  Is there a discount for children? 

•  Děti do pěti let jsou zdarma. •  Chidren up to five are free. 

•  Je nějaká sleva pro studenty? •  Is there a discount for students? 

•  Mohu vidět vaši studentskou kartu? •  May I see your students card? 

•  Je tady někde stanoviště taxi? •  Is there a taxi rank near here? 

•  Stanoviště taxi je na druhé straně řeky. •  The taxi rank is on the other side of the river. 

•  Je to vlak do Oxfordu, prosím? •  Is this the train to Oxford, please? 

•  Ne, tenhle jede do Newcastlu. Vlak do Oxfordu 

ještě nepřijel. 

•  No, this one is going to Newcastle. The Oxford 

train is not here yet. 

•  V kolik jede poslední vlak? •  What time is the last train? 

•  Poslední vlak jede v devět třicet pět. •  The last train leaves at 9.35. 
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•  V kolik hodin jede poslední tramvaj? •  What time is the last tram? 

•  Poslední tramvaj jede v devět čtyřicet. •  The last tram leaves at 9.40. 

•  V kolik jede vlak do Londýna? •  What time is the train to London? 

•  Další vlak do Londýna jede v pět třicet. •  The nextr train to London is at 5.30 sharp. 

•  Která stanice metra to je? •  What underground station is it? 

•  Stanice se jmenuje Whatford Park. •  The station is called Whatford park 

•  Za jak dlouho budeme v Londýně? •  When are we going to be in London? 

•  Měli bychom přijet asi do hodiny. •  We are supposed to arrive in an hour. 

•  V kolik přijíždí vlak z Oxfordu? •  When does the train from Oxford arrive? 

•  Vlak z Oxfordu přijede za pět minut. •  The Oxford train is coming in 5 minutes. 

•  Kde jsou toalety, prosím? •  Where are the toilets, please? 

•  Běžte podle ukazatelů. •  Follow the signs. 

•  Kde jsme teď? •  Where are we now? 

•  Právě přijíždíme na Viktorii. •  We are just about to arrive to Victoria. 

•  Kde je jídelní vůz? •  Where is the dining car? 

•  Tímto směrem. •  This direction. 

•  Kde je úschovna zavazadel, prosím? •  Where is the left-luggage office, please? 

•  Bohužel tady není. Museli byste jet na letiště. •  Unfortunately, there is not. You´d have to go to 

the airport. 

•  Kde mám nastoupit do vlaku? •  Where shall I get on the train? 
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•  Běžte na nástupiště pět. Vlak přijíždí za pět 

minut. 

•  Go to platform five. The train is coming in 5 

minutes. 

•  Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do Londýna? •  Which platform does the train to London leave 

from? 

•  Vlak do Londýna odjíždí z nástupiště pět. •  The train to London leaves from platform 5. 

•  Vaše jízdenky, prosím. •  Your tickets, please? 

•  Dovolte mi vám je dát. •  Let me get them for you. 
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Cestování  - karty 

Keep the change. Thanks. Thank you for taking us. 

It was my pleasure. Thank you for the info. No problem. 

Excuse me, how can we get 
to the motorway, please? 

Go straight five or six 
kilometers and then turn left. 

Excuse me, is there a 
surveilled car park near here, 

please? 

There is one just behind the 
corner. 

Excuse me, is there a tourist 
information office near here, 

please? 

There is a tourist information 
booth behind that corner, you 

can´t miss it. 

Excuse me, is there an 
underground car park near 

here, please? 
I don´t think so. 

Excuse me, where is the Sun 
hotel, please? 

take the bus nr. 5 and get off 
on the fifth stop. 

Excuse me, where is 
Trafalgar square, please? 

Right at the end of the street. 

1  
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Děkujeme za svezení. Děkuji. Drobné si nechte. 

Rádo se stalo. Děkujeme za informace. Bylo mi potěšením. 

Je tady někde hlídané 
parkoviště? 

Jeďte rovně pět nebo šest 
kilometrů a pak zahněte 

doleva. 

Kudy se dostaneme na 
dálnici, prosím? 

Turistický informační stánek 
je za tímhle rohem, nemůžete 

to minout. 

Jsou tady někde turistické 
informace, prosím? 

Jedno je hned za rohem. 

Kde je hotel Sun, prosím? Myslím, že ne. 
Promiňte, jsou tady někde 

podzemní garáže? 

Na konci cesty. 
Kde je Trafalgarské náměstí, 

prosím? 
Jeďte autobusem č. 5 a 

vystupte na páté zastávce. 

2  
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Excuse me, where is Victoria 
street, please? 

Go along this road and take 
the third on your left. 

We are looking for King 
Square. 

It is not far. Just go along this 
road and at the end turn left. 

Excuse me, is there a car park 
near here, please? 

There is one in that building 
over there. It is an 

underground parking. 

Excuse me, is there a garage 
near here, please? 

The nearest garage is about 
five miles from here, in 

Bredford. 

Excuse me, is there a petrol 
station near here, please? 

The nearest one is in the Fleet 
street. First right and then 

second on the left 

I need to have the engine 
repaired. 

The nearest garage is about 
five miles from here, in 

Bredford. 

I need to have the tyre fixed. 
Go down this road, in the end 

there is a garage called 
Duncan´s. 

How far is it? 

Not much, about five 
kilometers. 

How far is it? 
Not very far, about seven 

miles. 

3  
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Hledáme náměstí King 
square. 

Běžte po této cestě a odbočte 
třetí doleva. 

Kde je ulice Victoria prosím? 

Je tu jedno v tamté budově. 
Je to podzemní parkoviště. 

Je tady někde parkoviště, 
prosím? 

Není to daleko. Běžte po této 
cestě a na konci zahněte 

doleva. 

Je tady někde benzínová 
pumpa, prosím? 

Nejbližší servis je okolo pěti 
mil odsud, v Bredfordu. 

Je tady někde autoservis, 
prosím? 

Nejbližší servis je okolo pěti 
mil odsud, v Bredfordu. 

Potřebuji opravit motor. 
Nejbližší je na Fleet street. 
První doprava a pak druhou 

doleva. 

Jak daleko to je? 
Běžte po této cestě, na konci 
je servis jménem Duncan. 

Potřebuji spravit pneumatiku. 

Ne moc daleko, okolo sedmi 
mil. 

Jak daleko to je? Ne moc, asi pět kilometrů. 

4  
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How long does it take? 
It takes normally less than ten 

minutes. 
How long does the journey 

take? 

The journey usually takes 
from sixty to seventy 

minutes. 
How long is it going to take? It isn´t going to take long. 

How long is it going to take? Approximately two hours. How long will it take? 

It will take about seven 
minutes 

Is it far? It´s about two kilometres. 

How much is one kilometre? Two euros. How much is one minute? 

One euro. 
How much is the return ticket 

to Oxford? 
Five pounds thirty. 

5  
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Jak dlouho trvá cesta? 
Normálně to trvá méně než 

deset minut. 
Jak dlouho to trvá? 

Nebude to trvat dlouho. Jak dlouho to bude trvat? 
Cesta většinou trvá od 

šedesáti do sedmdeáti minut. 

Jak dlouho to bude trvat? Přibližně dvě hodiny. Jak dlouho to bude trvat? 

Asi dva kilometry. Je to daleko? Bude to trvat asi sedm minut. 

Kolik stojí minuta? Dvě eura. Kolik stojí kilometr? 

Pět liber třicet. 
Kolik stojí zpáteční jízdenka 

do Oxfordu? 
Jedno euro. 

6  
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Does the underground go 
there? 

Yes, you must get off on the 
fifth stop. 

How many stops do we have 
to go?  

Go three stops by 
underground. 

Can you show it to me in the 
map? 

Of course, where is the map? 

Can you take me to the 
centre, please? 

Of course. Where exactly are 
you going? 

Are there any luggage lockers 
here, please? 

There are some in the next 
building. 

Is there a ticket machine here, 
please? 

There is one in the tube 
station building. 

Where can we buy the 
tickets, please? 

There are ticket machines just 
around the corner. 

A ticket for two zones, 
please. 

Here you are, two euros. 
Can I see your tickets, 

please? 
Here you are. 

7  
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Kolik zastávek musíme jet? 
Ano, musíte vystoupit na páté 

zastávce. 
Jede tam metro? 

Samozřejmě, kde máte 
mapu? 

Můžete to ukázat na mapě? Jeďte tři stanice metrem. 

Jsou tady někde skříňky na 
zavazadla, prosím? 

Samozřejmě. Kam přesně 
jedete? 

Můžete mě vzít do centra? 

Jeden je v nádražní budově 
metra. 

Je tady někde automat na 
jízdenky, prosím? 

Nějaké jsou ve vedlejší 
budově. 

Prosím jízdenku na dvě zóny. 
Automaty na prodej jízdenek 

jsou hned za rohem. 
Kde si můžeme koupit 

jízdenky, prosím? 

Tady máte. 
Mohu vidět vaše jízdenky, 

prosím? 
Tady máte, dvě eura. 

8  
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Can you take me to the 
Hilton hotel, please? 

There are two Hiltons in the 
city. Center or suburbs? 

Can you take me to the 
railway station, please? 

Of course. What station are 
you going to? 

Do you charge per minute or 
per kilometer? 

Depends on traffic - if we go 
less than eight miles per hour, 

we charge per minute 

Excuse me, are there three 
free seats here, please? 

Yes, these three seats are 
free. 

Excuse me, are there two free 
seats here, please? 

Just one. The other one is 
taken. 

Excuse me, can I pass? Of course, sorry. 

Excuse me, is this seat free? This one´s taken, sorry. 
Excuse me, we are looking 

for Green street. 

I am sorry, I don´t know 
where the Green Street is. 

How much is it going to cost? 
Fifty pounds per hour plus 

material. 

9  
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Můžete mě vzít na nádraží? 
Ve městě jsou dva Hiltony. 
Chcete do centra nebo na 

předměstí? 

Můžete mě vzít do hotelu 
Hilton? 

Záleží na provozu - pokud 
jedeme méně než osm mil za 
hodinu, účtujeme po minutě. 

Účtujete na kilometr nebo na 
minutu? 

Samozřejmě. Na jaké nádrží 
jedete? 

Jsou tady dvě volná místa, 
prosím? 

Ano, tahle tři místa jsou 
volná. 

Jsou tady tři volná místa, 
prosím? 

Samozřejmě, promiňte. Promiňte, mohu projít? 
Pouze jedno. To druhé je 

obsazené. 

Promiňte, hledáme ulici 
Green Street. 

Tohle je obsazené, promiňte. 
Promiňte, je toto místo 

volné? 

Padesát liber plus materiál. Kolik to bude stát? 
Lituji, nevím, kde je Green 

street. 

10  
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How much is the ticket to 
London? 

One way or round trip? 
How much luggage do you 

have? 

Just this one. 
I need to get to the centre. 
What ticket shall I buy? 

Buy a one day ticket. It is the 
cheapest. 

Is there a discount for 
children? 

Chidren up to five are free. 
Is there a discount for 

students? 

May I see your students card? Is there a taxi rank near here? 
The taxi rank is on the other 

side of the river. 

Is this the train to Oxford, 
please? 

No, this one is going to 
Newcastle. The Oxford train 

is not here yet. 

What are the best connections 
to London? 

The best would be to go by 
bus to Victoria. 

What time is the last train? The last train leaves at 9.35. 

11  
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Kolik zavazadel máte? Jedna cesta nebo zpáteční? 
Kolik stojí jízdenka do 

Londýna? 

Kupte si denní jízdenku. 
Vyjde nejlevněji. 

Potřebuji se dostat do centra. 
Jakou jízdenku si mám 

koupit? 
Jen tohle. 

Je nějaká sleva pro studenty? Děti do pěti let jsou zdarma. Je nějaká sleva pro děti? 

Stanoviště taxi je na druhé 
straně řeky. 

Je tady někde stanoviště taxi? 
Mohu vidět vaši studentskou 

kartu? 

Jaká jsou nejlepší spojení do 
Londýna? 

Ne, tenhle jede do Newcastlu. 
Vlak do Oxfordu ještě 

nepřijel. 

Je to vlak do Oxfordu, 
prosím? 

Poslední vlak jede v devět 
třicet pět. 

V kolik jede poslední vlak? 
Nejlepší by bylo jet vlakem 

na nádaží Victoria. 
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What time is the last tram? The last tram leaves at 9.40. 
What time is the train to 

London? 

The nextr train to London is 
at 5.30 sharp. 

What underground station is 
it? 

The station is called 
Whatford park 

When are we going to be in 
London? 

We are supposed to arrive in 
an hour. 

When does the train from 
Oxford arrive? 

The Oxford train is coming in 
5 minutes. 

Where are the toilets, please? Follow the signs. 

Where are we now? 
We are just about to arrive to 

Victoria. 
Where is the dining car? 

This direction. 
Where is the left-luggage 

office, please? 

Unfortunately, there is not. 
You´d have to go to the 

airport. 
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V kolik jede vlak do 
Londýna? 

Poslední tramvaj jede v devět 
čtyřicet. 

V kolik hodin jede poslední 
tramvaj? 

Stanice se jmenuje Whatford 
Park. 

Která stanice metra to je? 
Další vlak do Londýna jede v 

pět třicet. 

V kolik přijíždí vlak z 
Oxfordu? 

Měli bychom přijet asi do 
hodiny. 

Za jak dlouho budeme v 
Londýně? 

Běžte podle ukazatelů. Kde jsou toalety, prosím? 
Vlak z Oxfordu přijede za pět 

minut. 

Kde je jídelní vůz? Právě přijíždíme na Viktorii. Kde jsme teď? 

Bohužel tady není. Museli 
byste jet na letiště. 

Kde je úschovna zavazadel, 
prosím? 

Tímto směrem. 
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Where shall I get on the 
train? 

Go to platform five. The train 
is coming in 5 minutes. 

Which platform does the train 
to London leave from? 

The train to London leaves 
from platform 5. 

Your tickets, please? Let me get them for you. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Ze kterého nástupiště odjíždí 
vlak do Londýna? 

Běžte na nástupiště pět. Vlak 
přijíždí za pět minut. 

Kde mám nastoupit do vlaku? 

Dovolte mi vám je dát. Vaše jízdenky, prosím. 
Vlak do Londýna odjíždí z 

nástupiště pět. 

16  
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Cestování -  test 

•  Jen tohle. ................................................................. 

•  Ne, tenhle jede do Newcastlu. Vlak do Oxfordu 

ještě nepřijel. 

................................................................. 

•  Pět liber třicet. ................................................................. 

•  Vlak do Londýna odjíždí z nástupiště pět. ................................................................. 

•  Je tady někde hlídané parkoviště? ................................................................. 

•  Je tady někde autoservis, prosím? ................................................................. 

•  Samozřejmě. Kam přesně jedete? ................................................................. 

•  Kde mám nastoupit do vlaku? ................................................................. 

•  Je to daleko? ................................................................. 

•  Poslední tramvaj jede v devět čtyřicet. ................................................................. 

•  Promiňte, je toto místo volné? ................................................................. 

•  Hledáme náměstí King square. ................................................................. 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

................................................................. 

•  Kde je jídelní vůz? ................................................................. 

•  Na konci cesty. ................................................................. 

•  Potřebuji opravit motor. ................................................................. 

•  Promiňte, jsou tady někde podzemní garáže? ................................................................. 

•  Stanice se jmenuje Whatford Park. ................................................................. 
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•  Kolik stojí jízdenka do Londýna? ................................................................. 

•  Můžete mě vzít do centra? ................................................................. 

•  Kudy se dostaneme na dálnici, prosím? ................................................................. 

•  Jsou tady někde skříňky na zavazadla, prosím? ................................................................. 

•  Dvě eura. ................................................................. 

•  Jedna cesta nebo zpáteční? ................................................................. 

•  Cesta většinou trvá od šedesáti do sedmdeáti 

minut. 

................................................................. 

•  Mohu vidět vaše jízdenky, prosím? ................................................................. 

•  Jeďte autobusem č. 5 a vystupte na páté 

zastávce. 

................................................................. 

•  Vlak z Oxfordu přijede za pět minut. ................................................................. 

•  Je to vlak do Oxfordu, prosím? ................................................................. 

•  Mohu vidět vaši studentskou kartu? ................................................................. 

•  Je tu jedno v tamté budově. Je to podzemní 

parkoviště. 

................................................................. 

•  Nebude to trvat dlouho. ................................................................. 

•  Lituji, nevím, kde je Green street. ................................................................. 

•  Kolik stojí minuta? ................................................................. 

•  Tímto směrem. ................................................................. 

•  Je tady někde parkoviště, prosím? ................................................................. 
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•  Jak dlouho to bude trvat? ................................................................. 

•  Je nějaká sleva pro studenty? ................................................................. 

•  Ano, tahle tři místa jsou volná. ................................................................. 

•  Jeďte rovně pět nebo šest kilometrů a pak 

zahněte doleva. 

................................................................. 

•  Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do Londýna? ................................................................. 

•  Kolik to bude stát? ................................................................. 

•  Další vlak do Londýna jede v pět třicet. ................................................................. 

•  Ano, musíte vystoupit na páté zastávce. ................................................................. 

•  Myslím, že ne. ................................................................. 

•  Stanoviště taxi je na druhé straně řeky. ................................................................. 

•  Nejlepší by bylo jet vlakem na nádaží Victoria. ................................................................. 

•  Poslední vlak jede v devět třicet pět. ................................................................. 

•  Ve městě jsou dva Hiltony. Chcete do centra 

nebo na předměstí? 

................................................................. 

•  Kolik stojí kilometr? ................................................................. 

•  Děkuji. ................................................................. 

•  Promiňte, hledáme ulici Green Street. ................................................................. 

•  Jsou tady někde turistické informace, prosím? ................................................................. 

•  Kde jsme teď? ................................................................. 

•  Kde je hotel Sun, prosím? ................................................................. 
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•  Ne moc daleko, okolo sedmi mil. ................................................................. 

•  Jeďte tři stanice metrem. ................................................................. 

•  Potřebuji se dostat do centra. Jakou jízdenku si 

mám koupit? 

................................................................. 

•  Samozřejmě, promiňte. ................................................................. 

•  Tady máte. ................................................................. 

•  Jedno je hned za rohem. ................................................................. 

•  Samozřejmě. Na jaké nádrží jedete? ................................................................. 

•  Potřebuji spravit pneumatiku. ................................................................. 

•  Účtujete na kilometr nebo na minutu? ................................................................. 

•  Tohle je obsazené, promiňte. ................................................................. 

•  Bude to trvat asi sedm minut. ................................................................. 

•  Je tady někde automat na jízdenky, prosím? ................................................................. 

•  Měli bychom přijet asi do hodiny. ................................................................. 

•  Drobné si nechte. ................................................................. 

•  Vaše jízdenky, prosím. ................................................................. 

•  V kolik přijíždí vlak z Oxfordu? ................................................................. 

•  Jak dlouho to bude trvat? ................................................................. 

•  Jak daleko to je? ................................................................. 

•  Jsou tady dvě volná místa, prosím? ................................................................. 
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•  Jeden je v nádražní budově metra. ................................................................. 

•  Asi dva kilometry. ................................................................. 

•  Záleží na provozu - pokud jedeme méně než 

osm mil za hodinu, účtujeme po minutě. 

................................................................. 

•  Bohužel tady není. Museli byste jet na letiště. ................................................................. 

•  Můžete mě vzít do hotelu Hilton? ................................................................. 

•  Kde si můžeme koupit jízdenky, prosím? ................................................................. 

•  Je nějaká sleva pro děti? ................................................................. 

•  Jak dlouho to trvá? ................................................................. 

•  Normálně to trvá méně než deset minut. ................................................................. 

•  Kolik stojí zpáteční jízdenka do Oxfordu? ................................................................. 

•  Jaká jsou nejlepší spojení do Londýna? ................................................................. 

•  Samozřejmě, kde máte mapu? ................................................................. 

•  Je tady někde benzínová pumpa, prosím? ................................................................. 

•  Je tady někde stanoviště taxi? ................................................................. 

•  Jak daleko to je? ................................................................. 

•  Padesát liber plus materiál. ................................................................. 

•  V kolik jede poslední vlak? ................................................................. 

•  Jsou tady tři volná místa, prosím? ................................................................. 

•  Děkujeme za informace. ................................................................. 
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•  Rádo se stalo. ................................................................. 

•  Dovolte mi vám je dát. ................................................................. 

•  Jedno euro. ................................................................. 

•  Automaty na prodej jízdenek jsou hned za 

rohem. 

................................................................. 

•  Běžte po této cestě, na konci je servis jménem 

Duncan. 

................................................................. 

•  V kolik hodin jede poslední tramvaj? ................................................................. 

•  Děti do pěti let jsou zdarma. ................................................................. 

•  Ne moc, asi pět kilometrů. ................................................................. 

•  Kde je úschovna zavazadel, prosím? ................................................................. 

•  Která stanice metra to je? ................................................................. 

•  Tady máte, dvě eura. ................................................................. 

•  Můžete to ukázat na mapě? ................................................................. 

•  Promiňte, mohu projít? ................................................................. 

•  Přibližně dvě hodiny. ................................................................. 

•  Jede tam metro? ................................................................. 

•  Jak dlouho to bude trvat? ................................................................. 

•  Kupte si denní jízdenku. Vyjde nejlevněji. ................................................................. 

•  Pouze jedno. To druhé je obsazené. ................................................................. 

•  Jak dlouho trvá cesta? ................................................................. 
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•  Turistický informační stánek je za tímhle 

rohem, nemůžete to minout. 

................................................................. 

•  Kde je ulice Victoria prosím? ................................................................. 

•  Kde jsou toalety, prosím? ................................................................. 

•  Za jak dlouho budeme v Londýně? ................................................................. 

•  Není to daleko. Běžte po této cestě a na konci 

zahněte doleva. 

................................................................. 

•  V kolik jede vlak do Londýna? ................................................................. 

•  Běžte podle ukazatelů. ................................................................. 

•  Kde je Trafalgarské náměstí, prosím? ................................................................. 

•  Bylo mi potěšením. ................................................................. 

•  Kolik zavazadel máte? ................................................................. 

•  Nějaké jsou ve vedlejší budově. ................................................................. 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

................................................................. 

•  Běžte po této cestě a odbočte třetí doleva. ................................................................. 

•  Nejbližší je na Fleet street. První doprava a pak 

druhou doleva. 

................................................................. 

•  Kolik zastávek musíme jet? ................................................................. 

•  Děkujeme za svezení. ................................................................. 

•  Právě přijíždíme na Viktorii. ................................................................. 

•  Prosím jízdenku na dvě zóny. ................................................................. 



 405 

•  Běžte na nástupiště pět. Vlak přijíždí za pět 

minut. 

................................................................. 

•  Můžete mě vzít na nádraží? ................................................................. 
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Cestování  - test – řešení 

•  Jen tohle. •  Just this one. 

•  Ne, tenhle jede do Newcastlu. Vlak do Oxfordu 

ještě nepřijel. 

•  No, this one is going to Newcastle. The Oxford 

train is not here yet. 

•  Pět liber třicet. •  Five pounds thirty. 

•  Vlak do Londýna odjíždí z nástupiště pět. •  The train to London leaves from platform 5. 

•  Je tady někde hlídané parkoviště? •  Excuse me, is there a surveilled car park near 

here, please? 

•  Je tady někde autoservis, prosím? •  Excuse me, is there a garage near here, please? 

•  Samozřejmě. Kam přesně jedete? •  Of course. Where exactly are you going? 

•  Kde mám nastoupit do vlaku? •  Where shall I get on the train? 

•  Je to daleko? •  Is it far? 

•  Poslední tramvaj jede v devět čtyřicet. •  The last tram leaves at 9.40. 

•  Promiňte, je toto místo volné? •  Excuse me, is this seat free? 

•  Hledáme náměstí King square. •  We are looking for King Square. 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

•  The nearest garage is about five miles from 

here, in Bredford. 

•  Kde je jídelní vůz? •  Where is the dining car? 

•  Na konci cesty. •  Right at the end of the street. 

•  Potřebuji opravit motor. •  I need to have the engine repaired. 

•  Promiňte, jsou tady někde podzemní garáže? •  Excuse me, is there an underground car park 

near here, please? 
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•  Stanice se jmenuje Whatford Park. •  The station is called Whatford park 

•  Kolik stojí jízdenka do Londýna? •  How much is the ticket to London? 

•  Můžete mě vzít do centra? •  Can you take me to the centre, please? 

•  Kudy se dostaneme na dálnici, prosím? •  Excuse me, how can we get to the motorway, 

please? 

•  Jsou tady někde skříňky na zavazadla, prosím? •  Are there any luggage lockers here, please? 

•  Dvě eura. •  Two euros. 

•  Jedna cesta nebo zpáteční? •  One way or round trip? 

•  Cesta většinou trvá od šedesáti do sedmdeáti 

minut. 

•  The journey usually takes from sixty to seventy 

minutes. 

•  Mohu vidět vaše jízdenky, prosím? •  Can I see your tickets, please? 

•  Jeďte autobusem č. 5 a vystupte na páté 

zastávce. 

•  take the bus nr. 5 and get off on the fifth stop. 

•  Vlak z Oxfordu přijede za pět minut. •  The Oxford train is coming in 5 minutes. 

•  Je to vlak do Oxfordu, prosím? •  Is this the train to Oxford, please? 

•  Mohu vidět vaši studentskou kartu? •  May I see your students card? 

•  Je tu jedno v tamté budově. Je to podzemní 

parkoviště. 

•  There is one in that building over there. It is an 

underground parking. 

•  Nebude to trvat dlouho. •  It isn´t going to take long. 

•  Lituji, nevím, kde je Green street. •  I am sorry, I don´t know where the Green 

Street is. 

•  Kolik stojí minuta? •  How much is one minute? 
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•  Tímto směrem. •  This direction. 

•  Je tady někde parkoviště, prosím? •  Excuse me, is there a car park near here, 

please? 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  How long will it take? 

•  Je nějaká sleva pro studenty? •  Is there a discount for students? 

•  Ano, tahle tři místa jsou volná. •  Yes, these three seats are free. 

•  Jeďte rovně pět nebo šest kilometrů a pak 

zahněte doleva. 

•  Go straight five or six kilometers and then turn 

left. 

•  Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do Londýna? •  Which platform does the train to London leave 

from? 

•  Kolik to bude stát? •  How much is it going to cost? 

•  Další vlak do Londýna jede v pět třicet. •  The nextr train to London is at 5.30 sharp. 

•  Ano, musíte vystoupit na páté zastávce. •  Yes, you must get off on the fifth stop. 

•  Myslím, že ne. •  I don´t think so. 

•  Stanoviště taxi je na druhé straně řeky. •  The taxi rank is on the other side of the river. 

•  Nejlepší by bylo jet vlakem na nádaží Victoria. •  The best would be to go by bus to Victoria. 

•  Poslední vlak jede v devět třicet pět. •  The last train leaves at 9.35. 

•  Ve městě jsou dva Hiltony. Chcete do centra 

nebo na předměstí? 

•  There are two Hiltons in the city. Center or 

suburbs? 

•  Kolik stojí kilometr? •  How much is one kilometre? 

•  Děkuji. •  Thanks. 

•  Promiňte, hledáme ulici Green Street. •  Excuse me, we are looking for Green street. 
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•  Jsou tady někde turistické informace, prosím? •  Excuse me, is there a tourist information office 

near here, please? 

•  Kde jsme teď? •  Where are we now? 

•  Kde je hotel Sun, prosím? •  Excuse me, where is the Sun hotel, please? 

•  Ne moc daleko, okolo sedmi mil. •  Not very far, about seven miles. 

•  Jeďte tři stanice metrem. •  Go three stops by underground. 

•  Potřebuji se dostat do centra. Jakou jízdenku si 

mám koupit? 

•  I need to get to the centre. What ticket shall I 

buy? 

•  Samozřejmě, promiňte. •  Of course, sorry. 

•  Tady máte. •  Here you are. 

•  Jedno je hned za rohem. •  There is one just behind the corner. 

•  Samozřejmě. Na jaké nádrží jedete? •  Of course. What station are you going to? 

•  Potřebuji spravit pneumatiku. •  I need to have the tyre fixed. 

•  Účtujete na kilometr nebo na minutu? •  Do you charge per minute or per kilometer? 

•  Tohle je obsazené, promiňte. •  This one´s taken, sorry. 

•  Bude to trvat asi sedm minut. •  It will take about seven minutes 

•  Je tady někde automat na jízdenky, prosím? •  Is there a ticket machine here, please? 

•  Měli bychom přijet asi do hodiny. •  We are supposed to arrive in an hour. 

•  Drobné si nechte. •  Keep the change. 

•  Vaše jízdenky, prosím. •  Your tickets, please? 

•  V kolik přijíždí vlak z Oxfordu? •  When does the train from Oxford arrive? 
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•  Jak dlouho to bude trvat? •  How long is it going to take? 

•  Jak daleko to je? •  How far is it? 

•  Jsou tady dvě volná místa, prosím? •  Excuse me, are there two free seats here, 

please? 

•  Jeden je v nádražní budově metra. •  There is one in the tube station building. 

•  Asi dva kilometry. •  It´s about two kilometres. 

•  Záleží na provozu - pokud jedeme méně než 

osm mil za hodinu, účtujeme po minutě. 

•  Depends on traffic - if we go less than eight 

miles per hour, we charge per minute 

•  Bohužel tady není. Museli byste jet na letiště. •  Unfortunately, there is not. You´d have to go to 

the airport. 

•  Můžete mě vzít do hotelu Hilton? •  Can you take me to the Hilton hotel, please? 

•  Kde si můžeme koupit jízdenky, prosím? •  Where can we buy the tickets, please? 

•  Je nějaká sleva pro děti? •  Is there a discount for children? 

•  Jak dlouho to trvá? •  How long does it take? 

•  Normálně to trvá méně než deset minut. •  It takes normally less than ten minutes. 

•  Kolik stojí zpáteční jízdenka do Oxfordu? •  How much is the return ticket to Oxford? 

•  Jaká jsou nejlepší spojení do Londýna? •  What are the best connections to London? 

•  Samozřejmě, kde máte mapu? •  Of course, where is the map? 

•  Je tady někde benzínová pumpa, prosím? •  Excuse me, is there a petrol station near here, 

please? 

•  Je tady někde stanoviště taxi? •  Is there a taxi rank near here? 

•  Jak daleko to je? •  How far is it? 
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•  Padesát liber plus materiál. •  Fifty pounds per hour plus material. 

•  V kolik jede poslední vlak? •  What time is the last train? 

•  Jsou tady tři volná místa, prosím? •  Excuse me, are there three free seats here, 

please? 

•  Děkujeme za informace. •  Thank you for the info. 

•  Rádo se stalo. •  No problem. 

•  Dovolte mi vám je dát. •  Let me get them for you. 

•  Jedno euro. •  One euro. 

•  Automaty na prodej jízdenek jsou hned za 

rohem. 

•  There are ticket machines just around the 

corner. 

•  Běžte po této cestě, na konci je servis jménem 

Duncan. 

•  Go down this road, in the end there is a garage 

called Duncan´s. 

•  V kolik hodin jede poslední tramvaj? •  What time is the last tram? 

•  Děti do pěti let jsou zdarma. •  Chidren up to five are free. 

•  Ne moc, asi pět kilometrů. •  Not much, about five kilometers. 

•  Kde je úschovna zavazadel, prosím? •  Where is the left-luggage office, please? 

•  Která stanice metra to je? •  What underground station is it? 

•  Tady máte, dvě eura. •  Here you are, two euros. 

•  Můžete to ukázat na mapě? •  Can you show it to me in the map? 

•  Promiňte, mohu projít? •  Excuse me, can I pass? 

•  Přibližně dvě hodiny. •  Approximately two hours. 
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•  Jede tam metro? •  Does the underground go there? 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  How long is it going to take? 

•  Kupte si denní jízdenku. Vyjde nejlevněji. •  Buy a one day ticket. It is the cheapest. 

•  Pouze jedno. To druhé je obsazené. •  Just one. The other one is taken. 

•  Jak dlouho trvá cesta? •  How long does the journey take? 

•  Turistický informační stánek je za tímhle 

rohem, nemůžete to minout. 

•  There is a tourist information booth behind 

that corner, you can´t miss it. 

•  Kde je ulice Victoria prosím? •  Excuse me, where is Victoria street, please? 

•  Kde jsou toalety, prosím? •  Where are the toilets, please? 

•  Za jak dlouho budeme v Londýně? •  When are we going to be in London? 

•  Není to daleko. Běžte po této cestě a na konci 

zahněte doleva. 

•  It is not far. Just go along this road and at the 

end turn left. 

•  V kolik jede vlak do Londýna? •  What time is the train to London? 

•  Běžte podle ukazatelů. •  Follow the signs. 

•  Kde je Trafalgarské náměstí, prosím? •  Excuse me, where is Trafalgar square, please? 

•  Bylo mi potěšením. •  It was my pleasure. 

•  Kolik zavazadel máte? •  How much luggage do you have? 

•  Nějaké jsou ve vedlejší budově. •  There are some in the next building. 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

•  The nearest garage is about five miles from 

here, in Bredford. 

•  Běžte po této cestě a odbočte třetí doleva. •  Go along this road and take the third on your 

left. 
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•  Nejbližší je na Fleet street. První doprava a pak 

druhou doleva. 

•  The nearest one is in the Fleet street. First right 

and then second on the left 

•  Kolik zastávek musíme jet? •  How many stops do we have to go?  

•  Děkujeme za svezení. •  Thank you for taking us. 

•  Právě přijíždíme na Viktorii. •  We are just about to arrive to Victoria. 

•  Prosím jízdenku na dvě zóny. •  A ticket for two zones, please. 

•  Běžte na nástupiště pět. Vlak přijíždí za pět 

minut. 

•  Go to platform five. The train is coming in 5 

minutes. 

•  Můžete mě vzít na nádraží? •  Can you take me to the railway station, please? 
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Na pohovoru - lekce první – poslouchejte! 

•  Tell us about your skills. •  Řekněte nám o svých dovednostech. 

•  Tell us about your experience. •  Řekněte nám o svých zkušenostech. 

•  Are there any bonuses? •  Jsou nějaké bonusy? 

•  I´m looking for a job. •  Hledám práci. 

•  Tell me about your education. •  Řekněte mi o vašem vzdělání. 

•  Where is your resumé? •  Kde je vaše resumé? 

•  Do you have an experience dealing with co-

workers? 

•  Máte zkušenost v jednání se spolupracovníky? 

•  Is the job still available? •  Je to místo stále volné? 

•  Do you prefer working alone or a teamwork? •  Pracujete raději samostatně nebo v týmu? 

•  Am I going to work in shifts? •  Pracuje se na směny? 

•  I read you were looking for a waiter. •  Četl jsem, že hledáte číšníka. 

•  Is this job offer still actual? •  Je to stále aktuální? 

•  How long have you been unemployed? •  Jak dlouho jste nezaměstnaný? 

•  Can you work at weekends, too? •  Můžete pracovat i o víkendech? 

•  What are the working hours? •  Jaká je pracovní doba? 

•  When do I have to start? •  Kdy musím nastoupit? 

•  How many days of holiday shall I have? •  Kolik dní dovolené budu mít? 

•  Is this work for an indefinite or definite period 

of time? 

•  Práce je na dobu určitou nebo neurčitou? 
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•  What are the salary conditions? •  Jaké jsou platové podmínky? 

•  I have a lot of experience with this. •  Mám s tím velké zkušenosti. 

•  I will think it over. •  Rozmyslím si to. 

•  I´m sorry the job isn´t available anymore. •  Lituji, to místo je již obsazeno. 

•  Tell me something about yourself. •  Řekněte mi něco o sobě. 

•  Are you interested? •  Máte zájem? 

•  Why do you want to quit your current job? •  Proč chcete odejít ze současné práce? 

•  Would you mind working manually? •  Vadilo by vám pracovat manuálně? 
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Na pohovoru - lekce druhá – přeložte! 

•  Je to místo stále volné? •  Is the job still available? 

•  Lituji, to místo je již obsazeno. •  I´m sorry the job isn´t available anymore. 

•  Máte zájem? •  Are you interested? 

•  Mám s tím velké zkušenosti. •  I have a lot of experience with this. 

•  Práce je na dobu určitou nebo neurčitou? •  Is this work for an indefinite or definite period 

of time? 

•  Řekněte nám o svých zkušenostech. •  Tell us about your experience. 

•  Kde je vaše resumé? •  Where is your resumé? 

•  Můžete pracovat i o víkendech? •  Can you work at weekends, too? 

•  Hledám práci. •  I´m looking for a job. 

•  Proč chcete odejít ze současné práce? •  Why do you want to quit your current job? 

•  Jaké jsou platové podmínky? •  What are the salary conditions? 

•  Četl jsem, že hledáte číšníka. •  I read you were looking for a waiter. 

•  Řekněte nám o svých dovednostech. •  Tell us about your skills. 

•  Pracuje se na směny? •  Am I going to work in shifts? 

•  Máte zkušenost v jednání se spolupracovníky? •  Do you have an experience dealing with co-

workers? 

•  Kdy musím nastoupit? •  When do I have to start? 

•  Jsou nějaké bonusy? •  Are there any bonuses? 

•  Jak dlouho jste nezaměstaný? •  How long have you been unemployed? 
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•  Jaká je pracovní doba? •  What are the working hours? 

•  Pracujete raději samostatně nebo v týmu? •  Do you prefer working alone or a teamwork? 

•  Kolik dní dovolené budu mít? •  How many days of holiday shall I have? 

•  Řekněte mi něco o sobě. •  Tell me something about yourself. 

•  Rozmyslím si to. •  I will think it over. 

•  Je to stále aktuální? •  Is this job offer still actual? 

•  Řekněte mi o vašem vzdělání. •  Tell me about your education. 

•  Vadilo by vám pracovat manuálně? •  Would you mind working manually? 
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Na pohovoru - lekce třetí – poslouchejte! 

•  I have had two longer-lasting jobs. •  Měl jsem dvě dlouhodobější místa. 

•  You will get 25000 USD a year plus bonuses. •  Dostanete 25000 USD ročně a bonusy. 

•  There is a quarterly bonus of 5 % and an anual 

bonus of 10% in case the targets are achieved 

•  Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v 

případě splnění cílů. 

•  Sorry, already taken. •  Promiňte, už je zadáno. 

•  I was laid off two month ago. •  Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci. 

•  Yes, this job is still available. •  Ano, to místo je stále volné. 

•  We were, but not anymore. Sorry. •  Hledali jsme, ale už ne. Lituji. 

•  Here - it says I have a long term experience in 

the branch. 

•  Tady - říká že mám v oboru dlouhou zkušenost. 

•  I can work both in a team or alone. However, I 

prefer working alone. 

•  Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně 

raději pracuji sám. 

•  My name is Peter, I am forty, married, two 

kids. All my professional life I have been a doctor. 

•  Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě 

děti. Celý profesní život jsem doktorem. 

•  There is a definite contract for a year, then we 

will see. 

•  Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak 

uvidíme. 

•  Nevermind. Maybe next time. •  Nevadí, možná příště. 

•  You will start at seven and finish at five. •  Budete začínat v sedm a končit v pět. 

•  I am an advanced computer user, I have a 

driving licence and speak three languages. 

•  Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský 

průkaz a mluvím třemi jazyky. 

•  There are two weeks of paid holiday and two 

weeks of unpaid holiday 

•  Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny 

neplacené dovolené. 

•  What is your experience in the field? •  Jaké s tím máte zkušenosti? 
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•  The sooner the better. •  Čím dříve, tím lépe. 

•  I can communicate in English and basic 

Spanish. 

•  Komunikuji anglicky a základně španělsky. 

•  When do you think you could let us know? •  Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět? 

•  What kind of job are you looking for? •  Jaký typ práce hledáte? 

•  You would always be on the morning shift only. •  Byl byste pouze na ranní směně. 

•  I can, but I would prefer not to. •  Mohu, ale raději bych nepracoval. 

•  I don´t think so. The sallary is too low. Sorry. •  Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji. 

•  I just need a change - I need a new team and 

new challenges 

•  Potřebuji změnu - potřebuji nový tým a nové 

výzvy. 
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Na pohovoru - lekce čtvrtá – přeložte! 

•  Budete začínat v sedm a končit v pět. •  You will start at seven and finish at five. 

•  Byl byste pouze na ranní směně. •  You would always be on the morning shift only. 

•  Jaké s tím máte zkušenosti? •  What is your experience in the field? 

•  Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji. •  I don´t think so. The sallary is too low. Sorry. 

•  Hledali jsme, ale už ne. Lituji. •  We were, but not anymore. Sorry. 

•  Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět? •  When do you think you could let us know? 

•  Měl jsem dvě dlouhodobější místa. •  I have had two longer-lasting jobs 

•  Dostanete 25000 USD ročně a bonusy. •  You will get 25000 USD a year plus bonuses. 

•  Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě 

děti. Celý profesní život jsem doktorem. 

•  My name is Peter, I am forty, married, two 

kids. All my professional life I have been a doctor. 

•  Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně 

raději pracuji sám. 

•  I can work both in a team or alone. However, I 

prefer working alone. 

•  Nevadí, možná příště. •  Nevermind. Maybe next time. 

•  Čím dříve, tím lépe. •  The sooner the better. 

•  Tady - říká že mám v oboru dlouhou zkušenost. •  Here - it says I have a long term experience in 

the branch. 

•  Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský 

průkaz a mluvím třemi jazyky. 

•  I am an advanced computer user, I have a 

driving licence and speak three languages. 

•  Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v 

případě splnění cílů. 

•  There is a quarterly bonus of 5 % and an anual 

bonus of 10% in case the targets are achieved 

•  Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak 

uvidíme. 

•  There is a definite contract for a year, then we 

will see. 
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•  Ano, to místo je stále volné. •  Yes, this job is still available. 

•  Komunikuji anglicky a základně španělsky. •  I can communicate in English and basic 

Spanish. 

•  Mohu, ale raději bych nepracoval. •  I can, but I would prefer not to. 

•  Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny 

neplacené dovolené. 

•  There are two weeks of paid holiday and two 

weeks of unpaid holiday 

•  Promiňte, už je zadáno. •  Sorry, already taken. 

•  Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci. •  I was laid off two month ago. 

•  Jaký typ práce hledáte? •  What kind of job are you looking for? 

•  Potřebuji změnu - potřebuji nový tým a nové 

výzvy. 

•  I just need a change - I need a new team and 

new challenges 
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Na pohovoru - lekce pátá, šestá – poslouchejte, reagujte! 

•  Pracuje se na směny? •  Am I going to work in shifts? 

•  Byl byste pouze na ranní směně. •  You would always be on the morning shift only. 

•  Jsou nějaké bonusy? •  Are there any bonuses? 

•  Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v 

případě splnění cílů. 

•  There is a quarterly bonus of 5 % and an anual 

bonus of 10% in case the targets are achieved 

•  Máte zájem? •  Are you interested? 

•  Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji. •  I don´t think so. The sallary is too low. Sorry. 

•  Můžete pracovat i o víkendech? •  Can you work at weekends, too? 

•  Mohu, ale raději bych nepracoval. •  I can, but I would prefer not to. 

•  Pracujete raději samostatně nebo v týmu? •  Do you prefer working alone or a teamwork? 

•  Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně 

raději pracuji sám. 

•  I can work both in a team or alone. However, I 

prefer working alone. 

•  Jak dlouho jste nezaměstaný? •  How long have you been unemployed? 

•  Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci. •  I was laid off two month ago. 

•  Kolik dní dovolené budu mít? •  How many days of holiday shall I have? 

•  Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny 

neplacené dovolené. 

•  There are two weeks of paid holiday and two 

weeks of unpaid holiday 

•  Četl jsem, že hledáte číšníka. •  I read you were looking for a waiter. 

•  Hledali jsme, ale už ne. Lituji. •  We were, but not anymore. Sorry. 

•  Rozmyslím si to. •  I will think it over. 

•  Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět? •  When do you think you could let us know? 
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•  Hledám práci. •  I´m looking for a job. 

•  Jaký typ práce hledáte? •  What kind of job are you looking for? 

•  Lituji, to místo je již obsazeno. •  I´m sorry the job isn´t available anymore. 

•  Nevadí, možná příště. •  Nevermind. Maybe next time. 

•  Je to místo stále volné? •  Is the job still available? 

•  Promiňte, už je zadáno. •  Sorry, already taken. 

•  Je to stále aktuální? •  Is this job offer still actual? 

•  Ano, to místo je stále volné. •  Yes, this job is still available. 

•  Práce je na dobu určitou nebo neurčitou? •  Is this work for an indefinite or definite period 

of time? 

•  Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak 

uvidíme. 

•  There is a definite contract for a year, then we 

will see. 

•  Řekněte mi něco o sobě. •  Tell me something about yourself. 

•  Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě 

děti. Celý profesní život jsem doktorem. 

•  My name is Peter, I am forty, married, two 

kids. All my professional life I have been a doctor. 

•  Řekněte nám o svých zkušenostech. •  Tell us about your experience. 

•  Měl jsem dvě dlouhodobější místa. •  I have had two longer-lasting jobs 

•  Řekněte nám o svých dovednostech. •  Tell us about your skills. 

•  Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský 

průkaz a mluvím třemi jazyky. 

•  I am an advanced computer user, I have a 

driving licence and speak three languages. 

•  Jaké jsou platové podmínky? •  What are the salary conditions? 

•  Dostanete 25000 USD ročně a bonusy. •  You will get 25000 USD a year plus bonuses. 



 424 

•  Jaká je pracovní doba? •  What are the working hours? 

•  Budete začínat v sedm a končit v pět. •  You will start at seven and finish at five. 

•  Kdy musím nastoupit? •  When do I have to start? 

•  Čím dříve, tím lépe. •  The sooner the better. 

•  Kde je vaše resumé? •  Where is your resumé? 

•  Tady - říká že mám v oboru dlouhou zkušenost. •  Here - it says I have a long term experience in 

the branch. 

•  Proč chcete odejít ze současné práce? •  Why do you want to quit your current job? 

•  Potřebuji změnu - potřebuji nový tým a nové 

výzvy. 

•  I just need a change - I need a new team and 

new challenges 

•  Vadilo by vám pracovat manuálně? •  Would you mind working manually? 

•  Mohu pracovat i manuálně. •  I can also work manually. 
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Na pohovoru – karty 

Am I going to work in shifts? 
You would always be on the 

morning shift only. 
Are there any bonuses? 

There is a quarterly bonus of 
5 % and an anual bonus of 
10% in case the targets are 

achieved 

Are you interested? 
I don´t think so. The sallary 

is too low. Sorry. 

Can you work at weekends, 
too? 

I can, but I would prefer not 
to. 

Do you have an experience 
dealing with co-workers? 

I have experience of working 
with people, I used to run my 

own business 

Do you prefer working alone 
or a teamwork? 

I can work both in a team or 
alone. However, I prefer 

working alone. 

How long have you been 
unemployed? 

I was laid off two month ago. 
How many days of holiday 

shall I have? 

There are two weeks of paid 
holiday and two weeks of 

unpaid holiday 

I read you were looking for a 
waiter. 

We were, but not anymore. 
Sorry. 

1  
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Jsou nějaké bonusy? 
Byl byste pouze na ranní 

směně. 
Pracuje se na směny? 

Myslím že ne. Plat je příliš 
nízký, lituji. 

Máte zájem? 
Máme čtvrtletní bonus 5% a 
roční bonus 10% v případě 

splnění cílů. 

Máte zkušenost v jednání se 
spolupracovníky? 

Mohu, ale raději bych 
nepracoval. 

Můžete pracovat i o 
víkendech? 

Umím pracovat v týmu i 
samostatně. Nicméně raději 

pracuji sám. 

Pracujete raději samostatně 
nebo v týmu? 

Mám zkušenosti s prací s 
lidmi. 

Kolik dní dovolené budu mít? 
Byl jsem propuštěn přede 

dvěma měsíci. 
Jak dlouho jste nezaměstaný? 

Hledali jsme, ale už ne. 
Lituji. 

Četl jsem, že hledáte číšníka. 
Jsou dva týdny placené 
dovolené a dva týdny 
neplacené dovolené. 

2  



 427 

 

I will think it over. 
When do you think you could 

let us know? 
I´m looking for a job. 

What kind of job are you 
looking for? 

I´m sorry the job isn´t 
available anymore. 

Nevermind. Maybe next 
time. 

Is the job still available? Sorry, already taken. Is this job offer still actual? 

Yes, this job is still available. 
Is this work for an indefinite 
or definite period of time? 

There is a definite contract 
for a year, then we will see. 

Tell me about your 
education. 

I graduated in 1998 from the 
university with a master 
degree in economy and 

marketing. 

Tell me something about 
yourself. 

My name is Peter, I am forty, 
married, two kids. All my 

professional life I have been 
a doctor. 

Tell us about your 
experience. 

I have had two longer-lasting 
jobs 

3  
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Hledám práci. 
Kdy myslíte, že byste nám 

mohl dát vědět? 
Rozmyslím si to. 

Nevadí, možná příště. 
Lituji, to místo je již 

obsazeno. 
Jaký typ práce hledáte? 

Je to stále aktuální? Promiňte, už je zadáno. Je to místo stále volné? 

Smlouva je na dobu určitou 
jednoho roku, pak uvidíme. 

Práce je na dobu určitou nebo 
neurčitou? 

Ano, to místo je stále volné. 

Řekněte mi něco o sobě. 
V roce 1988 jsem vystudoval 

univerzitu s diplomem v 
oboru ekonomie a marketing. 

Řekněte mi o vašem 
vzdělání. 

Měl jsem dvě dlouhodobější 
místa. 

Řekněte nám o svých 
zkušenostech. 

Jmenuji se Peter, je mi 
čtyřicet, ženatý, dvě děti. 
Celý profesní život jsem 

doktorem. 

4  



 429 

 

Tell us about your skills. 
I am an advanced computer 
user, I have a driving licence 
and speak three languages. 

What are the salary 
conditions? 

You will get 25000 USD a 
year plus bonuses. 

What are the working hours? 
You will start at seven and 

finish at five. 

I have worked in a catering, 
building and education. 

What is your experience in 
the field? 

I have a lot of experience 
with this. 

I can communicate in English 
and basically in Spanish. 

When do I have to start? The sooner the better. 

Where is your resumé? 
Here - it says I have a long 

term experience in the 
branch. 

Why do you want to quit 
your actual job? 

I just need a change - I need 
new team and new challenges 

Would you mind working 
manually? 

I can also work manually. 

5  
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Jaké jsou platové podmínky? 

Jsem pokročilý uživatel 
počítače, mám řidičský 
průkaz a mluvím třemi 

jazyky. 

Řekněte nám o svých 
dovednostech. 

Budete začínat v sedm a 
končit v pět. 

Jaká je pracovní doba? 
Dostanete 25000 USD ročně 

a bonusy. 

Mám s tím velké zkušenosti. Jaké s tím máte zkušenosti? 
Už jsem pracoval v 

pohostinství. 

Čím dříve, tím lépe. Kdy musím nastoupit? 
Komunikuji anglicky a 

základně španělsky. 

Proč chcete odejít ze 
současné práce? 

Tady - říká že mám v oboru 
dlouhou zkušenost. 

Kde je vaše resumé? 

Mohu pracovat i manuálně. 
Vadilo by vám pracovat 

manuálně? 
Potřebuji změnu - potřebuji 

nový tým a nové výzvy. 

6  
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Na pohovoru – test 

•  Hledali jsme, ale už ne. Lituji. ................................................................. 

•  Nevadí, možná příště. ................................................................. 

•  Kdy musím nastoupit? ................................................................. 

•  Jaké jsou platové podmínky? ................................................................. 

•  Lituji, to místo je již obsazeno. ................................................................. 

•  Pracujete raději samostatně nebo v týmu? ................................................................. 

•  Pracuje se na směny? ................................................................. 

•  Jaká je pracovní doba? ................................................................. 

•  Řekněte mi něco o sobě. ................................................................. 

•  Kde je vaše resumé? ................................................................. 

•  Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny 

neplacené dovolené. 

................................................................. 

•  Máte zájem? ................................................................. 

•  Rozmyslím si to. ................................................................. 

•  Tady - říká že mám v oboru dlouhou zkušenost. ................................................................. 

•  Hledám práci. ................................................................. 

•  Četl jsem, že hledáte číšníka. ................................................................. 

•  Proč chcete odejít ze současné práce? ................................................................. 

•  Potřebuji změnu - potřebuji nový tým a nové 

výzvy. 

................................................................. 
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•  Měl jsem dvě dlouhodobější místa. ................................................................. 

•  Mám s tím velké zkušenosti. ................................................................. 

•  Řekněte nám o svých dovednostech. ................................................................. 

•  Ano, to místo je stále volné. ................................................................. 

•  Promiňte, už je zadáno. ................................................................. 

•  Jsou nějaké bonusy? ................................................................. 

•  Jaké s tím máte zkušenosti? ................................................................. 

•  V roce 1988 jsem vystudoval univerzitu s 

diplomem v oboru ekonomie a marketing. 

................................................................. 

•  Práce je na dobu určitou nebo neurčitou? ................................................................. 

•  Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě 

děti. Celý profesní život jsem doktorem. 

................................................................. 

•  Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v 

případě splnění cílů. 

................................................................. 

•  Byl byste pouze na ranní směně. ................................................................. 

•  Dostanete 25000 USD ročně a bonusy. ................................................................. 

•  Komunikuji anglicky a základně španělsky. ................................................................. 

•  Vadilo by vám pracovat manuálně? ................................................................. 

•  Jak dlouho jste nezaměstaný? ................................................................. 

•  Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět? ................................................................. 

•  Mohu, ale raději bych nepracoval. ................................................................. 
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•  Čím dříve, tím lépe. ................................................................. 

•  Můžete pracovat i o víkendech? ................................................................. 

•  Kolik dní dovolené budu mít? ................................................................. 

•  Je to stále aktuální? ................................................................. 

•  Budete začínat v sedm a končit v pět. ................................................................. 

•  Je to místo stále volné? ................................................................. 

•  Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci. ................................................................. 

•  Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji. ................................................................. 

•  Máte zkušenost v jednání se spolupracovníky? ................................................................. 

•  Řekněte mi o vašem vzdělání. ................................................................. 

•  Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak 

uvidíme. 

................................................................. 

•  Mám zkušenosti s prací s lidmi. ................................................................. 

•  Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský 

průkaz a mluvím třemi jazyky. 

................................................................. 

•  Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně 

raději pracuji sám. 

................................................................. 

•  Mohu pracovat i manuálně. ................................................................. 

•  Už jsem pracoval v pohostinství. ................................................................. 

•  Řekněte nám o svých zkušenostech. ................................................................. 

•  Jaký typ práce hledáte? ................................................................. 
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Na pohovoru - test – řešení 

•  Hledali jsme, ale už ne. Lituji. •  We were, but not anymore. Sorry. 

•  Nevadí, možná příště. •  Nevermind. Maybe next time. 

•  Kdy musím nastoupit? •  When do I have to start? 

•  Jaké jsou platové podmínky? •  What are the salary conditions? 

•  Lituji, to místo je již obsazeno. •  I´m sorry the job isn´t available anymore. 

•  Pracujete raději samostatně nebo v týmu? •  Do you prefer working alone or a teamwork? 

•  Pracuje se na směny? •  Am I going to work in shifts? 

•  Jaká je pracovní doba? •  What are the working hours? 

•  Řekněte mi něco o sobě. •  Tell me something about yourself. 

•  Kde je vaše resumé? •  Where is your resumé? 

•  Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny 

neplacené dovolené. 

•  There are two weeks of paid holiday and two 

weeks of unpaid holiday 

•  Máte zájem? •  Are you interested? 

•  Rozmyslím si to. •  I will think it over. 

•  Tady - říká že mám v oboru dlouhou zkušenost. •  Here - it says I have a long term experience in 

the branch. 

•  Hledám práci. •  I´m looking for a job. 

•  Četl jsem, že hledáte číšníka. •  I read you were looking for a waiter. 

•  Proč chcete odejít ze současné práce? •  Why do you want to quit your actual job? 

•  Potřebuji změnu - potřebuji nový tým a nové 

výzvy. 

•  I just need a change - I need new team and 

new challenges 
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•  Měl jsem dvě dlouhodobější místa. •  I have had two longer-lasting jobs 

•  Mám s tím velké zkušenosti. •  I have a lot of experience with this. 

•  Řekněte nám o svých dovednostech. •  Tell us about your skills. 

•  Ano, to místo je stále volné. •  Yes, this job is still available. 

•  Promiňte, už je zadáno. •  Sorry, already taken. 

•  Jsou nějaké bonusy? •  Are there any bonuses? 

•  Jaké s tím máte zkušenosti? •  What is your experience in the field? 

•  V roce 1988 jsem vystudoval univerzitu s 

diplomem v oboru ekonomie a marketing. 

•  I graduated in 1998 from the university with a 

master degree in economy and marketing. 

•  Práce je na dobu určitou nebo neurčitou? •  Is this work for an indefinite or definite period 

of time? 

•  Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě 

děti. Celý profesní život jsem doktorem. 

•  My name is Peter, I am forty, married, two 

kids. All my professional life I have been a doctor. 

•  Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v 

případě splnění cílů. 

•  There is a quarterly bonus of 5 % and an anual 

bonus of 10% in case the targets are achieved 

•  Byl byste pouze na ranní směně. •  You would always be on the morning shift only. 

•  Dostanete 25000 USD ročně a bonusy. •  You will get 25000 USD a year plus bonuses. 

•  Komunikuji anglicky a základně španělsky. •  I can communicate in English and basically in 

Spanish. 

•  Vadilo by vám pracovat manuálně? •  Would you mind working manually? 

•  Jak dlouho jste nezaměstaný? •  How long have you been unemployed? 

•  Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět? •  When do you think you could let us know? 



 437 

•  Mohu, ale raději bych nepracoval. •  I can, but I would prefer not to. 

•  Čím dříve, tím lépe. •  The sooner the better. 

•  Můžete pracovat i o víkendech? •  Can you work at weekends, too? 

•  Kolik dní dovolené budu mít? •  How many days of holiday shall I have? 

•  Je to stále aktuální? •  Is this job offer still actual? 

•  Budete začínat v sedm a končit v pět. •  You will start at seven and finish at five. 

•  Je to místo stále volné? •  Is the job still available? 

•  Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci. •  I was laid off two month ago. 

•  Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji. •  I don´t think so. The sallary is too low. Sorry. 

•  Máte zkušenost v jednání se spolupracovníky? •  Do you have an experience dealing with co-

workers? 

•  Řekněte mi o vašem vzdělání. •  Tell me about your education. 

•  Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak 

uvidíme. 

•  There is a definite contract for a year, then we 

will see. 

•  Mám zkušenosti s prací s lidmi. •  I have experience of working with people, I 

used to run my own business 

•  Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský 

průkaz a mluvím třemi jazyky. 

•  I am an advanced computer user, I have a 

driving licence and speak three languages. 

•  Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně 

raději pracuji sám. 

•  I can work both in a team or alone. However, I 

prefer working alone. 

•  Mohu pracovat i manuálně. •  I can also work manually. 

•  Už jsem pracoval v pohostinství. •  I have worked in a catering, building and 

education. 
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•  Řekněte nám o svých zkušenostech. •  Tell us about your experience. 

•  Jaký typ práce hledáte? •  What kind of job are you looking for? 
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