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Milí přátelé, 
 

před sebou máte skripta k poslechovému kurzu Němčina- slovní zásoba pro pokročilé C2. Kurz je určen 
pro pokročilé uživatele, kteří již německy standardně komunikují a chtějí si rozšířit svoji slovní zásobu. 

Kurz je založen na kontextovém učení, to znamená, že se nebudete učit a opakovat jen slovíčka, ale i 
věty, ve kterých můžete daná slovíčka použít. V tomto kurzu najdete celkem 1 800 slovíček a 
procvičovacích vět.  

Jednotlivé lekce jsou rozděleny podle témat, přičemž každé obsahuje jiný počet slovíček a vět. Úroveň 
C2 je nejpokročilejší možná. Slovíčka obsažená v kurzu proto patří do úrovně nejvyšší pokročilosti jsou 
rozdělena do kategorií aktivity, přísloví, podstatná jména a přídavná jména/vlastnosti.  

Jak s kurzem nejlépe pracovat? Zvolte si lekci, kterou chcete začít. Každá lekce obsahuje šest stop. 
Nejprve se u každé lekce seznamte se samotnými slovíčky (stopa 1 a 2). Dále máte k dispozici slovíčko 
následované příkladovou větou, opět v obou variantách překladu (stopa 3 a 4).  Poté přecházíte na celé 
věty (stopa 5 a 6). Jakmile budete zvládat překládat věty z němčiny do češtiny (lekce 6) v časové pauze 
před českým překladem, tak jste vyhráli. Samotná slovíčka Vám pomohou při pochopení smyslu, ale 
pomocí osvojených celých vět budete komunikovat mnohem lépe. 

U každého bloku platí, že jakmile zvládnete poslech z němčiny do češtiny (lekce 1, 3, 5 – cvičení 
poslouchejte) přecházíte na překlad z češtiny do němčiny(lekce 2,4,6 – cvičení přeložte).   

V rámci jedné lekce nemusíte pracovat se všemi stopami, můžete se více věnovat takovému poslechu, 
který vám nejvíce vyhovuje. Doporučuji ale poslechnout si všechny stopy dané lekce minimálně jednou.  

Díky těmto skriptům, které jste si stáhli a právě čtete, budou vaše aktivity s kurzem mnohem 
efektivnější. Ve skriptech totiž najdete návod k učení spolu s užitečnými tipy, jak výuku zefektivnit, 
výukový plán, do nějž si můžete zaznamenávat své pokroky, seznam stop k poslechu (kdybyste 
náhodou něčemu nerozuměli), ale i oboustranné kartičky, díky nimž se můžete učit a opakovat i tehdy, 
když právě nemůžete poslouchat. Pro ty, kteří se rádi zkouší, je v každé lekci připraven překladový test 
s klíčem obsahujícím správné odpovědi. Hlasy, které uslyšíte, patří Anje Flaume, Jorgu Hochfeldovi a 
Aleně Sasínové. 

Za celý tým vydavatelství Audioacademy věřím, že poslech vět a slovíček v tomto kurzu pomůže vašim 
schopnostem pasivně porozumět i aktivně komunikovat v němčině. Pokud se chcete na něco zeptat 
nebo máte nějaký námět na zlepšení či zpětnou vazbu, kontaktujte mne prosím na email 
tomas@audioacademyeu.eu.  Mějte krásné dny a držím palce při výuce. 

 

Tomáš 
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Jak pracovat s tímto kurzem 
 

Při zakoupení kurzu si zřídíte na stránce audioacademyeu.eu  účet, na kterém se Vám po zakoupení 
kurzu objeví jeho zvukové stopy  v mp3. Ty  si stáhněte do mobilu nebo jiného zařízení, kde je budete 
moci poslouchat.  Skripta ke kurzům si stáhněte na stránce www.audioacademyeu.eu v sekci Skripta 
ke stažení 

1) Zvolte si lekci, kterou chcete zvládnout – možná vám přijede za pár dní návštěva a chcete říci 
ze zdvořilosti pár frází. Tak začnete spíše pozdravy než cestováním. 
 

2) Nastříhejte si oboustranné kartičky a rozdělte si je na slovíčka a věty – na jednu hromádku 
dejte slovíčka a na druhou věty. 
 
 

3) Poslechněte si několikrát stopu 1 a stopu 2, poté si procházejte kartičky se slovíčky tak dlouho, 
dokud nebudete slovíčka ovládat. Pokud jste úplní začátečníci, tak si stopu 1 a 2 poslechněte 
s textem ze skript, a na kartičky si napište výslovnost. Poslouchejte 1x až 2 x denně a dvakrát 
denně si procvičte slovíčka na kartičkách. 
 

4) Poslechněte si několikrát stopu 1 a stopu 2, poté si procházejte kartičky se slovíčky tak dlouho, 
dokud nebudete slovíčka ovládat. Pokud jste úplní začátečníci, tak si stopu 1 a 2 poslechněte 
s textem ze skript, a na kartičky si napište výslovnost. Poslouchejte 1x až 2 x denně a dvakrát 
denně si procvičte slovíčka na kartičkách. 
 
 

5) Nejvíce času věnujete samotným větám. Věty procvičujte i na kartičkách. Rozumíte německé 
větě dříve, než zazní český překlad? Přeložíte českou větu do němčiny dříve, než zazní německý 
překlad? Pokud si na tyto otázky odpovíte ano, tak vám blahopřeji a máte otevřenou cestu 
k další lekci 
 

6) Dokončení každého cvičení a lekce si zapisujte do výukového plánu. Kdy jste danou lekci 
zvládli? Tehdy, když přeložíte věty ze stopy 6 z němčiny  do češtiny, pokud možno bez nutnosti 
dlouho přemýšlet. 
 
 

7) Nezapomínejme, že opakování je matka moudrosti. Proto si například jednou měsíčně 
zopakujte již naučené lekce buď na kartičkách, nebo formou opětovného poslechu. Nejlepší 
ale bude, pokud slovíčka a věty využijete při přímé komunikaci, ať už písemné, nebo nejlépe 
ústní. To si je potom zapamatujete nejlépe! 
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Jak pracovat co nejefektivněji s oboustrannými kartičkami 
 

- Podle úrovně pokročilosti i podle aktuálních časových možností si vyberte počet slovíček 
(karet), které se v daný den chcete naučit. Min. 5, max 20. Dejme tomu, že zvolíte počet 
10. 
 

- Srovnejte kartičky tak, abyste nejprve překládali z němčiny do češtiny. U každé kartičky si 
přečtěte německé slovíčko a vzpomínejte na jeho český překlad. Podařilo se? Pokud ano, 
dejte tyto kartičky na jednu stranu. Ty, u nichž jste si nevzpomněli, dejte na druhou stranu. 
Jakmile projedete všech 10, nechte kartičky na dvou hromádkách. 

 
 

- Po nějaké době (dvou třech hodinách) postup opakujte, ale s těmi, které jste předtím 
neznali. Ty, které si vzpomenete, přesuňte mezi ty, které jste znali už předtím. Uvidíte, že 
se vám bude zvyšovat hromádka těch kartiček, které umíte.  
 

- Poté si ke slovíčkům přidejte věty a celý postup opakujte. 
 

- Před spaním si projeďte celou denní dávku kartiček ještě jednou. To je velmi důležité – ve 
spánku totiž mozek lépe ukládá. Ráno budete překvapeni, že to, co jste si nemohli večer 
zapamatovat, vám najednou půjde.  

 
 

- Další den si ke kartičkám z předchozího dne přidejte deset dalších a postupujte stejně. Tím 
je zajištěno neustálé opakování i slovíček probraných v minulých dnech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© audioacademyeu.eu, 2022. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto skript nesmí být kopírována 
nebo rozmnožován, částečně nebo v celku, bez písemného souhlasu vydavatele, a nesmí být využita 
jinak než k vlastní potřebě oprávněného uživatele. 
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Výukový plán 
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Lekce 01_aktivity_01_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  schweigen •  sklapnout, zmlknout 
•  verblüffen •  okouzlit 
•  gegen den Strom schwimmen •  vymykat se normálu 
•  dafür sein •  být plně pro 
•  zusammenhalten •  lepit se, přiléhat, lnout 
•  entlocken •  vymámit, vyloudit 
•  ausbluten •  vykrvácet, vysát 
•  herausposaunen •  bečet, mečet 
•  das Kriegsbeil begraben •  pohřbít (válečnou) sekeru 
•  sich einsetzen •  otravovat, prudit 
•  strahlen •  zářit radostí 
•  dröhnen •  řvát 
•  abwarten •  dlít, prodlévat 
•  sich zusammenreißen •  začít makat 
•  sich holen •  dráp, vydrápnout 
•  aufsteigen •  valit se, vyvalit se 
•  verderben •  zpackat 
•  verblüffen •  vyvést z míry 
•  Gutes versprechen •  věštit, předzvěst 
•  verleihen •  udělit 
•  im Knast sitzen •  zavřít do vězení 
•  missgönnen •  upírat, nepřát 
•  zusammenbeißen •  zatnout, sevřít 
•  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. •  Je občanem, který ctí zákon. 
•  aushalten •  snést 
•  nachgeben •  ustoupit 
•  sich einmischen •  plést se do 
•  ins Gras beißen •  sušit hubu 
•  völlig falsch liegen •  být úplně vedle 
•  die Uhr stechen •  píchnout si příchod 
•  sich überschlagen •  skutálet se 
•  sich sonnen •  slunit se, vyhřívat 
•  auf dem Spiel stehen •  být v sázce 
•  aufholen •  dostihnout, srovnat krok 
•  die Erwartungen übertreffen •  vyhrát i přes malou šanci 
•  Buhrufe •  pískot, hvízdání 
•  alles übertreffen •  překonat všechno 
•  langweilen •  nudit 
•  klang •  zvonit, znít 
•  stoßen auf •  potkat někoho 
•  abluchsen •  vyloudit 
•  durchstehen •  dělat jakoby nic 
•  rattern •  klapat, rachotit 
•  stürmen •  vtrhnout 
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•  schlendern •  šourat se, jít pomalu 
•  schallen •  chechtat se 
•  anstoßen •  ťuknout si 
•  die Wahrheit verraten •  vyrazit ze sebe 
•  verärgern •  znepřátelit si 
•  fliehen •  utéct z vězení, uniknout 

Lekce 01_aktivity_01_slovní zásoba_přeložte! 
•  upírat, nepřát •  missgönnen 
•  znepřátelit si •  verärgern 
•  zpackat •  verderben 
•  klapat, rachotit •  rattern 
•  vyhrát i přes malou šanci •  die Erwartungen übertreffen 
•  píchnout si příchod •  die Uhr stechen 
•  šourat se, jít pomalu •  schlendern 
•  vyvést z míry •  verblüffen 
•  vyrazit ze sebe •  die Wahrheit verraten 
•  udělit •  verleihen 
•  zvonit, znít •  klang 
•  vymykat se normálu •  gegen den Strom schwimmen 
•  řvát •  dröhnen 
•  pohřbít (válečnou) sekeru •  das Kriegsbeil begraben 
•  ustoupit •  nachgeben 
•  plést se do •  sich einmischen 
•  Je občanem, který ctí zákon. •  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. 
•  nudit •  langweilen 
•  snést •  aushalten 
•  vyloudit •  abluchsen 
•  vtrhnout •  stürmen 
•  překonat všechno •  alles übertreffen 
•  zářit radostí •  strahlen 
•  utéct z vězení, uniknout •  fliehen 
•  vykrvácet, vyssát •  ausbluten 
•  okouzlit •  verblüffen 
•  zatnout, sevřít •  zusammenbeißen 
•  pískot, hvízdání •  Buhrufe 
•  být úplně vedle •  völlig falsch liegen 
•  skutálet se •  sich überschlagen 
•  chechtat se •  schallen 
•  valit se, vyvalit se •  aufsteigen 
•  bečet, mečet •  herausposaunen 
•  vymámit, vyloudit •  entlocken 
•  otravovat, prudit •  sich einsetzen 
•  být v sázce •  auf dem Spiel stehen 
•  slunit se, vyhřívat •  sich sonnen 
•  zavřít do vězení •  im Knast sitzen 
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•  dráp, vydrápnout •  sich holen 
•  potkat někoho •  stoßen auf 
•  začít makat •  sich zusammenreißen 
•  věštit, předzvěst •  Gutes versprechen 
•  dostihnout, srovnat krok •  aufholen 
•  sušit hubu •  ins Gras beißen 
•  sklapnout, zmlknout •  schweigen 
•  být plně pro •  dafür sein 
•  ťuknout si •  anstoßen 
•  lepit se, přiléhat, lnout •  zusammenhalten 
•  dělat jakoby nic •  durchstehen 
•  dlít, prodlévat •  abwarten 

Lekce 01_aktivity_01_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. •  Je občanem, který ctí zákon. 
•  fliehen •  utéct z vězení, uniknout 
•  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. •  Několikrát se mu podařilo uniknout. 
•  verärgern •  znepřátelit si 
•  Er wollte auf keinen Fall jemanden verärgern, 
der vielleicht vorbeikommen würde. 

•  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by mohl přijít. 

•  schlendern •  šourat se, jít pomalu 
•  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter 
Richtung Westen. 

•  Pomalu se odšoural ještě dva bloky západně. 

•  sich einsetzen •  otravovat, prudit 
•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe 
bleiben, solange wir uns dafür nicht einsetzen. 

•  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj nebudeme  
stále běhat. 

•  verblüffen •  vyvést z míry 
•  Er war von der falschen Anschuldigung 
verblüfft. 

•  Byl omráčen kvůli tomu falešnému obvinění. 

•  im Knast sitzen •  zavřít do vězení 
•  Tu das nie jemandem an, der im Knast sitzt. •  Tohle nikdy nedělej tomu, kdo sedí. 
•  stürmen •  vtrhnout 
•  Sie stürmten in mein Büro. •  Vpadli do mé kanceláře. 
•  sich sonnen •  slunit se, vyhřívat 
•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im 
Glanz seiner bewundernden Fans. 

•  Podepisoval každou knihu a přímo se vyžíval v záři  
svých obdivujících fanoušků. 

•  dafür sein •  být plně pro 
•  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu 
gehen. 

•  Byl jsem plně pro to odjet před termínem. 

•  auf dem Spiel stehen •  být v sázce 
•  Sein Ruf steht auf dem Spiel. •  Jeho pověst je v sázce. 
•  völlig falsch liegen •  být úplně vedle 
•  Sie lagen völlig falsch. •  Byli úplně vedle. 
•  strahlen •  zářit radostí 
•  Ihre Augen haben gestrahlt. •  Jejich oči zářily. 
•  aushalten •  snést 
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•  Du musst es mit mir aushalten. •  Jen mě snes. Měj se mnou trpělivost. 
•  alles übertreffen •  překonat všechno 
•  Dieser Ort hat alles übertroffen. •  Tohle místo překonalo všechno. 
•  die Erwartungen übertreffen •  vyhrát i přes malou šanci 
•  Mal sehen, ob ich die Erwartungen übertreffen 
kann. 

•  Zkusme, jestli vyhraji navzdory malé šanci na výhru 

•  missgönnen •  upírat, nepřát 
•  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das Geld 
missgönnen würde. 

•  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty peníze. 

•  verblüffen •  okouzlit 
•  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene 
Mannschaft als auch den Gegner. 

•  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako opozici. 

•  aufsteigen •  valit se, vyvalit se 
•  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. •  Z lodi se valil dým a oheň. 
•  verleihen •  udělit 
•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf Geburt, 
Erziehung oder Bildung verliehen. 

•  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, výchovu nebo  
vzdělání. 

•  abwarten •  dlít, prodlévat 
•  Wir müssen nur noch abwarten. •  Vše co musíme dělat je čekat. 
•  ins Gras beißen •  sušit hubu 
•  Noch einer beißt ins Gras. •  Další skončil. Další suší hubu. 
•  dröhnen •  řvát 
•  Die Hörner dröhnten. •  Houkačky troubily. 
•  herausposaunen •  bečet, mečet 
•  Die Sender haben nur eine Warnung 
herausposaunt. 

•  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál. 

•  ausbluten •  vykrvácet, vysát 
•  Du hast mich ausbluten lassen. •  Přivedl jsi mě na kraj sil. Úplně jsi mě vysál. 
•  verderben •  zpackat 
•  Verdirb das nicht wieder! •  Nezpackej to zase. 
•  die Wahrheit verraten •  vyrazit ze sebe 
•  Er hat die Wahrheit verraten, ohne 
nachzudenken. 

•  Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel. 

•  Gutes versprechen •  věštit, předzvěst 
•  Das versprach nichts Gutes für sie. •  Nevypadalo to pro ně dobře. 
•  langweilen •  nudit 
•  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. •  Nenudil nás detaily. 
•  durchstehen •  dělat jakoby nic 
•  Sollte er sich aus dem Staub machen oder es 
einfach durchstehen? 

•  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic neděje? 

•  gegen den Strom schwimmen •  vymykat se normálu 
•  Er ist immer gegen den Strom geschwommen. •  Vždy se vymykal normálu. 

•  sich zusammenreißen •  začít makat 
•  Er musste sich zusammenreißen und härter 
arbeiten. 

•  Potřeboval se do toho pustit a pracovat tvrději. 
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•  nachgeben •  ustoupit 
•  Sie hat sich geweigert nachzugeben. •  Odmítla ustoupit. 
•  stoßen auf •  potkat někoho 
•  Ich bin noch nicht auf das richtige Mädchen 
gestoßen. 

•  Ještě jsem nepotkal tu pravou. 

•  das Kriegsbeil begraben •  pohřbít (válečnou) sekeru 
•  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu begraben. •  To je způsob, jakým se usmiřuje. 
•  sich einmischen •  plést se do 
•  Danke, dass ich mich in euer Date einmischen 
durfte. 

•  Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší schůzce. 

•  schallen •  chechtat se 
•  Sein Lachen schallte über die Straße. •  Jeho chechot byl slyšet přes cestu. 
•  abluchsen •  vyloudit 
•  Er musste ihm noch einen Fünfer abluchsen. •  Musel na něm vyloudit další pětku. 
•  sich überschlagen •  skutálet se 
•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor es in 
Flammen aufging. 

•  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než začalo hořet. 

•  Buhrufe •  pískot, hvízdání 
•  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und 
Buhrufe. 

•  Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku. 

•  aufholen •  dostihnout, srovnat krok 
•  Der Rest der Welt holt bald auf. •  Zbytek světa brzy srovná krok. 
•  schweigen •  sklapnout, zmlknout 
•  Manche Leute schweigen einfach. •  Někteří lidé prostě zmlknou. 
•  klang •  zvonit, znít 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte 
Brücke erzittern. 

•  Naše nohy hlasitě zvonily a otřásaly starým mostem. 

•  rattern •  klapat, rachotit 
•  Wir fuhren unter einem ratternden Zug 
hindurch. 

•  Prošli jsme pod rachotícím vlakem. 

•  sich holen •  dráp, vydrápnout 
•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete 
ausgab, holte er sich durch die Busfahrt zurück. 

•  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil na cestovném. 

•  zusammenbeißen •  zatnout, sevřít 
•  Sie biss die Zähne zusammen und sagte nichts. •  Zatla zuby a neřekla nic. 

•  zusammenhalten •  lepit se, přiléhat, lnout 
•  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre 
vergehen. 

•  Držme při sobě, jak roky poplynou. 

•  anstoßen •  ťuknout si 
•  Wir stießen mit den Biergläsern an. •  Ťukli jsme si pivními sklenicemi. 
•  die Uhr stechen •  píchnout si příchod 
•  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr sticht. •  Očekávali, že si píchne do deseti hodin. 

•  entlocken •  vymámit, vyloudit 
•  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. •  Pořád z ní mámil obrazy. 
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•  schief legen •  vztyčit 

Lekce 01_aktivity_01_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Je občanem, který ctí zákon. •  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. 
•  utéct z vězení, uniknout •  fliehen 
•  Několikrát se mu podařilo uniknout. •  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. 
•  znepřátelit si •  verärgern 
•  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by 
mohl přijít. 

•  Er wollte auf keinen Fall jemanden verärgern, der vielleicht 
vorbeikommen würde. 

•  šourat se, jít pomalu •  schlendern 
•  Pomalu se odšoural ještě dva bloky západně. •  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter Richtung Westen. 
•  otravovat, prudit •  sich einsetzen 
•  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj 
nebudeme stále běhat. 

•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe bleiben, solange  
wir uns dafür nicht einsetzen. 

•  vyvést z míry •  verblüffen 
•  Byl omráčen kvůli tomu falešnému obvinění. •  Er war von der falschen Anschuldigung verblüfft. 
•  zavřít do vězení •  im Knast sitzen 
•  Tohle nikdy nědelej tomu, kdo sedí. •  Tu das nie jemandem an, der im Knast sitzt. 
•  vtrhnout •  stürmen 
•  Vpadli do mé kanceláře. •  Sie stürmten in mein Büro. 
•  slunit se, vyhřívat •  sich sonnen 
•  Podepisoval každou knihu a přímo se vyžíval v 
záři svých obdivujících fanoušků. 

•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im Glanz seiner  
bewundernden Fans. 

•  být plně pro •  dafür sein 
•  Byl jsem plně pro to odjet před termínem. •  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu gehen. 
•  být v sázce •  auf dem Spiel stehen 
•  Jeho pověst je v sázce. •  Sein Ruf steht auf dem Spiel. 
•  být úplně vedle •  völlig falsch liegen 
•  Byli úplně vedle. •  Sie lagen völlig falsch. 
•  zářit radostí •  strahlen 
•  Jejich oči zářily. •  Ihre Augen haben gestrahlt. 
•  snést •  aushalten 
•  Jen mě snes. Měj se mnou trpělivost. •  Du musst es mit mir aushalten. 
•  překonat všechno •  alles übertreffen 
•  Tohle místo překonalo všechno. •  Dieser Ort hat alles übertroffen. 
•  vyhrát i přes malou šanci •  die Erwartungen übertreffen 
•  Zkusme, jestli vyhraju navzdory malé šanci na 
výhru 

•  Mal sehen, ob ich die Erwartungen übertreffen kann. 

•  upírat, nepřát •  missgönnen 
•  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty peníze. •  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das Geld missgönnen 

 würde. 
•  okouzlit •  verblüffen 
•  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako opozici. •  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene Mannschaft als  

auch den Gegner. 
•  valit se, vyvalit se •  aufsteigen 
•  Z lodi se valil dým a oheň. •  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. 
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•  udělit •  verleihen 
•  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, 
výchovu nebo vzdělání. 

•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf Geburt, Erziehung 
 oder Bildung verliehen. 

•  dlít, prodlévat •  abwarten 
•  Vše co musíme dělat je čekat. •  Wir müssen nur noch abwarten. 
•  sušit hubu •  ins Gras beißen 
•  Další skončil. Další suší hubu. •  Noch einer beißt ins Gras. 
•  řvát •  dröhnen 
•  Houkačky troubily. •  Die Hörner dröhnten. 
•  bečet, mečet •  herausposaunen 
•  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál. •  Die Sender haben nur eine Warnung herausposaunt. 
•  vykrvácet, vyssát •  ausbluten 
•  Přivedl jsi mě na kraj sil. Úplně jsi mě vyssál. •  Du hast mich ausbluten lassen. 
•  zpackat •  verderben 
•  Nezpackej to zase. •  Verdirb das nicht wieder! 
•  vyrazit ze sebe •  die Wahrheit verraten 
•  Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel. •  Er hat die Wahrheit verraten, ohne nachzudenken. 
•  věštit, předzvěst •  Gutes versprechen 
•  Nevypadalo to pro ně dobře. •  Das versprach nichts Gutes für sie. 
•  nudit •  langweilen 
•  Nenudil nás detaily. •  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. 
•  dělat jakoby nic •  durchstehen 
•  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic neděje? •  Sollte er sich aus dem Staub machen oder es einfach  

durchstehen? 
•  vymykat se normálu •  gegen den Strom schwimmen 
•  Vždy se vymykal normálu. •  Er ist immer gegen den Strom geschwommen. 
•  začít makat •  sich zusammenreißen 
•  Potřeboval se do toho pustit a pracovat tvrději. •  Er musste sich zusammenreißen und härter arbeiten. 

•  ustoupit •  nachgeben 
•  Odmítla ustoupit. •  Sie hat sich geweigert nachzugeben. 
•  potkat někoho •  stoßen auf 
•  Ještě jsem nepotkal tu pravou. •  Ich bin noch nicht auf das richtige Mädchen gestoßen. 
•  pohřbít (válečnou) sekeru •  das Kriegsbeil begraben 
•  To je způsob, jakým se usmiřuje. •  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu begraben. 
•  plést se do •  sich einmischen 
•  Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší 
schůzce. 

•  Danke, dass ich mich in euer Date einmischen durfte. 

•  chechtat se •  schallen 
•  Jeho chechot byl slyšet přes cestu. •  Sein Lachen schallte über die Straße. 
•  vyloudit •  abluchsen 
•  Musel na něm vyloudit další pětku. •  Er musste ihm noch einen Fünfer abluchsen. 
•  skutálet se •  sich überschlagen 
•  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než začalo 
hořet. 

•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor es in Flammen 
 aufging. 

•  pískot, hvízdání •  Buhrufe 
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•  Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku. •  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und Buhrufe. 
•  dostihnout, srovnat krok •  aufholen 
•  Zbytek světa brzy srovná krok. •  Der Rest der Welt holt bald auf. 
•  sklapnout, zmlknout •  schweigen 
•  Někteří lidé prostě zmlknou. •  Manche Leute schweigen einfach. 
•  zvonit, znít •  klang 
•  Naše nohy hlasitě zvonily a otřásaly starým 
mostem. 

•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte Brücke  
erzittern. 

•  klapat, rachotit •  rattern 
•  Prošli jsme pod rachotícím vlakem. •  Wir fuhren unter einem ratternden Zug hindurch. 
•  dráp, vydrápnout •  sich holen 
•  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil na 
cestovném. 

•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete ausgab, holte 
 er sich durch die Busfahrt zurück. 

•  zatnout, sevřít •  zusammenbeißen 
•  Zatla zuby a neřekla nic. •  Sie biss die Zähne zusammen und sagte nichts. 
•  lepit se, přiléhat, lnout •  zusammenhalten 
•  Držme při sobě, jak roky poplynou. •  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre vergehen. 
•  ťuknout si •  anstoßen 
•  Ťukli jsme si pivními sklenicemi. •  Wir stießen mit den Biergläsern an. 
•  píchnout si příchod •  die Uhr stechen 
•  Očekávali, že si píchne do deseti hodin. •  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr sticht. 
•  vymámit, vyloudit •  entlocken 
•  Pořád z ní mámil obrazy. •  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. 
•  vztyčit •  schief legen 

Lekce 01_aktivity_01_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Sie hat sich geweigert nachzugeben. •  Odmítla ustoupit. 
•  Der Rest der Welt holt bald auf. •  Zbytek světa brzy srovná krok. 
•  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu begraben. •  To je způsob, jakým se usmiřuje. 
•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe 
bleiben, solange wir uns dafür nicht einsetzen. 

•  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj nebudeme 
 stále běhat. 

•  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und 
Buhrufe. 

•  Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku. 

•  Er war von der falschen Anschuldigung 
verblüfft. 

•  Byl omráčen kvůli tomu falešnému obvinění. 

•  Die Hörner dröhnten. •  Houkačky troubily. 
•  Noch einer beißt ins Gras. •  Další skončil. Další suší hubu. 
•  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. •  Nenudil nás detaily. 
•  Sein Ruf steht auf dem Spiel. •  Jeho pověst je v sázce. 
•  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre 
vergehen. 

•  Držme při sobě, jak roky poplynou. 

•  Sein Lachen schallte über die Straße. •  Jeho chechot byl slyšet přes cestu. 
•  Wir fuhren unter einem ratternden Zug 
hindurch. 

•  Prošli jsme pod rachotícím vlakem. 

•  befolgen •  ctít, poslouchat, uznávat 
•  Manche Leute schweigen einfach. •  Někteří lidé prostě zmlknou. 
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•  Du hast mich ausbluten lassen. •  Přivedl jsi mě na kraj sil. Úplně jsi mě vysál. 
•  Wir müssen nur noch abwarten. •  Vše, co musíme dělat je čekat. 
•  Das versprach nichts Gutes für sie. •  Nevypadalo to pro ně dobře. 
•  Die Sender haben nur eine Warnung 
herausposaunt. 

•  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál. 

•  Mal sehen, ob ich die Erwartungen übertreffen 
kann. 

•  Zkusme, jestli vyhraji navzdory malé šanci na výhru 

•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im 
Glanz seiner bewundernden Fans. 

•  Podepisoval každou knihu a přímo se vyžíval v záři svých  
obdivujících fanoušků. 

•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor es in 
Flammen aufging. 

•  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než začalo hořet. 

•  Er ist immer gegen den Strom geschwommen. •  Vždy se vymykal normálu. 

•  Er musste sich zusammenreißen und härter 
arbeiten. 

•  Potřeboval se do toho pustit a pracovat tvrději. 

•  Verdirb das nicht wieder! •  Nezpackej to zase. 
•  Er hat die Wahrheit verraten, ohne 
nachzudenken. 

•  Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel. 

•  Dieser Ort hat alles übertroffen. •  Tohle místo překonalo všechno. 
•  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. •  Z lodi se valil dým a oheň. 
•  Sie lagen völlig falsch. •  Byli úplně vedle. 
•  Danke, dass ich mich in euer Date einmischen 
durfte. 

•  Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší schůzce. 

•  Wir stießen mit den Biergläsern an. •  Ťukli jsme si pivními sklenicemi. 
•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf Geburt, 
Erziehung oder Bildung verliehen. 

•  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, výchovu nebo 
 vzdělání. 

•  Ich bin noch nicht auf das richtige Mädchen 
gestoßen. 

•  Ještě jsem nepotkal tu pravou. 

•  Er wollte auf keinen Fall jemanden verärgern, 
der vielleicht vorbeikommen würde. 

•  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by mohl přijít. 

•  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter 
Richtung Westen. 

•  Pomalu se odšoural ještě dva bloky západně. 

•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete 
ausgab, holte er sich durch die Busfahrt zurück. 

•  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil na cestovném. 

•  Tu das nie jemandem an, der im Knast sitzt. •  Tohle nikdy nedělej tomu, kdo sedí. 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte 
Brücke erzittern. 

•  Naše nohy hlasitě zvonily a otřásaly starým mostem. 

•  Sollte er sich aus dem Staub machen oder es 
einfach durchstehen? 

•  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic neděje? 

•  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. •  Pořád z ní mámil obrazy. 
•  Er musste ihm noch einen Fünfer abluchsen. •  Musel na něm vyloudit další pětku. 
•  Du musst es mit mir aushalten. •  Jen mě snes. Měj se mnou trpělivost. 
•  Sie biss die Zähne zusammen und sagte nichts. •  Zatla zuby a neřekla nic. 

•  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das Geld 
missgönnen würde. 

•  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty peníze. 
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•  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene 
Mannschaft als auch den Gegner. 

•  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako opozici. 

•  Ihre Augen haben gestrahlt. •  Jejich oči zářily. 
•  Sie stürmten in mein Büro. •  Vpadli do mé kanceláře. 
•  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr sticht. •  Očekávali, že si píchne do deseti hodin. 

•  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu 
gehen. 

•  Byl jsem plně pro to odjet před termínem. 

•  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. •  Několikrát se mu podařilo uniknout. 

Lekce 01_aktivity_01_procvičovací věty_přeložte! 
•  Další skončil. Další suší hubu. •  Noch einer beißt ins Gras. 
•  Ťukli jsme si pivními sklenicemi. •  Wir stießen mit den Biergläsern an. 
•  Jeho pověst je v sázce. •  Sein Ruf steht auf dem Spiel. 
•  To je způsob, jakým se usmiřuje. •  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu begraben. 
•  Podepisoval každou knihu a přímo se vyžíval v 
záři svých obdivujících fanoušků. 

•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im Glanz seiner  
bewundernden Fans. 

•  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil na 
cestovném. 

•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete ausgab, holte er  
sich durch die Busfahrt zurück. 

•  Tohle místo překonalo všechno. •  Dieser Ort hat alles übertroffen. 
•  Byl omráčen kvůli tomu falešnému obvinění. •  Er war von der falschen Anschuldigung verblüfft. 
•  Vždy se vymykal normálu. •  Er ist immer gegen den Strom geschwommen. 
•  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, 
výchovu nebo vzdělání. 

•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf Geburt, Erziehung 
 oder Bildung verliehen. 

•  Byli úplně vedle. •  Sie lagen völlig falsch. 
•  Odmítla ustoupit. •  Sie hat sich geweigert nachzugeben. 
•  Jen mě snes. Měj se mnou trpělivost. •  Du musst es mit mir aushalten. 
•  Pořád z ní mámil obrazy. •  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. 
•  Držme při sobě, jak roky poplynou. •  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre vergehen. 
•  Musel na něm vyloudit další pětku. •  Er musste ihm noch einen Fünfer abluchsen. 
•  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako opozici. •  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene Mannschaft als 

 auch den Gegner. 
•  Zkusme, jestli vyhraju navzdory malé šanci na 
výhru 

•  Mal sehen, ob ich die Erwartungen übertreffen kann. 

•  Vpadli do mé kanceláře. •  Sie stürmten in mein Büro. 
•  Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší 
schůzce. 

•  Danke, dass ich mich in euer Date einmischen durfte. 

•  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál. •  Die Sender haben nur eine Warnung herausposaunt. 
•  Jeho chechot byl slyšet přes cestu. •  Sein Lachen schallte über die Straße. 
•  Několikrát se mu podařilo uniknout. •  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. 
•  Přivedl jsi mě na kraj sil. Úplně jsi mě vyssál. •  Du hast mich ausbluten lassen. 
•  Nezpackej to zase. •  Verdirb das nicht wieder! 
•  Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel. •  Er hat die Wahrheit verraten, ohne nachzudenken. 
•  Jejich oči zářily. •  Ihre Augen haben gestrahlt. 
•  Nenudil nás detaily. •  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. 
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•  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty peníze. •  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das Geld missgönnen 
 würde. 

•  Potřeboval se do toho pustit a pracovat tvrději. •  Er musste sich zusammenreißen und härter arbeiten. 

•  Pomalu se odšoural ještě dva bloky západně. •  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter Richtung Westen. 
•  Nevypadalo to pro ně dobře. •  Das versprach nichts Gutes für sie. 
•  Ještě jsem nepotkal tu pravou. •  Ich bin noch nicht auf das richtige Mädchen gestoßen. 
•  Prošli jsme pod rachotícím vlakem. •  Wir fuhren unter einem ratternden Zug hindurch. 
•  Někteří lidé prostě zmlknou. •  Manche Leute schweigen einfach. 
•  Houkačky troubily. •  Die Hörner dröhnten. 
•  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic neděje? •  Sollte er sich aus dem Staub machen oder es einfach  

durchstehen? 
•  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než začalo 
hořet. 

•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor es in Flammen  
aufging. 

•  Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku. •  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und Buhrufe. 
•  ctít, poslouchat, uznávat •  befolgen 
•  Tohle nikdy nedělej tomu, kdo sedí. •  Tu das nie jemandem an, der im Knast sitzt. 
•  Naše nohy hlasitě zvonily a otřásaly starým 
mostem. 

•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte Brücke  
erzittern. 

•  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj 
nebudeme stále běhat. 

•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe bleiben,  
solange wir uns dafür nicht einsetzen. 

•  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by 
mohl přijít. 

•  Er wollte auf keinen Fall jemanden verärgern, der vielleicht 
vorbeikommen würde. 

•  Zatla zuby a neřekla nic. •  Sie biss die Zähne zusammen und sagte nichts. 
•  Byl jsem plně pro to odjet před termínem. •  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu gehen. 
•  Z lodi se valil dým a oheň. •  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. 
•  Očekávali, že si píchne do deseti hodin. •  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr sticht. 
•  Zbytek světa brzy srovná krok. •  Der Rest der Welt holt bald auf. 
•  Vše co musíme dělat je čekat. •  Wir müssen nur noch abwarten. 
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Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  tupfen •  poplácat 
•  sich ergeben •  vynořit se 
•  festschreiben •  stanovit, kodifikovat 
•  sich anstrengen •  vyvíjet 
•  sich beschränken •  omezit 
•  ausräumen, vertreiben •  rozptýlit 
•  bestätigen •  ověřit 
•  entbehren •  vzdorovat, vymykat se 
•  zurückbleiben •  odpadávat 
•  zucken •  cuknout sebou, ošívat se 
•  häkeln •  háčkovat 
•  verschlingen •  sežrat, pohltit 
•  belauschen •  odposlouchávat 
•  herauslocken •  vylákat 
•  Der Mann legte den Kopf schief. •  Muž vztyčil hlavu. 
•  sausen •  uhánět 
•  widersprechen •  být proti, protiřečit 
•  hereinlegen •  napálit 
•  übergehen •  odchýlit, změnit směr 
•  sich begeben •  dát se do, nalodit se 
•  dämpfen •  zchladit 
•  ans Tageslicht kommen •  úsvit, vyjít na povrch 
•  vergehen •  uplynout, uběhnout 
•  begehren •  prahnout po, dychtit 
•  verpatzen •  zpackat, zmrvit 
•  sich fügen •  zapadat 
•  spielen mit •  koketovat s čím 
•  sich hervortun •  vyniknout, dařit se skvěle 
•  ermutigen •  povzbudit 
•  auftauchen •  nečekaně se objevit 
•  gurren •  vrkat 
•  knarren •  skřípat, vrzat 
•  dulden, tolerieren •  trpět, tolerovat 
•  sich anvertrauen •  svěřit se, důvěřovat 
•  kämmen •  česat 
•  stoßen auf •  narazit na 
•  hervorrufen •  vykouzlit, přivolat 
•  lindern •  zmírnit 
•  um die Ohren haben •  zvládnout, vypořádat se 
•  übertreiben •  přehánět 
•  ausweichen •  vyhnout se 
•  aus dem Konzept bringen •  vykolejit 
•  knirschen •  křupat 
•  vortäuschen •  předstírat 
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•  in Erwägung ziehen •  přemýšlet o, zvažovat 
•  schwinden •  ztenčovat se 
•  verzaubern •  uvést do transu 
•  zerknittert •  zmačkat, zmuchlat 
•  überschütten •  ponořit, uhasit 
•  auf etwas reinfallen •  skočit na něco 

Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba_přeložte! 
•  napálit •  hereinlegen 
•  poplácat •  tupfen 
•  odposlouchávat •  belauschen 
•  cuknout sebou, ošívat se •  zucken 
•  uvést do tranzu •  verzaubern 
•  úsvit, vyjít na povrch •  ans Tageslicht kommen 
•  vrkat •  gurren 
•  vyniknout, dařit se skvěle •  sich hervortun 
•  uplynout, uběhnout •  vergehen 
•  přemýšlet o, zvažovat •  in Erwägung ziehen 
•  rozptýlit •  ausräumen, vertreiben 
•  vynořit se •  sich ergeben 
•  vylákat •  herauslocken 
•  skřípat, vrzat •  knarren 
•  nečekaně se objevit •  auftauchen 
•  prahnout po, dychtit •  begehren 
•  odpadávat •  zurückbleiben 
•  ponořit, uhasit •  überschütten 
•  přehánět •  übertreiben 
•  skočit na něco •  auf etwas reinfallen 
•  koketovat s čím •  spielen mit 
•  svěřit se, důvěřovat •  sich anvertrauen 
•  zpackat, zmrvit •  verpatzen 
•  trpět, tolerovat •  dulden, tolerieren 
•  zvládnout, vypořádat se •  um die Ohren haben 
•  být proti, protiřečit •  widersprechen 
•  zmírnit •  lindern 
•  vykouzlit, přivolat •  hervorrufen 
•  sežrat, pohltit •  verschlingen 
•  narazit na •  stoßen auf 
•  dát se do, nalodit se •  sich begeben 
•  ověřit •  bestätigen 
•  ztenčovat se •  schwinden 
•  stanovit, kodifikovat •  festschreiben 
•  zmačkat, zmuchlat •  zerknittert 
•  zapadat •  sich fügen 
•  křupat •  knirschen 
•  vyvíjet •  sich anstrengen 
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•  vzdorovat, vymykat se •  entbehren 
•  uhánět •  sausen 
•  česat •  kämmen 
•  povzbudit •  ermutigen 
•  háčkovat •  häkeln 
•  odchýlit, změnit směr •  übergehen 
•  předstírat •  vortäuschen 
•  vyhnout se •  ausweichen 
•  omezit •  sich beschränken 
•  vykolejit •  aus dem Konzept bringen 
•  zchladit •  dämpfen 
•  Muž vztyčil hlavu. •  Der Mann legte den Kopf schief. 

Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Der Mann legte den Kopf schief. •  Muž vztyčil hlavu. 
•  verpatzen •  zpackat, zmrvit 
•  Nachdem ich das Interview verpatzt hatte,... •  Poté, co jsem zpackal ten pohovor… 
•  festschreiben •  stanovit, kodifikovat 
•  Sie wollten das Geheimnis der Teameffizienz 
festschreiben. 

•  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti týmu. 

•  kämmen •  česat 
•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie 
durchkämmten ihre Daten, um etwas zu finden. 

•  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali data,  
hledajíc znamení. 

•  stoßen auf •  narazit na 
•  Sie stießen immer wieder auf Untersuchungen 
von Psychologen und Soziologen. 

•  Stále naráželi na výzkum psychologů a sociologů. 

•  dulden, tolerieren •  trpět, tolerovat 
•  Ich werde das nicht dulden. •  To nebudu tolerovat. 
•  sich anvertrauen •  svěřit se, důvěřovat 
•  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht an. •  Obvykle mi příliš nedůvěřuje. 
•  sich beschränken •  omezit 
•  Bitte beschränken Sie sich auf die 
Beantwortung der Fragen. 

•  Prosím omezte se na odpovídání na otázky 

•  hervorrufen •  vykouzlit, přivolat 
•  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. •  To může vyvolat zvláštní obrázky. 
•  in Erwägung ziehen •  přemýšlet o, zvažovat 
•  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, muss 
er verrückt sein. 

•  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být šílený. 

•  widersprechen •  být proti, protiřečit 
•  Alles, was er tut, widerspricht dem, was wir 
vereinbart haben. 

•  Vše co dělá je proti tomu, co jsme si odsouhlasili. 

•  gurren •  vrkat 
•  Wunderschön, gurrte das Mädchen am Telefon. •  Skvělé, zavrkala dívka v telefonu. 

•  um die Ohren haben •  zvládnout, vypořádat se 
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•  Du hast schon genug um die Ohren. •  Máš toho sám dost. 
•  bestätigen •  ověřit 
•  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne 
bestätigen. 

•  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz 

•  begehren •  prahnout po, dychtit 
•  Warum ist es so begehrt? •  Proč je to tak žádané? 
•  knarren •  skřípat, vrzat 
•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten die 
Bretter. 

•  Jak stoupala po dřevěných schodech, desky zavrzaly. 

•  zucken •  cuknout sebou, ošívat se 
•  Hör auf zu zucken! •  Přestaň se ošívat. 
•  häkeln •  háčkovat 
•  Wir häkeln sehr viel. •  Hodně háčkujeme. 
•  auftauchen •  nečekaně se objevit 
•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo objevit  
na posední chvíli a odchýlit nás od plánu. 

•  zerknittert •  zmačkat, zmuchlat 
•  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus 
seiner Gesäßtasche. 

•  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy. 

•  knirschen •  křupat 
•  Aus der Küche kam ein knirschendes Geräusch. •  Z kuchyně bylo slyšet křupání. 

•  tupfen •  poplácat 
•  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit einem 
Handtuch ab. 

•  Nakonec si vysušil tvář ručníkem. 

•  spielen mit •  koketovat s čím 
•  Er fing an, mit der Idee zu spielen. •  Začal koketovat s tou myšlenkou. 
•  dämpfen •  zchladit 
•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die Glut zu 
dämpfen. 

•  Už nebylo moc na práci krom udusit poslední uhlíky. 

•  sausen •  uhánět 
•  Der Schlitten sauste durch den Schnee. •  Saně uháněly sněhem. 
•  ans Tageslicht kommen •  úsvit, vyjít na povrch 
•  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. •  Pravda vyšla najevo. 
•  übergehen •  odchýlit, změnit směr 
•  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu übergehen. •  Snažil se ignorovat tu narážku. 

•  entbehren •  vzdorovat, vymykat se 
•  Das entbehrt jeder Logik. •  To se vymyká logice. 
•  aus dem Konzept bringen •  vykolejit 
•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo objevit na  
posední chvíli a odchýlit nás od plánu. 

•  verschlingen •  sežrat, pohltit 
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•  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist, ein 
Lamm zu verschlingen. 

•  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout jehně. 

•  ausräumen, vertreiben •  rozptýlit 
•  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt worden 
sein. 

•  Jakékoli zbylé pochyby musely být rozptýleny. 

•  vortäuschen •  předstírat 
•  Du warst nie gut im Vortäuschen. •  Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání. 
•  ausweichen •  vyhnout se 
•  Er wich der Frage aus. •  Vyhnul se té otázce. 
•  überschütten •  ponořit, uhasit 
•  Ich habe mich mit Sand überschüttet. •  Zabořil jsem se do písku. 
•  lindern •  zmírnit 
•  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. •  Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest. 
•  hereinlegen •  napálit 
•  Er merkte, dass er hereingelegt worden war. •  Uvědomil si, že byl napálen. 
•  schwinden •  ztenčovat se 
•  Als das Vermögen schwand ... •  Jak se jeho jmění ztenčovalo ... 
•  belauschen •  odposlouchávat 
•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten 
Gespräche belauscht. 

•  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich konverzaci. 

•  vergehen •  uplynout, uběhnout 
•  Nachdem eine angemessene Zeit vergangen 
war, traten sie ihre Reise an. 

•  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na cestu. 

•  sich begeben •  dát se do, nalodit se 
•  Die Firma hat sich auf unzählige Wege begeben. •  Společnost se vydávala na nekonečné výpravy. 

•  ermutigen •  povzbudit 
•  Die Aufforderung hat sie ermutigt. •  Ten požadavek ji povzbudil. 
•  sich ergeben •  vynořit se 
•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der 
Zusammenarbeit ergeben. 

•  Existují určité schopnosti, které vznikají při spolupráci. 

•  herauslocken •  vylákat 
•  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. •  Nechtěl se nechat vylákat. 
•  verzaubern •  uvést do tranzu 
•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln, das 
ihn bei ihrer ersten Begegnung so verzaubert 
hatte. 

•  Plaše se na něj usmívala stejně jako poprvé, kdy jej to 
 uvedlo do tranzu. 

•  übertreiben •  přehánět 
•  Er hat seine Position und den Umfang der 
Geschäfte, an denen er arbeitete, leicht 
übertrieben. 

•  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti obchodů, 
 na nichž pracoval. 

•  sich hervortun •  vyniknout, dařit se skvěle 
•  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere 
sind zurückgeblieben. 

•  Některým týmům se dařilo a jiné odpadávaly. 

•  sich anstrengen •  vyvíjet 
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•  Er wusste, wie man sich um sich selbst 
kümmert, ohne sich groß anstrengen zu müssen. 

•  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti vyvíjet velké úsilí. 

•  zurückbleiben •  odpadávat 
•  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere 
sind zurückgeblieben. 

•  Některým týmům od dařilo a jiné odpadávaly. 

•  auf etwas reinfallen •  skočit na něco 
•  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, 
oder? 

•  Nechystáš se na to skočit, že? 

•  sich fügen •  zapadat 
•  Die Dinge begannen sich zu fügen. •  Věci do sebe začínaly zapadat. 
•  begreifen •  přijít na kloub 

Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Muž vztyčil hlavu. •  Der Mann legte den Kopf schief. 
•  zpackat, zmrvit •  verpatzen 
•  Poté, co jsem zpackal ten pohovor… •  Nachdem ich das Interview verpatzt hatte,... 
•  stanovit, kodifikovat •  festschreiben 
•  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti týmu. •  Sie wollten das Geheimnis der Teameffizienz festschreiben. 
•  česat •  kämmen 
•  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali data, 
hledajíc znamení. 

•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie durchkämmten  
ihre Daten, um etwas zu finden. 

•  narazit na •  stoßen auf 
•  Stále naráželi na výzkum psychologů a 
sociologů. 

•  Sie stießen immer wieder auf Untersuchungen von  
Psychologen und Soziologen. 

•  trpět, tolerovat •  dulden, tolerieren 
•  To nebudu tolerovat. •  Ich werde das nicht dulden. 
•  svěřit se, důvěřovat •  sich anvertrauen 
•  Obvykle mi příliš nedůvěřuje. •  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht an. 
•  omezit •  sich beschränken 
•  Prosím omezte se na odpovídání na otázky •  Bitte beschränken Sie sich auf die Beantwortung der Fragen. 
•  vykouzlit, přivolat •  hervorrufen 
•  To může vyvolat zvláštní obrázky. •  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. 
•  přemýšlet o, zvažovat •  in Erwägung ziehen 
•  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být šílený. •  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, muss er verrückt 

 sein. 
•  být proti, protiřečit •  widersprechen 
•  Vše co dělá je proti tomu, co jsme si 
odsouhlasili. 

•  Alles, was er tut, widerspricht dem, was wir vereinbart haben. 

•  vrkat •  gurren 
•  Skvělé, zavrkala dívka v telefonu. •  Wunderschön, gurrte das Mädchen am Telefon. 
•  zvládnout, vypořádat se •  um die Ohren haben 
•  Máš toho sám dost. •  Du hast schon genug um die Ohren. 
•  ověřit •  bestätigen 
•  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz •  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne bestätigen. 
•  prahnout po, dychtit •  begehren 
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•  Proč je to tak žádané? •  Warum ist es so begehrt? 
•  skřípat, vrzat •  knarren 
•  Jak stoupala po dřevěných schodech, desky 
zavrzaly. 

•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten die Bretter. 

•  cuknout sebou, ošívat se •  zucken 
•  Přestaň se ošívat. •  Hör auf zu zucken! 
•  háčkovat •  häkeln 
•  Hodně háčkujeme. •  Wir häkeln sehr viel. 
•  nečekaně se objevit •  auftauchen 
•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýlit nás od plánu. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im letzten 
 Moment auftauchen und uns aus dem Konzept bringen könnte. 

•  zmačkat, zmuchlat •  zerknittert 
•  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy. •  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus seiner 

 Gesäßtasche. 
•  křupat •  knirschen 
•  Z kuchyně bylo slyšet křupání. •  Aus der Küche kam ein knirschendes Geräusch. 
•  poplácat •  tupfen 
•  Nakonec si vysušil tvář ručníkem. •  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit einem Handtuch ab. 
•  koketovat s čím •  spielen mit 
•  Začal koketovat s tou myšlenkou. •  Er fing an, mit der Idee zu spielen. 
•  zchladit •  dämpfen 
•  Už nebylo moc na práci krom udusit poslední 
uhlíky. 

•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die Glut zu dämpfen. 

•  uhánět •  sausen 
•  Saně uháněly sněhem. •  Der Schlitten sauste durch den Schnee. 
•  úsvit, vyjít na povrch •  ans Tageslicht kommen 
•  Pravda vyšla najevo. •  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. 
•  odchýlit, změnit směr •  übergehen 
•  Snažil se ignorovat tu narážku. •  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu übergehen. 
•  vzdorovat, vymykat se •  entbehren 
•  To se vymyká logice. •  Das entbehrt jeder Logik. 
•  vykolejit •  aus dem Konzept bringen 
•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýlit nás od plánu. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im letzten  
Moment auftauchen und uns aus dem Konzept bringen könnte. 

•  sežrat, pohltit •  verschlingen 
•  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout 
jehně. 

•  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist, ein Lamm  
zu verschlingen. 

•  rozptýlit •  ausräumen, vertreiben 
•  Jakékoli zbylé pochyby musely být rozptýleny. •  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt worden sein. 

•  předstírat •  vortäuschen 
•  Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání. •  Du warst nie gut im Vortäuschen. 
•  vyhnout se •  ausweichen 
•  Vyhnul se té otázce. •  Er wich der Frage aus. 



 30 

•  ponořit, uhasit •  überschütten 
•  Zabořil jsem se do písku. •  Ich habe mich mit Sand überschüttet. 
•  zmírnit •  lindern 
•  Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest. •  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. 
•  napálit •  hereinlegen 
•  Uvědomil si, že byl napálen. •  Er merkte, dass er hereingelegt worden war. 
•  ztenčovat se •  schwinden 
•  Jak se jeho jmění ztenčovalo ... •  Als das Vermögen schwand ... 
•  odposlouchávat •  belauschen 
•  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich 
konverzaci. 

•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten Gespräche 
 belauscht. 

•  uplynout, uběhnout •  vergehen 
•  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na cestu. •  Nachdem eine angemessene Zeit vergangen war, traten sie 

 ihre Reise an. 
•  dát se do, nalodit se •  sich begeben 
•  Společnost se vydávala na nekonečné výpravy. •  Die Firma hat sich auf unzählige Wege begeben. 

•  povzbudit •  ermutigen 
•  Ten požadavek ji povzbudil. •  Die Aufforderung hat sie ermutigt. 
•  vynořit se •  sich ergeben 
•  Existují určité schopnosti, které vznikají při 
spolupráci. 

•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der Zusammenarbeit 
 ergeben. 

•  vylákat •  herauslocken 
•  Nechtěl se nechat vylákat. •  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. 
•  uvést do tranzu •  verzaubern 
•  Plaše se na něj usmívala stejně jako poprvé, kdy 
jej to uvedlo do tranzu. 

•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln, das ihn  
bei ihrer ersten Begegnung so verzaubert hatte. 

•  přehánět •  übertreiben 
•  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti 
obchodů, na nichž pracoval. 

•  Er hat seine Position und den Umfang der Geschäfte,  
an denen er arbeitete, leicht übertrieben. 

•  vyniknout, dařit se skvěle •  sich hervortun 
•  Některým týmům se dařilo a jiné odpadávaly. •  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere sind  

zurückgeblieben. 
•  vyvíjet •  sich anstrengen 
•  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti 
vyvíjet velké úsilí. 

•  Er wusste, wie man sich um sich selbst kümmert,  
ohne sich groß anstrengen zu müssen. 

•  odpadávat •  zurückbleiben 
•  Některým týmům od dařilo a jiné odpadávaly. •  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere sind 

 zurückgeblieben. 
•  skočit na něco •  auf etwas reinfallen 
•  Nechystáš se na to skočit, že? •  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, oder? 
•  zapadat •  sich fügen 
•  Věci do sebe začínaly zapadat. •  Die Dinge begannen sich zu fügen. 
•  přijít na kloub •  begreifen 
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Lekce 02_aktivity_02_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt worden 
sein. 

•  Jakékoli zbylé pochyby musely být rozptýleny. 

•  Sie stießen immer wieder auf Untersuchungen 
von Psychologen und Soziologen. 

•  Stále naráželi na výzkum psychologů a sociologů. 

•  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere 
sind zurückgeblieben. 

•  Některým týmům od dařilo a jiné odpadávaly. 

•  Nachdem ich das Interview verpatzt hatte,... •  Poté, co jsem zpackal ten pohovor… 
•  Er merkte, dass er hereingelegt worden war. •  Uvědomil si, že byl napálen. 
•  Du warst nie gut im Vortäuschen. •  Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání. 
•  Wir häkeln sehr viel. •  Hodně háčkujeme. 
•  Ich werde das nicht dulden. •  To nebudu tolerovat. 
•  Er wusste, wie man sich um sich selbst 
kümmert, ohne sich groß anstrengen zu müssen. 

•  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti vyvíjet velké úsilí. 

•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die Glut zu 
dämpfen. 

•  Už nebylo moc na práci krom udusit poslední uhlíky. 

•  Die Aufforderung hat sie ermutigt. •  Ten požadavek ji povzbudil. 
•  Er hat seine Position und den Umfang der 
Geschäfte, an denen er arbeitete, leicht 
übertrieben. 

•  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti obchodů, na  
nichž pracoval. 

•  Sie wollten das Geheimnis der Teameffizienz 
festschreiben. 

•  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti týmu. 

•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie 
durchkämmten ihre Daten, um etwas zu finden. 

•  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali data, hledajíc znamení. 

•  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist, ein 
Lamm zu verschlingen. 

•  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout jehně. 

•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten 
Gespräche belauscht. 

•  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich konverzaci. 

•  Nachdem eine angemessene Zeit vergangen 
war, traten sie ihre Reise an. 

•  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na cestu. 

•  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht an. •  Obvykle mi příliš nedůvěřuje. 
•  schief legen •  vztyčit 
•  Hör auf zu zucken! •  Přestaň se ošívat. 
•  Aus der Küche kam ein knirschendes Geräusch. •  Z kuchyně bylo slyšet křupání. 

•  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere 
sind zurückgeblieben. 

•  Některým týmům se dařilo a jiné odpadávaly. 

•  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, 
oder? 

•  Nechystáš se na to skočit, že? 

•  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. •  Nechtěl se nechat vylákat. 
•  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, muss 
er verrückt sein. 

•  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být šílený. 
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•  Alles, was er tut, widerspricht dem, was wir 
vereinbart haben. 

•  Vše, co dělá je proti tomu, co jsme si odsouhlasili. 

•  Das entbehrt jeder Logik. •  To se vymyká logice. 
•  Die Firma hat sich auf unzählige Wege begeben. •  Společnost se vydávala na nekonečné výpravy. 

•  Ich habe mich mit Sand überschüttet. •  Zabořil jsem se do písku. 
•  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus 
seiner Gesäßtasche. 

•  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo objevit 
 na posední chvíli a odchýlit nás od plánu. 

•  Die Dinge begannen sich zu fügen. •  Věci do sebe začínaly zapadat. 
•  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. •  To může vyvolat zvláštní obrázky. 
•  Er wich der Frage aus. •  Vyhnul se té otázce. 
•  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. •  Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest. 
•  Er fing an, mit der Idee zu spielen. •  Začal koketovat s tou myšlenkou. 
•  Du hast schon genug um die Ohren. •  Máš toho sám dost. 
•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln, das 
ihn bei ihrer ersten Begegnung so verzaubert 
hatte. 

•  Plaše se na něj usmívala stejně jako poprvé, kdy jej  
to uvedlo do transu. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo objevit na 
 posední chvíli a odchýlit nás od plánu. 

•  Wunderschön, gurrte das Mädchen am Telefon. •  Skvělé, zavrkala dívka v telefonu. 

•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der 
Zusammenarbeit ergeben. 

•  Existují určité schopnosti, které vznikají při spolupráci. 

•  Bitte beschränken Sie sich auf die 
Beantwortung der Fragen. 

•  Prosím omezte se na odpovídání na otázky 

•  Warum ist es so begehrt? •  Proč je to tak žádané? 
•  Als das Vermögen schwand ... •  Jak se jeho jmění ztenčovalo ... 
•  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. •  Pravda vyšla najevo. 
•  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu übergehen. •  Snažil se ignorovat tu narážku. 

•  Der Schlitten sauste durch den Schnee. •  Saně uháněly sněhem. 
•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten die 
Bretter. 

•  Jak stoupala po dřevěných schodech, desky zavrzaly. 

•  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne 
bestätigen. 

•  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz 

•  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit einem 
Handtuch ab. 

•  Nakonec si vysušil tvář ručníkem. 

Lekce 02_aktivity_02_procvičovací věty_přeložte! 
•  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti 
obchodů, na nichž pracoval. 

•  Er hat seine Position und den Umfang der Geschäfte, 
 an denen er arbeitete, leicht übertrieben. 

•  Saně uháněly sněhem. •  Der Schlitten sauste durch den Schnee. 
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•  To se vymyká logice. •  Das entbehrt jeder Logik. 
•  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout 
jehně. 

•  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist, ein Lamm  
zu verschlingen. 

•  Poté, co jsem zpackal ten pohovor… •  Nachdem ich das Interview verpatzt hatte,... 
•  Skvělé, zavrkala dívka v telefonu. •  Wunderschön, gurrte das Mädchen am Telefon. 
•  Vyhnul se té otázce. •  Er wich der Frage aus. 
•  Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest. •  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. 
•  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti 
vyvíjet velké úsilí. 

•  Er wusste, wie man sich um sich selbst kümmert,  
ohne sich groß anstrengen zu müssen. 

•  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být šílený. •  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, muss er verrückt 
 sein. 

•  Z kuchyně bylo slyšet křupání. •  Aus der Küche kam ein knirschendes Geräusch. 
•  Věci do sebe začínaly zapadat. •  Die Dinge begannen sich zu fügen. 
•  To nebudu tolerovat. •  Ich werde das nicht dulden. 
•  Některým týmům od dařilo a jiné odpadávaly. •  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere sind  

zurückgeblieben. 
•  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz •  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne bestätigen. 
•  Obvykle mi příliš nedůvěřuje. •  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht an. 
•  Jak stoupala po dřevěných schodech, desky 
zavrzaly. 

•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten die Bretter. 

•  vztyčit •  schief legen 
•  Jak se jeho jmění ztenčovalo ... •  Als das Vermögen schwand ... 
•  Jakékoli zbylé pochyby musely být rozptýleny. •  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt worden sein. 

•  Začal koketovat s tou myšlenkou. •  Er fing an, mit der Idee zu spielen. 
•  Prosím omezte se na odpovídání na otázky •  Bitte beschränken Sie sich auf die Beantwortung der Fragen. 
•  Některým týmům se dařilo a jiné odpadávaly. •  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere sind 

 zurückgeblieben. 
•  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich 
konverzaci. 

•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten Gespräche  
belauscht. 

•  Společnost se vydávala na nekonečné výpravy. •  Die Firma hat sich auf unzählige Wege begeben. 

•  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali data, 
hledajíc znamení. 

•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie durchkämmten  
ihre Daten, um etwas zu finden. 

•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýlit nás od plánu. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im letzten 
 Moment auftauchen und uns aus dem Konzept bringen könnte. 

•  Plaše se na něj usmívala stejně jako poprvé, kdy 
jej to uvedlo do tranzu. 

•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln, das ihn 
 bei ihrer ersten Begegnung so verzaubert hatte. 

•  Přestaň se ošívat. •  Hör auf zu zucken! 
•  Proč je to tak žádané? •  Warum ist es so begehrt? 
•  Snažil se ignorovat tu narážku. •  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu übergehen. 
•  Nechtěl se nechat vylákat. •  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. 
•  Stále naráželi na výzkum psychologů a 
sociologů. 

•  Sie stießen immer wieder auf Untersuchungen  
von Psychologen und Soziologen. 

•  Nechystáš se na to skočit, že? •  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, oder? 
•  Pravda vyšla najevo. •  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. 
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•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýlit nás od plánu. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
 letzten Moment auftauchen und uns aus dem Konzept  
bringen könnte. 

•  Zabořil jsem se do písku. •  Ich habe mich mit Sand überschüttet. 
•  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy. •  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus seiner Gesäßtasche.
•  Máš toho sám dost. •  Du hast schon genug um die Ohren. 
•  Existují určité schopnosti, které vznikají při 
spolupráci. 

•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben.

•  Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání. •  Du warst nie gut im Vortäuschen. 
•  Nakonec si vysušil tvář ručníkem. •  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit einem Handtuch ab. 
•  Hodně háčkujeme. •  Wir häkeln sehr viel. 
•  Už nebylo moc na práci krom udusit poslední 
uhlíky. 

•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die Glut zu dämpfen. 

•  Vše co dělá je proti tomu, co jsme si 
odsouhlasili. 

•  Alles, was er tut, widerspricht dem, was wir vereinbart haben. 

•  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na cestu. •  Nachdem eine angemessene Zeit vergangen war, traten  
sie ihre Reise an. 

•  To může vyvolat zvláštní obrázky. •  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. 
•  Uvědomil si, že byl napálen. •  Er merkte, dass er hereingelegt worden war. 
•  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti týmu. •  Sie wollten das Geheimnis der Teameffizienz festschreiben. 
•  Ten požadavek ji povzbudil. •  Die Aufforderung hat sie ermutigt. 
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Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  anstarren •  zírat, čumět 
•  verkünden •  vydat, předat 
•  ein Händchen haben für •  mít talent pro 
•  sich von selbst verstehen •  rozumět se samossebou 
•  verprassen •  promrhat 
•  Schnörkel •  kvést, prosperovat, kudrlinka 
•  Affäre •  mít poměr 
•  eine Schwäche haben •  mít slabost 
•  zappen •  přepínat 
•  andeuten •  udělat narážku 
•  stöhnen •  pindat, úpět 
•  bekommen •  získat, sbírat 
•  sich zunutze machen •  využívat čeho, dát do postroje, zkrotit 
•  die Rettungsleine reichen •  dát někomu šanci 
•  Ich lag wach und versuchte, es zu begreifen. •  Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít na kloub. 
•  die Lücke füllen •  zaplnit mezeru 
•  hänseln •  provokovat, popichovat 
•  ausnehmen •  vyvrhnout 
•  sich hämisch freuen •  škodolibě vychutnat 
•  rauschen •  mašírovat 
•  verloren gehen •  ztratit se 
•  aufspießen •  probodnout rohy 
•  den Bach runtergehen •  jít špatně 
•  pleite gehen •  krachovat 
•  den Rat befolgen •  řídit se radou 
•  verfeinern •  štvát, lovit, dosáhnout 
•  meckern •  reptat 
•  auf den Punkt kommen •  přejít k věci 
•  überhäufen •  hromada, kupit 
•  Fuß fassen •  získat opěrný bod 
•  kichern •  hihňat se 
•  herausfinden •  přijít na něco 
•  schwirren •  poletovat, pendlovat 
•  Ansehen haben •  prestiž 
•  beschleunigen •  uspíšit 
•  gefeuert werden •  dostat padáka 
•  eingestellt auf •  přitahovaný k 
•  abholen •  vyzvednout 
•  verzichten •  vzdát se čeho, zříci se 
•  aufgeben •  opustit 
•  jemandem etwas geben •  nechat někomu něco 
•  brummen •  zavrčet 
•  hinhalten •  natáhnout 
•  feiern •  oslavovat, vychvalovat 
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•  wegschnipsen •  odmávnout, odehnat 
•  versehen mit •  vytáčet se, kličkovat 
•  in die Luft gehen •  shořet 
•  sich sehnen nach •  dychtit, prahnout po 
•  versammeln •  shromáždit 
•  ausnehmen •  oškubat, oholit 

Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba_přeložte! 
•  vyzvednout •  abholen 
•  krachovat •  pleite gehen 
•  získat opěrný bod •  Fuß fassen 
•  zaplnit mezeru •  die Lücke füllen 
•  dostat padáka •  gefeuert werden 
•  přepínat •  zappen 
•  hihňat se •  kichern 
•  využívat čeho, dát do postroje, zkrotit •  sich zunutze machen 
•  získat, sbírat •  bekommen 
•  shořet •  in die Luft gehen 
•  vzdát se čeho, zříci se •  verzichten 
•  opustit •  aufgeben 
•  zírat, čumět •  anstarren 
•  natáhnout •  hinhalten 
•  provokovat, popichovat •  hänseln 
•  přitahovaný k •  eingestellt auf 
•  udělat narážku •  andeuten 
•  mít talent pro •  ein Händchen haben für 
•  oškubat, oholit •  ausnehmen 
•  vyvrhnout •  ausnehmen 
•  ztratit se •  verloren gehen 
•  odmávnout, odehnat •  wegschnipsen 
•  dát někomu šanci •  die Rettungsleine reichen 
•  uspíšit •  beschleunigen 
•  škodolibě vychutnat •  sich hämisch freuen 
•  jít špatně •  den Bach runtergehen 
•  mašírovat •  rauschen 
•  kvést, prosperovat, kudrlinka •  Schnörkel 
•  vydat, předat •  verkünden 
•  shromáždit •  versammeln 
•  probodnout rohy •  aufspießen 
•  pindat, úpět •  stöhnen 
•  dychtit, prahnout po •  sich sehnen nach 
•  přijít na něco •  herausfinden 
•  mít slabost •  eine Schwäche haben 
•  oslavovat, vychvalovat •  feiern 
•  rozumět se samossebou •  sich von selbst verstehen 
•  štvát, lovit, dosáhnout •  verfeinern 



 37 

•  poletovat, pendlovat •  schwirren 
•  reptat •  meckern 
•  prestiž •  Ansehen haben 
•  mít poměr •  Affäre 
•  přejít k věci •  auf den Punkt kommen 
•  hromada, kupit •  überhäufen 
•  vytáčet se, kličkovat •  versehen mit 
•  řídit se radou •  den Rat befolgen 
•  promrhat •  verprassen 
•  nechat někomu něco •  jemandem etwas geben 
•  zavrčet •  brummen 
•  Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít na 
kloub. 

•  Ich lag wach und versuchte, es zu begreifen. 

Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Ich lag wach und versuchte, es zu begreifen. •  Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít na kloub. 
•  abholen •  vyzvednout 
•  Kannst du mich am Flughafen abholen? •  Můžeš mě vyzvednout na letišti? 
•  herausfinden •  přijít na něco 
•  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, was 
sie so erfolgreich machte. 

•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo úspěch. 

•  die Lücke füllen •  zaplnit mezeru 
•  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. •  Jen jsme zaplnili mezeru. 
•  ausnehmen •  oškubat, oholit 
•  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter 
ausnehmen? 

•  Necháme je, aby nás dál oškubávali? 

•  wegschnipsen •  odmávnout, odehnat 
•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine lästige 
Fliege. 

•  Odehnala mně, jako bych byl nějaká obtížná moucha. 

•  zappen •  přepínat 
•  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und 
entschied mich für eine Debatte. 

•  Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro sledování debaty. 

•  Affäre •  mít poměr 
•  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. •  Měl poměr se svou sekretářkou. 
•  schwirren •  poletovat, pendlovat 
•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein und 
raus. 

•  Zákazníci chodili sem a tam z a do obývacího pokoje. 

•  rauschen •  mašírovat 
•  Er rauschte aus dem Büro ohne ein weiteres 
Wort. 

•  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo. 

•  Schnörkel •  kvést, prosperovat, kudrlinka 
•  Er unterschrieb das Dokument mit einem 
Schnörkel. 

•  Podepsal dokument s kudrlinkou. 

•  verzichten •  vzdát se čeho, zříci se 
•  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente zu 
verzichten. 

•  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své penze. 
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•  aufgeben •  opustit 
•  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu 
haben. 

•  Už litovala toho, že to opustila. 

•  verprassen •  promrhat 
•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dein 
Vermögen zu verprassen. 

•  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat tvůj majetek. 

•  Fuß fassen •  získat opěrný bod 
•  Das Unternehmen versuchte, in Europa Fuß zu 
fassen. 

•  Firma se pokoušela najít pevný bod v Evropě. 

•  anstarren •  zírat, čumět 
•  Wir haben sie alle angestarrt. •  Všichni jsme na ni zírali. 
•  bekommen •  získat, sbírat 
•  Warum soll er den ganzen Verdienst 
bekommen? 

•  Proč by měl získat všechny zásluhy? 

•  versammeln •  shromáždit 
•  Sie haben die Besten und Klügsten versammelt. •  Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší. 

•  eingestellt auf •  přitahovaný k 
•  Wir haben uns auf unpopuläre 
Vorsichtsmaßnahmen eingestellt. 

•  Byli jsme směrováni k nepopulárním opatřením. 

•  gefeuert werden •  dostat padáka 
•  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert 
worden. 

•  Možná jsem měl dostat padáka přes telefon. 

•  auf den Punkt kommen •  přejít k věci 
•  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. •  Přestaň žvanit a přejdi k věci. 

•  verloren gehen •  ztratit se 
•  Vielleicht ist die Information verloren 
gegangen, als sie ihr Computersystem geändert 
haben. 

•  Možná se info ztratilo, když měnili počítačový systém. 

•  kichern •  hihňat se 
•  Er kicherte wie verrückt über eine Website. •  Hloupě se hihňal na webovou stránku. 
•  die Rettungsleine reichen •  dát někomu šanci 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die 
Rettungsleine, oder? 

•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? 

•  jemandem etwas geben •  nechat někomu něco 
•  Ich musste ihm das geben. •  To se mu muselo nechat. 
•  sich hämisch freuen •  škodolibě vychutnat 
•  Er drehte sich um, um sich hämisch zu freuen. •  Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal. 
•  den Bach runtergehen •  jít špatně 
•  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach runter. •  Věci se začaly kazit až v šest. 
•  pleite gehen •  krachovat 
•  Kurz darauf gingen sie pleite. •  Brzy poté zkrachovali. 
•  in die Luft gehen •  shořet 
•  Solche Gebäude gehen oft wie ein Pulverfass in 
die Luft. 

•  Takové budovy hořívají jako krabička zápalek. 
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•  sich von selbst verstehen •  rozumět se samo sebou 
•  Das versteht sich von selbst. •  To se rozumí samo sebou. 
•  hänseln •  provokovat, popichovat 
•  Warum hänselst du ihn? •  Proč ho popichuješ? 
•  aufspießen •  probodnout rohy 
•  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador 
aufspießen will. 

•  Vypadal jako býk, který se chystá probodnout matadora. 

•  stöhnen •  pindat, úpět 
•  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute 
Nachricht. 

•  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu. 

•  brummen •  zavrčet 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 
irgendeinen Spruch brummen konnte. 

•  Zasáhl jsem, než mohla zavrčet nějaký posměšek. 

•  meckern •  reptat 
•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du nicht 
meckern, sondern pfeifen. 

•  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, zapískej si. 

•  ausnehmen •  vyvrhnout 
•  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, wie 
man Elche ausnimmt. 

•  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa. 

•  feiern •  oslavovat, vychvalovat 
•  Das Bauwerk wurde als Teil eines wichtigen 
Projekts gefeiert. 

•  Stavba byla vychvalována jako součást významného  
projektu. 

•  verkünden •  vydat, předat 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil 
verkündete. 

•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel rozhodnutí. 

•  sich sehnen nach •  dychtit, prahnout po 
•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen 
Leben in New York. 

•  Nedychtil po kosmopolitním životě v New Yorku. 

•  sich zunutze machen •  využívat čeho, dát do postroje, zkrotit 
•  Sie machten sich die Macht der Vielfalt zunutze. •  Využili sílu jinakosti. 

•  beschleunigen •  uspíšit 
•  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise zu 
beschleunigen. 

•  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho odjezd. 

•  Ansehen haben •  prestiž 
•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche 
Ansehen wie das Leben in Paris. 

•  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít v Paříži. 

•  ein Händchen haben für •  mít talent pro 
•  Er hat ein Händchen dafür, Menschen 
zusammenzubringen. 

•  Má talent pro to dávat lidi dohromady. 

•  eine Schwäche haben •  mít slabost 
•  Er hat immer eine Schwäche für seine Tochter 
gehabt. 

•  Vždycky měl slabost pro svoji dceru. 

•  überhäufen •  hromada, kupit 
•  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr Lob 
zu überhäufen. 

•  Nebude nutné sbírat další pocty. 
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•  versehen mit •  vytáčet se, kličkovat 
•  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn und 
Aber versehen. 

•  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale". 

•  den Rat befolgen •  řídit se radou 
•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, verließen 
sein Büro mit einem besseren Ergebnis. 

•  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho klienti opouštěli 
 jeho kancelář v lepší situaci. 

•  andeuten •  udělat narážku 
•  Wann können wir mit dem rechnen, was du 
gestern Abend angedeutet hast? 

•  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer naznačil? 

•  hinhalten •  natáhnout 
•  Ich habe meine Hand hingehalten. •  Natáhl jsem ruku. 
•  verfeinern •  štvát, lovit, dosáhnout 
•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem 
früheren Job verfeinert hatte. 

•  Využíval dovednosti, kterých nabyl v předchozí práci. 

•  schweben •  vznášet se 

Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít na 
kloub. 

•  Ich lag wach und versuchte, es zu begreifen. 

•  vyzvednout •  abholen 
•  Můžeš mě vyzvednout na letišti? •  Kannst du mich am Flughafen abholen? 
•  přijít na něco •  herausfinden 
•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo úspěch. •  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, was sie 

 so erfolgreich machte. 
•  zaplnit mezeru •  die Lücke füllen 
•  Jen jsme zaplnili mezeru. •  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. 
•  oškubat, oholit •  ausnehmen 
•  Necháme je, aby nás dál oškubávali? •  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter ausnehmen? 
•  odmávnout, odehnat •  wegschnipsen 
•  Odehnala mně, jako bych byl nějaká obtížná 
moucha. 

•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine lästige Fliege. 

•  přepínat •  zappen 
•  Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro sledování 
debaty. 

•  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und entschied  
mich für eine Debatte. 

•  mít poměr •  Affäre 
•  Měl poměr se svou sekretářkou. •  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. 
•  poletovat, pendlovat •  schwirren 
•  Zákazníci chodili sem a tam z a do obývacího 
pokoje. 

•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein und raus. 

•  mašírovat •  rauschen 
•  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo. •  Er rauschte aus dem Büro ohne ein weiteres Wort. 
•  kvést, prosperovat, kudrlinka •  Schnörkel 
•  Podepsal dokument s kudrlinkou. •  Er unterschrieb das Dokument mit einem Schnörkel. 
•  vzdát se čeho, zříci se •  verzichten 
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•  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své penze. •  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente zu verzichten. 

•  opustit •  aufgeben 
•  Už litovala toho, že to opustila. •  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu haben. 
•  promrhat •  verprassen 
•  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat tvůj 
majetek. 

•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dein Vermögen 
 zu verprassen. 

•  získat opěrný bod •  Fuß fassen 
•  Firma se pokoušela najít pevný bod v Evropě. •  Das Unternehmen versuchte, in Europa Fuß zu fassen. 
•  zírat, čumět •  anstarren 
•  Všichni jsme na ni zírali. •  Wir haben sie alle angestarrt. 
•  získat, sbírat •  bekommen 
•  Proč by měl získat všechny zásluhy? •  Warum soll er den ganzen Verdienst bekommen? 
•  shromáždit •  versammeln 
•  Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší. •  Sie haben die Besten und Klügsten versammelt. 
•  přitahovaný k •  eingestellt auf 
•  Byli jsme směrováni k nepopulárním opatřením. •  Wir haben uns auf unpopuläre Vorsichtsmaßnahmen  

eingestellt. 
•  dostat padáka •  gefeuert werden 
•  Možná jsem měl dostat padáka přes telefon. •  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert worden. 
•  přejít k věci •  auf den Punkt kommen 
•  Přestaň žvanit a přejdi k věci. •  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. 
•  ztratit se •  verloren gehen 
•  Možná se info ztratilo, když měnili počítačový 
systém. 

•  Vielleicht ist die Information verloren gegangen, als sie ihr 
Computersystem geändert haben. 

•  hihňat se •  kichern 
•  Hloupě se hihňal na webovou stránku. •  Er kicherte wie verrückt über eine Website. 
•  dát někomu šanci •  die Rettungsleine reichen 
•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? •  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die Rettungsleine, 

 oder? 
•  nechat někomu něco •  jemandem etwas geben 
•  To se mu muselo nechat. •  Ich musste ihm das geben. 
•  škodolibě vychutnat •  sich hämisch freuen 
•  Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal. •  Er drehte sich um, um sich hämisch zu freuen. 
•  jít špatně •  den Bach runtergehen 
•  Věci se začaly kazit až v šest. •  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach runter. 
•  krachovat •  pleite gehen 
•  Brzy poté zkrachovali. •  Kurz darauf gingen sie pleite. 
•  shořet •  in die Luft gehen 
•  Takové budovy hořívají jako krabička zápalek. •  Solche Gebäude gehen oft wie ein Pulverfass in die Luft. 
•  rozumět se samossebou •  sich von selbst verstehen 
•  To se rozumí samossebou. •  Das versteht sich von selbst. 
•  provokovat, popichovat •  hänseln 
•  Proč ho popichuješ? •  Warum hänselst du ihn? 
•  probodnout rohy •  aufspießen 
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•  Vypadal jako býk, který se chystá probodnout 
matadora. 

•  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador aufspießen will. 

•  pindat, úpět •  stöhnen 
•  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu. •  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute Nachricht. 
•  zavrčet •  brummen 
•  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie irgendeinen  
Spruch brummen konnte. 

•  reptat •  meckern 
•  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, 
zapískej si. 

•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du nicht meckern,  
sondern pfeifen. 

•  vyvrhnout •  ausnehmen 
•  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa. •  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, wie man Elche  

ausnimmt. 
•  oslavovat, vychvalovat •  feiern 
•  Stavba byla vychvalována jako součást 
významného projektu. 

•  Das Bauwerk wurde als Teil eines wichtigen Projekts gefeiert. 

•  vydat, předat •  verkünden 
•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil verkündete. 

•  dychtit, prahnout po •  sich sehnen nach 
•  Nedychtil po kosmopolitním životě v New 
Yorku. 

•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen Leben in  
New York. 

•  využívat čeho, dát do postroje, zkrotit •  sich zunutze machen 
•  Využili sílu jinakosti. •  Sie machten sich die Macht der Vielfalt zunutze. 
•  uspíšit •  beschleunigen 
•  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho odjezd. •  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise zu beschleunigen. 
•  prestiž •  Ansehen haben 
•  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít v 
Paříži. 

•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche Ansehen  
wie das Leben in Paris. 

•  mít talent pro •  ein Händchen haben für 
•  Má talent pro to dávat lidi dohromady. •  Er hat ein Händchen dafür, Menschen zusammenzubringen. 
•  mít slabost •  eine Schwäche haben 
•  Vždycky měl slabost pro svoji dceru. •  Er hat immer eine Schwäche für seine Tochter gehabt. 
•  hromada, kupit •  überhäufen 
•  Nebude nutné sbírat další pocty. •  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr Lob  

zu überhäufen. 
•  vytáčet se, kličkovat •  versehen mit 
•  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale". •  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn und Aber  

versehen. 
•  řídit se radou •  den Rat befolgen 
•  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho klienti 
opouštěli jeho kancelář v lepší situaci. 

•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, verließen sein Büro  
mit einem besseren Ergebnis. 

•  udělat narážku •  andeuten 
•  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer 
naznačil? 

•  Wann können wir mit dem rechnen, was du gestern Abend 
 angedeutet hast? 

•  natáhnout •  hinhalten 
•  Natáhl jsem ruku. •  Ich habe meine Hand hingehalten. 
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•  štvát, lovit, dosáhnout •  verfeinern 
•  Využíval dovednosti, kterých nabyl v předchozí 
práci. 

•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem früheren Job  
verfeinert hatte. 

•  vznášet se •  schweben 

Lekce 03_aktivity_03_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein und 
raus. 

•  Zákazníci chodili sem a tam z a do obývacího pokoje. 

•  Das versteht sich von selbst. •  To se rozumí samossebou. 
•  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador 
aufspießen will. 

•  Vypadal jako býk, který se chystá probodnout matadora. 

•  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn und 
Aber versehen. 

•  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale". 

•  Kannst du mich am Flughafen abholen? •  Můžeš mě vyzvednout na letišti? 
•  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise zu 
beschleunigen. 

•  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho odjezd. 

•  Er rauschte aus dem Büro ohne ein weiteres 
Wort. 

•  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo. 

•  Vielleicht ist die Information verloren 
gegangen, als sie ihr Computersystem geändert 
haben. 

•  Možná se info ztratilo, když měnili počítačový systém. 

•  Wir haben sie alle angestarrt. •  Všichni jsme na ni zírali. 
•  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. •  Přestaň žvanit a přejdi k věci. 

•  Er hat ein Händchen dafür, Menschen 
zusammenzubringen. 

•  Má talent pro to dávat lidi dohromady. 

•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem 
früheren Job verfeinert hatte. 

•  Využíval dovednosti, kterých nabyl v předchozí práci. 

•  Er kicherte wie verrückt über eine Website. •  Hloupě se hihňal na webovou stránku. 
•  Sie machten sich die Macht der Vielfalt zunutze. •  Využili sílu jinakosti. 

•  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert 
worden. 

•  Možná jsem měl dostat padáka přes telefon. 

•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dein 
Vermögen zu verprassen. 

•  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat tvůj majetek. 

•  begreifen •  přijít na kloub 
•  Er drehte sich um, um sich hämisch zu freuen. •  Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal. 
•  Wann können wir mit dem rechnen, was du 
gestern Abend angedeutet hast? 

•  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer naznačil? 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil 
verkündete. 

•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel rozhodnutí. 

•  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, wie 
man Elche ausnimmt. 

•  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa. 

•  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu 
haben. 

•  Už litovala toho, že to opustila. 
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•  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute 
Nachricht. 

•  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu. 

•  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und 
entschied mich für eine Debatte. 

•  Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro sledování debaty. 

•  Wir haben uns auf unpopuläre 
Vorsichtsmaßnahmen eingestellt. 

•  Byli jsme směrováni k nepopulárním opatřením. 

•  Ich musste ihm das geben. •  To se mu muselo nechat. 
•  Kurz darauf gingen sie pleite. •  Brzy poté zkrachovali. 
•  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. •  Jen jsme zaplnili mezeru. 
•  Solche Gebäude gehen oft wie ein Pulverfass in 
die Luft. 

•  Takové budovy hořívají jako krabička zápalek. 

•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die 
Rettungsleine, oder? 

•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? 

•  Er hat immer eine Schwäche für seine Tochter 
gehabt. 

•  Vždycky měl slabost pro svoji dceru. 

•  Sie haben die Besten und Klügsten versammelt. •  Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší. 

•  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach runter. •  Věci se začaly kazit až v šest. 
•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du nicht 
meckern, sondern pfeifen. 

•  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, zapískej si. 

•  Er unterschrieb das Dokument mit einem 
Schnörkel. 

•  Podepsal dokument s kudrlinkou. 

•  Das Bauwerk wurde als Teil eines wichtigen 
Projekts gefeiert. 

•  Stavba byla vychvalována jako součást významného projektu. 

•  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente zu 
verzichten. 

•  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své penze. 

•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen 
Leben in New York. 

•  Nedychtil po kosmopolitním životě v New Yorku. 

•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine lästige 
Fliege. 

•  Odehnala mně, jako bych byl nějaká obtížná moucha. 

•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 
irgendeinen Spruch brummen konnte. 

•  Zasáhl jsem, než mohla zavrčet nějaký posměšek. 

•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche 
Ansehen wie das Leben in Paris. 

•  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít v Paříži. 

•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, verließen 
sein Büro mit einem besseren Ergebnis. 

•  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho klienti opouštěli 
 jeho kancelář v lepší situaci. 

•  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, was 
sie so erfolgreich machte. 

•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo úspěch. 

•  Ich habe meine Hand hingehalten. •  Natáhl jsem ruku. 
•  Das Unternehmen versuchte, in Europa Fuß zu 
fassen. 

•  Firma se pokoušela najít pevný bod v Evropě. 

•  Warum hänselst du ihn? •  Proč ho popichuješ? 
•  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter 
ausnehmen? 

•  Necháme je, aby nás dál oškubávali? 

•  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. •  Měl poměr se svou sekretářkou. 
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•  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr Lob 
zu überhäufen. 

•  Nebude nutné sbírat další pocty. 

•  Warum soll er den ganzen Verdienst 
bekommen? 

•  Proč by měl získat všechny zásluhy? 

Lekce 03_aktivity_03_procvičovací věty_přeložte! 
•  Má talent pro to dávat lidi dohromady. •  Er hat ein Händchen dafür, Menschen zusammenzubringen. 
•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil verkündete. 

•  Jen jsme zaplnili mezeru. •  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. 
•  Necháme je, aby nás dál oškubávali? •  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter ausnehmen? 
•  Odehnala mně, jako bych byl nějaká obtížná 
moucha. 

•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine lästige Fliege. 

•  Můžeš mě vyzvednout na letišti? •  Kannst du mich am Flughafen abholen? 
•  Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro sledování 
debaty. 

•  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und entschied mich  
für eine Debatte. 

•  Zákazníci chodili sem a tam z a do obývacího 
pokoje. 

•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein und raus. 

•  Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší. •  Sie haben die Besten und Klügsten versammelt. 
•  Využili sílu jinakosti. •  Sie machten sich die Macht der Vielfalt zunutze. 
•  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své penze. •  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente zu verzichten. 

•  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít v 
Paříži. 

•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche Ansehen  
wie das Leben in Paris. 

•  Brzy poté zkrachovali. •  Kurz darauf gingen sie pleite. 
•  To se mu muselo nechat. •  Ich musste ihm das geben. 
•  Měl poměr se svou sekretářkou. •  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. 
•  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo. •  Er rauschte aus dem Büro ohne ein weiteres Wort. 
•  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa. •  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, wie man Elche 

 ausnimmt. 
•  Byli jsme směrováni k nepopulárním opatřením. •  Wir haben uns auf unpopuläre Vorsichtsmaßnahmen  

eingestellt. 
•  Vypadal jako býk, který se chystá probodnout 
matadora. 

•  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador aufspießen will. 

•  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho klienti 
opouštěli jeho kancelář v lepší situaci. 

•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, verließen sein Büro  
mit einem besseren Ergebnis. 

•  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie irgendeinen Spruch  
brummen konnte. 

•  Hloupě se hihňal na webovou stránku. •  Er kicherte wie verrückt über eine Website. 
•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? •  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die Rettungsleine 

, oder? 
•  Možná jsem měl dostat padáka přes telefon. •  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert worden. 
•  Takové budovy hořívají jako krabička zápalek. •  Solche Gebäude gehen oft wie ein Pulverfass in die Luft. 
•  Proč ho popichuješ? •  Warum hänselst du ihn? 
•  Stavba byla vychvalována jako součást 
významného projektu. 

•  Das Bauwerk wurde als Teil eines wichtigen Projekts gefeiert. 
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•  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu. •  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute Nachricht. 
•  Nedychtil po kosmopolitním životě v New 
Yorku. 

•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen Leben in  
New York. 

•  přijít na kloub •  begreifen 
•  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale". •  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn und Aber  

versehen. 
•  Věci se začaly kazit až v šest. •  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach runter. 
•  Všichni jsme na ni zírali. •  Wir haben sie alle angestarrt. 
•  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, 
zapískej si. 

•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du nicht meckern,  
sondern pfeifen. 

•  Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal. •  Er drehte sich um, um sich hämisch zu freuen. 
•  Možná se info ztratilo, když měnili počítačový 
systém. 

•  Vielleicht ist die Information verloren gegangen, als sie ihr 
Computersystem geändert haben. 

•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo úspěch. •  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, was sie so  
erfolgreich machte. 

•  Využíval dovednosti, kterých nabyl v předchozí 
práci. 

•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem früheren Job  
verfeinert hatte. 

•  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho odjezd. •  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise zu beschleunigen. 
•  Nebude nutné sbírat další pocty. •  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr Lob  

zu überhäufen. 
•  Už litovala toho, že to opustila. •  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu haben. 
•  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer 
naznačil? 

•  Wann können wir mit dem rechnen, was du gestern Abend  
angedeutet hast? 

•  Proč by měl získat všechny zásluhy? •  Warum soll er den ganzen Verdienst bekommen? 
•  Podepsal dokument s kudrlinkou. •  Er unterschrieb das Dokument mit einem Schnörkel. 
•  To se rozumí samossebou. •  Das versteht sich von selbst. 
•  Přestaň žvanit a přejdi k věci. •  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. 
•  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat tvůj 
majetek. 

•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dein Vermögen 
 zu verprassen. 

•  Natáhl jsem ruku. •  Ich habe meine Hand hingehalten. 
•  Vždycky měl slabost pro svoji dceru. •  Er hat immer eine Schwäche für seine Tochter gehabt. 
•  Firma se pokoušela najít pevný bod v Evropě. •  Das Unternehmen versuchte, in Europa Fuß zu fassen. 
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Lekce 04_aktivity_04_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  den Schwarzen Peter weitergeben •  hodit to na někoho 
•  Sichtweite •  vzdálenost na dohled 
•  zu Ende gehen •  vytratit se 
•  verpassen •  chybět na, přijít o 
•  locken •  vlákat do pasti 
•  bestrafen •  potrestat 
•  notieren •  poznamenat si, zapamatovat si 
•  klopfen •  plácat 
•  verschenken •  zahrnovat dárky, rozhazovačný 
•  übertreffen •  předstihnout 
•  vertauen •  uvázat 
•  anrempeln •  strkat se, tlačit se 
•  drängen •  vystrčit 
•  nörgeln •  hlodat 
•  verstärken •  zvětšit 
•  aufbringen •  shromáždit, nasbírat 
•  aufspringen •  vrhnout se 
•  etwas herunterspielen •  zlehčovat něco 
•  verärgert •  namíchnutý 
•  eingeben •  zadávat 
•  stranden •  trčet 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der 
Baustelle. 

•  Sloup černého kouře se vznášel nad spáleništěm. 

•  beruhigen •  uklidnit 
•  sich festklammern •  přifařit se 
•  tippen •  bodnout 
•  meißeln •  dláto, vytesat 
•  stürzen •  řítit se po hlavě 
•  Anreiz •  popud, stimul 
•  sich versteckt halten •  číhat, ukrýt se 
•  einen Hehl machen •  dělat tajnosti 
•  schnell gehen •  zaskočit si, odběhnout si 
•  im Auge behalten •  občas se podívat 
•  in einem acht mal vier Meter großen Raum 
wohnen 

•  žít v místnosti 8 m na 4 m 

•  kneifen •  vycouvat z 
•  verabscheuen •  nesnášet, nenávidět 
•  läuten •  odbíjet 
•  verfallen •  upadnout, sklouznout 
•  sich hocken •  posadit se na okraj 
•  aufrütteln •  nabudit, vlít krev do žil 
•  schleifen •  nést, vláčet 
•  abhacken •  useknout 
•  sich ausgeben als •  vydávat se za 
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•  überleben •  přežít 
•  einen Job an Land ziehen •  dostat lano (práci) 
•  reißen •  škubnout, trhnout 
•  überlegen •  přemítat 
•  tief in die Tasche greifen •  zaplatit pěkný balík 
•  glucksen •  chechtat se 
•  wiegen •  vábit, kolébat 
•  kein Blatt vor den Mund nehmen •  říct něco naplno 

Lekce 04_aktivity_04_slovní zásoba_přeložte! 
•  nést, vláčet •  schleifen 
•  přežít •  überleben 
•  vycouvat z •  kneifen 
•  poznamenat si, zapamatovat si •  notieren 
•  hodit to na někoho •  den Schwarzen Peter weitergeben 
•  vrhnout se •  aufspringen 
•  zlehčovat něco •  etwas herunterspielen 
•  vydávat se za •  sich ausgeben als 
•  uklidnit •  beruhigen 
•  vzdálenost na dohled •  Sichtweite 
•  žít v místnosti 8 m na 4 m •  in einem acht mal vier Meter großen Raum wohnen 
•  useknout •  abhacken 
•  zaplatit pěkný balík •  tief in die Tasche greifen 
•  zvětšit •  verstärken 
•  strkat se, tlačit se •  anrempeln 
•  shromáždit, nasbírat •  aufbringen 
•  chechtat se •  glucksen 
•  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der Baustelle. 

•  trčet •  stranden 
•  vábit, kolébat •  wiegen 
•  potrestat •  bestrafen 
•  číhat, ukrýt se •  sich versteckt halten 
•  namíchnutý •  verärgert 
•  dostat lano (práci) •  einen Job an Land ziehen 
•  zahrnovat dárky, rozhazovačný •  verschenken 
•  občas se podívat •  im Auge behalten 
•  dělat tajnosti •  einen Hehl machen 
•  dláto, vytesat •  meißeln 
•  upadnout, sklouznout •  verfallen 
•  hlodat •  nörgeln 
•  bodnout •  tippen 
•  odbíjet •  läuten 
•  uvázat •  vertauen 
•  zaskočit si, odběhnout si •  schnell gehen 
•  řítit se po hlavě •  stürzen 
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•  plácat •  klopfen 
•  popud, stimul •  Anreiz 
•  chybět na, přijít o •  verpassen 
•  posadit se na okraj •  sich hocken 
•  vytratit se •  zu Ende gehen 
•  nesnášet, nenávidět •  verabscheuen 
•  nabudit, vlít krev do žil •  aufrütteln 
•  přemítat •  überlegen 
•  zadávat •  eingeben 
•  vlákat do pasti •  locken 
•  říct něco naplno •  kein Blatt vor den Mund nehmen 
•  vystrčit •  drängen 
•  přifařit se •  sich festklammern 
•  škubnout, trhnout •  reißen 
•  předstihnout •  übertreffen 

Lekce 04_aktivity_04_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der 
Baustelle. 

•  Sloup černého kouře se vznášel nad spáleništěm. 

•  schleifen •  nést, vláčet 
•  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. •  Musel jsem to vláčet do schodů. 
•  drängen •  vystrčit 
•  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. •  Vystrčila ho ze dveří. 
•  bestrafen •  potrestat 
•  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf 
wartete, bestraft zu werden. 

•  Vypadala provinile když čekala na trest. 

•  kneifen •  vycouvat z 
•  Ich hätte fast gekniffen. •  Málem jsem z toho vycouval. 
•  läuten •  odbíjet 
•  Die Uhr begann zu läuten. •  Hodiny začaly odbíjet. 
•  meißeln •  dláto, vytesat 
•  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. •  Měla takové řezané rysy. 
•  glucksen •  chechtat se 
•  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht 
hörte. 

•  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu zprávu. 

•  Anreiz •  popud, stimul 
•  Das ist der stärkste Anreiz in jeder Wirtschaft. •  To je nejmocnější pobídka v každé ekonomice. 
•  tippen •  bodnout 
•  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. •  Zabodl do mapy prst. 
•  reißen •  škubnout, trhnout 
•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt sie oft 
aus dem Haltegriff des Opfers. 

•  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z ruky oběti. 

•  anrempeln •  strkat se, tlačit se 
•  Ich wurde von einer Frau in der Menge 
angerempelt. 

•  Nějaká žena v davu do mě vrazila. 

•  im Auge behalten •  občas se podívat 
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•  Er konnte sie immer noch im Auge behalten. •  Občas byl schopen na ni pohlédnout. 
•  eingeben •  zadávat 
•  Sie gab etwas in das System der Maschine ein. •  Něco zadávala do stroje. 

•  einen Job an Land ziehen •  dostat lano (práci) 
•  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an Land 
gezogen. 

•  Dostal první práci jako účetní. 

•  verfallen •  upadnout, sklouznout 
•  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. •  Upadl do ponurého mlčení. 
•  sich festklammern •  přifařit se 
•  Ich musste mich nur festklammern. •  Potřeboval jsem se jen přifařit. 
•  verschenken •  zahrnovat dárky, rozhazovačný 
•  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt 
verschenkt. 

•  Rozházel poklady, který získal plundrováním města. 

•  in einem acht mal vier Meter großen Raum 
wohnen 

•  žít v místnosti 8 m na 4 m 

•  Wir mussten in einem acht mal vier Meter 
großen Raum wohnen. 

•  Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři. 

•  verabscheuen •  nesnášet, nenávidět 
•  Peter hat in seinem Leben noch nie einen 
Menschen so sehr verabscheut. 

•  Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc. 

•  abhacken •  useknout 
•  Sie haben ihm die Hand abgehackt. •  Usekli mu ruku. 
•  wiegen •  vábit, kolébat 
•  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in den 
Schlaf zu wiegen. 

•  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k spánku. 

•  aufspringen •  vrhnout se 
•  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen und 
aufzuspringen. 

•  Byl čas se ozvat a vykročit z řady. 

•  locken •  vlákat do pasti 
•  Sie wurden in eine Falle gelockt. •  Byli vlákáni do pasti. 
•  sich versteckt halten •  číhat, ukrýt se 
•  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile 
versteckt zu halten. 

•  To je ideální místo, kam se na chvíli schovat. 

•  verstärken •  zvětšit 
•  Das Ereignis wurde durch seine Anwesenheit 
verstärkt. 

•  Jeho přítomnost dodala akci lesk. 

•  etwas herunterspielen •  zlehčovat něco 
•  Er hat versucht, die Sache herunterzuspielen, 
aber das war nicht einfach. 

•  Pokoušel se to zlehčit, ale nebylo to snadné. 

•  einen Hehl machen •  dělat tajnosti 
•  Daraus macht er keinen Hehl. •  Nedělá s tím žádné tajnosti. 
•  stranden •  trčet 
•  Seine Tochter ist in London gestrandet. •  Jeho dcera zůstala trčet v Londýně. 
•  kein Blatt vor den Mund nehmen •  říct něco naplno 
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•  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund 
genommen. 

•  Její matka si nebrala servítky. 

•  verpassen •  chybět na, přijít o 
•  Wir wollen doch nicht, dass sie die 
Feierlichkeiten verpassen. 

•  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě. 

•  vertauen •  uvázat 
•  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. •  Loď byla připoutána vedle nich. 
•  überlegen •  přemítat 
•  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen sollte. •  Přemítala, jestli zůstat nebo jít. 

•  aufbringen •  shromáždit, nasbírat 
•  Er schlug mich mit aller Kraft, die er aufbringen 
konnte. 

•  Bouchl mě vší silou, kterou sebral. 

•  nörgeln •  hlodat 
•  Immer wenn er das Thema ansprach, 
beschuldigte sie ihn der Nörgelei. 

•  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho, že je urputný. 

•  schnell gehen •  zaskočit si, odběhnout si 
•  Ich gehe besser mal schnell raus. •  Raději bych měl zaběhnout ven. 
•  notieren •  poznamenat si, zapamatovat si 
•  Es lohnt sich das zu notieren. •  Stojí za to poznamenat si to. 
•  Sichtweite •  vzdálenost na dohled 
•  Du musst in Sichtweite sein. •  Musíš být na dohled. 
•  übertreffen •  předstihnout 
•  Sie schien entschlossen, ihren verstorbenen 
Mann zu übertreffen. 

•  Zdála se rozhodnuta překonat svého zesnulého manžela. 

•  überleben •  přežít 
•  Sie überlebte ihren Mann. •  Přežila svého manžela. 
•  sich ausgeben als •  vydávat se za 
•  Sie gaben sich als Fußballteam aus. •  Vydávali se za fotbalový tým. 
•  den Schwarzen Peter weitergeben •  hodit to na někoho 
•  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder 
weiterzugeben. 

•  Zase se to chystá na někoho hodit. 

•  klopfen •  plácat 
•  Sie klopften mir auf den Rücken. •  Plácali mě po zádech. 
•  tief in die Tasche greifen •  zaplatit pěkný balík 
•  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. •  Zaplatíš balík. 
•  verärgert •  namíchnutý 
•  Sie waren ein bisschen verärgert. •  Byli trochu naštvaní. 
•  sich hocken •  posadit se na okraj 
•  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. •  Posadil se na kraj postele. 
•  aufrütteln •  nabudit, vlít krev do žil 
•  Er hat uns alle aufgerüttelt. •  Všechny nás nabudil. 
•  zu Ende gehen •  vytratit se 
•  Die Straße ging langsam zu Ende. •  Cesta se pomalu vytrácela. 
•  beruhigen •  uklidnit 
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•  Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihn zu 
beruhigen. 

•  Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej uklidnil. 

•  stürzen •  řítit se po hlavě 
•  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. •  Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi. 
•  aufplustern •  načechrat 

Lekce 04_aktivity_04_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der Baustelle. 

•  nést, vláčet •  schleifen 
•  Musel jsem to vláčet do schodů. •  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. 
•  vystrčit •  drängen 
•  Vystrčila ho ze dveří. •  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. 
•  potrestat •  bestrafen 
•  Vypadala provinile když čekala na trest. •  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf wartete, 

 bestraft zu werden. 
•  vycouvat z •  kneifen 
•  Málem jsem z toho vycouval. •  Ich hätte fast gekniffen. 
•  odbíjet •  läuten 
•  Hodiny začaly odbíjet. •  Die Uhr begann zu läuten. 
•  dláto, vytesat •  meißeln 
•  Měla takové řezané rysy. •  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. 
•  chechtat se •  glucksen 
•  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu zprávu. •  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht hörte. 
•  popud, stimul •  Anreiz 
•  To je nejmocnější pobídka v každé ekonomice. •  Das ist der stärkste Anreiz in jeder Wirtschaft. 

•  bodnout •  tippen 
•  Zabodl do mapy prst. •  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. 
•  škubnout, trhnout •  reißen 
•  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z ruky 
oběti. 

•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt sie oft 
 aus dem Haltegriff des Opfers. 

•  strkat se, tlačit se •  anrempeln 
•  Nějaká žena v davu do mě vrazila. •  Ich wurde von einer Frau in der Menge angerempelt. 
•  občas se podívat •  im Auge behalten 
•  Občas byl schopen na ni pohlédnout. •  Er konnte sie immer noch im Auge behalten. 
•  zadávat •  eingeben 
•  Něco zadávala do stroje. •  Sie gab etwas in das System der Maschine ein. 
•  dostat lano (práci) •  einen Job an Land ziehen 
•  Dostal první práci jako účetní. •  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an Land gezogen. 
•  upadnout, sklouznout •  verfallen 
•  Upadl do ponurého mlčení. •  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. 
•  přifařit se •  sich festklammern 
•  Potřeboval jsem se jen přifařit. •  Ich musste mich nur festklammern. 
•  zahrnovat dárky, rozhazovačný •  verschenken 
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•  Rozházel poklady, který získal plundrováním 
města. 

•  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt verschenkt. 

•  žít v místnosti 8 m na 4 m •  in einem acht mal vier Meter großen Raum wohnen 
•  Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři. •  Wir mussten in einem acht mal vier Meter großen Raum  

wohnen. 
•  nesnášet, nenávidět •  verabscheuen 
•  Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc. •  Peter hat in seinem Leben noch nie einen Menschen so sehr 

verabscheut. 
•  useknout •  abhacken 
•  Usekli mu ruku. •  Sie haben ihm die Hand abgehackt. 
•  vábit, kolébat •  wiegen 
•  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k spánku. •  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in den Schlaf 

 zu wiegen. 
•  vrhnout se •  aufspringen 
•  Byl čas se ozvat a vykročit z řady. •  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen und aufzuspringen. 
•  vlákat do pasti •  locken 
•  Byli vlákáni do pasti. •  Sie wurden in eine Falle gelockt. 
•  číhat, ukrýt se •  sich versteckt halten 
•  To je ideální místo, kam se na chvíli schovat. •  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile versteckt zu halten.
•  zvětšit •  verstärken 
•  Jeho přítomnost dodala akci lesk. •  Das Ereignis wurde durch seine Anwesenheit verstärkt. 
•  zlehčovat něco •  etwas herunterspielen 
•  Pokoušel se to zlehčit, ale nebylo to snadné. •  Er hat versucht, die Sache herunterzuspielen, aber das war  

nicht einfach. 
•  dělat tajnosti •  einen Hehl machen 
•  Nedělá s tím žádné tajnosti. •  Daraus macht er keinen Hehl. 
•  trčet •  stranden 
•  Jeho dcera zůstala trčet v Londýně. •  Seine Tochter ist in London gestrandet. 
•  říct něco naplno •  kein Blatt vor den Mund nehmen 
•  Její matka si nebrala servítky. •  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund genommen. 
•  chybět na, přijít o •  verpassen 
•  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě. •  Wir wollen doch nicht, dass sie die Feierlichkeiten verpassen. 
•  uvázat •  vertauen 
•  Loď byla připoutána vedle nich. •  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. 
•  přemítat •  überlegen 
•  Přemítala, jestli zůstat nebo jít. •  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen sollte. 
•  shromáždit, nasbírat •  aufbringen 
•  Bouchl mě vší silou, kterou sebral. •  Er schlug mich mit aller Kraft, die er aufbringen konnte. 
•  hlodat •  nörgeln 
•  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho že je 
urputný. 

•  Immer wenn er das Thema ansprach, beschuldigte sie ihn  
der Nörgelei. 

•  zaskočit si, odběhnout si •  schnell gehen 
•  Raději bych měl zaběhnout ven. •  Ich gehe besser mal schnell raus. 
•  poznamenat si, zapamatovat si •  notieren 
•  Stojí za to poznamenat si to. •  Es lohnt sich das zu notieren. 
•  vzdálenost na dohled •  Sichtweite 
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•  Musíš být na dohled. •  Du musst in Sichtweite sein. 
•  předstihnout •  übertreffen 
•  Zdála se rozhodnuta překonat svého zesnulého 
manžela. 

•  Sie schien entschlossen, ihren verstorbenen Mann  
zu übertreffen. 

•  přežít •  überleben 
•  Přežila svého manžela. •  Sie überlebte ihren Mann. 
•  vydávat se za •  sich ausgeben als 
•  Vydávali se za fotbalový tým. •  Sie gaben sich als Fußballteam aus. 
•  hodit to na někoho •  den Schwarzen Peter weitergeben 
•  Zase se to chystá na někoho hodit. •  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder weiterzugeben. 
•  plácat •  klopfen 
•  Plácali mě po zádech. •  Sie klopften mir auf den Rücken. 
•  zaplatit pěkný balík •  tief in die Tasche greifen 
•  Zaplatíš balík. •  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. 
•  namíchnutý •  verärgert 
•  Byli trochu naštvaní. •  Sie waren ein bisschen verärgert. 
•  posadit se na okraj •  sich hocken 
•  Posadil se na kraj postele. •  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. 
•  nabudit, vlít krev do žil •  aufrütteln 
•  Všechny nás nabudil. •  Er hat uns alle aufgerüttelt. 
•  vytratit se •  zu Ende gehen 
•  Cesta se pomalu vytrácela. •  Die Straße ging langsam zu Ende. 
•  uklidnit •  beruhigen 
•  Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej uklidnil. •  Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihn zu beruhigen. 
•  řítit se po hlavě •  stürzen 
•  Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi. •  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. 
•  načechrat •  aufplustern 

Lekce 04_aktivity_04_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Sie wurden in eine Falle gelockt. •  Byli vlákáni do pasti. 
•  Seine Tochter ist in London gestrandet. •  Jeho dcera zůstala trčet v Londýně. 
•  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. •  Posadil se na kraj postele. 
•  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt 
verschenkt. 

•  Rozházel poklady, který získal plundrováním města. 

•  Sie gaben sich als Fußballteam aus. •  Vydávali se za fotbalový tým. 
•  Das Ereignis wurde durch seine Anwesenheit 
verstärkt. 

•  Jeho přítomnost dodala akci lesk. 

•  Sie schien entschlossen, ihren verstorbenen 
Mann zu übertreffen. 

•  Zdála se rozhodnuta překonat svého zesnulého manžela. 

•  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht 
hörte. 

•  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu zprávu. 

•  Ich wurde von einer Frau in der Menge 
angerempelt. 

•  Nějaká žena v davu do mě vrazila. 

•  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. •  Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi. 
•  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen sollte. •  Přemítala, jestli zůstat nebo jít. 
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•  Es lohnt sich das zu notieren. •  Stojí za to poznamenat si to. 
•  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile 
versteckt zu halten. 

•  To je ideální místo, kam se na chvíli schovat. 

•  Ich musste mich nur festklammern. •  Potřeboval jsem se jen přifařit. 
•  Er hat uns alle aufgerüttelt. •  Všechny nás nabudil. 
•  Peter hat in seinem Leben noch nie einen 
Menschen so sehr verabscheut. 

•  Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc. 

•  Sie überlebte ihren Mann. •  Přežila svého manžela. 
•  Immer wenn er das Thema ansprach, 
beschuldigte sie ihn der Nörgelei. 

•  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho, že je urputný. 

•  Daraus macht er keinen Hehl. •  Nedělá s tím žádné tajnosti. 
•  Er hat versucht, die Sache herunterzuspielen, 
aber das war nicht einfach. 

•  Pokoušel se to zlehčit, ale nebylo to snadné. 

•  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen und 
aufzuspringen. 

•  Byl čas se ozvat a vykročit z řady. 

•  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. •  Zabodl do mapy prst. 
•  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder 
weiterzugeben. 

•  Zase se to chystá na někoho hodit. 

•  Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihn zu 
beruhigen. 

•  Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej uklidnil. 

•  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. •  Zaplatíš balík. 
•  Die Uhr begann zu läuten. •  Hodiny začaly odbíjet. 
•  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. •  Měla takové řezané rysy. 
•  Das ist der stärkste Anreiz in jeder Wirtschaft. •  To je nejmocnější pobídka v každé ekonomice. 
•  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in den 
Schlaf zu wiegen. 

•  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k spánku. 

•  schweben •  vznášet se 
•  Sie haben ihm die Hand abgehackt. •  Usekli mu ruku. 
•  Ich gehe besser mal schnell raus. •  Raději bych měl zaběhnout ven. 
•  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund 
genommen. 

•  Její matka si nebrala servítky. 

•  Er schlug mich mit aller Kraft, die er aufbringen 
konnte. 

•  Bouchl mě vší silou, kterou sebral. 

•  Ich hätte fast gekniffen. •  Málem jsem z toho vycouval. 
•  Du musst in Sichtweite sein. •  Musíš být na dohled. 
•  Die Straße ging langsam zu Ende. •  Cesta se pomalu vytrácela. 
•  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf 
wartete, bestraft zu werden. 

•  Vypadala provinile když čekala na trest. 

•  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an Land 
gezogen. 

•  Dostal první práci jako účetní. 

•  Sie waren ein bisschen verärgert. •  Byli trochu naštvaní. 
•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt sie oft 
aus dem Haltegriff des Opfers. 

•  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z ruky oběti. 

•  Er konnte sie immer noch im Auge behalten. •  Občas byl schopen na ni pohlédnout. 
•  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. •  Upadl do ponurého mlčení. 
•  Sie klopften mir auf den Rücken. •  Plácali mě po zádech. 
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•  Wir wollen doch nicht, dass sie die 
Feierlichkeiten verpassen. 

•  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě. 

•  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. •  Vystrčila ho ze dveří. 
•  Wir mussten in einem acht mal vier Meter 
großen Raum wohnen. 

•  Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři. 

•  Sie gab etwas in das System der Maschine ein. •  Něco zadávala do stroje. 

•  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. •  Musel jsem to vláčet do schodů. 
•  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. •  Loď byla připoutána vedle nich. 

Lekce 04_aktivity_04_procvičovací věty_přeložte! 
•  Vypadala provinile když čekala na trest. •  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf wartete,  

bestraft zu werden. 
•  Byli trochu naštvaní. •  Sie waren ein bisschen verärgert. 
•  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě. •  Wir wollen doch nicht, dass sie die Feierlichkeiten verpassen. 
•  Zaplatíš balík. •  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. 
•  Nedělá s tím žádné tajnosti. •  Daraus macht er keinen Hehl. 
•  Byl čas se ozvat a vykročit z řady. •  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen und aufzuspringen. 
•  Málem jsem z toho vycouval. •  Ich hätte fast gekniffen. 
•  Loď byla připoutána vedle nich. •  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. 
•  Plácali mě po zádech. •  Sie klopften mir auf den Rücken. 
•  To je nejmocnější pobídka v každé ekonomice. •  Das ist der stärkste Anreiz in jeder Wirtschaft. 

•  Bouchl mě vší silou, kterou sebral. •  Er schlug mich mit aller Kraft, die er aufbringen konnte. 
•  Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi. •  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. 
•  Všechny nás nabudil. •  Er hat uns alle aufgerüttelt. 
•  Pokoušel se to zlehčit, ale nebylo to snadné. •  Er hat versucht, die Sache herunterzuspielen, aber  

das war nicht einfach. 
•  Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři. •  Wir mussten in einem acht mal vier Meter großen Raum 

 wohnen. 
•  Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc. •  Peter hat in seinem Leben noch nie einen Menschen so sehr 

verabscheut. 
•  Zdála se rozhodnuta překonat svého zesnulého 
manžela. 

•  Sie schien entschlossen, ihren verstorbenen Mann  
zu übertreffen. 

•  Usekli mu ruku. •  Sie haben ihm die Hand abgehackt. 
•  Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej uklidnil. •  Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihn zu beruhigen. 
•  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k spánku. •  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in den Schlaf  

zu wiegen. 
•  Zabodl do mapy prst. •  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. 
•  Raději bych měl zaběhnout ven. •  Ich gehe besser mal schnell raus. 
•  Potřeboval jsem se jen přifařit. •  Ich musste mich nur festklammern. 
•  Musíš být na dohled. •  Du musst in Sichtweite sein. 
•  Musel jsem to vláčet do schodů. •  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. 
•  Vydávali se za fotbalový tým. •  Sie gaben sich als Fußballteam aus. 
•  Nějaká žena v davu do mě vrazila. •  Ich wurde von einer Frau in der Menge angerempelt. 
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•  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho že je 
urputný. 

•  Immer wenn er das Thema ansprach, beschuldigte sie  
ihn der Nörgelei. 

•  Byli vlákáni do pasti. •  Sie wurden in eine Falle gelockt. 
•  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu zprávu. •  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht hörte. 
•  Přemítala, jestli zůstat nebo jít. •  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen sollte. 
•  Měla takové řezané rysy. •  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. 
•  Dostal první práci jako účetní. •  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an Land gezogen. 
•  Zase se to chystá na někoho hodit. •  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder weiterzugeben. 
•  Posadil se na kraj postele. •  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. 
•  Vystrčila ho ze dveří. •  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. 
•  Upadl do ponurého mlčení. •  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. 
•  Její matka si nebrala servítky. •  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund genommen. 
•  vznášet se •  schweben 
•  Cesta se pomalu vytrácela. •  Die Straße ging langsam zu Ende. 
•  Přežila svého manžela. •  Sie überlebte ihren Mann. 
•  Jeho dcera zůstala trčet v Londýně. •  Seine Tochter ist in London gestrandet. 
•  To je ideální místo, kam se na chvíli schovat. •  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile versteckt  

zu halten. 
•  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z ruky 
oběti. 

•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt sie oft  
aus dem Haltegriff des Opfers. 

•  Hodiny začaly odbíjet. •  Die Uhr begann zu läuten. 
•  Něco zadávala do stroje. •  Sie gab etwas in das System der Maschine ein. 
•  Občas byl schopen na ni pohlédnout. •  Er konnte sie immer noch im Auge behalten. 
•  Stojí za to poznamenat si to. •  Es lohnt sich das zu notieren. 
•  Rozházel poklady, který získal plundrováním 
města. 

•  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt verschenkt. 

•  Jeho přítomnost dodala akci lesk. •  Das Ereignis wurde durch seine Anwesenheit verstärkt. 
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Lekce 05_aktivity_05_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  nachgeben •  ustoupit, povolit, obměkčit 
•  verkehren •  podávat si ruce s 
•  verstärken •  zpevnit 
•  absuchen •  pročesávat pohledem 
•  wieder auffüllen •  znovu doplnit 
•  spotten •  dělat si legraci, vysmívat 
•  wieder aufnehmen •  znovu zahájit 
•  verwerfen •  sešrotovat 
•  niederschlagen •  potlačit, rozptýlit 
•  festlegen •  stanovit, kodifikovat 
•  abfärben •  setřít, odrhnout 
•  sich mit jemandem gut stellen •  zachovat si dobré vztahy 
•  aufplustern •  načechrat 
•  schimpfen •  křičet 
•  anwenden •  uchýlit se k 
•  meinen •  myslet si, mít zato, že 
•  zurückhalten •  zkrotit, umírnit 
•  sein wahres Gesicht zeigen •  přiznat barvu 
•  aus dem Weg räumen •  utnout, učinit přítrž 
•  jemandem etwas beweisen •  podpořit tvrzení 
•  quietschen •  pištět, skřípat 
•  ärgern •  štvát, vytáčet 
•  sich scheuen •  ostýchat se, vyhýbat se 
•  streiten •  hašteřit se 
•  schnurren •  vrnět, příst 
•  widerlegen •  vyvracet 
•  überfallen •  vtrhnout někam, udělat razii 
•  spitzen •  špulit 
•  darstellen •  znamenat, představovat 
•  huschen •  pelášit 
•  den Köder schlucken •  spolknout návnadu 
•  einen Ratschlag geben •  nabízet radu 
•  entlassen, loswerden •  línat, zbavit se 
•  nachlassen, drosseln •  ochabovat 
•  taugen •  připravený 
•  zögern •  otálet 
•  löschen •  zakalit, prudce schladit 
•  verscherbeln •  vnucovat někomu něco 
•  zurückgehen •  ustupovat 
•  genießen •  vychutnávat si, těšit se z 
•  zittern •  třást se 
•  eine Träne nachweinen •  uronit slzu 
•  finster schauen •  zamračit se 
•  würgen •  dávit se, zvracet 
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•  anregen •  dát podnět, pobídnout 
•  auf Eis legen •  dát k ledu, odložit na neurčito 
•  wie aufs Stichwort •  jako na zavolanou 
•  gleiten •  letět po hladině 
•  plaudern •  klábosit, kecat 
•  verfolgen •  sledovat, jít po, jít za 

Lekce 05_aktivity_05_slovní zásoba_přeložte! 
•  pištět, skřípat •  quietschen 
•  dávit se, zvracet •  würgen 
•  potlačit, rozptýlit •  niederschlagen 
•  Načechral jsem polštář. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  klábosit, kecat •  plaudern 
•  sledovat, jít po, jít za •  verfolgen 
•  nabízet radu •  einen Ratschlag geben 
•  třást se •  zittern 
•  znovu zahájit •  wieder aufnehmen 
•  podávat si ruce s •  verkehren 
•  zpevnit •  verstärken 
•  znamenat, představovat •  darstellen 
•  letět po hladině •  gleiten 
•  vnucovat někomu něco •  verscherbeln 
•  ustoupit, povolit, obměkčit •  nachgeben 
•  ustupovat •  zurückgehen 
•  dát podnět, pobídnout •  anregen 
•  otálet •  zögern 
•  ochabovat •  nachlassen, drosseln 
•  křičet •  schimpfen 
•  setřít, odrhnout •  abfärben 
•  připravený •  taugen 
•  pelášit •  huschen 
•  spolknout návnadu •  den Köder schlucken 
•  vtrhnout někam, udělat razii •  überfallen 
•  línat, zbavit se •  entlassen, loswerden 
•  pročesávat pohledem •  absuchen 
•  vrnět, příst •  schnurren 
•  přiznat barvu •  sein wahres Gesicht zeigen 
•  uronit slzu •  eine Träne nachweinen 
•  ostýchat se, vyhýbat se •  sich scheuen 
•  uchýlit se k •  anwenden 
•  zakalit, prudce schladit •  löschen 
•  znovu doplnit •  wieder auffüllen 
•  dělat si legraci, vysmívat •  spotten 
•  utnout, učinit přítrž •  aus dem Weg räumen 
•  štvát, vytáčet •  ärgern 
•  hašteřit se •  streiten 
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•  sešrotovat •  verwerfen 
•  podpořit tvrzení •  jemandem etwas beweisen 
•  zachovat si dobré vztahy •  sich mit jemandem gut stellen 
•  vychutnávat si, těšit se z •  genießen 
•  špulit •  spitzen 
•  načechrat •  aufplustern 
•  jako na zavolanou •  wie aufs Stichwort 
•  dát k ledu, odložit na neurčito •  auf Eis legen 
•  vyvracet •  widerlegen 
•  zkrotit, umírnit •  zurückhalten 
•  myslet si, mít zato, že •  meinen 
•  zamračit se •  finster schauen 
•  stanovit, kodifikovat •  festlegen 

Lekce 05_aktivity_05_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  aufplustern •  načechrat 
•  Ich plusterte mein Kissen auf. •  Načechral jsem polštář. 
•  Ich plusterte mein Kissen auf. •  Načechral jsem polštář. 
•  verscherbeln •  vnucovat někomu něco 
•  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. •  Nabízel levné suvenýry. 
•  taugen •  připravený 
•  Das taugt dazu, den Bereich zu revolutionieren. •  To je připraveno způsobit revoluci v oboru. 

•  darstellen •  znamenat, představovat 
•  Sie stellen ein großes Risiko dar. •  Znamenají obrovské riziko. 
•  spitzen •  špulit 
•  Sie hat ihre Lippen schon gespitzt. •  Krásně špulila rty. 
•  zögern •  otálet 
•  Zöger nicht, tu es einfach! •  Neodkládej to, udělej to! 
•  einen Ratschlag geben •  nabízet radu 
•  Ein Jahr später gab er denselben Ratschlag. •  Po roce radil stále stejně. 
•  anregen •  dát podnět, pobídnout 
•  Ich möchte eine Debatte anregen. •  Rád bych rozproudil debatu. 
•  jemandem etwas beweisen •  podpořit tvrzení 
•  Um das zu beweisen, muss man nur die 
unterschiedliche Erziehung berücksichtigen. 

•  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen zvážit různou výchovu 

•  schnurren •  vrnět, příst 
•  Sie sagte es fast schnurrend. •  Řekla to a skoro u toho předla 
•  verfolgen •  sledovat, jít po, jít za 
•  Welches Ziel er auch immer verfolgt... •  Ať už sleduje jakýkoli cíl. 
•  niederschlagen •  potlačit, rozptýlit 
•  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. •  Vzpoura byla potlačena. 
•  löschen •  zakalit, prudce schladit 
•  Sein Durst wurde gelöscht. •  Jeho žízeň se schladila. 
•  streiten •  hašteřit se 
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•  Es gab keine Gelegenheit, um über den Preis zu 
streiten. 

•  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se o ceně. 

•  überfallen •  vtrhnout někam, udělat razii 
•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser Haus 
zu überfallen, wenn wir weg sind. 

•  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, když budeme pryč. 

•  schimpfen •  křičet 
•  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. •  Ten chlap na něj pořád řval. 
•  widerlegen •  vyvracet 
•  Sie haben die Behauptungen widerlegt. •  Vyvrátili ty nároky 
•  zurückgehen •  ustupovat 
•  Wann wird das Wasser zurückgehen? •  Kdy voda ustoupí? 
•  meinen •  myslet si, mít zato, že 
•  Du hast den Job, meine ich. •  Máš tu práci, myslím. 
•  verstärken •  zpevnit 
•  Es ist aus Stahlbeton. •  Je to uděláno ze zpevněného betonu. 
•  nachgeben •  ustoupit, povolit, obměkčit 
•  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals 
versucht haben werden. 

•  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte. 

•  genießen •  vychutnávat si, těšit se z 
•  Es gibt nichts, was ich nicht genießen würde. •  Není věc, která by mi nedělala radost 
•  sich mit jemandem gut stellen •  zachovat si dobré vztahy 
•  Du musst dich mit deinen Chefs gut stellen. •  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy 
•  wieder auffüllen •  znovu doplnit 
•  Er verlangte, dass die Gläser von allen wieder 
aufgefüllt werden. 

•  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu doplněny. 

•  anwenden •  uchýlit se k 
•  zurückhalten •  zkrotit, umírnit 
•  Es waren drei Männer nötig, um ihn 
zurückzuhalten. 

•  Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k rozumu. 

•  wieder aufnehmen •  znovu zahájit 
•  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes Jahr 
wieder aufgenommen werden. 

•  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok. 

•  würgen •  dávit se, zvracet 
•  Er hat sie würgen gehört. •  Slyšel ji, jak zvrací. 
•  sein wahres Gesicht zeigen •  přiznat barvu 
•  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr wahres 
Gesicht zu zeigen. 

•  Nezbylo jim než přiznat barvu. 

•  wie aufs Stichwort •  jako na zavolanou 
•  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme aus der 
Lautsprecheranlage. 

•  Jako na zavolanou se ozval hlas z reproduktoru. 

•  ärgern •  štvát, vytáčet 
•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er Peter 
erlaubt hatte, ihn zu ärgern. 

•  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, aby jej vytočil. 

•  den Köder schlucken •  spolknout návnadu 
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•  Ich bin nicht befugt, diese Information 
weiterzugeben, wiederholte der Direktor, ohne 
den Köder zu schlucken. 

•  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto informaci, opakoval ředitel, který 
přitom neskočil na návnadu. 

•  verkehren •  podávat si ruce s 
•  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu 
verkehren. 

•  Rádi si podávali ruce s celebritami. 

•  abfärben •  setřít, odrhnout 
•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg auf 
dich abfärbt. 

•  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu přenese na tebe. 

•  spotten •  dělat si legraci, vysmívat 
•  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, aber es 
ist wahr. 

•  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho legraci, ale je to pravda. 

•  aus dem Weg räumen •  utnout, učinit přítrž 
•  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg 
geräumt werden. 

•  Chtěl, aby ty pověsti ustaly. 

•  absuchen •  pročesávat pohledem 
•  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. •  Pročesávali pole pohledem, hledajíc jakékoli náznaky. 
•  finster schauen •  zamračit se 
•  Sie schaute finster drein, als ich aus der 
Deckung kam. 

•  Zamračila se, jakmile jsem se odsunul stranou. 

•  verwerfen •  sešrotovat 
•  Der Plan musste verworfen werden. •  Museli ten plán opustit. 
•  quietschen •  pištět, skřípat 
•  Das Auto kam quietschend zum Stehen. •  Auto se skřípěním zastavilo. 
•  huschen •  pelášit 
•  Er huschte davon. •  Odpelášil pryč. 
•  festlegen •  stanovit, kodifikovat 
•  In dem Schreiben wurden keine Alternativen 
festgelegt. 

•  Dopis nedefinoval žádné další možnosti. 

•  entlassen, loswerden •  línat, zbavit se 
•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich 
leisten kann, Personal zu entlassen. 

•  Musím vědět, které oddělení si může dovolit zbavovat  
se zaměstnanců. 

•  eine Träne nachweinen •  uronit slzu 
•  Wein mir keine Träne nach. •  Neplač pro mě. 
•  auf Eis legen •  dát k ledu, odložit na neurčito 
•  Das Projekt wurde für immer auf Eis gelegt. •  Projekt byl dán k ledu navždy. 
•  zittern •  třást se 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte 
Brücke erzittern. 

•  Naše nohy hlasitě zvonily a otřásaly starým mostem. 

•  sich scheuen •  ostýchat se, vyhýbat se 
•  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen 
Unterhaltungen. 

•  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci 

•  plaudern •  klábosit, kecat 
•  Ich muss mit jedem hier plaudern. •  Musím si pokecat s každým. 
•  gleiten •  letět po hladině 
•  Das Schnellboot glitt über die Wellen. •  Motorový člun letěl po hladině. 
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•  nachlassen, drosseln •  ochabovat 
•  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. •  Fronta nikdy nepolevovala. 
•  schlabbern •  slintat 

Lekce 05_aktivity_05_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  načechrat •  aufplustern 
•  Načechral jsem polštář. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  Načechral jsem polštář. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  vnucovat někomu něco •  verscherbeln 
•  Nabízel levné suvenýry. •  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. 
•  připravený •  taugen 
•  To je připraveno způsobit revoluci v oboru. •  Das taugt dazu, den Bereich zu revolutionieren. 
•  znamenat, představovat •  darstellen 
•  Znamenají obrovské riziko. •  Sie stellen ein großes Risiko dar. 
•  špulit •  spitzen 
•  Krásně špulila rty. •  Sie hat ihre Lippen schon gespitzt. 
•  otálet •  zögern 
•  Neodkládej to, udělej to! •  Zöger nicht, tu es einfach! 
•  nabízet radu •  einen Ratschlag geben 
•  Po roce radil stále stejně. •  Ein Jahr später gab er denselben Ratschlag. 
•  dát podnět, pobídnout •  anregen 
•  Rád bych rozproudil debatu. •  Ich möchte eine Debatte anregen. 
•  podpořit tvrzení •  jemandem etwas beweisen 
•  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen zvážit 
různou výchovu 

•  Um das zu beweisen, muss man nur die unterschiedliche 
 Erziehung berücksichtigen. 

•  vrnět, příst •  schnurren 
•  Řekla to a skoro u toho předla •  Sie sagte es fast schnurrend. 
•  sledovat, jít po, jít za •  verfolgen 
•  Ať už sleduje jakýkoli cíl. •  Welches Ziel er auch immer verfolgt... 
•  potlačit, rozptýlit •  niederschlagen 
•  Vzpoura byla potlačena. •  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. 
•  zakalit, prudce schladit •  löschen 
•  Jeho žízeň se schladila. •  Sein Durst wurde gelöscht. 
•  hašteřit se •  streiten 
•  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se o 
ceně. 

•  Es gab keine Gelegenheit, um über den Preis zu streiten. 

•  vtrhnout někam, udělat razii •  überfallen 
•  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, když 
budeme pryč. 

•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser Haus  
zu überfallen, wenn wir weg sind. 

•  křičet •  schimpfen 
•  Ten chlap na něj pořád řval. •  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. 
•  vyvracet •  widerlegen 
•  Vyvrátili ty nároky •  Sie haben die Behauptungen widerlegt. 
•  ustupovat •  zurückgehen 
•  Kdy voda ustoupí? •  Wann wird das Wasser zurückgehen? 
•  myslet si, mít zato, že •  meinen 
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•  Máš tu práci, myslím. •  Du hast den Job, meine ich. 
•  zpevnit •  verstärken 
•  Je to uděláno ze zpevněného betonu. •  Es ist aus Stahlbeton. 
•  ustoupit, povolit, obměkčit •  nachgeben 
•  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte. •  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals versucht haben  

werden. 
•  vychutnávat si, těšit se z •  genießen 
•  Není věc, která by mi nedělala radost •  Es gibt nichts, was ich nicht genießen würde. 
•  zachovat si dobré vztahy •  sich mit jemandem gut stellen 
•  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy •  Du musst dich mit deinen Chefs gut stellen. 
•  znovu doplnit •  wieder auffüllen 
•  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu 
doplněny. 

•  Er verlangte, dass die Gläser von allen wieder aufgefüllt  
werden. 

•  uchýlit se k •  anwenden 
•  zkrotit, umírnit •  zurückhalten 
•  Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k rozumu. •  Es waren drei Männer nötig, um ihn zurückzuhalten. 
•  znovu zahájit •  wieder aufnehmen 
•  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok. •  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes Jahr wieder  

aufgenommen werden. 
•  dávit se, zvracet •  würgen 
•  Slyšel ji, jak zvrací. •  Er hat sie würgen gehört. 
•  přiznat barvu •  sein wahres Gesicht zeigen 
•  Nezbylo jim než přiznat barvu. •  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr wahres Gesicht 

 zu zeigen. 
•  jako na zavolanou •  wie aufs Stichwort 
•  Jako na zavolanou se ozval hlas z reproduktoru. •  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme aus der  

Lautsprecheranlage. 
•  štvát, vytáčet •  ärgern 
•  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, aby jej 
vytočil. 

•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er Peter erlaubt hatte, 
 ihn zu ärgern. 

•  spolknout návnadu •  den Köder schlucken 
•  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto informaci, 
opakoval ředitel, který přitom neskočil na 
návnadu. 

•  Ich bin nicht befugt, diese Information weiterzugeben, wiederholte der 
Direktor, ohne den Köder zu schlucken. 

•  podávat si ruce s •  verkehren 
•  Rádi si podávali ruce s celebritami. •  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu verkehren. 
•  setřít, odrhnout •  abfärben 
•  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu 
přenese na tebe. 

•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg auf dich abfärbt. 

•  dělat si legraci, vysmívat •  spotten 
•  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho legraci, 
ale je to pravda. 

•  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, aber es ist wahr. 

•  utnout, učinit přítrž •  aus dem Weg räumen 
•  Chtěl, aby ty pověsti ustaly. •  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg geräumt werden. 
•  pročesávat pohledem •  absuchen 
•  Pročesávali pole pohledem, hledajíc jakékoli 
náznaky. 

•  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. 
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•  zamračit se •  finster schauen 
•  Zamračila se, jakmile jsem se odsunul stranou. •  Sie schaute finster drein, als ich aus der Deckung kam. 

•  sešrotovat •  verwerfen 
•  Museli ten plán opustit. •  Der Plan musste verworfen werden. 
•  pištět, skřípat •  quietschen 
•  Auto se skřípěním zastavilo. •  Das Auto kam quietschend zum Stehen. 
•  pelášit •  huschen 
•  Odpelášil pryč. •  Er huschte davon. 
•  stanovit, kodifikovat •  festlegen 
•  Dopis nedefinoval žádné další možnosti. •  In dem Schreiben wurden keine Alternativen festgelegt. 
•  línat, zbavit se •  entlassen, loswerden 
•  Musím vědět, které oddělení si může dovolit 
zbavovat se zaměstnanců. 

•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich leisten kann,  
Personal zu entlassen. 

•  uronit slzu •  eine Träne nachweinen 
•  Neplač pro mě. •  Wein mir keine Träne nach. 
•  dát k ledu, odložit na neurčito •  auf Eis legen 
•  Projekt byl dán k ledu navždy. •  Das Projekt wurde für immer auf Eis gelegt. 
•  třást se •  zittern 
•  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly starým 
mostem. 

•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte Brücke  
erzittern. 

•  ostýchat se, vyhýbat se •  sich scheuen 
•  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci •  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen Unterhaltungen. 
•  klábosit, kecat •  plaudern 
•  Musím si pokecat s každým. •  Ich muss mit jedem hier plaudern. 
•  letět po hladině •  gleiten 
•  Motorový člun letěl po hladině. •  Das Schnellboot glitt über die Wellen. 
•  ochabovat •  nachlassen, drosseln 
•  Fronta nikdy nepolevovala. •  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. 
•  slintat •  schlabbern 

Lekce 05_aktivity_05_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals 
versucht haben werden. 

•  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte. 

•  Du hast den Job, meine ich. •  Máš tu práci, myslím. 
•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich 
leisten kann, Personal zu entlassen. 

•  Musím vědět, které oddělení si může dovolit zbavovat  
se zaměstnanců. 

•  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes Jahr 
wieder aufgenommen werden. 

•  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok. 

•  Sie schaute finster drein, als ich aus der 
Deckung kam. 

•  Zamračila se, jakmile jsem se odsunul stranou. 

•  Wein mir keine Träne nach. •  Neplač pro mě. 
•  Der Plan musste verworfen werden. •  Museli ten plán opustit. 
•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er Peter 
erlaubt hatte, ihn zu ärgern. 

•  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, aby jej vytočil. 

•  Ich muss mit jedem hier plaudern. •  Musím si pokecat s každým. 
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•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte 
Brücke erzittern. 

•  Naše nohy hlasitě zvonily a otřásaly starým mostem. 

•  Es ist aus Stahlbeton. •  Je to uděláno ze zpevněného betonu. 
•  Ich plusterte mein Kissen auf. •  Načechral jsem polštář. 
•  Das taugt dazu, den Bereich zu revolutionieren. •  To je připraveno způsobit revoluci v oboru. 

•  Das Projekt wurde für immer auf Eis gelegt. •  Projekt byl dán k ledu navždy. 
•  Er verlangte, dass die Gläser von allen wieder 
aufgefüllt werden. 

•  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu doplněny. 

•  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr wahres 
Gesicht zu zeigen. 

•  Nezbylo jim než přiznat barvu. 

•  Er huschte davon. •  Odpelášil pryč. 
•  Sie haben die Behauptungen widerlegt. •  Vyvrátili ty nároky 
•  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen 
Unterhaltungen. 

•  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci 

•  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. •  Ten chlap na něj pořád řval. 
•  Es gab keine Gelegenheit, um über den Preis zu 
streiten. 

•  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se o ceně. 

•  Das Auto kam quietschend zum Stehen. •  Auto se skřípěním zastavilo. 
•  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme aus der 
Lautsprecheranlage. 

•  Jako na zavolanou se ozval hlas z reproduktoru. 

•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg auf 
dich abfärbt. 

•  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu přenese na tebe. 

•  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. •  Fronta nikdy nepolevovala. 
•  Ich bin nicht befugt, diese Information 
weiterzugeben, wiederholte der Direktor, ohne 
den Köder zu schlucken. 

•  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto informaci, opakoval ředitel, který 
přitom neskočil na návnadu. 

•  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. •  Pročesávali pole pohledem, hledajíc jakékoli náznaky. 
•  Er hat sie würgen gehört. •  Slyšel ji, jak zvrací. 
•  Zöger nicht, tu es einfach! •  Neodkládej to, udělej to! 
•  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. •  Nabízel levné suvenýry. 
•  Wann wird das Wasser zurückgehen? •  Kdy voda ustoupí? 
•  Sein Durst wurde gelöscht. •  Jeho žízeň se schladila. 
•  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, aber es 
ist wahr. 

•  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho legraci, ale je to pravda. 

•  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. •  Vzpoura byla potlačena. 
•  aufplustern •  načechrat 
•  Welches Ziel er auch immer verfolgt... •  Ať už sleduje jakýkoli cíl. 
•  Du musst dich mit deinen Chefs gut stellen. •  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy 
•  Ein Jahr später gab er denselben Ratschlag. •  Po roce radil stále stejně. 
•  In dem Schreiben wurden keine Alternativen 
festgelegt. 

•  Dopis nedefinoval žádné další možnosti. 

•  Das Schnellboot glitt über die Wellen. •  Motorový člun letěl po hladině. 
•  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu 
verkehren. 

•  Rádi si podávali ruce s celebritami. 
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•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser Haus 
zu überfallen, wenn wir weg sind. 

•  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, když budeme pryč. 

•  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg 
geräumt werden. 

•  Chtěl, aby ty pověsti ustaly. 

•  Sie stellen ein großes Risiko dar. •  Znamenají obrovské riziko. 
•  Sie sagte es fast schnurrend. •  Řekla to a skoro u toho předla 
•  Es gibt nichts, was ich nicht genießen würde. •  Není věc, která by mi nedělala radost 
•  Ich möchte eine Debatte anregen. •  Rád bych rozproudil debatu. 
•  Es waren drei Männer nötig, um ihn 
zurückzuhalten. 

•  Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k rozumu. 

•  Sie hat ihre Lippen schon gespitzt. •  Krásně špulila rty. 
•  Um das zu beweisen, muss man nur die 
unterschiedliche Erziehung berücksichtigen. 

•  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen zvážit různou výchovu 

Lekce 05_aktivity_05_procvičovací věty_přeložte! 
•  Chtěl, aby ty pověsti ustaly. •  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg geräumt werden. 
•  Nabízel levné suvenýry. •  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. 
•  To je připraveno způsobit revoluci v oboru. •  Das taugt dazu, den Bereich zu revolutionieren. 
•  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte. •  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals versucht haben  

werden. 
•  Vzpoura byla potlačena. •  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. 
•  Neodkládej to, udělej to! •  Zöger nicht, tu es einfach! 
•  Auto se skřípěním zastavilo. •  Das Auto kam quietschend zum Stehen. 
•  načechrat •  aufplustern 
•  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen zvážit 
různou výchovu 

•  Um das zu beweisen, muss man nur die unterschiedliche  
Erziehung berücksichtigen. 

•  Pročesávali pole pohledem, hledajíc jakékoli 
náznaky. 

•  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. 

•  Ať už sleduje jakýkoli cíl. •  Welches Ziel er auch immer verfolgt... 
•  Krásně špulila rty. •  Sie hat ihre Lippen schon gespitzt. 
•  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, když 
budeme pryč. 

•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser Haus 
 zu überfallen, wenn wir weg sind. 

•  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se o 
ceně. 

•  Es gab keine Gelegenheit, um über den Preis zu streiten. 

•  Jeho žízeň se schladila. •  Sein Durst wurde gelöscht. 
•  Ten chlap na něj pořád řval. •  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. 
•  Fronta nikdy nepolevovala. •  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. 
•  Kdy voda ustoupí? •  Wann wird das Wasser zurückgehen? 
•  Slyšel ji, jak zvrací. •  Er hat sie würgen gehört. 
•  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly starým 
mostem. 

•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte Brücke  
erzittern. 

•  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu 
přenese na tebe. 

•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg auf dich abfärbt. 

•  Jako na zavolanou se ozval hlas z reproduktoru. •  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme aus der  
Lautsprecheranlage. 

•  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy •  Du musst dich mit deinen Chefs gut stellen. 
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•  Není věc, která by mi nedělala radost •  Es gibt nichts, was ich nicht genießen würde. 
•  Zamračila se, jakmile jsem se odsunul stranou. •  Sie schaute finster drein, als ich aus der Deckung kam. 

•  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok. •  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes Jahr wieder  
aufgenommen werden. 

•  Musím si pokecat s každým. •  Ich muss mit jedem hier plaudern. 
•  Nezbylo jim než přiznat barvu. •  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr wahres Gesicht  

zu zeigen. 
•  Rádi si podávali ruce s celebritami. •  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu verkehren. 
•  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, aby jej 
vytočil. 

•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er Peter erlaubt hatte, 
 ihn zu ärgern. 

•  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto informaci, 
opakoval ředitel, který přitom neskočil na 
návnadu. 

•  Ich bin nicht befugt, diese Information weiterzugeben,  
wiederholte der Direktor, ohne den Köder zu schlucken. 

•  Museli ten plán opustit. •  Der Plan musste verworfen werden. 
•  Je to uděláno ze zpevněného betonu. •  Es ist aus Stahlbeton. 
•  Řekla to a skoro u toho předla •  Sie sagte es fast schnurrend. 
•  Odpelášil pryč. •  Er huschte davon. 
•  Rád bych rozproudil debatu. •  Ich möchte eine Debatte anregen. 
•  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu 
doplněny. 

•  Er verlangte, dass die Gläser von allen wieder aufgefüllt  
werden. 

•  Projekt byl dán k ledu navždy. •  Das Projekt wurde für immer auf Eis gelegt. 
•  Po roce radil stále stejně. •  Ein Jahr später gab er denselben Ratschlag. 
•  Načechral jsem polštář. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  Dopis nedefinoval žádné další možnosti. •  In dem Schreiben wurden keine Alternativen festgelegt. 
•  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci •  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen Unterhaltungen. 
•  Znamenají obrovské riziko. •  Sie stellen ein großes Risiko dar. 
•  Vyvrátili ty nároky •  Sie haben die Behauptungen widerlegt. 
•  Neplač pro mě. •  Wein mir keine Träne nach. 
•  Musím vědět, které oddělení si může dovolit 
zbavovat se zaměstnanců. 

•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich leisten kann,  
Personal zu entlassen. 

•  Máš tu práci, myslím. •  Du hast den Job, meine ich. 
•  Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k rozumu. •  Es waren drei Männer nötig, um ihn zurückzuhalten. 
•  Motorový člun letěl po hladině. •  Das Schnellboot glitt über die Wellen. 
•  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho legraci, 
ale je to pravda. 

•  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, aber es ist wahr. 
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Lekce 06_aktivity_06_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  Zischen •  šustění 
•  unterdrücken •  potlačit, zadusit 
•  ausschließen •  vyloučit, zavěsit 
•  überbrücken •  překlenovat 
•  kämpfen •  přít se 
•  abweichen •  odchýlit se 
•  tauschen •  vyměnit 
•  loslegen •  spustit (o muzice) 
•  kichern •  hihňat se 
•  zusammensacken •  poklesnout 
•  sich gönnen •  utratit majlant 
•  schlürfen •  srkat 
•  spritzen, schleudern •  šplíchat, cákat 
•  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes Gesicht. •  Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht. 

•  durchschauen •  přijít na kloub 
•  schwelen •  doutnat 
•  verschmieren •  setřít 
•  stampfen •  dusat, mašírovat. 
•  wachsen, sprießen •  rašit, pučet 
•  angeln •  lapit, oko, smyčka 
•  schlucken •  nasát, vířit 
•  zusammenhalten •  držet spolu 
•  anspornen •  pobídnout, popohnat 
•  züngeln •  vyprsknout 
•  stürmen •  vyvalit se 
•  nachgeben •  podlehnout, neodolat 
•  blinzeln •  mžourat, přimhouřit oči 
•  schmoren •  dusit se 
•  abschweifen •  odchýlit se 
•  wechseln •  odchýlit se 
•  versetzen, anregen •  zamíchat, přimět 
•  zehn Meter gegen den Wind riechen können •  cítit na sto honů 
•  schnappen, verschwenden •  vytrhnout, vyrvat 
•  einen Deal machen •  uzavřít obchod s 
•  sich kuscheln •  stulit se, zachumlat se 
•  in einem Pulk stehen •  stát v chumlu 
•  wandern •  bloudit, těkat 
•  schmollen •  trucovat 
•  stolpern •  zakopnout, klopýtnout 
•  sich regen •  míchat 

Lekce 06_aktivity_06_slovní zásoba_přeložte! 
•  potlačit, zadusit •  unterdrücken 
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•  mžourat, přimhouřit oči •  blinzeln 
•  lapit, oko, smyčka •  angeln 
•  stát v chumlu •  in einem Pulk stehen 
•  míchat •  sich regen 
•  vyprsknout •  züngeln 
•  cítit na sto honů •  zehn Meter gegen den Wind riechen können 
•  šustění •  Zischen 
•  vyvalit se •  stürmen 
•  pobídnout, popohnat •  anspornen 
•  spustit (o muzice) •  loslegen 
•  zakopnout, klopýtnout •  stolpern 
•  šplíchat, cákat •  spritzen, schleudern 
•  držet spolu •  zusammenhalten 
•  překlenovat •  überbrücken 
•  zamíchat, přimět •  versetzen, anregen 
•  rašit, pučet •  wachsen, sprießen 
•  uzavřít obchod s •  einen Deal machen 
•  doutnat •  schwelen 
•  vytrhnout, vyrvat •  schnappen, verschwenden 
•  vyloučit, zavěsit •  ausschließen 
•  dusit se •  schmoren 
•  odchýlit se •  abweichen 
•  přít se •  kämpfen 
•  srkat •  schlürfen 
•  hihňat se •  kichern 
•  setřít •  verschmieren 
•  trucovat •  schmollen 
•  přijít na kloub •  durchschauen 
•  poklesnout •  zusammensacken 
•  odchýlit se •  wechseln 
•  Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht. •  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes Gesicht. 
•  dusat, mašírovat. •  stampfen 
•  bloudit, těkat •  wandern 
•  utratit majlant •  sich gönnen 
•  stulit se, zachumlat se •  sich kuscheln 
•  nasát, vířit •  schlucken 
•  podlehnout, neodolat •  nachgeben 
•  vyměnit •  tauschen 
•  odchýlit se •  abschweifen 

Lekce 06_aktivity_06_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes Gesicht. •  Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht. 

•  spritzen, schleudern •  šplíchat, cákat 
•  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. •  Cákali pivem všude. 
•  zusammensacken •  poklesnout 
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•  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. •  Ztěžka klesla na židli. 
•  schlürfen •  srkat 
•  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell weg. •  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel. 

•  verschmieren •  setřít 
•  Mach es, bevor du den Schmutz verschmierst. •  Udělej to předtím, než setřeš špínu. 
•  zehn Meter gegen den Wind riechen können •  cítit na sto honů 
•  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den 
Wind riechen. 

•  Cítil jsem to na sto honů. 

•  schwelen •  doutnat 
•  Er ging auf die schwelenden Überreste der 
ehemaligen Werkstatt zu. 

•  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co kdysi byla dílna. 

•  angeln •  lapit, oko, smyčka 
•  Er wollte sich schon immer die Rechte angeln. •  Vždy chtěl dostat ta práva. 

•  schnappen, verschwenden •  vytrhnout, vyrvat 
•  Es war nur ein 
seltsames,weggeschnapptesWochenende. 

•  Byl to jen další divný útržkovitý víkend 

•  kichern •  hihňat se 
•  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs kichern. •  Otočil se, aby uviděl, jak se kluci chichotají. 

•  sich kuscheln •  stulit se, zachumlat se 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. •  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. 

•  sich gönnen •  utratit majlant 
•  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer 
gegönnt. 

•  Nakonec jsem za pokoj utratil balík. 

•  züngeln •  vyprsknout 
•  Kleine blaue Flammen züngelten in die Luft. •  Malé modré plamínky vyprskly do vzduchu. 
•  wachsen, sprießen •  rašit, pučet 
•  Er sah mich an, als wären mir Federn 
gewachsen. 

•  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří. 

•  anspornen •  pobídnout, popohnat 
•  Das hat ihn angespornt, noch härter zu 
arbeiten. 

•  To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději. 

•  blinzeln •  mžourat, přimhouřit oči 
•  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. •  Mžoural jsem na zářící hvězdy. 
•  in einem Pulk stehen •  stát v chumlu 
•  Sie standen in einem Pulk. •  Stáli v hloučku. 
•  schmoren •  dusit se 
•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, 
anstatt zu fragen. 

•  Lidé se trápí celé měsíce, než aby se na něco zeptali. 

•  zusammenhalten •  držet spolu 
•  Ich dachte, wir Bauern müssen 
zusammenhalten. 

•  Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet spolu. 

•  unterdrücken •  potlačit, zadusit 
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•  Er unterdrückte ein Lächeln. •  Potlačil úsměv. 
•  versetzen, anregen •  zamíchat, přimět 
•  Das würde die Boulevardpresse in einen Rausch 
von Schlagzeilen versetzen. 

•  Bulvár to podnítí ke spoustě článků. 

•  sich regen •  míchat 
•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett 
schlüpfte. 

•  Zavrtěla sebou, když vyklouzl potichoučku z postele. 

•  stampfen •  dusat, mašírovat. 
•  Ich musste sie wegstampfen lassen. •  Musel jsem ji nechat odkráčet pryč. 
•  überbrücken •  překlenovat 
•  Niemand wusste die Wahrheit über das Haus, 
das an der Grenze steht. 

•  Nikdo neznal pravdu o domu, který byl na obou stranách  
hranice. 

•  wandern •  bloudit, těkat 
•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück auf 
die andere Seite des Tisches. 

•  Její pozornost často utíkala zpět na druhou stranu stolu. 

•  abweichen •  odchýlit se 
•  Er merkte, dass er vom Drehbuch abgewichen 
war. 

•  Uvědomil si, že se odchýlil od scénáře. 

•  abschweifen •  odchýlit se 
•  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, aber ... •  Možná se odchylujeme od tématu, ale … 

•  einen Deal machen •  uzavřít obchod s 
•  Können wir einen Deal mit ihnen machen? •  Můžeme s nimi uzavřít obchod? 
•  loslegen •  spustit (o muzice) 
•  Die Band hat losgelegt. •  Kapela spustila. 
•  kämpfen •  přít se 
•  Sie kämpften damit, herauszufinden, was sie 
erfolgreich machte. 

•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo úspěch. 

•  stolpern •  zakopnout, klopýtnout 
•  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. •  Buď opatrný. Nezakopni! 
•  nachgeben •  podlehnout, neodolat 
•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine 
ziemlich große Summe verloren hatte, gab er 
nach. 

•  Odolával, ale poté co přišel o docela velkou sumu, to vzdal. 

•  schmollen •  trucovat 
•  Schmollt er immer noch? •  Trucuje? 
•  stürmen •  vyvalit se 
•  Sie stürmten aus der Tür. •  Vyvalili se ze dveří. 
•  ausschließen •  vyloučit, zavěsit 
•  Er wurde aus medizinischen Gründen 
ausgeschlossen. 

•  Byl vyloučen ze zdravotních důvodů. 

•  durchschauen •  přijít na kloub 
•  Er wusste, dass das geheime System 
durchschaut worden war. 

•  Věděl, že tajný systém byl prolomen. 

•  tauschen •  vyměnit 
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•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden 
Grundstücke zu tauschen. 

•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou pozemků. 

•  wechseln •  odchýlit se 
•  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. •  Kličkoval z pruhu do pruhu. 
•  schlucken •  nasát, vířit 
•  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. •  Spolkla dva aspiriny. 
•  Zischen •  šustění 
•  Einen Moment lang hörte ich nur das Zischen 
von Satelliten. 

•  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satelitů. 

•  drehen •  otočit se 

Lekce 06_aktivity_06_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht. •  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes Gesicht. 
•  šplíchat, cákat •  spritzen, schleudern 
•  Cákali pivem všude. •  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. 
•  poklesnout •  zusammensacken 
•  Ztěžka klesla na židli. •  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. 
•  srkat •  schlürfen 
•  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel. •  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell weg. 
•  setřít •  verschmieren 
•  Udělej to předtím, než setřeš špínu. •  Mach es, bevor du den Schmutz verschmierst. 
•  cítit na sto honů •  zehn Meter gegen den Wind riechen können 
•  Cítil jsem to na sto honů. •  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den Wind riechen. 
•  doutnat •  schwelen 
•  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co kdysi 
byla dílna. 

•  Er ging auf die schwelenden Überreste der ehemaligen  
Werkstatt zu. 

•  lapit, oko, smyčka •  angeln 
•  Vždy chtěl dostat ta práva. •  Er wollte sich schon immer die Rechte angeln. 
•  vytrhnout, vyrvat •  schnappen, verschwenden 
•  Byl to jen další divný útržkovitý víkend •  Es war nur ein seltsames,weggeschnapptesWochenende. 
•  hihňat se •  kichern 
•  Otočil se, aby uviděl, jak se kluci chichotají. •  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs kichern. 
•  stulit se, zachumlat se •  sich kuscheln 
•  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. •  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. 
•  utratit majlant •  sich gönnen 
•  Nakonec jsem za pokoj utratil balík. •  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer gegönnt. 
•  vyprsknout •  züngeln 
•  Malé modré plamínky vyprskly do vzduchu. •  Kleine blaue Flammen züngelten in die Luft. 
•  rašit, pučet •  wachsen, sprießen 
•  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří. •  Er sah mich an, als wären mir Federn gewachsen. 
•  pobídnout, popohnat •  anspornen 
•  To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději. •  Das hat ihn angespornt, noch härter zu arbeiten. 
•  mžourat, přimhouřit oči •  blinzeln 
•  Mžoural jsem na zářící hvězdy. •  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. 
•  stát v chumlu •  in einem Pulk stehen 
•  Stáli v hloučku. •  Sie standen in einem Pulk. 
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•  dusit se •  schmoren 
•  Lidé se trápí celé měsíce než aby se na něco 
zeptali. 

•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, anstatt zu fragen. 

•  držet spolu •  zusammenhalten 
•  Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet spolu. •  Ich dachte, wir Bauern müssen zusammenhalten. 

•  potlačit, zadusit •  unterdrücken 
•  Potlačil úsměv. •  Er unterdrückte ein Lächeln. 
•  zamíchat, přimět •  versetzen, anregen 
•  Bulvár to podnítí ke spoustě článků. •  Das würde die Boulevardpresse in einen Rausch von 

 Schlagzeilen versetzen. 
•  míchat •  sich regen 
•  Zavrtěla sebou, když vyklouzl potichoučku z 
postele. 

•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett schlüpfte. 

•  dusat, mašírovat. •  stampfen 
•  Musel jsem ji nechat odkráčet pryč. •  Ich musste sie wegstampfen lassen. 
•  překlenovat •  überbrücken 
•  Nikdo neznal pravdu o domu který byl na obou 
stranách hranice. 

•  Niemand wusste die Wahrheit über das Haus, das an der  
Grenze steht. 

•  bloudit, těkat •  wandern 
•  Její pozornost často utíkala zpět na druhou 
stranu stolu. 

•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück auf die andere  
Seite des Tisches. 

•  odchýlit se •  abweichen 
•  Uvědomil si, že se odchýlil od scénáře. •  Er merkte, dass er vom Drehbuch abgewichen war. 
•  odchýlit se •  abschweifen 
•  Možná se odchylujeme od tématu, ale … •  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, aber ... 
•  uzavřít obchod s •  einen Deal machen 
•  Můžeme s nimi uzavřít obchod? •  Können wir einen Deal mit ihnen machen? 
•  spustit (o muzice) •  loslegen 
•  Kapela spustila. •  Die Band hat losgelegt. 
•  přít se •  kämpfen 
•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo úspěch. •  Sie kämpften damit, herauszufinden, was sie erfolgreich  

machte. 
•  zakopnout, klopýtnout •  stolpern 
•  Buď opatrný. Nezakopni! •  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. 
•  podlehnout, neodolat •  nachgeben 
•  Odolával, ale poté co přišel o docela velkou 
sumu, to vzdal. 

•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine ziemlich 
 große Summe verloren hatte, gab er nach. 

•  trucovat •  schmollen 
•  Trucuje? •  Schmollt er immer noch? 
•  vyvalit se •  stürmen 
•  Vyvalili se ze dveří. •  Sie stürmten aus der Tür. 
•  vyloučit, zavěsit •  ausschließen 
•  Byl vyloučen ze zdravotních důvodů. •  Er wurde aus medizinischen Gründen ausgeschlossen. 
•  přijít na kloub •  durchschauen 
•  Věděl, že tajný systém byl prolomen. •  Er wusste, dass das geheime System durchschaut worden  

war. 
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•  vyměnit •  tauschen 
•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden Grundstücke  
zu tauschen. 

•  odchýlit se •  wechseln 
•  Kličkoval z pruhu do pruhu. •  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. 
•  nasát, vířit •  schlucken 
•  Spolkla dva aspiriny. •  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. 
•  šustění •  Zischen 
•  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satelitů. •  Einen Moment lang hörte ich nur das Zischen von Satelliten. 
•  otočit se •  drehen 

Lekce 06_aktivity_06_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Niemand wusste die Wahrheit über das Haus, 
das an der Grenze steht. 

•  Nikdo neznal pravdu o domu který byl na obou stranách  
hranice. 

•  Er merkte, dass er vom Drehbuch abgewichen 
war. 

•  Uvědomil si, že se odchýlil od scénáře. 

•  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. •  Buď opatrný. Nezakopni! 
•  Kleine blaue Flammen züngelten in die Luft. •  Malé modré plamínky vyprskly do vzduchu. 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. •  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. 

•  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, aber ... •  Možná se odchylujeme od tématu, ale … 

•  Ich musste sie wegstampfen lassen. •  Musel jsem ji nechat odkráčet pryč. 
•  Er wollte sich schon immer die Rechte angeln. •  Vždy chtěl dostat ta práva. 

•  schlabbern •  slintat 
•  Ich dachte, wir Bauern müssen 
zusammenhalten. 

•  Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet spolu. 

•  Es war nur ein 
seltsames,weggeschnapptesWochenende. 

•  Byl to jen další divný útržkovitý víkend 

•  Er ging auf die schwelenden Überreste der 
ehemaligen Werkstatt zu. 

•  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co kdysi byla dílna. 

•  Die Band hat losgelegt. •  Kapela spustila. 
•  Sie stürmten aus der Tür. •  Vyvalili se ze dveří. 
•  Sie standen in einem Pulk. •  Stáli v hloučku. 
•  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell weg. •  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel. 

•  Er sah mich an, als wären mir Federn 
gewachsen. 

•  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří. 

•  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den 
Wind riechen. 

•  Cítil jsem to na sto honů. 

•  Das würde die Boulevardpresse in einen Rausch 
von Schlagzeilen versetzen. 

•  Bulvár to podnítí ke spoustě článků. 

•  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. •  Cákali pivem všude. 
•  Er wurde aus medizinischen Gründen 
ausgeschlossen. 

•  Byl vyloučen ze zdravotních důvodů. 
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•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück auf 
die andere Seite des Tisches. 

•  Její pozornost často utíkala zpět na druhou stranu stolu. 

•  Er wusste, dass das geheime System 
durchschaut worden war. 

•  Věděl, že tajný systém byl prolomen. 

•  Schmollt er immer noch? •  Trucuje? 
•  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. •  Spolkla dva aspiriny. 
•  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. •  Kličkoval z pruhu do pruhu. 
•  Einen Moment lang hörte ich nur das Zischen 
von Satelliten. 

•  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satelitů. 

•  Er unterdrückte ein Lächeln. •  Potlačil úsměv. 
•  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. •  Mžoural jsem na zářící hvězdy. 
•  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer 
gegönnt. 

•  Nakonec jsem za pokoj utratil balík. 

•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden 
Grundstücke zu tauschen. 

•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou pozemků. 

•  Sie kämpften damit, herauszufinden, was sie 
erfolgreich machte. 

•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo úspěch. 

•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, 
anstatt zu fragen. 

•  Lidé se trápí celé měsíce než aby se na něco zeptali. 

•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett 
schlüpfte. 

•  Zavrtěla sebou, když vyklouzl potichoučku z postele. 

•  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs kichern. •  Otočil se, aby uviděl, jak se kluci chichotají. 

•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine 
ziemlich große Summe verloren hatte, gab er 
nach. 

•  Odolával, ale poté co přišel o docela velkou sumu, to vzdal. 

•  Das hat ihn angespornt, noch härter zu 
arbeiten. 

•  To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději. 

•  Können wir einen Deal mit ihnen machen? •  Můžeme s nimi uzavřít obchod? 
•  Mach es, bevor du den Schmutz verschmierst. •  Udělej to předtím, než setřeš špínu. 
•  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. •  Ztěžka klesla na židli. 

Lekce 06_aktivity_06_procvičovací věty_přeložte! 
•  Musel jsem ji nechat odkráčet pryč. •  Ich musste sie wegstampfen lassen. 
•  Udělej to předtím, než setřeš špínu. •  Mach es, bevor du den Schmutz verschmierst. 
•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden Grundstücke  
zu tauschen. 

•  Její pozornost často utíkala zpět na druhou 
stranu stolu. 

•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück auf die andere 
 Seite des Tisches. 

•  Uvědomil si, že se odchýlil od scénáře. •  Er merkte, dass er vom Drehbuch abgewichen war. 
•  Cítil jsem to na sto honů. •  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den Wind riechen. 
•  Mžoural jsem na zářící hvězdy. •  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. 
•  Věděl, že tajný systém byl prolomen. •  Er wusste, dass das geheime System durchschaut worden  

war. 
•  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co kdysi 
byla dílna. 

•  Er ging auf die schwelenden Überreste der ehemaligen  
Werkstatt zu. 
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•  Odolával, ale poté co přišel o docela velkou 
sumu, to vzdal. 

•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine ziemlich große  
Summe verloren hatte, gab er nach. 

•  Nikdo neznal pravdu o domu který byl na obou 
stranách hranice. 

•  Niemand wusste die Wahrheit über das Haus, das an der  
Grenze steht. 

•  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satelitů. •  Einen Moment lang hörte ich nur das Zischen von Satelliten. 
•  Bulvár to podnítí ke spoustě článků. •  Das würde die Boulevardpresse in einen Rausch von  

Schlagzeilen versetzen. 
•  Stáli v hloučku. •  Sie standen in einem Pulk. 
•  Cákali pivem všude. •  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. 
•  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. •  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. 
•  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří. •  Er sah mich an, als wären mir Federn gewachsen. 
•  Byl to jen další divný útržkovitý víkend •  Es war nur ein seltsames,weggeschnapptesWochenende. 
•  Kličkoval z pruhu do pruhu. •  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. 
•  Malé modré plamínky vyprskly do vzduchu. •  Kleine blaue Flammen züngelten in die Luft. 
•  Možná se odchylujeme od tématu, ale … •  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, aber ... 
•  Otočil se, aby uviděl, jak se kluci chichotají. •  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs kichern. 
•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo úspěch. •  Sie kämpften damit, herauszufinden, was sie erfolgreich  

machte. 
•  Byl vyloučen ze zdravotních důvodů. •  Er wurde aus medizinischen Gründen ausgeschlossen. 
•  Vždy chtěl dostat ta práva. •  Er wollte sich schon immer die Rechte angeln. 
•  Buď opatrný. Nezakopni! •  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. 
•  Potlačil úsměv. •  Er unterdrückte ein Lächeln. 
•  Vyvalili se ze dveří. •  Sie stürmten aus der Tür. 
•  Lidé se trápí celé měsíce než aby se na něco 
zeptali. 

•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, anstatt zu fragen. 

•  To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději. •  Das hat ihn angespornt, noch härter zu arbeiten. 
•  Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet spolu. •  Ich dachte, wir Bauern müssen zusammenhalten. 

•  Trucuje? •  Schmollt er immer noch? 
•  Spolkla dva aspiriny. •  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. 
•  Kapela spustila. •  Die Band hat losgelegt. 
•  Zavrtěla sebou, když vyklouzl potichoučku z 
postele. 

•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett schlüpfte. 

•  Ztěžka klesla na židli. •  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. 
•  Můžeme s nimi uzavřít obchod? •  Können wir einen Deal mit ihnen machen? 
•  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel. •  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell weg. 
•  slintat •  schlabbern 
•  Nakonec jsem za pokoj utratil balík. •  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer gegönnt. 
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Lekce 07_aktivity_07_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  hochzerren •  vytrhnout, vyškubnout 
•  in Versuchung führen •  navnadit 
•  auswringen •  vyždímat 
•  stapfen •  plahočit se 
•  spielen •  pohrávat si 
•  verprügeln •  bouchnout, fláknout 
•  zucken •  cukat 
•  sich ziehen •  táhnout se, vléct se 
•  runterkurbeln •  stáhnout 
•  tendieren •  mít tendenci 
•  purzeln •  propadnout, svalit 
•  untergraben •  ohrozit, podminovat 
•  brüllen •  výskat, křičet 
•  in Angriff nehmen •  pustit se do 
•  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken •  uložit do postele 
•  den Sturm überstehen •  přežít bouři 
•  trudeln •  jet ztěžka 
•  im Lotto gewinnen •  vyhrát v loterii 
•  reisen •  vláčet se, potloukat se 
•  Geschwafel •  blábolit, žvanit 
•  in Wellen liegen •  vlnit se 
•  sich sehnen •  toužit, prahnout 
•  weitergehen •  rozvinout 
•  durchkämmen •  pročesávat 
•  gedeihen •  dařit se, prosperovat 
•  sagen •  vydat ze sebe slovo 
•  ärgern •  rozčilovat, štvát 
•  zerren •  škubnout, trhnout 
•  sich durchsetzen •  uvést do chodu 
•  stecken •  vklínit 
•  in Ohnmacht fallen •  omdlévat 
•  schlendern •  valit se 
•  aufplustern •  načechrat 
•  wimmeln •  hemžit, překypovat 
•  zittern •  třást, chvět se 
•  ausführen •  rychle dopravit 
•  übereinstimmen •  shodovat se, souhlasit 
•  kaputtmachen •  zdemolovat 
•  verärgern •  naštvat, dopálit někoho 
•  an Land ziehen •  zchrastit, sehnat 
•  wehen •  zavanout 
•  treten •  šlapat 
•  In dem Raum standen einige Drehstühle. •  V místnosti byly nějaké otočné židle. 
•  zittern •  chvět se 
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•  aufplustern •  načechrat 
•  sich durcharbeiten •  brodit se 

Lekce 07_aktivity_07_slovní zásoba_přeložte! 
•  vyždímat •  auswringen 
•  zchrastit, sehnat •  an Land ziehen 
•  vyhrát v loterii •  im Lotto gewinnen 
•  přežít bouři •  den Sturm überstehen 
•  výskat, křičet •  brüllen 
•  uvést do chodu •  sich durchsetzen 
•  plahočit se •  stapfen 
•  pohrávat si •  spielen 
•  ohrozit, podminovat •  untergraben 
•  naštvat, dopálit někoho •  verärgern 
•  vláčet se, potloukat se •  reisen 
•  vydat ze sebe slovo •  sagen 
•  vlnit se •  in Wellen liegen 
•  šlapat •  treten 
•  načechrat •  aufplustern 
•  rychle dopravit •  ausführen 
•  načechrat •  aufplustern 
•  pustit se do •  in Angriff nehmen 
•  brodit se •  sich durcharbeiten 
•  hemžit, překypovat •  wimmeln 
•  mít tendenci •  tendieren 
•  navnadit •  in Versuchung führen 
•  blábolit, žvanit •  Geschwafel 
•  zavanout •  wehen 
•  táhnout se, vléct se •  sich ziehen 
•  rozčilovat, štvát •  ärgern 
•  shodovat se, souhlasit •  übereinstimmen 
•  propadnout, svalit •  purzeln 
•  pročesávat •  durchkämmen 
•  toužit, prahnout •  sich sehnen 
•  cukat •  zucken 
•  rozvinout •  weitergehen 
•  V místnosti byly nějaké otočné židle. •  In dem Raum standen einige Drehstühle. 
•  uložit do postele •  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken 
•  třást, chvět se •  zittern 
•  chvět se •  zittern 
•  dařit se, prosperovat •  gedeihen 
•  bouchnout, fláknout •  verprügeln 
•  stáhnout •  runterkurbeln 
•  zdemolovat •  kaputtmachen 
•  vklínit •  stecken 
•  valit se •  schlendern 
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•  omdlévat •  in Ohnmacht fallen 
•  škubnout, trhnout •  zerren 
•  jet ztěžka •  trudeln 
•  vytrhnout, vyškubnout •  hochzerren 

Lekce 07_aktivity_07_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  In dem Raum standen einige Drehstühle. •  V místnosti byly nějaké otočné židle. 
•  in Ohnmacht fallen •  omdlévat 
•  Sie wären in Ohnmacht gefallen. •  Byli by omdleli. 
•  in Angriff nehmen •  pustit se do 
•  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu 
nehmen. 

•  Jsme připraveni pustit se do toho problému. 

•  sich durchsetzen •  uvést do chodu 
•  Wenn sich dieses System erst einmal 
durchgesetzt hat, werden die Vorteile 
wahrscheinlich noch stärker zum Tragen kommen. 

•  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho výhody se  
pravděpodobně ještě zvýší. 

•  übereinstimmen •  shodovat se, souhlasit 
•  Alle Rechnungen stimmten überein. •  Všechny účty seděly. 
•  verärgern •  naštvat, dopálit někoho 
•  Sie wollten dich nur verärgern. •  Jen se pokoušeli vás napálit. 
•  wimmeln •  hemžit, překypovat 
•  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. •  Vedla nás po rušné ulici. 
•  in Versuchung führen •  navnadit 
•  Womit kann ich Sie heute Abend in Versuchung 
führen? 

•  Čím vás mohu navnadit dnešní večer? 

•  tendieren •  mít tendenci 
•  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. •  Mají tendenci vydržet mnohem déle. 
•  gedeihen •  dařit se, prosperovat 
•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und 
Olivenbäume gedeihen. 

•  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a mandlovníkům. 

•  verprügeln •  bouchnout, fláknout 
•  Willst du dich verprügeln lassen? •  Říkáš si o facku? 
•  spielen •  pohrávat si 
•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die beiden 
Grundstücke zu tauschen. 

•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou pozemků. 

•  reisen •  vláčet se, potloukat se 
•  Er ist kreuz und quer durch England gereist. •  Potloukal se Anglií tam a zpátky. 
•  kaputtmachen •  zdemolovat 
•  Er wurde von einem rücksichtslosen Stiefvater 
kaputtgemacht. 

•  Byl zničen krutým nevlastním otcem. 

•  durchkämmen •  pročesávat 
•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in denen 
der Fall erwähnt wurde. 

•  Pročesal jsem všechny noviny, které ten případ zmiňují. 

•  treten •  šlapat 
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•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als 
anderen auf die Füße zu treten. 

•  Cítil, že není nic trapnějšího, než šlapat lidem na nohy. 

•  zittern •  třást, chvět se 
•  Er kam zitternd zurück. •  Vrátil se chvějící. 
•  schlendern •  valit se 
•  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. •  Nahrnuli jsme se do restaurace. 
•  stapfen •  plahočit se 
•  Sie stapften im Regen herum. •  Plahočili se v dešti. 
•  trudeln •  jet ztěžka 
•  Das Auto trudelte die Straße hinunter. •  Auto se ztěžka táhlo ulící. 
•  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken •  uložit do postele 
•  Ich habe mich ins Bett verzogen. •  Byl jsem uložený v posteli. 
•  zerren •  škubnout, trhnout 
•  Sie zerrte fest an meiner Jacke. •  Zatahala mě silně za bundu. 
•  purzeln •  propadnout, svalit 
•  Die Versicherungspreise purzeln. •  Ceny pojištění se propadají. 
•  zucken •  cukat 
•  Meine Finger haben gezuckt. •  Prsty mi cukaly. 
•  untergraben •  ohrozit, podminovat 
•  Er riskiert, den Friedensprozess zu untergraben. •  Hrozilo, že to ohrozí mírový proces. 

•  in Wellen liegen •  vlnit se 
•  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir sehen 
konnten. 

•  Stromy se vlnily co jsme jen dohlédli. 

•  weitergehen •  rozvinout 
•  Wie soll das weitergehen? •  Jak se tohle rozvine? 
•  sagen •  vydat ze sebe slovo 
•  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was er 
gesagt hat. 

•  Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe vypouštěl. 

•  ärgern •  rozčilovat, štvát 
•  Warum ist das so ärgerlich? •  Proč je to tak naštvávací? 
•  sich durcharbeiten •  brodit se 
•  Ich musste in einer Stunde den Text 
durcharbeiten. 

•  Musel jsem se prokousat textem během hodiny. 

•  Geschwafel •  blábolit, žvanit 
•  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. •  Přestaň žvanit a přejdi k věci. 

•  wehen •  zavanout 
•  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die 
Kirche. 

•  Sladká vůně svíček se linula kostelem. 

•  an Land ziehen •  zchrastit, sehnat 
•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses 
fantastische Geschäft an Land ziehen konnte. 

•  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila ten skvělý obchod. 

•  sich ziehen •  táhnout se, vléct se 
•  Als der Winter sich zog... •  Jak se zima vlekla … 
•  den Sturm überstehen •  přežít bouři 
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•  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es 
geschafft, den Sturm zu überstehen. 

•  S pomocí vlády se nám podařilo přežít bouři. 

•  stecken •  vklínit 
•  Sie hat versucht, den Daumen in den Umschlag 
zu stecken. 

•  Pokoušela se nacpat palec do obálky 

•  ausführen •  rychle dopravit 
•  Ich habe sie in eines ihrer Lieblingsrestaurants 
ausgeführt. 

•  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích oblíbených restaurací. 

•  brüllen •  výskat, křičet 
•  Sie haben es alle mit einer Stimme gebrüllt. •  Všichni jednohlasně vykřikli. 
•  im Lotto gewinnen •  vyhrát v loterii 
•  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto gewonnen. •  Vypadala, jako by vyhrála v loterii. 
•  runterkurbeln •  stáhnout 
•  Er kurbelte das Fenster runter. •  Stáhl okno (v autě). 
•  zittern •  chvět se 
•  Ihre Stimme zitterte. •  Její hlas se chvěl. 
•  auswringen •  vyždímat 
•  Ich wollte das Wasser aus meinen tropfenden 
Kleidern auswringen. 

•  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých kapajících šatů. 

•  hochzerren •  vytrhnout, vyškubnout 
•  Sie haben ihn an den Schultern hochgezerrt. •  Trhli mu rameny. 
•  sich sehnen •  toužit, prahnout 
•  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. •  Toužila po tom, aby mohla létat. 
•  aufplustern •  načechrat 
•  aufplustern •  načechrat 
•  Ich plusterte mein Kissen auf. •  Načechral jsem polštář. 
•  Schein •  zjev 

Lekce 07_aktivity_07_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  V místnosti byly nějaké otočné židle. •  In dem Raum standen einige Drehstühle. 
•  omdlévat •  in Ohnmacht fallen 
•  Byli by omdleli. •  Sie wären in Ohnmacht gefallen. 
•  pustit se do •  in Angriff nehmen 
•  Jsme připraveni pustit se do toho problému. •  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu nehmen. 
•  uvést do chodu •  sich durchsetzen 
•  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho výhody 
se pravděpodobně ještě zvýší. 

•  Wenn sich dieses System erst einmal durchgesetzt hat, werden die 
Vorteile wahrscheinlich noch stärker zum Tragen kommen. 

•  shodovat se, souhlasit •  übereinstimmen 
•  Všechny účty seděly. •  Alle Rechnungen stimmten überein. 
•  naštvat, dopálit někoho •  verärgern 
•  Jen se pokoušeli vás napálit. •  Sie wollten dich nur verärgern. 
•  hemžit, překypovat •  wimmeln 
•  Vedla nás po rušné ulici. •  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. 
•  navnadit •  in Versuchung führen 
•  Čím vás mohu navnadit dnešní večer? •  Womit kann ich Sie heute Abend in Versuchung führen? 
•  mít tendenci •  tendieren 
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•  Mají tendenci vydržet mnohem déle. •  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. 
•  dařit se, prosperovat •  gedeihen 
•  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a 
mandlovníkům. 

•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und Olivenbäume gedeihen. 

•  bouchnout, fláknout •  verprügeln 
•  Říkáš si o facku? •  Willst du dich verprügeln lassen? 
•  pohrávat si •  spielen 
•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die beiden Grundstücke  
zu tauschen. 

•  vláčet se, potloukat se •  reisen 
•  Potloukal se Anglií tam a zpátky. •  Er ist kreuz und quer durch England gereist. 
•  zdemolovat •  kaputtmachen 
•  Byl zničen krutým nevlastním otcem. •  Er wurde von einem rücksichtslosen Stiefvater  

kaputtgemacht. 
•  pročesávat •  durchkämmen 
•  Pročesal jsem všechny noviny, které ten případ 
zmiňují. 

•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in denen der Fall  
erwähnt wurde. 

•  šlapat •  treten 
•  Cítil, že není nic trapnějšího, než šlapat lidem na 
nohy. 

•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als anderen  
auf die Füße zu treten. 

•  třást, chvět se •  zittern 
•  Vrátil se chvějící. •  Er kam zitternd zurück. 
•  valit se •  schlendern 
•  Nahrnuli jsme se do restaurace. •  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. 
•  plahočit se •  stapfen 
•  Plahočili se v dešti. •  Sie stapften im Regen herum. 
•  jet ztěžka •  trudeln 
•  Auto se ztěžka táhlo ulící. •  Das Auto trudelte die Straße hinunter. 
•  uložit do postele •  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken 
•  Byl jsem uložený v posteli. •  Ich habe mich ins Bett verzogen. 
•  škubnout, trhnout •  zerren 
•  Zatahala mě silně za bundu. •  Sie zerrte fest an meiner Jacke. 
•  propadnout, svalit •  purzeln 
•  Ceny pojištění se propadají. •  Die Versicherungspreise purzeln. 
•  cukat •  zucken 
•  Prsty mi cukaly. •  Meine Finger haben gezuckt. 
•  ohrozit, podminovat •  untergraben 
•  Hrozilo, že to ohrozí mírový proces. •  Er riskiert, den Friedensprozess zu untergraben. 
•  vlnit se •  in Wellen liegen 
•  Stromy se vlnily co jsme jen dohlédli. •  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir sehen konnten. 
•  rozvinout •  weitergehen 
•  Jak se tohle rozvine? •  Wie soll das weitergehen? 
•  vydat ze sebe slovo •  sagen 
•  Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe 
vypouštěl. 

•  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was er gesagt hat. 

•  rozčilovat, štvát •  ärgern 
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•  Proč je to tak naštvávací? •  Warum ist das so ärgerlich? 
•  brodit se •  sich durcharbeiten 
•  Musel jsem se prokousat textem během 
hodiny. 

•  Ich musste in einer Stunde den Text durcharbeiten. 

•  blábolit, žvanit •  Geschwafel 
•  Přestaň žvanit a přejdi k věci. •  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. 
•  zavanout •  wehen 
•  Sladká vůně svíček se linula kostelem. •  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die Kirche. 
•  zchrastit, sehnat •  an Land ziehen 
•  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila ten 
skvělý obchod. 

•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses fantastische  
Geschäft an Land ziehen konnte. 

•  táhnout se, vléct se •  sich ziehen 
•  Jak se zima vlekla … •  Als der Winter sich zog... 
•  přežít bouři •  den Sturm überstehen 
•  S pomocí vlády se nám podařilo přežít bouři. •  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es geschafft,  

den Sturm zu überstehen. 
•  vklínit •  stecken 
•  Pokoušela se nacpat palec do obálky •  Sie hat versucht, den Daumen in den Umschlag zu stecken. 
•  rychle dopravit •  ausführen 
•  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích 
oblíbených restaurací. 

•  Ich habe sie in eines ihrer Lieblingsrestaurants ausgeführt. 

•  výskat, křičet •  brüllen 
•  Všichni jednohlasně vykřikli. •  Sie haben es alle mit einer Stimme gebrüllt. 
•  vyhrát v loterii •  im Lotto gewinnen 
•  Vypadala, jako by vyhrála v loterii. •  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto gewonnen. 
•  stáhnout •  runterkurbeln 
•  Stáhl okno (v autě). •  Er kurbelte das Fenster runter. 
•  chvět se •  zittern 
•  Její hlas se chvěl. •  Ihre Stimme zitterte. 
•  vyždímat •  auswringen 
•  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých kapajících 
šatů. 

•  Ich wollte das Wasser aus meinen tropfenden Kleidern  
auswringen. 

•  vytrhnout, vyškubnout •  hochzerren 
•  Trhli mu rameny. •  Sie haben ihn an den Schultern hochgezerrt. 
•  toužit, prahnout •  sich sehnen 
•  Toužila po tom, aby mohla létat. •  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. 
•  načechrat •  aufplustern 
•  načechrat •  aufplustern 
•  Načechral jsem polštář. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  zjev •  Schein 

Lekce 07_aktivity_07_procvičovací věty 
•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die beiden 
Grundstücke zu tauschen. 

•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou pozemků. 

•  Die Versicherungspreise purzeln. •  Ceny pojištění se propadají. 
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•  Ich musste in einer Stunde den Text 
durcharbeiten. 

•  Musel jsem se prokousat textem během hodiny. 

•  Sie stapften im Regen herum. •  Plahočili se v dešti. 
•  drehen •  otočit se 
•  Als der Winter sich zog... •  Jak se zima vlekla … 
•  Warum ist das so ärgerlich? •  Proč je to tak naštvávací? 
•  Ihre Stimme zitterte. •  Její hlas se chvěl. 
•  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. •  Přestaň žvanit a přejdi k věci. 

•  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. •  Mají tendenci vydržet mnohem déle. 
•  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir sehen 
konnten. 

•  Stromy se vlnily co jsme jen dohlédli. 

•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als 
anderen auf die Füße zu treten. 

•  Cítil, že není nic trapnějšího, než šlapat lidem na nohy. 

•  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto gewonnen. •  Vypadala, jako by vyhrála v loterii. 
•  Er wurde von einem rücksichtslosen Stiefvater 
kaputtgemacht. 

•  Byl zničen krutým nevlastním otcem. 

•  Wenn sich dieses System erst einmal 
durchgesetzt hat, werden die Vorteile 
wahrscheinlich noch stärker zum Tragen kommen. 

•  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho výhody se  
pravděpodobně ještě zvýší. 

•  Das Auto trudelte die Straße hinunter. •  Auto se ztěžka táhlo ulící. 
•  Sie haben es alle mit einer Stimme gebrüllt. •  Všichni jednohlasně vykřikli. 
•  Sie haben ihn an den Schultern hochgezerrt. •  Trhli mu rameny. 
•  Er kurbelte das Fenster runter. •  Stáhl okno (v autě). 
•  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. •  Vedla nás po rušné ulici. 
•  Er kam zitternd zurück. •  Vrátil se chvějící. 
•  Ich wollte das Wasser aus meinen tropfenden 
Kleidern auswringen. 

•  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých kapajících šatů. 

•  Meine Finger haben gezuckt. •  Prsty mi cukaly. 
•  Willst du dich verprügeln lassen? •  Říkáš si o facku? 
•  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu 
nehmen. 

•  Jsme připraveni pustit se do toho problému. 

•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und 
Olivenbäume gedeihen. 

•  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a mandlovníkům. 

•  Sie wären in Ohnmacht gefallen. •  Byli by omdleli. 
•  Er ist kreuz und quer durch England gereist. •  Potloukal se Anglií tam a zpátky. 
•  Sie hat versucht, den Daumen in den Umschlag 
zu stecken. 

•  Pokoušela se nacpat palec do obálky 

•  Ich habe sie in eines ihrer Lieblingsrestaurants 
ausgeführt. 

•  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích oblíbených restaurací. 

•  Ich habe mich ins Bett verzogen. •  Byl jsem uložený v posteli. 
•  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. •  Toužila po tom, aby mohla létat. 
•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in denen 
der Fall erwähnt wurde. 

•  Pročesal jsem všechny noviny, které ten případ zmiňují. 
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•  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es 
geschafft, den Sturm zu überstehen. 

•  S pomocí vlády se nám podařilo přežít bouři. 

•  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die 
Kirche. 

•  Sladká vůně svíček se linula kostelem. 

•  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was er 
gesagt hat. 

•  Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe vypouštěl. 

•  Sie zerrte fest an meiner Jacke. •  Zatahala mě silně za bundu. 
•  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. •  Nahrnuli jsme se do restaurace. 
•  Er riskiert, den Friedensprozess zu untergraben. •  Hrozilo, že to ohrozí mírový proces. 

•  Womit kann ich Sie heute Abend in Versuchung 
führen? 

•  Čím vás mohu navnadit dnešní večer? 

•  Alle Rechnungen stimmten überein. •  Všechny účty seděly. 
•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses 
fantastische Geschäft an Land ziehen konnte. 

•  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila ten skvělý obchod. 

•  Wie soll das weitergehen? •  Jak se tohle rozvine? 
•  Ich plusterte mein Kissen auf. •  Načechral jsem polštář. 
•  Sie wollten dich nur verärgern. •  Jen se pokoušeli vás napálit. 

Lekce 07_aktivity_07_procvičovací věty_přeložte! 
•  Ceny pojištění se propadají. •  Die Versicherungspreise purzeln. 
•  Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe 
vypouštěl. 

•  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was er gesagt hat. 

•  Musel jsem se prokousat textem během 
hodiny. 

•  Ich musste in einer Stunde den Text durcharbeiten. 

•  Plahočili se v dešti. •  Sie stapften im Regen herum. 
•  Toužila po tom, aby mohla létat. •  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. 
•  Nahrnuli jsme se do restaurace. •  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. 
•  Načechral jsem polštář. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  Říkáš si o facku? •  Willst du dich verprügeln lassen? 
•  Stáhl okno (v autě). •  Er kurbelte das Fenster runter. 
•  Pokoušela se nacpat palec do obálky •  Sie hat versucht, den Daumen in den Umschlag zu stecken. 
•  Sladká vůně svíček se linula kostelem. •  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die Kirche. 
•  Všechny účty seděly. •  Alle Rechnungen stimmten überein. 
•  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích 
oblíbených restaurací. 

•  Ich habe sie in eines ihrer Lieblingsrestaurants ausgeführt. 

•  Přestaň žvanit a přejdi k věci. •  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. 
•  Čím vás mohu navnadit dnešní večer? •  Womit kann ich Sie heute Abend in Versuchung führen? 
•  Auto se ztěžka táhlo ulící. •  Das Auto trudelte die Straße hinunter. 
•  Byl zničen krutým nevlastním otcem. •  Er wurde von einem rücksichtslosen Stiefvater 

 kaputtgemacht. 
•  Její hlas se chvěl. •  Ihre Stimme zitterte. 
•  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila ten 
skvělý obchod. 

•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses fantastische  
Geschäft an Land ziehen konnte. 

•  Trhli mu rameny. •  Sie haben ihn an den Schultern hochgezerrt. 
•  Mají tendenci vydržet mnohem déle. •  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. 
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•  Proč je to tak naštvávací? •  Warum ist das so ärgerlich? 
•  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých kapajících 
šatů. 

•  Ich wollte das Wasser aus meinen tropfenden Kleidern  
auswringen. 

•  Vypadala, jako by vyhrála v loterii. •  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto gewonnen. 
•  Byl jsem uložený v posteli. •  Ich habe mich ins Bett verzogen. 
•  Hrozilo, že to ohrozí mírový proces. •  Er riskiert, den Friedensprozess zu untergraben. 
•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die beiden Grundstücke  
zu tauschen. 

•  Jak se zima vlekla … •  Als der Winter sich zog... 
•  Potloukal se Anglií tam a zpátky. •  Er ist kreuz und quer durch England gereist. 
•  Jen se pokoušeli vás napálit. •  Sie wollten dich nur verärgern. 
•  Byli by omdleli. •  Sie wären in Ohnmacht gefallen. 
•  Prsty mi cukaly. •  Meine Finger haben gezuckt. 
•  Jsme připraveni pustit se do toho problému. •  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu nehmen. 
•  Vedla nás po rušné ulici. •  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. 
•  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a 
mandlovníkům. 

•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und Olivenbäume gedeihen. 

•  Jak se tohle rozvine? •  Wie soll das weitergehen? 
•  Pročesal jsem všechny noviny, které ten případ 
zmiňují. 

•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in denen der Fall  
erwähnt wurde. 

•  Vrátil se chvějící. •  Er kam zitternd zurück. 
•  Stromy se vlnily co jsme jen dohlédli. •  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir sehen konnten. 
•  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho výhody 
se pravděpodobně ještě zvýší. 

•  Wenn sich dieses System erst einmal durchgesetzt hat,  
werden die Vorteile wahrscheinlich noch stärker zum  
Tragen kommen. 

•  Cítil, že není nic trapnějšího, než šlapat lidem na 
nohy. 

•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als anderen  
auf die Füße zu treten. 

•  otočit se •  drehen 
•  Zatahala mě silně za bundu. •  Sie zerrte fest an meiner Jacke. 
•  Všichni jednohlasně vykřikli. •  Sie haben es alle mit einer Stimme gebrüllt. 
•  S pomocí vlády se nám podařilo přežít bouři. •  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es geschafft,  

den Sturm zu überstehen. 
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Lekce 08_prislovi_idiomy_01_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  Schein •  zjev 
•  sich loben •  chválit se 
•  Busch •  keř 
•  fallen •  padat 
•  Gewinn •  zisk 
•  halb fertig •  napůl hotovo 
•  überqueren •  překročit 
•  ein Heidengeld kosten •  stát hromadu peněz 
•  Leid •  smutek 
•  zu einem Ende kommen •  skončit 
•  verbrannt •  spálený 
•  erlaubt •  fér 
•  kaputt •  švorc, rozbitý 
•  bellen •  štěkat 
•  Korb •  košík 
•  herumgehen •  jít kolem 
•  Glashaus •  skleník 
•  Wenn ich es mir recht überlege •  když se nad tím tak zamyslíme 
•  erbaut •  postaven 
•  gebissen •  pokousaný 
•  Neugier •  zvědavost 
•  Karren •  vozík 
•  erlaubt •  fér 
•  Bettler •  ožebračit 
•  tun wie sie tun •  dělej jako oni 
•  am dunkelsten •  nejtemněji 
•  Verachtung •  opovržení, pohrdání 
•  Segen •  blaženost 
•  Wald •  les 
•  schuldig wie die Sünde selbst •  vinen jako hřích 
•  um den heißen Brei herumreden •  chodit kolem horké kaše 
•  Heu •  seno 
•  Kreisring •  kobliha 
•  Einband •  obal 
•  glänzen •  třpytit se 
•  Betrachter •  divák, pozorovatel 
•  jemanden auf seiner Seite haben •  mít někoho na něčí straně 
•  ein Haar in der Suppe •  zádrhel, liška v kurníku 
•  Zaun •  plot 
•  auf dem Holzweg sein •  plakat na špatném hrobě 
•  erwarten •  očekávat, předpokládat 
•  Der Schein trügt. •  Zdání klame. 
•  ungezwungen •  v klidu 
•  blasen •  foukat, vanout 
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•  Ehrlichkeit •  poctivost 
•  tief •  hluboký 
•  Gunst •  favorizovat, upřednostňovat 

Lekce 08_prislovi_idiomy_01_slovní zásoba_přeložte! 
•  keř •  Busch 
•  postaven •  erbaut 
•  les •  Wald 
•  plot •  Zaun 
•  seno •  Heu 
•  v klidu •  ungezwungen 
•  dělej jako oni •  tun wie sie tun 
•  zisk •  Gewinn 
•  chodit kolem horké kaše •  um den heißen Brei herumreden 
•  opovržení, pohrdání •  Verachtung 
•  fér •  erlaubt 
•  napůl hotovo •  halb fertig 
•  mít někoho na něčí straně •  jemanden auf seiner Seite haben 
•  plakat na špatném hrobě •  auf dem Holzweg sein 
•  stát hromadu peněz •  ein Heidengeld kosten 
•  spálený •  verbrannt 
•  obal •  Einband 
•  chválit se •  sich loben 
•  fér •  erlaubt 
•  nejtemněji •  am dunkelsten 
•  foukat, vanout •  blasen 
•  zádrhel, liška v kurníku •  ein Haar in der Suppe 
•  třpytit se •  glänzen 
•  překročit •  überqueren 
•  smutek •  Leid 
•  švorc, rozbitý •  kaputt 
•  hluboký •  tief 
•  Zdání klame. •  Der Schein trügt. 
•  blaženost •  Segen 
•  pokousaný •  gebissen 
•  zvědavost •  Neugier 
•  skleník •  Glashaus 
•  očekávat, předpokládat •  erwarten 
•  favorizovat, upřednostňovat •  Gunst 
•  zjev •  Schein 
•  divák, pozorovatel •  Betrachter 
•  poctivost •  Ehrlichkeit 
•  košík •  Korb 
•  jít kolem •  herumgehen 
•  vinen jako hřích •  schuldig wie die Sünde selbst 
•  padat •  fallen 
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•  kobliha •  Kreisring 
•  skončit •  zu einem Ende kommen 
•  štěkat •  bellen 
•  ožebračit •  Bettler 
•  vozík •  Karren 
•  když se nad tím tak zamyslíme •  Wenn ich es mir recht überlege 

Lekce 08_prislovi_idiomy_01_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Schein •  zjev 
•  Der Schein trügt. •  Zdání klame. 
•  schuldig wie die Sünde selbst •  vinen jako hřích 
•  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde selbst. •  Prohlásil, že je absolutně vinen. 

•  ungezwungen •  v klidu 
•  Wie gewonnen, so zerronnen. •  Lehce nabyl, lehce pozbyl. 
•  bellen •  štěkat 
•  Hunde, die bellen, beißen nicht. •  Pes, který štěká, nekouše. 
•  auf dem Holzweg sein •  plakat na špatném hrobě 
•  Korb •  košík 
•  Setz nicht alles auf eine Karte. •  Nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku. 

 Nevsázej vše na jednu kartu. 
•  um den heißen Brei herumreden •  chodit kolem horké kaše 
•  Du wirst nicht um den heißen Brei herumreden. •  Nebudeš chodit kolem horké kaše 

•  Bettler •  ožebračit 
•  Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler 
reiten. 

•  Slibem neurazíš. Kdyby byly v zadku ryby … 

•  Betrachter •  divák, pozorovatel 
•  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. •  Krása je individuální 
•  gebissen •  pokousaný 
•  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. •  Kdo se jednou spálí, nevěří. 
•  Segen •  blaženost 
•  Unwissenheit ist ein Segen. •  Blažená nevědomost 
•  blasen •  foukat, vanout 
•  Eigenlob stinkt! •  Nepřisvojuj si všechny zásluhy. 
•  sich loben •  chválit se 
•  Ganz ohne Eigenlob ... •  Aniž bych se chválil … 
•  kaputt •  švorc, rozbitý 
•  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es 
nicht. 

•  Není li to pokažené, nespravuj to,  

•  erbaut •  postaven 
•  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. •  Všechno chce svůj čas 
•  verbrannt •  spálený 
•  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in 
Flammen stehen können. 

•  Kdo si hraje s ohněm, spálí se. 

•  Busch •  keř 
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•  Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube 
auf dem Dach. 

•  Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 

•  Karren •  vozík 
•  Spann den Karren nicht vor das Pferd. •  Pěkně popořadě. 
•  Wenn ich es mir recht überlege •  když se nad tím tak zamyslíme 
•  Wenn ich es mir recht überlege, kann es nur 
einen Weg geben. 

•  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom jedna cesta. 

•  zu einem Ende kommen •  skončit 
•  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. •  Všechno dobré jednou končí. 
•  Verachtung •  opovržení, pohrdání 
•  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. •  Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí. 
•  ein Heidengeld kosten •  stát hromadu peněz 
•  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. •  Muselo to stát fůru peněz. 
•  Einband •  obal 
•  Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. •  Nesuď knihu podle obalu. 

•  überqueren •  překročit 
•  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. •  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. 
•  Neugier •  zvědavost 
•  Neugier ist der Katze Tod. •  Kdo je zvědavý, bude brzy starý. 
•  am dunkelsten •  nejtemněji 
•  Vor dem Morgengrauen ist es immer am 
dunkelsten. 

•  Zase bude líp. 

•  tief •  hluboký 
•  Stille Wasser sind tief. •  Tichá voda břehy mele. 
•  tun wie sie tun •  dělej jako oni 
•  Andere Länder, andere Sitten. •  Nevybočuj z řady. 
•  Kreisring •  kobliha 
•  Achte auf den Kreisring und nicht auf das Loch. •  Soustřeď se na to podstatné. 

•  erwarten •  očekávat, předpokládat 
•  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. •  Doufej v to nejlepší a připrav se na to nejhorší. 
•  erlaubt •  fér 
•  erlaubt •  fér 
•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. •  V lásce a válce je vše dovoleno. 
•  fallen •  padat 
•  Man muss genauso oft aufstehen, wie man 
hinfällt. 

•  Po každé ráně se zvedni. 

•  Gunst •  favorizovat, upřednostňovat 
•  Wer wagt, gewinnt. •  Odvážnému štěstí přeje. 
•  Zaun •  plot 
•  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist 
immer grüner. 

•  Tráva je zelenější na opačné straně plotu. 

•  ein Haar in der Suppe •  zádrhel, liška v kurníku 
•  Es gibt da ein Haar in der Suppe. •  Je v tom zádrhel. 
•  Wald •  les 
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•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht 
übersehen. 

•  Pro stromy nevidí les. 

•  Gewinn •  zisk 
•  Ohne Fleiß kein Preis. •  Bez práce nejsou koláče. 
•  Glashaus •  skleník 
•  Wirf keine Steine in einem Glashaus. •  Neházej kameny ve skleníku. 
•  glänzen •  třpytit se 
•  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. •  Není všechno zlato co se třpytí. 
•  herumgehen •  jít kolem 
•  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es 
heraus. 

•  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá 

•  Leid •  smutek 
•  Geteiltes Leid, halbes Leid. •  Sdílená bolest poloviční bolest. 
•  halb fertig •  napůl hotovo 
•  Gut begonnen ist halb gewonnen. •  S chutí do toho a půl je hotovo. 
•  jemanden auf seiner Seite haben •  mít někoho na něčí straně 
•  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf seiner 
Seite zu haben. 

•  Má štěstí, že jsi na jeho straně. 

•  Heu •  seno 
•  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. •  Kuj železo, dokud je žhavé. 
•  Ehrlichkeit •  poctivost 
•  Ehrlichkeit ist die beste Politik. •  S poctivostí nejdál dojdeš. 
•  kauen •  žvýkat 

Lekce 08_prislovi_idiomy_01_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  zjev •  Schein 
•  Zdání klame. •  Der Schein trügt. 
•  vinen jako hřích •  schuldig wie die Sünde selbst 
•  Prohlásil, že je absolutně vinen. •  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde selbst. 
•  v klidu •  ungezwungen 
•  Lehce nabyl, lehce pozbyl. •  Wie gewonnen, so zerronnen. 
•  štěkat •  bellen 
•  Pes, který štěká, nekouše. •  Hunde, die bellen, beißen nicht. 
•  plakat na špatném hrobě •  auf dem Holzweg sein 
•  košík •  Korb 
•  Nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku. 
Nevsázej vše na jednu kartu. 

•  Setz nicht alles auf eine Karte. 

•  chodit kolem horké kaše •  um den heißen Brei herumreden 
•  Nebudeš chodit kolem horké kaše •  Du wirst nicht um den heißen Brei herumreden. 
•  ožebračit •  Bettler 
•  Slibem neurazíš. Kdyby byly v zadku ryby … •  Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler reiten. 
•  divák, pozorovatel •  Betrachter 
•  Krása je individuální •  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. 
•  pokousaný •  gebissen 
•  Kdo se jednou spálí, nevěří. •  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. 
•  blaženost •  Segen 
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•  Blažená nevědomost •  Unwissenheit ist ein Segen. 
•  foukat, vanout •  blasen 
•  Nepřisvojuj si všechny zásluhy. •  Eigenlob stinkt! 
•  chválit se •  sich loben 
•  Aniž bych se chválil … •  Ganz ohne Eigenlob ... 
•  švorc, rozbitý •  kaputt 
•  Není li to pokažené, nespravuj to,  •  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es nicht. 
•  postaven •  erbaut 
•  Všechno chce svůj čas •  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. 
•  spálený •  verbrannt 
•  Kdo si hraje s ohněm, spálí se. •  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in Flammen stehen 

 können. 
•  keř •  Busch 
•  Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. •  Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. 
•  vozík •  Karren 
•  Pěkně popořadě. •  Spann den Karren nicht vor das Pferd. 
•  když se nad tím tak zamyslíme •  Wenn ich es mir recht überlege 
•  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom jedna 
cesta. 

•  Wenn ich es mir recht überlege, kann es nur  
einen Weg geben. 

•  skončit •  zu einem Ende kommen 
•  Všechno dobré jednou končí. •  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. 
•  opovržení, pohrdání •  Verachtung 
•  Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí. •  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. 
•  stát hromadu peněz •  ein Heidengeld kosten 
•  Muselo to stát fůru peněz. •  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. 
•  obal •  Einband 
•  Nesuď knihu podle obalu. •  Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. 
•  překročit •  überqueren 
•  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. •  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. 
•  zvědavost •  Neugier 
•  Kdo je zvědavý, bude brzy starý. •  Neugier ist der Katze Tod. 
•  nejtemněji •  am dunkelsten 
•  Zase bude líp. •  Vor dem Morgengrauen ist es immer am dunkelsten. 
•  hluboký •  tief 
•  Tichá voda břehy mele. •  Stille Wasser sind tief. 
•  dělej jako oni •  tun wie sie tun 
•  Nevybočuj z řady. •  Andere Länder, andere Sitten. 
•  kobliha •  Kreisring 
•  Soustřeď se na to podstatné. •  Achte auf den Kreisring und nicht auf das Loch. 
•  očekávat, předpokládat •  erwarten 
•  Doufej v to nejlepší a připrav se na to nejhorší. •  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. 

•  fér •  erlaubt 
•  fér •  erlaubt 
•  V lásce a válce je vše dovoleno. •  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. 
•  padat •  fallen 
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•  Po každé ráně se zvedni. •  Man muss genauso oft aufstehen, wie man hinfällt. 
•  favorizovat, upřednostňovat •  Gunst 
•  Odvážnému štěstí přeje. •  Wer wagt, gewinnt. 
•  plot •  Zaun 
•  Tráva je zelenější na opačné straně plotu. •  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. 
•  zádrhel, liška v kurníku •  ein Haar in der Suppe 
•  Je v tom zádrhel. •  Es gibt da ein Haar in der Suppe. 
•  les •  Wald 
•  Pro stromy nevidí les. •  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht übersehen. 
•  zisk •  Gewinn 
•  Bez práce nejsou koláče. •  Ohne Fleiß kein Preis. 
•  skleník •  Glashaus 
•  Neházej kameny ve skleníku. •  Wirf keine Steine in einem Glashaus. 
•  třpytit se •  glänzen 
•  Není všechno zlato co se třpytí. •  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 
•  jít kolem •  herumgehen 
•  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá •  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. 
•  smutek •  Leid 
•  Sdílená bolest poloviční bolest. •  Geteiltes Leid, halbes Leid. 
•  napůl hotovo •  halb fertig 
•  S chutí do toho a půl je hotovo. •  Gut begonnen ist halb gewonnen. 
•  mít někoho na něčí straně •  jemanden auf seiner Seite haben 
•  Má štěstí, že jsi na jeho straně. •  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf seiner Seite  

zu haben. 
•  seno •  Heu 
•  Kuj železo, dokud je žhavé. •  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. 
•  poctivost •  Ehrlichkeit 
•  S poctivostí nejdál dojdeš. •  Ehrlichkeit ist die beste Politik. 
•  žvýkat •  kauen 

Lekce 08_prislovi_idiomy_01_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. •  Doufej v to nejlepší a připrav se na to nejhorší. 
•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. •  V lásce a válce je vše dovoleno. 
•  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. •  Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí. 
•  Schein •  zjev 
•  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. •  Krása je individuální 
•  Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler 
reiten. 

•  Slibem neurazíš. Kdyby byly v zadku ryby … 

•  Setz nicht alles auf eine Karte. •  Nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku.  
Nevsázej vše na jednu kartu. 

•  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. •  Není všechno zlato co se třpytí. 
•  Ehrlichkeit ist die beste Politik. •  S poctivostí nejdál dojdeš. 
•  Spann den Karren nicht vor das Pferd. •  Pěkně popořadě. 
•  Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. •  Nesuď knihu podle obalu. 

•  Ganz ohne Eigenlob ... •  Aniž bych se chválil … 
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•  Unwissenheit ist ein Segen. •  Blažená nevědomost 
•  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. •  Kdo se jednou spálí, nevěří. 
•  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. •  Všechno chce svůj čas 
•  Neugier ist der Katze Tod. •  Kdo je zvědavý, bude brzy starý. 
•  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. •  Kuj železo, dokud je žhavé. 
•  Wer wagt, gewinnt. •  Odvážnému štěstí přeje. 
•  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. •  Muselo to stát fůru peněz. 
•  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. •  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. 
•  Man muss genauso oft aufstehen, wie man 
hinfällt. 

•  Po každé ráně se zvedni. 

•  Es gibt da ein Haar in der Suppe. •  Je v tom zádrhel. 
•  Andere Länder, andere Sitten. •  Nevybočuj z řady. 
•  Vor dem Morgengrauen ist es immer am 
dunkelsten. 

•  Zase bude líp. 

•  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es 
nicht. 

•  Není li to pokažené, nespravuj to,  

•  Wirf keine Steine in einem Glashaus. •  Neházej kameny ve skleníku. 
•  Du wirst nicht um den heißen Brei herumreden. •  Nebudeš chodit kolem horké kaše 

•  Stille Wasser sind tief. •  Tichá voda břehy mele. 
•  Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube 
auf dem Dach. 

•  Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 

•  Geteiltes Leid, halbes Leid. •  Sdílená bolest poloviční bolest. 
•  Wie gewonnen, so zerronnen. •  Lehce nabyl, lehce pozbyl. 
•  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. •  Všechno dobré jednou končí. 
•  Ohne Fleiß kein Preis. •  Bez práce nejsou koláče. 
•  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde selbst. •  Prohlásil, že je absolutně vinen. 

•  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf seiner 
Seite zu haben. 

•  Má štěstí, že jsi na jeho straně. 

•  Gut begonnen ist halb gewonnen. •  S chutí do toho a půl je hotovo. 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht 
übersehen. 

•  Pro stromy nevidí les. 

•  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es 
heraus. 

•  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá 

•  Hunde, die bellen, beißen nicht. •  Pes, který štěká, nekouše. 
•  Achte auf den Kreisring und nicht auf das Loch. •  Soustřeď se na to podstatné. 

•  Eigenlob stinkt! •  Nepřisvojuj si všechny zásluhy. 
•  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist 
immer grüner. 

•  Tráva je zelenější na opačné straně plotu. 

•  Wenn ich es mir recht überlege, kann es nur 
einen Weg geben. 

•  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom jedna cesta. 

•  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in 
Flammen stehen können. 

•  Kdo si hraje s ohněm, spálí se. 
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Lekce 08_prislovi_idiomy_01_procvičovací věty_přeložte! 
•  Lehce nabyl, lehce pozbyl. •  Wie gewonnen, so zerronnen. 
•  Tichá voda břehy mele. •  Stille Wasser sind tief. 
•  Bez práce nejsou koláče. •  Ohne Fleiß kein Preis. 
•  Tráva je zelenější na opačné straně plotu. •  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. 
•  Není li to pokažené, nespravuj to,  •  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es nicht. 
•  Prohlásil, že je absolutně vinen. •  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde selbst. 
•  Je v tom zádrhel. •  Es gibt da ein Haar in der Suppe. 
•  Doufej v to nejlepší a připrav se na to nejhorší. •  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. 

•  Sdílená bolest poloviční bolest. •  Geteiltes Leid, halbes Leid. 
•  Kdo je zvědavý, bude brzy starý. •  Neugier ist der Katze Tod. 
•  Všechno chce svůj čas •  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. 
•  Slibem neurazíš. Kdyby byly v zadku ryby … •  Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler reiten. 
•  Aniž bych se chválil … •  Ganz ohne Eigenlob ... 
•  Krása je individuální •  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. 
•  Má štěstí, že jsi na jeho straně. •  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf seiner Seite zu haben. 
•  Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. •  Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. 
•  S poctivostí nejdál dojdeš. •  Ehrlichkeit ist die beste Politik. 
•  Kuj železo, dokud je žhavé. •  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. 
•  Muselo to stát fůru peněz. •  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. 
•  Všechno dobré jednou končí. •  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. 
•  S chutí do toho a půl je hotovo. •  Gut begonnen ist halb gewonnen. 
•  Neházej kameny ve skleníku. •  Wirf keine Steine in einem Glashaus. 
•  Nepřisvojuj si všechny zásluhy. •  Eigenlob stinkt! 
•  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá •  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. 
•  Kdo si hraje s ohněm, spálí se. •  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in Flammen stehen  

können. 
•  Kdo se jednou spálí, nevěří. •  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. 
•  Nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku. 
Nevsázej vše na jednu kartu. 

•  Setz nicht alles auf eine Karte. 

•  Není všechno zlato co se třpytí. •  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 
•  Pes, který štěká, nekouše. •  Hunde, die bellen, beißen nicht. 
•  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. •  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. 
•  V lásce a válce je vše dovoleno. •  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. 
•  zjev •  Schein 
•  Odvážnému štěstí přeje. •  Wer wagt, gewinnt. 
•  Po každé ráně se zvedni. •  Man muss genauso oft aufstehen, wie man hinfällt. 
•  Soustřeď se na to podstatné. •  Achte auf den Kreisring und nicht auf das Loch. 
•  Pro stromy nevidí les. •  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht übersehen. 
•  Nevybočuj z řady. •  Andere Länder, andere Sitten. 
•  Zase bude líp. •  Vor dem Morgengrauen ist es immer am dunkelsten. 
•  Nesuď knihu podle obalu. •  Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. 
•  Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí. •  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. 
•  Pěkně popořadě. •  Spann den Karren nicht vor das Pferd. 
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•  Nebudeš chodit kolem horké kaše •  Du wirst nicht um den heißen Brei herumreden. 
•  Blažená nevědomost •  Unwissenheit ist ein Segen. 
•  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom jedna 
cesta. 

•  Wenn ich es mir recht überlege, kann es nur einen  
Weg geben. 
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Lekce 09_prislovi_idiomy_02_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  Blitz •  blesk 
•  erlaubt •  fér 
•  Zoll •  palec 
•  Stich •  steh 
•  ausbessern •  opravit 
•  Schein •  zjev 
•  ernten •  sklízet 
•  werfen •  hodit 
•  beständig •  stabilní, plynulý 
•  Allzu viel ist ungesund. •  Neber si příliš velké sousto. 
•  verschieben •  odložit v čase 
•  Laib (Brot) •  krajíc 
•  den Sturm überstehen •  přežít bouři 
•  schließen •  zavřít 
•  streiten •  hádat se 
•  Wald •  les 
•  gepflastert •  dlážděný 
•  Nachrichten •  novinky, zprávy 
•  Übung •  cvičení 
•  auf ein andermal verschieben •  odložit něco na později 
•  genügen •  stačit 
•  es ist vorbei •  skončilo to 
•  erlaubt •  fér 
•  Wille •  vůle 
•  rosten •  rez, rezivět 
•  einäugig •  jednooký 
•  Rauch •  kouř 
•  verschütten •  rozlitý 
•  Trick •  trik 
•  wert •  mít hodnotu 
•  Schein •  zjev 
•  Manieren •  způsoby 
•  Stroh •  stéblo, sláma 

•  Streifen •  lemování 
•  Mäuse •  myši 
•  Flut •  příliv 
•  Lachen •  smích 
•  Wurm •  červ 
•  einen Mordsgewinn machen •  udělat terno 
•  Schweigen •  mlčení, ticho 
•  weise •  moudrý 
•  Mittel •  prostředek 
•  mächtig •  mohutný, mocný 
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•  Sicht •  pohled 
•  Glied •  článek 

Lekce 09_prislovi_idiomy_02_slovní zásoba_přeložte! 
•  zavřít •  schließen 
•  hodit •  werfen 
•  krajíc •  Laib (Brot) 
•  udělat terno •  einen Mordsgewinn machen 
•  mohutný, mocný •  mächtig 
•  rozlitý •  verschütten 
•  trik •  Trick 
•  skončilo to •  es ist vorbei 
•  odložit v čase •  verschieben 
•  přežít bouři •  den Sturm überstehen 
•  steh •  Stich 
•  stéblo, sláma •  Stroh 
•  hádat se •  streiten 
•  blesk •  Blitz 
•  myši •  Mäuse 
•  dlážděný •  gepflastert 
•  zjev •  Schein 
•  smích •  Lachen 
•  fér •  erlaubt 
•  článek •  Glied 
•  kouř •  Rauch 
•  opravit •  ausbessern 
•  sklízet •  ernten 
•  stabilní, plynulý •  beständig 
•  mlčení, ticho •  Schweigen 
•  rez, rezivět •  rosten 
•  cvičení •  Übung 
•  prostředek •  Mittel 
•  palec •  Zoll 
•  les •  Wald 
•  lemování •  Streifen 
•  způsoby •  Manieren 
•  vůle •  Wille 
•  zjev •  Schein 
•  stačit •  genügen 
•  odložit něco na později •  auf ein andermal verschieben 
•  příliv •  Flut 
•  novinky, zprávy •  Nachrichten 
•  Neber si příliš velké sousto. •  Allzu viel ist ungesund. 
•  moudrý •  weise 
•  jednooký •  einäugig 
•  mít hodnotu •  wert 



 100 

•  pohled •  Sicht 
•  fér •  erlaubt 
•  červ •  Wurm 

Lekce 09_prislovi_idiomy_02_slovní zásoba a věty 
•  Allzu viel ist ungesund. •  Neber si příliš velké sousto. 
•  Zoll •  palec 
•  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt die 
ganze Hand. 

•  Dej jim prst a vezmou si ruku. 

•  es ist vorbei •  skončilo to 
•  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. •  Není všem dnům konec. 
•  Lachen •  smích 
•  Lachen ist die beste Medizin. •  Smích je nejlepší lékař. 
•  Blitz •  blesk 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen 
Stelle ein. 

•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného místa. 

•  Streifen •  lemování 
•  Wo Schatten ist, ist auch Licht. •  Každý mrak má zlatý okraj. Na všem špatném je něco dobré. 
•  Glied •  článek 
•  Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes 
Glied. 

•  Řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. 

•  Laib (Brot) •  krajíc 
•  Ein halbes Brot ist besser als keins. •  Lepší něco než nic. 
•  einen Mordsgewinn machen •  udělat terno 
•  Auf diese Weise kannst du einen Mordsgewinn 
machen. 

•  Pokud to uděláš, můžeš udělat terno. 

•  Manieren •  způsoby 
•  Manieren machen den Menschen aus. •  Způsoby dělají muže. 
•  Mittel •  prostředek 
•  Der Zweck heiligt die Mittel. •  Účel světí prostředky. 
•  ausbessern •  opravit 
•  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. •  Nikdy není pozdě na nápravu. 
•  Mäuse •  myši 
•  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die 
Mäuse auf dem Tisch. 

•  Kocour je pryč a myši mají pré. 

•  mächtig •  mohutný, mocný 
•  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. •  Slovo je mocnější než meč 
•  Nachrichten •  novinky, zprávy 
•  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. •  Žádné zprávy dobré zprávy. 
•  einäugig •  jednooký 
•  Unter den Blinden ist der Einäugige König. •  Mezi slepými jednooký králem. 
•  gepflastert •  dlážděný 
•  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen 
gepflastert. 

•  Cesta do pekla je lemována dobrými úmysly. 

•  Übung •  cvičení 
•  Übung macht den Meister. •  Cvičení dělá mistra. 
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•  verschieben •  odložit v čase 
•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen. 

•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

•  streiten •  hádat se 
•  Zum Streiten braucht es zwei. •  Na hádku je třeba dvou. 
•  ernten •  sklízet 
•  Wir ernten, was wir säen. •  Jak zaseješ, tak sklidíš. 
•  rosten •  rez, rezivět 
•  Lieber abnutzen als einrosten. •  Lepší se opotřebovat než zrezivět. 
•  schließen •  zavřít 
•  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine 
andere. 

•  Kde se jedny dveře zavřely, jiné se otevírají. 

•  Sicht •  pohled 
•  Aus den Augen, aus dem Sinn. •  Sejde z očí, sejde z mysli. 
•  Schweigen •  mlčení, ticho 
•  Schweigen ist die halbe Zustimmung. •  Mlčení znamená (poloviční) souhlas. 
•  Rauch •  kouř 
•  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. •  Na každém šprochu pravdy trochu. 
•  verschütten •  rozlitý 
•  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht zu 
weinen. 

•  Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. 

•  beständig •  stabilní, plynulý 
•  Gut Ding will Weile haben. •  Nepřepal to na začátku. 
•  Stich •  steh 
•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen. 

•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

•  Stroh •  stéblo, sláma 
•  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden 
Strohhalm. 

•  Tonoucí se stébla chytá. 

•  genügen •  stačit 
•  Es genügt zu sagen, dass ... •  Stačí říct, že… 
•  auf ein andermal verschieben •  odložit něco na později 
•  Darf ich es auf ein andermal verschieben? •  Bude ti vadit, když to udělám později? 
•  werfen •  hodit 
•  Man soll das Kind nicht mit dem Bade 
ausschütten. 

•  Nevylij vaničku i s dítětem. 

•  Flut •  příliv 
•  Die Welt dreht sich weiter. •  Čas na nikoho nečeká. 
•  Trick •  trik 
•  Einem alten Hund sollte man keine neuen 
Tricks beibringen. 

•  Starého psa novým kouskům nenaučíš. 

•  den Sturm überstehen •  přežít bouři 
•  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen sind. •  Některá období je těžké zvládnout. 

•  Wille •  vůle 
•  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. •  Kde je vůle, tam jde všechno. 
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•  weise •  moudrý 
•  Hinterher ist man immer klüger. •  Po bitvě je každý generál. 
•  Wurm •  červ 
•  Der frühe Vogel fängt den Wurm. •  Ranní ptáče dál doskáče. 
•  wert •  mít hodnotu 
•  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. •  Obrázek vydá za tisíc slov. 
•  Wald •  les 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht 
übersehen. 

•  Pro stromy nevidí les. 

•  Aus den Augen, aus dem Sinn. •  Sejde z očí, sejde z mysli. 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen 
Stelle ein. 

•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného místa. 

•  Schein •  zjev 
•  Schein •  zjev 
•  Der Schein trügt. •  Zdání klame. 
•  erlaubt •  fér 
•  erlaubt •  fér 
•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. •  V lásce a válce je vše dovoleno. 
•  Helfer •  pomocník, nohsled 

Lekce 09_prislovi_idiomy_02_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Neber si příliš velké sousto. •  Allzu viel ist ungesund. 
•  palec •  Zoll 
•  Dej jim prst a vezmou si ruku. •  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt die ganze Hand. 
•  skončilo to •  es ist vorbei 
•  Není všem dnům konec. •  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. 
•  smích •  Lachen 
•  Smích je nejlepší lékař. •  Lachen ist die beste Medizin. 
•  blesk •  Blitz 
•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného místa. •  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen Stelle ein. 

•  lemování •  Streifen 
•  Každý mrak má zlatý okraj. Na všem špatném je 
něco dobré. 

•  Wo Schatten ist, ist auch Licht. 

•  článek •  Glied 
•  Řetěz je tak ilný jako jeho nejslabší článek. •  Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. 
•  krajíc •  Laib (Brot) 
•  Lepší něco než nic. •  Ein halbes Brot ist besser als keins. 
•  udělat terno •  einen Mordsgewinn machen 
•  Pokud to uděláš, můžeš udělat terno. •  Auf diese Weise kannst du einen Mordsgewinn machen. 
•  způsoby •  Manieren 
•  Způsoby dělají muže. •  Manieren machen den Menschen aus. 
•  prostředek •  Mittel 
•  Účel světí prostředky. •  Der Zweck heiligt die Mittel. 
•  opravit •  ausbessern 
•  Nikdy není pozdě na nápravu. •  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. 
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•  myši •  Mäuse 
•  Kocour je pryč a myši mají pré. •  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
•  mohutný, mocný •  mächtig 
•  Slovo je mocnější než meč •  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. 
•  novinky, zprávy •  Nachrichten 
•  Žádné zprávy dobré zprávy. •  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. 
•  jednooký •  einäugig 
•  Mezi slepými jednooký králem. •  Unter den Blinden ist der Einäugige König. 
•  dlážděný •  gepflastert 
•  Cesta do pekla je lemována dobrými úmysly. •  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. 
•  cvičení •  Übung 
•  Cvičení dělá mistra. •  Übung macht den Meister. 
•  odložit v čase •  verschieben 
•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. •  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht 

 auf morgen. 
•  hádat se •  streiten 
•  Na hádku je třeba dvou. •  Zum Streiten braucht es zwei. 
•  sklízet •  ernten 
•  Jak zaseješ, tak sklidíš. •  Wir ernten, was wir säen. 
•  rez, rezivět •  rosten 
•  Lepší se opotřebovat než zrezivět. •  Lieber abnutzen als einrosten. 
•  zavřít •  schließen 
•  Kde se jedny dveře zavřely, jiné se otevírají. •  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. 
•  pohled •  Sicht 
•  Sejde z očí, sejde z mysli. •  Aus den Augen, aus dem Sinn. 
•  mlčení, ticho •  Schweigen 
•  Mlčení znamená (poloviční) souhlas. •  Schweigen ist die halbe Zustimmung. 
•  kouř •  Rauch 
•  Na každém šprochu pravdy trochu. •  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. 
•  rozlitý •  verschütten 
•  Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. •  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht zu weinen. 
•  stabilní, plynulý •  beständig 
•  Nepřepal to na začátku. •  Gut Ding will Weile haben. 
•  steh •  Stich 
•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. •  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht 

 auf morgen. 
•  stéblo, sláma •  Stroh 
•  Tonoucí se stébla chytá. •  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden Strohhalm. 
•  stačit •  genügen 
•  Stačí říct, že… •  Es genügt zu sagen, dass ... 
•  odložit něco na později •  auf ein andermal verschieben 
•  Bude ti vadit, když to udělám později? •  Darf ich es auf ein andermal verschieben? 
•  hodit •  werfen 
•  Nevylij vaničku i s dítětem. •  Man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. 
•  příliv •  Flut 
•  Čas na nikoho nečeká. •  Die Welt dreht sich weiter. 
•  trik •  Trick 
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•  Starého psa novým kouskům nenaučíš. •  Einem alten Hund sollte man keine neuen Tricks beibringen. 
•  přežít bouři •  den Sturm überstehen 
•  Některá období je těžké zvládnout. •  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen sind. 
•  vůle •  Wille 
•  Kde je vůle, tam jde všechno. •  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 
•  moudrý •  weise 
•  Po bitvě je každý generál. •  Hinterher ist man immer klüger. 
•  červ •  Wurm 
•  Ranní ptáče dál doskáče. •  Der frühe Vogel fängt den Wurm. 
•  mít hodnotu •  wert 
•  Obrázek vydá za tisíc slov. •  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
•  les •  Wald 
•  Pro stromy nevidí les. •  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht übersehen. 
•  Sejde z očí, sejde z mysli. •  Aus den Augen, aus dem Sinn. 
•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného místa. •  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen Stelle ein. 

•  zjev •  Schein 
•  zjev •  Schein 
•  Zdání klame. •  Der Schein trügt. 
•  fér •  erlaubt 
•  fér •  erlaubt 
•  V lásce a válce je vše dovoleno. •  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. 
•  pomocník, nohsled •  Helfer 

Lekce 09_prislovi_idiomy_02_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Hinterher ist man immer klüger. •  Po bitvě je každý generál. 
•  Der Schein trügt. •  Zdání klame. 
•  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. •  Není všem dnům konec. 
•  Die Welt dreht sich weiter. •  Čas na nikoho nečeká. 
•  Wir ernten, was wir säen. •  Jak zaseješ, tak sklidíš. 
•  Aus den Augen, aus dem Sinn. •  Sejde z očí, sejde z mysli. 
•  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. •  Nikdy není pozdě na nápravu. 
•  kauen •  žvýkat 
•  Wo Schatten ist, ist auch Licht. •  Každý mrak má zlatý okraj. Na všem špatném je něco dobré. 
•  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. •  Kde je vůle, tam jde všechno. 
•  Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes 
Glied. 

•  Řetěz je tak ilný jako jeho nejslabší článek. 

•  Lieber abnutzen als einrosten. •  Lepší se opotřebovat než zrezivět. 
•  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen sind. •  Některá období je těžké zvládnout. 

•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen 
Stelle ein. 

•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného místa. 

•  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. •  Slovo je mocnější než meč 
•  Manieren machen den Menschen aus. •  Způsoby dělají muže. 
•  Darf ich es auf ein andermal verschieben? •  Bude ti vadit, když to udělám později? 
•  Übung macht den Meister. •  Cvičení dělá mistra. 
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•  Ein halbes Brot ist besser als keins. •  Lepší něco než nic. 
•  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. •  Obrázek vydá za tisíc slov. 
•  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt die 
ganze Hand. 

•  Dej jim prst a vezmou si ruku. 

•  Gut Ding will Weile haben. •  Nepřepal to na začátku. 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht 
übersehen. 

•  Pro stromy nevidí les. 

•  Aus den Augen, aus dem Sinn. •  Sejde z očí, sejde z mysli. 
•  Der frühe Vogel fängt den Wurm. •  Ranní ptáče dál doskáče. 
•  Der Zweck heiligt die Mittel. •  Účel světí prostředky. 
•  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die 
Mäuse auf dem Tisch. 

•  Kocour je pryč a myši mají pré. 

•  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden 
Strohhalm. 

•  Tonoucí se stébla chytá. 

•  Unter den Blinden ist der Einäugige König. •  Mezi slepými jednooký králem. 
•  Lachen ist die beste Medizin. •  Smích je nejlepší lékař. 
•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen. 

•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

•  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen 
gepflastert. 

•  Cesta do pekla je lemována dobrými úmysly. 

•  Zum Streiten braucht es zwei. •  Na hádku je třeba dvou. 
•  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine 
andere. 

•  Kde se jedny dveře zavřely, jiné se otevírají. 

•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen. 

•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

•  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht zu 
weinen. 

•  Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. 

•  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. •  Žádné zprávy dobré zprávy. 
•  Es genügt zu sagen, dass ... •  Stačí říct, že… 
•  Einem alten Hund sollte man keine neuen 
Tricks beibringen. 

•  Starého psa novým kouskům nenaučíš. 

•  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. •  Na každém šprochu pravdy trochu. 
•  Man soll das Kind nicht mit dem Bade 
ausschütten. 

•  Nevylij vaničku i s dítětem. 

•  Schweigen ist die halbe Zustimmung. •  Mlčení znamená (poloviční) souhlas. 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen 
Stelle ein. 

•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného místa. 

•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. •  V lásce a válce je vše dovoleno. 
•  Auf diese Weise kannst du einen Mordsgewinn 
machen. 

•  Pokud to uděláš, můžeš udělat terno. 

Lekce 09_prislovi_idiomy_02_procvičovací věty_přeložte! 
•  Tonoucí se stébla chytá. •  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden Strohhalm. 
•  Slovo je mocnější než meč •  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. 
•  Bude ti vadit, když to udělám později? •  Darf ich es auf ein andermal verschieben? 
•  Smích je nejlepší lékař. •  Lachen ist die beste Medizin. 
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•  Ranní ptáče dál doskáče. •  Der frühe Vogel fängt den Wurm. 
•  Pokud to uděláš, můžeš udělat terno. •  Auf diese Weise kannst du einen Mordsgewinn machen. 
•  Na hádku je třeba dvou. •  Zum Streiten braucht es zwei. 
•  Kde se jedny dveře zavřely, jiné se otevírají. •  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. 
•  Nepřepal to na začátku. •  Gut Ding will Weile haben. 
•  Není všem dnům konec. •  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. 
•  Lepší se opotřebovat než zrezivět. •  Lieber abnutzen als einrosten. 
•  Některá období je těžké zvládnout. •  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen sind. 
•  Mlčení znamená (poloviční) souhlas. •  Schweigen ist die halbe Zustimmung. 
•  Čas na nikoho nečeká. •  Die Welt dreht sich weiter. 
•  Nevylij vaničku i s dítětem. •  Man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. 
•  Jak zaseješ, tak sklidíš. •  Wir ernten, was wir säen. 
•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného místa. •  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen Stelle ein. 

•  Účel světí prostředky. •  Der Zweck heiligt die Mittel. 
•  Sejde z očí, sejde z mysli. •  Aus den Augen, aus dem Sinn. 
•  Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. •  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht zu weinen. 
•  Obrázek vydá za tisíc slov. •  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
•  Starého psa novým kouskům nenaučíš. •  Einem alten Hund sollte man keine neuen Tricks beibringen. 
•  V lásce a válce je vše dovoleno. •  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. 
•  Sejde z očí, sejde z mysli. •  Aus den Augen, aus dem Sinn. 
•  Každý mrak má zlatý okraj. Na všem špatném je 
něco dobré. 

•  Wo Schatten ist, ist auch Licht. 

•  Řetěz je tak ilný jako jeho nejslabší článek. •  Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. 
•  Lepší něco než nic. •  Ein halbes Brot ist besser als keins. 
•  Mezi slepými jednooký králem. •  Unter den Blinden ist der Einäugige König. 
•  Kocour je pryč a myši mají pré. •  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf  

dem Tisch. 
•  Kde je vůle, tam jde všechno. •  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 
•  žvýkat •  kauen 
•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného místa. •  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen Stelle ein. 

•  Cesta do pekla je lemována dobrými úmysly. •  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. 
•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. •  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf  

morgen. 
•  Dej jim prst a vezmou si ruku. •  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt die ganze Hand. 
•  Zdání klame. •  Der Schein trügt. 
•  Stačí říct, že… •  Es genügt zu sagen, dass ... 
•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. •  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf  

morgen. 
•  Způsoby dělají muže. •  Manieren machen den Menschen aus. 
•  Na každém šprochu pravdy trochu. •  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. 
•  Žádné zprávy dobré zprávy. •  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. 
•  Cvičení dělá mistra. •  Übung macht den Meister. 
•  Po bitvě je každý generál. •  Hinterher ist man immer klüger. 
•  Pro stromy nevidí les. •  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht übersehen. 
•  Nikdy není pozdě na nápravu. •  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. 
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Lekce 10_podstatna_jmena_01_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  Gauner •  podvodník, křivák 
•  Becher •  pohár 
•  Sturmhaube •  kukla 
•  Verriegelung •  zástrčka, západka 
•  Kolumne •  sloup 
•  Gunst •  přínos, výhoda 
•  Haken •  háček, zádrhel 
•  plaudern •  pokec 
•  Kopfgeld •  odměna (za dopadení zločince) 
•  Kabeljau •  treska 
•  Kröte •  šilink 
•  Grundlagen •  prostředí, pozadí 
•  Geldpolster •  peněžní polštář 
•  Gier •  dychtivost, horlivost 
•  Klappentext •  propagační text 
•  Ahnung •  ponětí, tušení 
•  Ansammlung •  mlází, houština 
•  Decke •  přehoz na postel 
•  Freispruch •  zproštění 
•  Kasten •  bedna, přepravka 
•  Akzent •  skotský přízvuk 
•  Glockenturm •  zvonice na kostele 
•  Behauptung •  ujištění 
•  gepflastert •  dlažební kostka 
•  Krümel •  drobky 
•  Credo •  přesvědčení 
•  Gipfel •  hřeben, vrchol, erb 
•  kurzes Zunicken •  krátké kývnutí 
•  Abkürzung •  zkratka 
•  Suff •  chlast 
•  Krampf •  strnutí šíje, křeč 
•  Vorbote •  předzvěst, indikátor 
•  Hinweis •  podnět, signál 
•  Gehässigkeit •  jízlivá poznámka 
•  Kuppe •  vrcholek 
•  Rand •  okraj 
•  Beweis •  pádný důkaz 
•  Segen •  dokonalé stěstí 
•  Vergangenheit •  to co se stalo 
•  wie aufs Stichwort •  na znamení 
•  Perle •  korálek, krůpěj 
•  Rädchen •  ozubené kolečko 
•  Galopp •  cválat 
•  Schlagkraft •  vliv, rána 
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•  Ausgangssperre •  večerka, zákaz vycházení 
•  Schuft •  hulvát 
•  Wildschwein •  kanec 
•  Hellseher •  jasnovidec 
•  Feuchtigkeit •  vlhkost 
•  Man muss sich um seine Helfer kümmern. •  O jeho pomocníky je třeba se postarat. 

Lekce 10_podstatna_jmena_01_slovní zásoba_přeložte! 
•  zproštění •  Freispruch 
•  vlhkost •  Feuchtigkeit 
•  mlází, houština •  Ansammlung 
•  podvodník, křivák •  Gauner 
•  kukla •  Sturmhaube 
•  bedna, přepravka •  Kasten 
•  dokonalé stěstí •  Segen 
•  na znamení •  wie aufs Stichwort 
•  propagační text •  Klappentext 
•  jízlivá poznámka •  Gehässigkeit 
•  pohár •  Becher 
•  vrcholek •  Kuppe 
•  odměna (za dopadení zločince) •  Kopfgeld 
•  večerka, zákaz vycházení •  Ausgangssperre 
•  krátké kývnutí •  kurzes Zunicken 
•  hulvát •  Schuft 
•  strnutí šíje, křeč •  Krampf 
•  předzvěst, indikátor •  Vorbote 
•  peněžní polštář •  Geldpolster 
•  zástrčka, západka •  Verriegelung 
•  O jeho pomocníky je třeba se postarat. •  Man muss sich um seine Helfer kümmern. 
•  přínos, výhoda •  Gunst 
•  háček, zádrhel •  Haken 
•  jasnovidec •  Hellseher 
•  kanec •  Wildschwein 
•  šilink •  Kröte 
•  skotský přízvuk •  Akzent 
•  ujištění •  Behauptung 
•  podnět, signál •  Hinweis 
•  drobky •  Krümel 
•  treska •  Kabeljau 
•  pádný důkaz •  Beweis 
•  sloup •  Kolumne 
•  to co se stalo •  Vergangenheit 
•  dychtivost, horlivost •  Gier 
•  prostředí, pozadí •  Grundlagen 
•  ozubené kolečko •  Rädchen 
•  pokec •  plaudern 
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•  dlažební kostka •  gepflastert 
•  zvonice na kostele •  Glockenturm 
•  přesvědčení •  Credo 
•  hřeben, vrchol, erb •  Gipfel 
•  korálek, krůpěj •  Perle 
•  zkratka •  Abkürzung 
•  vliv, rána •  Schlagkraft 
•  přehoz na postel •  Decke 
•  chlast •  Suff 
•  cválat •  Galopp 
•  ponětí, tušení •  Ahnung 
•  okraj •  Rand 

Lekce 10_podstatna_jmena_01_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Man muss sich um seine Helfer kümmern. •  O jeho pomocníky je třeba se postarat. 
•  Freispruch •  zproštění 
•  Der Fall endete mit einem Freispruch. •  Případ skončil zproštěním viny 
•  Abkürzung •  zkratka 
•  Gibt es dafür eine Abkürzung? •  Je pro to nějaká zkratka? 
•  Gier •  dychtivost, horlivost 
•  Seine Gier war nervig. •  Jeho dychtivost byla obtěžující. 
•  wie aufs Stichwort •  na znamení 
•  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide Männer 
von ihren Plätzen. 

•  Jakoby jim někdo dal signál, oba muži vstali ze svých míst. 

•  Behauptung •  ujištění 
•  Die Behauptung wurde mehrmals wiederholt. •  Ujištění bylo několikrát zopakováno. 

•  Grundlagen •  prostředí, pozadí 
•  Der Technologie fehlt es an regulatorischen 
Grundlagen. 

•  Technologie postrádá regulační rámec. 

•  Sturmhaube •  kukla 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 
Handschuhe. 

•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. 

•  plaudern •  pokec 
•  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. •  Měl jsem si s nimi pokecat. 
•  Gehässigkeit •  jízlivá poznámka 
•  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu 
übergehen. 

•  Snažil se ignorovat tu narážku. 

•  Perle •  korálek, krůpěj 
•  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. •  Na čele se mu objevily kapičky potu. 
•  Becher •  pohár 
•  Ich zeigte auf den Becher in der Größe eines 
Feuereimers. 

•  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního vědra. 

•  Decke •  přehoz na postel 
•  Die hier war groß genug, um eine Decke für 
zwei Wale zu sein. 

•  Ta byla tak velká, že mohla být klidně prostěradlo pro dvě  
velryby. 
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•  Glockenturm •  zvonice na kostele 
•  Inmitten des Dorfes gab es einen Glockenturm. •  Uprostřed vesnice byla zvonice. 

•  Vorbote •  předzvěst, indikátor 
•  Das ist immer ein Vorbote dessen, was 
kommen wird. 

•  Je to vždy předzvěst toho, co přijde. 

•  Segen •  dokonalé štěstí 
•  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird er dir 
nie verzeihen. 

•  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí. 

•  Klappentext •  propagační text 
•  Wer hat den Klappentext für die Innenseite 
geschrieben? 

•  Kdo napsal propagační text na vnitřní obálku? 

•  Wildschwein •  kanec 
•  Der Koch kam herein und trug einen großen 
Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett. 

•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí hlavu na stříbrném tácu.

•  Kröte •  šilink 
•  Er hatte noch ein paar Kröten auf der Bank. •  Stále ještě měl pár šilasů v bance. 
•  Verriegelung •  zástrčka, západka 
•  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt waren. •  Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené na západku. 

•  Gunst •  přínos, výhoda 
•  Die Gunst war nicht sicher. •  Nedalo se zaručit, že to bude výhodné. 
•  Suff •  chlast 
•  Wird es Suff geben? •  Bude tam co pít? 
•  Kopfgeld •  odměna (za dopadení zločince) 
•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn 
ausgesetzt war, wurde er nie gefasst. 

•  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho hlavu nebyl nikdy chycen.

•  Rand •  okraj 
•  Er füllte den Becher bis zum Rand. •  Naplnil hrnek po okraj. 
•  Kuppe •  vrcholek 
•  Akzent •  skotský přízvuk 
•  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. •  Řekl to s lehkým edinburským přízvukem. 
•  Vergangenheit •  to co se stalo 
•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die 
Vergangenheit ruhen zu lassen. 

•  Myslím že tohle je příležitost udělat tlustou čáru za minulostí. 

•  Schuft •  hulvát 
•  Was für ein Schuft! •  To je ale hulvát! 
•  Galopp •  cválat 
•  England hat mühelos gewonnen. •  Anglie vyhrála o sáh. 
•  Geldpolster •  peněžní polštář 
•  Wir haben leider kein Geldpolster. •  Není žádný peněžní polštář, lituji. 
•  Haken •  háček, zádrhel 
•  Achtung, da gibt es einen Haken! •  Ale pozor, je v tom háček. 
•  Hellseher •  jasnovidec 
•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein Experte, 
sondern ein Hellseher. 

•  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, ale jasnovidec. 
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•  Beweis •  pádný důkaz 
•  Seine Meinung war ein klarer Beweis. •  Jeho názor byl pádným důkazem. 
•  Schlagkraft •  vliv, rána 
•  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel 
Schlagkraft zurückkommt. 

•  Bylo nepravděpodobné, že bude nějak výrazněji reagovat. 

•  Ahnung •  ponětí, tušení 
•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. •  Nemám ponětí, co bych měl dělat. 
•  gepflastert •  dlažební kostka 
•  Um das Gebäude herum war ein gepflasterter 
Platz. 

•  Kolem budovy bylo dlážděné náměstí. 

•  Kabeljau •  treska 
•  Er aß gern Kabeljau. •  Rád obědval tresku. 
•  Rädchen •  ozubené kolečko 
•  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. •  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře namazaném stroji. 
•  Kolumne •  sloup 
•  Er schreibt Ratgeberkolumnen. •  Píše sloupky s radami. 
•  Ansammlung •  mlází, houština 
•  Es war hinter einer Ansammlung von Bäumen 
versteckt. 

•  Bylo to schováno za skupinkou stromů. 

•  kurzes Zunicken •  krátké kývnutí 
•  Er hat ihm kurz zugenickt. •  Stroze mu pokývl. 
•  Kasten •  bedna, přepravka 
•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet ein 
Kasten Bier auf dich. 

•  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat bedna piv. 

•  Credo •  přesvědčení 
•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für ein 
Klischee. 

•  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne pouze klišé. 

•  Gipfel •  hřeben, vrchol, erb 
•  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? •  Je to na hřebenu hory - vidíš? 
•  Krampf •  strnutí šíje, křeč 
•  Der Blick nach oben führte bei mir zu einem 
Krampf. 

•  Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje. 

•  Gauner •  podvodník, křivák 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die 
Rettungsleine, oder? 

•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? 

•  Krümel •  drobky 
•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu fegen 
und die Krümel aufzusammeln. 

•  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali drobky. 

•  Hinweis •  podnět, signál 
•  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es weitergehen 
sollte. 

•  Naznačila mu, jak pokračovat 

•  Ausgangssperre •  večerka, zákaz vycházení 
•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine 
Ausgangssperre auf der Insel zu verhängen. 

•  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na ostrově jako  
nutnost. 

•  Feuchtigkeit •  vlhkost 
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•  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des Raumes. •  Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa. 

•  Totenglocke •  umíráček 

Lekce 10_podstatna_jmena_01_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  O jeho pomocníky je třeba se postarat. •  Man muss sich um seine Helfer kümmern. 
•  zproštění •  Freispruch 
•  Případ skončil zproštěním viny •  Der Fall endete mit einem Freispruch. 
•  zkratka •  Abkürzung 
•  Je pro to nějaká zkratka? •  Gibt es dafür eine Abkürzung? 
•  dychtivost, horlivost •  Gier 
•  Jeho dychtivost byla obtěžující. •  Seine Gier war nervig. 
•  na znamení •  wie aufs Stichwort 
•  Jakoby jim někdo dal signál, oba muži vstali ze 
svých míst. 

•  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide Männer von 
 ihren Plätzen. 

•  ujištění •  Behauptung 
•  Ujištění bylo několikrát zopakováno. •  Die Behauptung wurde mehrmals wiederholt. 
•  prostředí, pozadí •  Grundlagen 
•  Technologie postrádá regulační rámec. •  Der Technologie fehlt es an regulatorischen Grundlagen. 
•  kukla •  Sturmhaube 
•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. •  Sie trug eine Sturmhaube und riesige Handschuhe. 
•  pokec •  plaudern 
•  Měl jsem si s nimi pokecat. •  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. 
•  jízlivá poznámka •  Gehässigkeit 
•  Snažil se ignorovat tu narážku. •  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu übergehen. 
•  korálek, krůpěj •  Perle 
•  Na čele se mu objevily kapičky potu. •  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. 
•  pohár •  Becher 
•  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního vědra. •  Ich zeigte auf den Becher in der Größe eines Feuereimers. 

•  přehoz na postel •  Decke 
•  Ta byla tak velká, že mohla být klidně 
prostěradlo pro dvě veleryby. 

•  Die hier war groß genug, um eine Decke für zwei Wale  
zu sein. 

•  zvonice na kostele •  Glockenturm 
•  Uprostřed vesnice byla zvonice. •  Inmitten des Dorfes gab es einen Glockenturm. 
•  předzvěst, indikátor •  Vorbote 
•  Je to vždy předzvěst toho, co přijde. •  Das ist immer ein Vorbote dessen, was kommen wird. 
•  dokonalé stěstí •  Segen 
•  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí. •  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird er dir nie verzeihen. 
•  propagační text •  Klappentext 
•  Kdo napsal propagační text na vnitřní obálku? •  Wer hat den Klappentext für die Innenseite geschrieben? 
•  kanec •  Wildschwein 
•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí hlavu na 
stříbrném tácu. 

•  Der Koch kam herein und trug einen großen Wildschweinkopf auf 
einem silbernen Tablett. 

•  šilink •  Kröte 
•  Stále ještě měl pár šilasů v bance. •  Er hatte noch ein paar Kröten auf der Bank. 
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•  zástrčka, západka •  Verriegelung 
•  Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené na 
západku. 

•  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt waren. 

•  přínos, výhoda •  Gunst 
•  Nedalo se zaručit, že to bude výhodné. •  Die Gunst war nicht sicher. 
•  chlast •  Suff 
•  Bude tam co pít? •  Wird es Suff geben? 
•  odměna (za dopadení zločince) •  Kopfgeld 
•  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho hlavu 
nebyl nikdy chycen. 

•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn ausgesetzt war,  
wurde er nie gefasst. 

•  okraj •  Rand 
•  Naplnil hrnek po okraj. •  Er füllte den Becher bis zum Rand. 
•  vrcholek •  Kuppe 
•  skotský přízvuk •  Akzent 
•  Řekl to s lehkým edinburghským přízvukem. •  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. 
•  to co se stalo •  Vergangenheit 
•  Myslím že tohle je příležitost udělat tlustou 
čáru za minulostí. 

•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit  
ruhen zu lassen. 

•  hulvát •  Schuft 
•  To je ale hulvát! •  Was für ein Schuft! 
•  cválat •  Galopp 
•  Anglie vyhrála o sáh. •  England hat mühelos gewonnen. 
•  peněžní polštář •  Geldpolster 
•  Není žádný peněžní polštář, lituji. •  Wir haben leider kein Geldpolster. 
•  háček, zádrhel •  Haken 
•  Ale pozor, je v tom háček. •  Achtung, da gibt es einen Haken! 
•  jasnovidec •  Hellseher 
•  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, ale 
jasnovidec. 

•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein Experte, sondern  
ein Hellseher. 

•  pádný důkaz •  Beweis 
•  Jeho názor byl pádným důkazem. •  Seine Meinung war ein klarer Beweis. 
•  vliv, rána •  Schlagkraft 
•  Bylo nepravděpodobné, že bude nějak výrazněji 
reagovat. 

•  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel Schlagkraft  
zurückkommt. 

•  ponětí, tušení •  Ahnung 
•  Nemám ponětí, co bych měl dělat. •  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
•  dlažební kostka •  gepflastert 
•  Kolem budovy bylo dlážděné náměstí. •  Um das Gebäude herum war ein gepflasterter Platz. 
•  treska •  Kabeljau 
•  Rád obědval tresku. •  Er aß gern Kabeljau. 
•  ozubené kolečko •  Rädchen 
•  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře 
namazaném stroji. 

•  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. 

•  sloup •  Kolumne 
•  Píše sloupky s radami. •  Er schreibt Ratgeberkolumnen. 
•  mlází, houština •  Ansammlung 



 114 

•  Bylo to schováno za skupinkou stromů. •  Es war hinter einer Ansammlung von Bäumen versteckt. 
•  krátké kývnutí •  kurzes Zunicken 
•  Stroze mu pokývl. •  Er hat ihm kurz zugenickt. 
•  bedna, přepravka •  Kasten 
•  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat bedna 
piv. 

•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet ein Kasten Bier  
auf dich. 

•  přesvědčení •  Credo 
•  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne pouze 
klišé. 

•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für ein Klischee. 

•  hřeben, vrchol, erb •  Gipfel 
•  Je to na hřebenu hory - vidíš? •  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? 
•  strnutí šíje, křeč •  Krampf 
•  Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje. •  Der Blick nach oben führte bei mir zu einem Krampf. 
•  podvodník, křivák •  Gauner 
•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? •  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die Rettungsleine, oder?
•  drobky •  Krümel 
•  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali 
drobky. 

•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu fegen und die Krümel 
aufzusammeln. 

•  podnět, signál •  Hinweis 
•  Naznačila mu, jak pokračovat •  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es weitergehen sollte. 
•  večerka, zákaz vycházení •  Ausgangssperre 
•  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na 
ostrově jako nutnost. 

•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine Ausgangssperre  
auf der Insel zu verhängen. 

•  vlhkost •  Feuchtigkeit 
•  Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa. •  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des Raumes. 
•  umíráček •  Totenglocke 

Lekce 10_podstatna_jmena_01_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Er füllte den Becher bis zum Rand. •  Naplnil hrnek po okraj. 
•  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird er dir 
nie verzeihen. 

•  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí. 

•  Helfer •  pomocník, nohsled 
•  Seine Gier war nervig. •  Jeho dychtivost byla obtěžující. 
•  Die Behauptung wurde mehrmals wiederholt. •  Ujištění bylo několikrát zopakováno. 

•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein Experte, 
sondern ein Hellseher. 

•  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, ale jasnovidec. 

•  Die Gunst war nicht sicher. •  Nedalo se zaručit, že to bude výhodné. 
•  Gibt es dafür eine Abkürzung? •  Je pro to nějaká zkratka? 
•  Der Blick nach oben führte bei mir zu einem 
Krampf. 

•  Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje. 

•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die 
Rettungsleine, oder? 

•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? 

•  Wer hat den Klappentext für die Innenseite 
geschrieben? 

•  Kdo napsal propagační text na vnitřní obálku? 
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•  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu 
übergehen. 

•  Snažil se ignorovat tu narážku. 

•  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. •  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře namazaném stroji. 
•  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel 
Schlagkraft zurückkommt. 

•  Bylo nepravděpodobné, že bude nějak výrazněji reagovat. 

•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die 
Vergangenheit ruhen zu lassen. 

•  Myslím že tohle je příležitost udělat tlustou čáru za minulostí. 

•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn 
ausgesetzt war, wurde er nie gefasst. 

•  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho hlavu nebyl  
nikdy chycen. 

•  Ich zeigte auf den Becher in der Größe eines 
Feuereimers. 

•  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního vědra. 

•  England hat mühelos gewonnen. •  Anglie vyhrála o sáh. 
•  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. •  Na čele se mu objevily kapičky potu. 
•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu fegen 
und die Krümel aufzusammeln. 

•  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali drobky. 

•  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide Männer 
von ihren Plätzen. 

•  Jakoby jim někdo dal signál, oba muži vstali ze svých míst. 

•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. •  Nemám ponětí, co bych měl dělat. 
•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine 
Ausgangssperre auf der Insel zu verhängen. 

•  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na ostrově jako  
nutnost. 

•  Er aß gern Kabeljau. •  Rád obědval tresku. 
•  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des Raumes. •  Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa. 

•  Der Koch kam herein und trug einen großen 
Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett. 

•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí hlavu na stříbrném  
tácu. 

•  Er hat ihm kurz zugenickt. •  Stroze mu pokývl. 
•  Inmitten des Dorfes gab es einen Glockenturm. •  Uprostřed vesnice byla zvonice. 

•  Es war hinter einer Ansammlung von Bäumen 
versteckt. 

•  Bylo to schováno za skupinkou stromů. 

•  Er hatte noch ein paar Kröten auf der Bank. •  Stále ještě měl pár šilasů v bance. 
•  Um das Gebäude herum war ein gepflasterter 
Platz. 

•  Kolem budovy bylo dlážděné náměstí. 

•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für ein 
Klischee. 

•  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne pouze klišé. 

•  Was für ein Schuft! •  To je ale hulvát! 
•  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. •  Měl jsem si s nimi pokecat. 
•  Wir haben leider kein Geldpolster. •  Není žádný peněžní polštář, lituji. 
•  Er schreibt Ratgeberkolumnen. •  Píše sloupky s radami. 
•  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es weitergehen 
sollte. 

•  Naznačila mu, jak pokračovat 

•  Achtung, da gibt es einen Haken! •  Ale pozor, je v tom háček. 
•  Das ist immer ein Vorbote dessen, was 
kommen wird. 

•  Je to vždy předzvěst toho, co přijde. 

•  Die hier war groß genug, um eine Decke für 
zwei Wale zu sein. 

•  Ta byla tak velká, že mohla být klidně prostěradlo pro  
dvě velryby. 
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•  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt waren. •  Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené na západku. 

•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet ein 
Kasten Bier auf dich. 

•  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat bedna piv. 

•  Der Technologie fehlt es an regulatorischen 
Grundlagen. 

•  Technologie postrádá regulační rámec. 

•  Seine Meinung war ein klarer Beweis. •  Jeho názor byl pádným důkazem. 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 
Handschuhe. 

•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. 

•  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. •  Řekl to s lehkým edinburským přízvukem. 
•  Wird es Suff geben? •  Bude tam co pít? 
•  Der Fall endete mit einem Freispruch. •  Případ skončil zproštěním viny 
•  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? •  Je to na hřebenu hory - vidíš? 

Lekce 10_podstatna_jmena_01_procvičovací věty_přeložte! 
•  Kdo napsal propagační text na vnitřní obálku? •  Wer hat den Klappentext für die Innenseite geschrieben? 
•  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí. •  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird er dir nie verzeihen. 
•  Ujištění bylo několikrát zopakováno. •  Die Behauptung wurde mehrmals wiederholt. 
•  Nedalo se zaručit, že to bude výhodné. •  Die Gunst war nicht sicher. 
•  Případ skončil zproštěním viny •  Der Fall endete mit einem Freispruch. 
•  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho hlavu 
nebyl nikdy chycen. 

•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn ausgesetzt war,  
wurde er nie gefasst. 

•  Bude tam co pít? •  Wird es Suff geben? 
•  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře 
namazaném stroji. 

•  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. 

•  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního vědra. •  Ich zeigte auf den Becher in der Größe eines Feuereimers. 

•  Je to na hřebenu hory - vidíš? •  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? 
•  Ta byla tak velká, že mohla být klidně 
prostěradlo pro dvě veleryby. 

•  Die hier war groß genug, um eine Decke für zwei Wale zu sein. 

•  Stále ještě měl pár šilasů v bance. •  Er hatte noch ein paar Kröten auf der Bank. 
•  Na čele se mu objevily kapičky potu. •  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. 
•  Myslím že tohle je příležitost udělat tlustou 
čáru za minulostí. 

•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit 
 ruhen zu lassen. 

•  Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa. •  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des Raumes. 
•  Jakoby jim někdo dal signál, oba muži vstali ze 
svých míst. 

•  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide Männer von ihren  
Plätzen. 

•  Anglie vyhrála o sáh. •  England hat mühelos gewonnen. 
•  Naznačila mu, jak pokračovat •  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es weitergehen sollte. 
•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí hlavu na 
stříbrném tácu. 

•  Der Koch kam herein und trug einen großen Wildschweinkopf auf 
einem silbernen Tablett. 

•  To je ale hulvát! •  Was für ein Schuft! 
•  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali 
drobky. 

•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu fegen und die Krümel 
aufzusammeln. 

•  Naplnil hrnek po okraj. •  Er füllte den Becher bis zum Rand. 
•  Snažil se ignorovat tu narážku. •  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu übergehen. 
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•  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne pouze 
klišé. 

•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für ein Klischee. 

•  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na 
ostrově jako nutnost. 

•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine Ausgangssperre  
auf der Insel zu verhängen. 

•  Je pro to nějaká zkratka? •  Gibt es dafür eine Abkürzung? 
•  Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje. •  Der Blick nach oben führte bei mir zu einem Krampf. 
•  Rád obědval tresku. •  Er aß gern Kabeljau. 
•  Bylo to schováno za skupinkou stromů. •  Es war hinter einer Ansammlung von Bäumen versteckt. 
•  Ale pozor, je v tom háček. •  Achtung, da gibt es einen Haken! 
•  Je to vždy předzvěst toho, co přijde. •  Das ist immer ein Vorbote dessen, was kommen wird. 
•  Není žádný peněžní polštář, lituji. •  Wir haben leider kein Geldpolster. 
•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. •  Sie trug eine Sturmhaube und riesige Handschuhe. 
•  Kolem budovy bylo dlážděné náměstí. •  Um das Gebäude herum war ein gepflasterter Platz. 
•  Technologie postrádá regulační rámec. •  Der Technologie fehlt es an regulatorischen Grundlagen. 
•  Jeho názor byl pádným důkazem. •  Seine Meinung war ein klarer Beweis. 
•  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat bedna 
piv. 

•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet ein Kasten Bier  
auf dich. 

•  Stroze mu pokývl. •  Er hat ihm kurz zugenickt. 
•  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, ale 
jasnovidec. 

•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein Experte,  
sondern ein Hellseher. 

•  Píše sloupky s radami. •  Er schreibt Ratgeberkolumnen. 
•  Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené na 
západku. 

•  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt waren. 

•  pomocník, nohsled •  Helfer 
•  Nemám ponětí, co bych měl dělat. •  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
•  Řekl to s lehkým edinburghským přízvukem. •  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. 
•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? •  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die Rettungsleine, 

 oder? 
•  Uprostřed vesnice byla zvonice. •  Inmitten des Dorfes gab es einen Glockenturm. 
•  Jeho dychtivost byla obtěžující. •  Seine Gier war nervig. 
•  Bylo nepravděpodobné, že bude nějak výrazněji 
reagovat. 

•  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel Schlagkraft  
zurückkommt. 

•  Měl jsem si s nimi pokecat. •  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. 
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Lekce 11_podstatna_jmena_02_slovní zásoba_Poslouchejte 
•  Spruch •  posměšná poznámka 
•  Fingerknöchel •  kloub na prstech 
•  Trugschluss •  blud, klamná představa 
•  Hauptpunkt, Kern •  podstata, jádro 
•  finanzielle Notlage •  finanční tíseň 
•  Schmutz •  zažraná špína 
•  Tat •  skutek, čin 
•  Heldentat •  čin, skutek 
•  Wahrscheinlichkeit •  pravděpodobnost 
•  Juwel •  klenot 
•  Kehrseite der Medaille •  opačná strana mince 
•  keuscher Kuss •  cudný polibek 
•  Mülleimer •  odpadkový koš 
•  Seifenschaum •  mýdlová pěna 
•  Reiher •  volavka 
•  Köder •  návnada 
•  Bildnis •  figurína, náhrobní plastika 
•  Bordstein •  obrubník 
•  Unterstützung •  podpora, schvalování 
•  Bestürzung •  úděs, hrůza 
•  Ruhr •  úplavice 
•  Anspielung •  narážka, náznak 
•  Glut •  uhlík 
•  Inbegriff •  ztělesnění, prototyp 
•  Hürde •  překážka 
•  Bild von einem Mann •  kus chlapa 
•  Gekicher •  chichotání 
•  für Stempelgeld anstehen •  nezaměstnaní 
•  Reibe •  struhadlo 
•  Markenzeichen •  typický znak 
•  Kauderwelsch •  hatmatilka 
•  Vorbote •  předzvěst 
•  Flanke •  bok, slabina 
•  Sturm •  vichřice 
•  Arglist •  záludnost 
•  Fabel •  bajka, pověra 
•  angehend •  zelenáč, začínající 
•  Zug •  lok 
•  Junkie •  feťák, narkoman 
•  Aufregung •  rozruch poprask 
•  Hirngespinst •  výplod 
•  Holster •  pouzdro 
•  Portion •  kydanec 
•  Anmerkung •  poznámka, dodatek 
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•  Alle hörten die Totenglocke vom Glockenturm. •  Každý slyšel umíráček ze zvonice. 

•  Bettdecke •  peřina, deka 
•  Batzen •  řádný kus 
•  Trottel •  trdlo, trouba 
•  Stärke •  silná stránka 
•  Sicherung •  pojistka, rozbuška 

Lekce 11_podstatna_jmena_02_slovní zásoba_přeložte! 
•  kus chlapa •  Bild von einem Mann 
•  volavka •  Reiher 
•  peřina, deka •  Bettdecke 
•  čin, skutek •  Heldentat 
•  kloub na prstech •  Fingerknöchel 
•  poznámka, dodatek •  Anmerkung 
•  bajka, pověra •  Fabel 
•  trdlo, trouba •  Trottel 
•  Každý slyšel umíráček ze zvonice. •  Alle hörten die Totenglocke vom Glockenturm. 
•  cudný polibek •  keuscher Kuss 
•  silná stránka •  Stärke 
•  klenot •  Juwel 
•  feťák, narkoman •  Junkie 
•  záludnost •  Arglist 
•  zelenáč, začínající •  angehend 
•  rozruch poprask •  Aufregung 
•  blud, klamná představa •  Trugschluss 
•  finanční tíseň •  finanzielle Notlage 
•  bok, slabina •  Flanke 
•  typický znak •  Markenzeichen 
•  návnada •  Köder 
•  úplavice •  Ruhr 
•  pojistka, rozbuška •  Sicherung 
•  skutek, čin •  Tat 
•  ztělesnění, prototyp •  Inbegriff 
•  chichotání •  Gekicher 
•  hatmatilka •  Kauderwelsch 
•  výplod •  Hirngespinst 
•  podpora, schvalování •  Unterstützung 
•  úděs, hrůza •  Bestürzung 
•  překážka •  Hürde 
•  opačná strana mince •  Kehrseite der Medaille 
•  obrubník •  Bordstein 
•  uhlík •  Glut 
•  mýdlová pěna •  Seifenschaum 
•  figurína, náhrobní plastika •  Bildnis 
•  řádný kus •  Batzen 
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•  odpadkový koš •  Mülleimer 
•  pouzdro •  Holster 
•  pravděpodobnost •  Wahrscheinlichkeit 
•  nezaměstnaní •  für Stempelgeld anstehen 
•  kydanec •  Portion 
•  narážka, náznak •  Anspielung 
•  vichřice •  Sturm 
•  zažraná špína •  Schmutz 
•  struhadlo •  Reibe 
•  podstata, jádro •  Hauptpunkt, Kern 
•  předzvěst •  Vorbote 
•  posměšná poznámka •  Spruch 
•  lok •  Zug 

Lekce 11_podstatna_jmena_02_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Alle hörten die Totenglocke vom Glockenturm. •  Každý slyšel umíráček ze zvonice. 

•  Köder •  návnada 
•  Das war dort nur als Köder. •  Bylo to tam jako návnada. 
•  Tat •  skutek, čin 
•  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, nicht 
wahr? 

•  Nakonec jste to udělali, že? 

•  Bestürzung •  úděs, hrůza 
•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die Firma, 
auch nur einen Penny zu zahlen. 

•  K našemu údivu společnost odmítala zaplatit byť jen penny. 

•  für Stempelgeld anstehen •  nezaměstnaní 
•  Er steht für Stempelgeld an. •  Stal se nezaměstnaným. 
•  Portion •  kydanec 
•  Ich könnte eine Portion gesunden 
Menschenverstand gebrauchen. 

•  Hodila by se mi špetka tvého zdravého rozumu. 

•  Zug •  lok 
•  Er trank ihn in einem Zug aus. •  Vypil to na jeden lok. 
•  Mülleimer •  odpadkový koš 
•  Es wird im Mülleimer der Geschichte landen. •  Skončí to na smetišti dějin. 
•  Bettdecke •  peřina, deka 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. •  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. 

•  Ruhr •  úplavice 
•  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. •  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. 
•  Bildnis •  figurína, náhrobní plastika 
•  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. •  Na jeho hrobě byla plastika. 
•  Glut •  uhlík 
•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die Glut zu 
löschen. 

•  Už nebylo moc na práci krom udusit poslední uhlíky. 

•  Unterstützung •  podpora, schvalování 
•  Darf ich mit deiner Unterstützung rechnen? •  Mohu počítat s tvojí podporou? 
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•  Inbegriff •  ztělesnění, prototyp 
•  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. •  Je ztělesněním dobrého šéfa. 
•  Fabel •  bajka, pověra 
•  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten Satz. •  Těšili se na legendární čtvrtý set. 

•  Trugschluss •  blud, klamná představa 
•  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. •  Uvědomil si, že to je vše přelud. 
•  Heldentat •  čin, skutek 
•  Eine Heldentat für sich. •  Hrdinský skutek sám o sobě. 
•  Hirngespinst •  výplod 
•  Es ist fast so, als wäre es mein Hirngespinst. •  Je to téměř jako by to byl výplod mé fantazie. 
•  finanzielle Notlage •  finanční tíseň 
•  Ist er in einer finanziellen Notlage? •  Je ve finanční tísni? 
•  Flanke •  bok, slabina 
•  Er hat seine Sporen in die Flanke des Pferdes 
gebohrt. 

•  Zabodl ostruhy koni do slabin. 

•  angehend •  zelenáč, začínající 
•  Sie haben das Gebiet an die angehende 
Republik verkauft. 

•  Prodali to území nové republice. 

•  Kehrseite der Medaille •  opačná strana mince 
•  Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. •  Ale je tady i druhá strana mince. 

•  Anmerkung •  poznámka, dodatek 
•  Ich habe nur eine Anmerkung. •  Mám jen jednu poznámku. 
•  Stärke •  silná stránka 
•  Smalltalk war noch nie seine Stärke. •  Small talk nebyl nikdy jeho silnou stránkou. 
•  Aufregung •  rozruch poprask 
•  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung gelegt 
hat. 

•  Čekal, až se poprask utiší. 

•  Sicherung •  pojistka, rozbuška 
•  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. •  Snadno vybuchne. 
•  Sturm •  vichřice 
•  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst einen 
Gebirgssturm überstehen würde. 

•  Ujistil ho, že ten stan přežije i horskou bouři. 

•  Juwel •  klenot 
•  Der Besitzer ist ein Juwel. •  Vlastník je opravdový poklad. 
•  Hauptpunkt, Kern •  podstata, jádro 
•  Er dachte, das sei der Kern der Sache. •  Myslel, že to je jádro problému. 
•  Reibe •  struhadlo 
•  Da war ein großes Stück Käse und eine Reibe. •  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo. 
•  Schmutz •  zažraná špína 
•  Die Wasserstrahlen entfernten den Schmutz. •  Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu. 
•  Arglist •  záludnost 
•  Er hat ohne Arglist geantwortet. •  Odpověděl bez záludnosti. 
•  Markenzeichen •  typický znak 
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•  Ich bin sicher, du wirst das mit der Diplomatie 
schaffen, die zu einem Markenzeichen eurer 
Firma geworden ist. 

•  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídit s diplomacií,  
která je pro vaši firmu typická 

•  Vorbote •  předzvěst 
•  Es war ein Vorbote von allem, was noch 
kommen sollte. 

•  To byla předzvěst toho co mělo přijít. 

•  Reiher •  volavka 
•  Manchmal kann man sogar einen Reiher sehen. •  Někdy vidíte dokonce volavku. 

•  Anspielung •  narážka, náznak 
•  Er hat die unpassende Anspielung ignoriert. •  Ignoroval tu nevhodnou narážku. 
•  Holster •  pouzdro 
•  Er hat seine Pistole aus dem Holster 
genommen. 

•  Vytáhl pistoli z pouzdra. 

•  Bild von einem Mann •  kus chlapa 
•  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. •  Pouč mě, ty drsňáku. 
•  Hürde •  překážka 
•  Jede Hürde ist eine Herausforderung. •  Každá překážka je výzvou. 
•  keuscher Kuss •  cudný polibek 
•  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine 
Lippen. 

•  Dala mi cudný polibek na rty. 

•  Gekicher •  chichotání 
•  Nach dem Ende folgte Gekicher. •  Po závěru řeči bylo slyšet chichotání. 
•  Trottel •  trdlo, trouba 
•  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. •  Cítil jsem se jako úplný trouba. 
•  Batzen •  řádný kus 
•  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen 
meiner Prämie. 

•  Mohu přijít o řádný kus bonusu. 

•  Spruch •  posměšná poznámka 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 
irgendeinen Spruch brummen konnte. 

•  Zasáhl jsem, než mohla zavrčet nějaký posměšek. 

•  Junkie •  feťák, narkoman 
•  Er ist ein Junkie. •  Je feťák. 
•  Bordstein •  obrubník 
•  Das Taxi raste vom Bordstein weg. •  Taxi vyrazilo od obrubníku. 
•  Fingerknöchel •  kloub na prstech 
•  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel 
zerschmettert. 

•  Právě mi rozdrtil klouby na ruce. 

•  Seifenschaum •  mýdlová pěna 
•  Er hat den Seifenschaum im Gesicht verteilt. •  Rozetřel si pěnu po tváři. 
•  Wahrscheinlichkeit •  pravděpodobnost 
•  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% erhöht. •  Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%. 
•  Kauderwelsch •  hatmatilka 
•  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? •  Jakou hatmatilkou to mluví? 
•  sich gut anstellen •  dařit se 
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Lekce 11_podstatna_jmena_02_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Každý slyšel umíráček ze zvonice. •  Alle hörten die Totenglocke vom Glockenturm. 
•  návnada •  Köder 
•  Bylo to tam jako návnada. •  Das war dort nur als Köder. 
•  skutek, čin •  Tat 
•  Nakonec jste to udělali, že? •  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, nicht wahr? 
•  úděs, hrůza •  Bestürzung 
•  K našemu údivu, společnost odmítala zaplatit 
byť jen penny. 

•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die Firma, auch nur  
einen Penny zu zahlen. 

•  nezaměstnaní •  für Stempelgeld anstehen 
•  Stal se nezaměstnaným. •  Er steht für Stempelgeld an. 
•  kydanec •  Portion 
•  Hodila by se mi špetka tvého zdravého rozumu. •  Ich könnte eine Portion gesunden Menschenverstand  

gebrauchen. 
•  lok •  Zug 
•  Vypil to na jeden lok. •  Er trank ihn in einem Zug aus. 
•  odpadkový koš •  Mülleimer 
•  Skončí to na smetišti dějin. •  Es wird im Mülleimer der Geschichte landen. 
•  peřina, deka •  Bettdecke 
•  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. •  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. 
•  úplavice •  Ruhr 
•  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. •  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. 
•  figurína, náhrobní plastika •  Bildnis 
•  Na jeho hrobě byla plastika. •  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. 
•  uhlík •  Glut 
•  Už nebylo moc na práci krom udusit poslední 
uhlíky. 

•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die Glut zu löschen. 

•  podpora, schvalování •  Unterstützung 
•  Mohu počítat s tvojí podporou? •  Darf ich mit deiner Unterstützung rechnen? 
•  ztělesnění, prototyp •  Inbegriff 
•  Je ztělesněním dobrého šéfa. •  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. 
•  bajka, pověra •  Fabel 
•  Těšili se na legendární čtvrtý set. •  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten Satz. 
•  blud, klamná představa •  Trugschluss 
•  Uvědomil si, že to je vše přelud. •  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. 
•  čin, skutek •  Heldentat 
•  Hrdinský skutek sám o sobě. •  Eine Heldentat für sich. 
•  výplod •  Hirngespinst 
•  Je to téměř jako by to byl výplod mé fantazie. •  Es ist fast so, als wäre es mein Hirngespinst. 
•  finanční tíseň •  finanzielle Notlage 
•  Je ve finanční tísni? •  Ist er in einer finanziellen Notlage? 
•  bok, slabina •  Flanke 
•  Zabodl ostruhy koni do slabin. •  Er hat seine Sporen in die Flanke des Pferdes gebohrt. 
•  zelenáč, začínající •  angehend 
•  Prodali to území nové republice. •  Sie haben das Gebiet an die angehende Republik verkauft. 
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•  opačná strana mince •  Kehrseite der Medaille 
•  Ale je tady i druhá strana mince. •  Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. 
•  poznámka, dodatek •  Anmerkung 
•  Mám jen jednu poznámku. •  Ich habe nur eine Anmerkung. 
•  silná stránka •  Stärke 
•  Small talk nebyl nikdy jeho silnou stránkou. •  Smalltalk war noch nie seine Stärke. 
•  rozruch poprask •  Aufregung 
•  Čekal, až se poprask utiší. •  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung gelegt hat. 
•  pojistka, rozbuška •  Sicherung 
•  Snadno vybuchne. •  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. 
•  vichřice •  Sturm 
•  Ujistil ho, že ten stan přežije i horskou bouři. •  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst einen Gebirgssturm 

 überstehen würde. 
•  klenot •  Juwel 
•  Vlastník je opravdový poklad. •  Der Besitzer ist ein Juwel. 
•  podstata, jádro •  Hauptpunkt, Kern 
•  Myslel, že to je jádro problému. •  Er dachte, das sei der Kern der Sache. 
•  struhadlo •  Reibe 
•  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo. •  Da war ein großes Stück Käse und eine Reibe. 
•  zažraná špína •  Schmutz 
•  Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu. •  Die Wasserstrahlen entfernten den Schmutz. 
•  záludnost •  Arglist 
•  Odpověděl bez záludnosti. •  Er hat ohne Arglist geantwortet. 
•  typický znak •  Markenzeichen 
•  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídít s 
diplomacií, která je pro vaši firmu typická 

•  Ich bin sicher, du wirst das mit der Diplomatie schaffen,  
die zu einem Markenzeichen eurer Firma geworden ist. 

•  předzvěst •  Vorbote 
•  To byla předzvěst toho co mělo přijít. •  Es war ein Vorbote von allem, was noch kommen sollte. 
•  volavka •  Reiher 
•  Někdy vidíte dokonce volavku. •  Manchmal kann man sogar einen Reiher sehen. 
•  narážka, náznak •  Anspielung 
•  Ignoroval tu nevhodnou narážku. •  Er hat die unpassende Anspielung ignoriert. 
•  pouzdro •  Holster 
•  Vytáhl pistoli z pouzdra. •  Er hat seine Pistole aus dem Holster genommen. 
•  kus chlapa •  Bild von einem Mann 
•  Pouč mě, ty drsňáku. •  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. 
•  překážka •  Hürde 
•  Každá překážka je výzvou. •  Jede Hürde ist eine Herausforderung. 
•  cudný polibek •  keuscher Kuss 
•  Dala mi cudný polibek na rty. •  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine Lippen. 
•  chichotání •  Gekicher 
•  Po závěru řeči bylo slyšet chichotání. •  Nach dem Ende folgte Gekicher. 
•  trdlo, trouba •  Trottel 
•  Cítil jsem se jako úplný trouba. •  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. 
•  řádný kus •  Batzen 
•  Mohu přijít o řádný kus bonusu. •  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen meiner Prämie. 
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•  posměšná poznámka •  Spruch 
•  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie irgendeinen  
Spruch brummen konnte. 

•  feťák, narkoman •  Junkie 
•  Je feťák. •  Er ist ein Junkie. 
•  obrubník •  Bordstein 
•  Taxi vyrazilo od obrubníku. •  Das Taxi raste vom Bordstein weg. 
•  kloub na prstech •  Fingerknöchel 
•  Právě mi rozdrtil klouby na ruce. •  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel zerschmettert. 
•  mýdlová pěna •  Seifenschaum 
•  Rozetřel si pěnu po tváři. •  Er hat den Seifenschaum im Gesicht verteilt. 
•  pravděpodobnost •  Wahrscheinlichkeit 
•  Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%. •  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% erhöht. 
•  hatmatilka •  Kauderwelsch 
•  Jakou hatmatilkou to mluví? •  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? 
•  dařit se •  sich gut anstellen 

Lekce 11_podstatna_jmena_02_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen 
meiner Prämie. 

•  Mohu přijít o řádný kus bonusu. 

•  Es war ein Vorbote von allem, was noch 
kommen sollte. 

•  To byla předzvěst toho co mělo přijít. 

•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die Firma, 
auch nur einen Penny zu zahlen. 

•  K našemu údivu, společnost odmítala zaplatit byť jen penny. 

•  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. •  Je ztělesněním dobrého šéfa. 
•  Da war ein großes Stück Käse und eine Reibe. •  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo. 
•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die Glut zu 
löschen. 

•  Už nebylo moc na práci krom udusit poslední uhlíky. 

•  Er ist ein Junkie. •  Je feťák. 
•  Er dachte, das sei der Kern der Sache. •  Myslel, že to je jádro problému. 
•  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. •  Snadno vybuchne. 
•  Er trank ihn in einem Zug aus. •  Vypil to na jeden lok. 
•  Jede Hürde ist eine Herausforderung. •  Každá překážka je výzvou. 
•  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. •  Uvědomil si, že to je vše přelud. 
•  Ist er in einer finanziellen Notlage? •  Je ve finanční tísni? 
•  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten Satz. •  Těšili se na legendární čtvrtý set. 

•  Sie haben das Gebiet an die angehende 
Republik verkauft. 

•  Prodali to území nové republice. 

•  Eine Heldentat für sich. •  Hrdinský skutek sám o sobě. 
•  Es ist fast so, als wäre es mein Hirngespinst. •  Je to téměř jako by to byl výplod mé fantazie. 
•  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel 
zerschmettert. 

•  Právě mi rozdrtil klouby na ruce. 

•  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. •  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. 

•  Der Besitzer ist ein Juwel. •  Vlastník je opravdový poklad. 



 126 

•  Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. •  Ale je tady i druhá strana mince. 

•  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, nicht 
wahr? 

•  Nakonec jste to udělali, že? 

•  Smalltalk war noch nie seine Stärke. •  Small talk nebyl nikdy jeho silnou stránkou. 
•  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung gelegt 
hat. 

•  Čekal, až se poprask utiší. 

•  Manchmal kann man sogar einen Reiher sehen. •  Někdy vidíte dokonce volavku. 

•  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst einen 
Gebirgssturm überstehen würde. 

•  Ujistil ho, že ten stan přežije i horskou bouři. 

•  Er hat die unpassende Anspielung ignoriert. •  Ignoroval tu nevhodnou narážku. 
•  Er hat seine Pistole aus dem Holster 
genommen. 

•  Vytáhl pistoli z pouzdra. 

•  Es wird im Mülleimer der Geschichte landen. •  Skončí to na smetišti dějin. 
•  Die Wasserstrahlen entfernten den Schmutz. •  Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu. 
•  Darf ich mit deiner Unterstützung rechnen? •  Mohu počítat s tvojí podporou? 
•  Ich bin sicher, du wirst das mit der Diplomatie 
schaffen, die zu einem Markenzeichen eurer 
Firma geworden ist. 

•  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídít s diplomacií, která je pro vaši 
firmu typická 

•  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. •  Cítil jsem se jako úplný trouba. 
•  Er hat ohne Arglist geantwortet. •  Odpověděl bez záludnosti. 
•  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% erhöht. •  Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%. 
•  Er hat den Seifenschaum im Gesicht verteilt. •  Rozetřel si pěnu po tváři. 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 
irgendeinen Spruch brummen konnte. 

•  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký posměšek. 

•  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. •  Na jeho hrobě byla plastika. 
•  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine 
Lippen. 

•  Dala mi cudný polibek na rty. 

•  Nach dem Ende folgte Gekicher. •  Po závěru řeči bylo slyšet chichotání. 
•  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. •  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. 
•  Das war dort nur als Köder. •  Bylo to tam jako návnada. 
•  Er steht für Stempelgeld an. •  Stal se nezaměstnaným. 
•  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. •  Pouč mě, ty drsňáku. 
•  Das Taxi raste vom Bordstein weg. •  Taxi vyrazilo od obrubníku. 
•  Er hat seine Sporen in die Flanke des Pferdes 
gebohrt. 

•  Zabodl ostruhy koni do slabin. 

•  Ich habe nur eine Anmerkung. •  Mám jen jednu poznámku. 
•  Ich könnte eine Portion gesunden 
Menschenverstand gebrauchen. 

•  Hodila by se mi špetka tvého zdravého rozumu. 

•  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? •  Jakou hatmatilkou to mluví? 
•  Totenglocke •  umíráček 

Lekce 11_podstatna_jmena_02_procvičovací věty_přeložte! 
•  Mám jen jednu poznámku. •  Ich habe nur eine Anmerkung. 
•  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo. •  Da war ein großes Stück Käse und eine Reibe. 
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•  Snadno vybuchne. •  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. 
•  Hodila by se mi špetka tvého zdravého rozumu. •  Ich könnte eine Portion gesunden Menschenverstand  

gebrauchen. 
•  Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu. •  Die Wasserstrahlen entfernten den Schmutz. 
•  Odpověděl bez záludnosti. •  Er hat ohne Arglist geantwortet. 
•  Myslel, že to je jádro problému. •  Er dachte, das sei der Kern der Sache. 
•  Vlastník je opravdový poklad. •  Der Besitzer ist ein Juwel. 
•  Zabodl ostruhy koni do slabin. •  Er hat seine Sporen in die Flanke des Pferdes gebohrt. 
•  Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%. •  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% erhöht. 
•  Už nebylo moc na práci krom udusit poslední 
uhlíky. 

•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die Glut zu löschen. 

•  Je to téměř jako by to byl výplod mé fantazie. •  Es ist fast so, als wäre es mein Hirngespinst. 
•  Je feťák. •  Er ist ein Junkie. 
•  Pouč mě, ty drsňáku. •  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. 
•  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. •  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. 
•  Ujistil ho, že ten stan přežije i horskou bouři. •  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst einen Gebirgssturm 

 überstehen würde. 
•  Někdy vidíte dokonce volavku. •  Manchmal kann man sogar einen Reiher sehen. 
•  Každá překážka je výzvou. •  Jede Hürde ist eine Herausforderung. 
•  Právě mi rozdrtil klouby na ruce. •  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel zerschmettert. 
•  Skončí to na smetišti dějin. •  Es wird im Mülleimer der Geschichte landen. 
•  Ale je tady i druhá strana mince. •  Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. 
•  Čekal, až se poprask utiší. •  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung gelegt hat. 
•  Vytáhl pistoli z pouzdra. •  Er hat seine Pistole aus dem Holster genommen. 
•  Ignoroval tu nevhodnou narážku. •  Er hat die unpassende Anspielung ignoriert. 
•  Jakou hatmatilkou to mluví? •  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? 
•  Po závěru řeči bylo slyšet chichotání. •  Nach dem Ende folgte Gekicher. 
•  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie irgendeinen Spruch  
brummen konnte. 

•  Stal se nezaměstnaným. •  Er steht für Stempelgeld an. 
•  umíráček •  Totenglocke 
•  Uvědomil si, že to je vše přelud. •  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. 
•  Rozetřel si pěnu po tváři. •  Er hat den Seifenschaum im Gesicht verteilt. 
•  K našemu údivu, společnost odmítala zaplatit 
byť jen penny. 

•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die Firma, auch nur 
 einen Penny zu zahlen. 

•  Prodali to území nové republice. •  Sie haben das Gebiet an die angehende Republik verkauft. 
•  Bylo to tam jako návnada. •  Das war dort nur als Köder. 
•  Nakonec jste to udělali, že? •  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, nicht wahr? 
•  Cítil jsem se jako úplný trouba. •  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. 
•  Vypil to na jeden lok. •  Er trank ihn in einem Zug aus. 
•  Hrdinský skutek sám o sobě. •  Eine Heldentat für sich. 
•  Taxi vyrazilo od obrubníku. •  Das Taxi raste vom Bordstein weg. 
•  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídít s 
diplomacií, která je pro vaši firmu typická 

•  Ich bin sicher, du wirst das mit der Diplomatie schaffen,  
die zu einem Markenzeichen eurer Firma geworden ist. 

•  Dala mi cudný polibek na rty. •  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine Lippen. 
•  Mohu přijít o řádný kus bonusu. •  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen meiner Prämie. 
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•  Small talk nebyl nikdy jeho silnou stránkou. •  Smalltalk war noch nie seine Stärke. 
•  Těšili se na legendární čtvrtý set. •  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten Satz. 
•  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. •  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. 
•  Je ztělesněním dobrého šéfa. •  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. 
•  To byla předzvěst toho co mělo přijít. •  Es war ein Vorbote von allem, was noch kommen sollte. 
•  Je ve finanční tísni? •  Ist er in einer finanziellen Notlage? 
•  Mohu počítat s tvojí podporou? •  Darf ich mit deiner Unterstützung rechnen? 
•  Na jeho hrobě byla plastika. •  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. 
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Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  Spitzel •  policejní informátor 
•  Vorrecht •  privilegium, přednostní právo 
•  Bauer (im Schach) •  pěšák (v šachu) 
•  Scherflein •  penízek, pár šupů 
•  Tablett •  tác 
•  Zweifel •  výtka, výčitka 
•  Harke •  hrábě 
•  Ärgernis •  otrava, nepříjemnost 
•  Skrupel •  zábrany 
•  Notlage •  těžká situace 
•  Zahlschein •  výplatní páska 
•  Verachtung •  despekt 
•  Leckerbissen •  ždibec, kousíček 
•  Laune •  rozmar, vrtoch 
•  Strafe •  trest 
•  Beitrag •  dar, příspěvek 
•  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte 
Sprache) 

•  lámaný jazyk 

•  dafür, dass •  na základě čeho 
•  Eid •  přísaha, slib 
•  Krug •  džbánek 
•  Scholle •  platýs 
•  Vortäuschung falscher Tatsachen •  záminka 
•  Fehlbezeichnung •  nevhodné označení 
•  Welle •  vlnění 
•  Streit •  hádka 
•  Bergung •  záchrana 
•  Gefahr •  riziko 
•  Sockel •  podstavec, sokl 
•  Wortspiel •  slovní hříčka 
•  lächerliche Bemerkung •  vtipná poznámka 
•  Trottel •  hňup, debil 
•  Schweinestall •  chlívek 
•  Chance •  šance 
•  Verzweigung •  rozvětvení 
•  Nacken •  šíje, týl 
•  Armer •  nuzák, žebrák 
•  Fäustlinge •  palcové rukavice 
•  Rätsel, Mysterium •  hádanka 
•  Domino-Effekt •  dominový efekt 
•  Meister •  expert v určité oblasti 
•  Umbildung •  reorganizace 
•  Tumult •  povyk, mela 
•  Trick •  trik, fígl 
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•  Stich, Schmerz •  píchnutí 
•  Rauchwolke •  sloup (kouře) 
•  Ergebnis •  výsledek 
•  Abschaum •  lůza, spodina 
•  Haken •  věšáček, háček 
•  Skorbut •  kurděje, podlý 

Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba_přeložte! 
•  věšáček, háček •  Haken 
•  nuzák, žebrák •  Armer 
•  těžká situace •  Notlage 
•  policejní informátor •  Spitzel 
•  záminka •  Vortäuschung falscher Tatsachen 
•  palcové rukavice •  Fäustlinge 
•  hrábě •  Harke 
•  hádka •  Streit 
•  expert v určité oblasti •  Meister 
•  píchnutí •  Stich, Schmerz 
•  džbánek •  Krug 
•  lámaný jazyk •  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte Sprache) 
•  vtipná poznámka •  lächerliche Bemerkung 
•  povyk, mela •  Tumult 
•  sloup (kouře) •  Rauchwolke 
•  penízek, pár šupů •  Scherflein 
•  trik, fígl •  Trick 
•  ždibec, kousíček •  Leckerbissen 
•  platýs •  Scholle 
•  dar, příspěvek •  Beitrag 
•  tác •  Tablett 
•  pěšák (v šachu) •  Bauer (im Schach) 
•  trest •  Strafe 
•  vlnění •  Welle 
•  hňup, debil •  Trottel 
•  výplatní páska •  Zahlschein 
•  rozmar, vrtoch •  Laune 
•  šance •  Chance 
•  lůza, spodina •  Abschaum 
•  hádanka •  Rätsel, Mysterium 
•  na základě čeho •  dafür, dass 
•  šíje, týl •  Nacken 
•  riziko •  Gefahr 
•  rozvětvení •  Verzweigung 
•  záchrana •  Bergung 
•  nevhodné označení •  Fehlbezeichnung 
•  kurděje, podlý •  Skorbut 
•  otrava, nepříjemnost •  Ärgernis 
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•  zábrany •  Skrupel 
•  podstavec, sokl •  Sockel 
•  privilegium, přednostní právo •  Vorrecht 
•  chlívek •  Schweinestall 
•  reorganizace •  Umbildung 
•  dominový efekt •  Domino-Effekt 
•  přísaha, slib •  Eid 
•  despekt •  Verachtung 
•  výsledek •  Ergebnis 
•  slovní hříčka •  Wortspiel 
•  výtka, výčitka •  Zweifel 

Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Es hieß, wenn er sich gut anstellt, lautet sein 
nächster Posten Generaldirektor. 

•  Říkalo se, že pokud se mu bude dařit, jeho příští zastávka  
bude generální ředitel. 

•  Meister •  expert v určité oblasti 
•  Er war ein Meister der Mathematik. •  Byl expertem v matematice. 
•  Fehlbezeichnung •  nevhodné označení 
•  Das als international zu bezeichnen, war eine 
Fehlbezeichnung. 

•  Nazývat to mezinárodní bylo trochu nevhodné označení. 

•  Scherflein •  penízek, pár šupů 
•  sein Scherflein zu etwas beitragen •  vzít od někoho to poslední, co má 
•  Fäustlinge •  palcové rukavice 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 
Fäustlinge. 

•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. 

•  Leckerbissen •  ždibec, kousíček 
•  Er hat sich Zeit genommen, die delikatesten 
Leckerbissen auszuwählen. 

•  Dával si práci s vybíráním těch nejchutnějších kousků. 

•  Nacken •  šíje, týl 
•  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. •  Začala ho líbat na týl. 
•  Spitzel •  policejní informátor 
•  Ein Spitzel hat ihn verraten. •  Práskl ho práskač. 
•  Ärgernis •  otrava, nepříjemnost 
•  Es ist nur ein kleines Ärgernis. •  Je to jen malá nepříjemnost. 
•  Eid •  přísaha, slib 
•  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner 
Stimme. 

•  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase 

•  Chance •  šance 
•  Die Chancen sprechen gegen dich. •  Šance jsou proti tobě. 
•  Beitrag •  dar, příspěvek 
•  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. •  Vzala ten dárek směrem k němu. 
•  dafür, dass •  na základě čeho 
•  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. •  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil život. 
•  Ergebnis •  výsledek 
•  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du dir 
wünschst. 

•  Dostaneš výsledek, který si přeješ. 
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•  Stich, Schmerz •  píchnutí 
•  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über seine 
Frau. 

•  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy. 

•  Armer •  nuzák, žebrák 
•  Die Verarmung der Menschen muss aufhören. •  Ožebračování lidí musí přestat. 

•  Bauer (im Schach) •  pěšák (v šachu) 
•  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in einem viel 
größeren Spiel sein muss. 

•  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v mnohem vyšší hře. 

•  Haken •  věšáček, háček 
•  Er hat die Uniform vom Haken genommen. •  Sundal uniformu z háčku. 
•  Gefahr •  riziko 
•  Gibt es da eine Gefahr? •  Je tam nějaké riziko? 
•  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte 
Sprache) 

•  lámaný jazyk 

•  Es muss eine Art von Pidgin sein. •  Musí to být nějaká forma žargonu. 
•  Schweinestall •  chlívek 
•  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. •  Místo vypadalo jako chlívek. 
•  Krug •  džbánek 
•  Die Kellnerin erschien mit einem Krug Wasser in 
der Hand. 

•  Servírka se objevila se džbánkem vody v ruce. 

•  Scholle •  platýs 
•  Hast du schon mal Scholle gegessen? •  Jedl jsi někdy platýse? 
•  Notlage •  těžká situace 
•  Er geriet in eine Art Notlage. •  Skončil v poněkud těžké situaci. 
•  Sockel •  podstavec, sokl 
•  Die Statue steht auf einem Sockel. •  Socha je na podstavci. 
•  Trick •  trik, fígl 
•  Das war ein Trick, den er regelmäßig anwandte. •  Tenhle trik používal pravidelně. 

•  Rauchwolke •  sloup (kouře) 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der 
Baustelle. 

•  Sloup černého kouře se vznášel nad spáleništěm. 

•  Trottel •  hňup, debil 
•  An der Wand stand ganz groß "Trottel". •  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT". 
•  Vorrecht •  privilegium, přednostní právo 
•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes, die 
erste Rede zu halten. 

•  Je to přednostní právo starého muže promluvit jako první. 

•  Vortäuschung falscher Tatsachen •  záminka 
•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte, sich 
unter Vortäuschung falscher Tatsachen Geld zu 
beschaffen. 

•  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod falešnou záminkou. 

•  Wortspiel •  slovní hříčka 
•  Er hat sich über das kleine Wortspiel gefreut. •  Ta slovní hříčka ho potěšila. 
•  Strafe •  trest 
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•  Er beschuldigte die Regierung der Strafsteuern. •  Vinil vládu z represivních daní. 

•  lächerliche Bemerkung •  vtipná poznámka 
•  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike 
zusammenzucken. 

•  Moje trapná poznámka Mikem trhla. 

•  Laune •  rozmar, vrtoch 
•  Es war eine Laune des Schicksals. •  Stalo se to rozmarem osudu. 
•  Harke •  hrábě 
•  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten und 
eine Kelle. 

•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

•  Verzweigung •  rozvětvení 
•  Später kommt die Verzweigung. •  Později přijde rozvětvení. 
•  Zweifel •  výtka, výčitka 
•  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. •  Jeho reputaci nelze nic vytknout. 
•  Umbildung •  reorganizace 
•  Er hat bei seiner letzten Umbildung 
Änderungen vorgenommen. 

•  Udělal změny v rámci poslední reorganizace. 

•  Zahlschein •  výplatní páska 
•  Sie war auf einem Zahlschein von der 
Weinindustrie. 

•  Byla na výplatní pásce vinařského průmyslu. 

•  Rätsel, Mysterium •  hádanka 
•  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel 
gelöst hat. 

•  Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku. 

•  Welle •  vlnění 
•  Eine Welle des Beifalls brach aus. •  Zvedla se vlna potlesku. 
•  Domino-Effekt •  dominový efekt 
•  Wenn das passiert, kann ein Domino-Effekt 
auftreten. 

•  Pokud se to stane, může dojít k dominovému efektu. 

•  Streit •  hádka 
•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. •  Pohádal jsem se se svojí ženou. 
•  Tumult •  povyk, mela 
•  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. •  Ten povyk byl kvůli penězům. 
•  Bergung •  záchrana 
•  Sie leiten ein sehr erfolgreiches 
Bergungsunternehmen. 

•  Provozují vysoce ziskovou záchrannou společnost. 

•  Tablett •  tác 
•  Der Chefkoch kam mit einem großen 
Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett 
herein. 

•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí hlavu na stříbrném 
 tácu. 

•  Verachtung •  despekt 
•  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu 
verbergen. 

•  Bylo pro něj těžké skrývat despekt. 

•  Skrupel •  zábrany 
•  Er hatte ein paar Skrupel. •  Měl určité zábrany. 
•  Abschaum •  lůza, spodina 
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•  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des 
Abschaums. 

•  Střed davu zajásal. 

•  Skorbut •  kurděje, podlý 
•  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. •  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. 
•  Alge •  chaluhy, řasy 

Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Říkalo se, že pokud se mu bude dařit, jeho příští 
zastávka bude generální ředitel. 

•  Es hieß, wenn er sich gut anstellt, lautet sein nächster Posten 
Generaldirektor. 

•  expert v určité oblasti •  Meister 
•  Byl expertem v matematice. •  Er war ein Meister der Mathematik. 
•  nevhodné označení •  Fehlbezeichnung 
•  Nazývat to mezinárodní bylo trochu nevhodné 
označení. 

•  Das als international zu bezeichnen, war eine  
Fehlbezeichnung. 

•  penízek, pár šupů •  Scherflein 
•  vzít od někoho to poslední, co má •  sein Scherflein zu etwas beitragen 
•  palcové rukavice •  Fäustlinge 
•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. •  Sie trug eine Sturmhaube und riesige Fäustlinge. 
•  ždibec, kousíček •  Leckerbissen 
•  Dával si práci s vybíráním těch nejchutnějších 
kousků. 

•  Er hat sich Zeit genommen, die delikatesten Leckerbissen  
auszuwählen. 

•  šíje, týl •  Nacken 
•  Začala ho líbat na týl. •  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. 
•  policejní informátor •  Spitzel 
•  Práskl ho práskač. •  Ein Spitzel hat ihn verraten. 
•  otrava, nepříjemnost •  Ärgernis 
•  Je to jen malá nepříjemnost. •  Es ist nur ein kleines Ärgernis. 
•  přísaha, slib •  Eid 
•  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase •  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner Stimme. 
•  šance •  Chance 
•  Šance jsou proti tobě. •  Die Chancen sprechen gegen dich. 
•  dar, příspěvek •  Beitrag 
•  Vzala ten dárek směrem k němu. •  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. 
•  na základě čeho •  dafür, dass 
•  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil život. •  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. 

•  výsledek •  Ergebnis 
•  Dostaneš výsledek, který si přeješ. •  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du dir wünschst. 
•  píchnutí •  Stich, Schmerz 
•  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy. •  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über seine Frau. 
•  nuzák, žebrák •  Armer 
•  Ožebračování lidí musí přestat. •  Die Verarmung der Menschen muss aufhören. 
•  pěšák (v šachu) •  Bauer (im Schach) 
•  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v mnohem 
vyšší hře. 

•  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in einem viel größeren  
Spiel sein muss. 

•  věšáček, háček •  Haken 
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•  Sundal uniformu z háčku. •  Er hat die Uniform vom Haken genommen. 
•  riziko •  Gefahr 
•  Je tam nějaké riziko? •  Gibt es da eine Gefahr? 
•  lámaný jazyk •  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte Sprache) 
•  Musí to být nějaká forma žargonu. •  Es muss eine Art von Pidgin sein. 
•  chlívek •  Schweinestall 
•  Místo vypadalo jako chlívek. •  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. 
•  džbánek •  Krug 
•  Servírka se objevila se džbánkem vody v ruce. •  Die Kellnerin erschien mit einem Krug Wasser in der Hand. 
•  platýs •  Scholle 
•  Jedl jsi někdy platýse? •  Hast du schon mal Scholle gegessen? 
•  těžká situace •  Notlage 
•  Skončil v poněkud těžké situaci. •  Er geriet in eine Art Notlage. 
•  podstavec, sokl •  Sockel 
•  Socha je na podstavci. •  Die Statue steht auf einem Sockel. 
•  trik, fígl •  Trick 
•  Tenhle trik používal pravidelně. •  Das war ein Trick, den er regelmäßig anwandte. 
•  sloup (kouře) •  Rauchwolke 
•  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der Baustelle. 

•  hňup, debil •  Trottel 
•  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT". •  An der Wand stand ganz groß "Trottel". 
•  privilegium, přednostní právo •  Vorrecht 
•  Je to přednostní právo starého muže promluvit 
jako první. 

•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes, die erste Rede  
zu halten. 

•  záminka •  Vortäuschung falscher Tatsachen 
•  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod 
falešnou záminkou. 

•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte, sich unter 
 Vortäuschung falscher Tatsachen Geld zu beschaffen. 

•  slovní hříčka •  Wortspiel 
•  Ta slovní hříčka ho potěšila. •  Er hat sich über das kleine Wortspiel gefreut. 
•  trest •  Strafe 
•  Vinil vládu z represivních daní. •  Er beschuldigte die Regierung der Strafsteuern. 
•  vtipná poznámka •  lächerliche Bemerkung 
•  Moje trapná poznámka Mikem trhla. •  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike zusammenzucken. 
•  rozmar, vrtoch •  Laune 
•  Stalo se to rozmarem osudu. •  Es war eine Laune des Schicksals. 
•  hrábě •  Harke 
•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. •  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten und eine Kelle. 
•  rozvětvení •  Verzweigung 
•  Později přijde rozvětvení. •  Später kommt die Verzweigung. 
•  výtka, výčitka •  Zweifel 
•  Jeho reputaci nelze nic vytknout. •  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. 
•  reorganizace •  Umbildung 
•  Udělal změny v rámci poslední reorganizace. •  Er hat bei seiner letzten Umbildung Änderungen 

 vorgenommen. 
•  výplatní páska •  Zahlschein 
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•  Byla na výplatní pásce vinařského průmyslu. •  Sie war auf einem Zahlschein von der Weinindustrie. 
•  hádanka •  Rätsel, Mysterium 
•  Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku. •  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel gelöst hat. 
•  vlnění •  Welle 
•  Zvedla se vlna potlesku. •  Eine Welle des Beifalls brach aus. 
•  dominový efekt •  Domino-Effekt 
•  Pokud se to stane, může dojít k dominovému 
efektu. 

•  Wenn das passiert, kann ein Domino-Effekt auftreten. 

•  hádka •  Streit 
•  Pohádal jsem se se svojí ženou. •  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. 
•  povyk, mela •  Tumult 
•  Ten povyk byl kvůli penězům. •  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. 
•  záchrana •  Bergung 
•  Provozují vysoce ziskovou záchrannou 
společnost. 

•  Sie leiten ein sehr erfolgreiches Bergungsunternehmen. 

•  tác •  Tablett 
•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí hlavu na 
stříbrném tácu. 

•  Der Chefkoch kam mit einem großen Wildschweinkopf 
 auf einem silbernen Tablett herein. 

•  despekt •  Verachtung 
•  Bylo pro něj těžké skrývat despekt. •  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu verbergen. 
•  zábrany •  Skrupel 
•  Měl určité zábrany. •  Er hatte ein paar Skrupel. 
•  lůza, spodina •  Abschaum 
•  Střed davu zajásal. •  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des Abschaums. 
•  kurděje, podlý •  Skorbut 
•  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. •  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. 
•  chaluhy, řasy •  Alge 

Lekce 12_podstatna_jmena_03_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Es war eine Laune des Schicksals. •  Stalo se to rozmarem osudu. 
•  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über seine 
Frau. 

•  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy. 

•  Gibt es da eine Gefahr? •  Je tam nějaké riziko? 
•  Der Chefkoch kam mit einem großen 
Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett 
herein. 

•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí hlavu na  
stříbrném tácu. 

•  Später kommt die Verzweigung. •  Později přijde rozvětvení. 
•  Wenn das passiert, kann ein Domino-Effekt 
auftreten. 

•  Pokud se to stane, může dojít k dominovému efektu. 

•  Er hat die Uniform vom Haken genommen. •  Sundal uniformu z háčku. 
•  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu 
verbergen. 

•  Bylo pro něj těžké skrývat despekt. 

•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes, die 
erste Rede zu halten. 

•  Je to přednostní právo starého muže promluvit jako první. 

•  Ein Spitzel hat ihn verraten. •  Práskl ho práskač. 
•  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. •  Ten povyk byl kvůli penězům. 
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•  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. •  Místo vypadalo jako chlívek. 
•  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. •  Vzala ten dárek směrem k němu. 
•  Er geriet in eine Art Notlage. •  Skončil v poněkud těžké situaci. 
•  Er hat sich Zeit genommen, die delikatesten 
Leckerbissen auszuwählen. 

•  Dával si práci s vybíráním těch nejchutnějších kousků. 

•  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. •  Jeho reputaci nelze nic vytknout. 
•  Die Kellnerin erschien mit einem Krug Wasser in 
der Hand. 

•  Servírka se objevila se džbánkem vody v ruce. 

•  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten und 
eine Kelle. 

•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

•  Das als international zu bezeichnen, war eine 
Fehlbezeichnung. 

•  Nazývat to mezinárodní bylo trochu nevhodné označení. 

•  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. •  Začala ho líbat na týl. 
•  Er beschuldigte die Regierung der Strafsteuern. •  Vinil vládu z represivních daní. 

•  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike 
zusammenzucken. 

•  Moje trapná poznámka Mikem trhla. 

•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte, sich 
unter Vortäuschung falscher Tatsachen Geld zu 
beschaffen. 

•  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod falešnou záminkou. 

•  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. •  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. 
•  Die Verarmung der Menschen muss aufhören. •  Ožebračování lidí musí přestat. 

•  Er war ein Meister der Mathematik. •  Byl expertem v matematice. 
•  Sie war auf einem Zahlschein von der 
Weinindustrie. 

•  Byla na výplatní pásce vinařského průmyslu. 

•  sich gut anstellen •  dařit se 
•  Er hat bei seiner letzten Umbildung 
Änderungen vorgenommen. 

•  Udělal změny v rámci poslední reorganizace. 

•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der 
Baustelle. 

•  Sloup černého kouře se vznášel nad spáleništěm. 

•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. •  Pohádal jsem se se svojí ženou. 
•  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner 
Stimme. 

•  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase 

•  sein Scherflein zu etwas beitragen •  vzít od někoho to poslední, co má 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 
Fäustlinge. 

•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. 

•  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du dir 
wünschst. 

•  Dostaneš výsledek, který si přeješ. 

•  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in einem viel 
größeren Spiel sein muss. 

•  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v mnohem vyšší hře. 

•  Das war ein Trick, den er regelmäßig anwandte. •  Tenhle trik používal pravidelně. 

•  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des 
Abschaums. 

•  Střed davu zajásal. 

•  Er hatte ein paar Skrupel. •  Měl určité zábrany. 
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•  An der Wand stand ganz groß "Trottel". •  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT". 
•  Eine Welle des Beifalls brach aus. •  Zvedla se vlna potlesku. 
•  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. •  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil život. 
•  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel 
gelöst hat. 

•  Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku. 

•  Es muss eine Art von Pidgin sein. •  Musí to být nějaká forma žargonu. 
•  Er hat sich über das kleine Wortspiel gefreut. •  Ta slovní hříčka ho potěšila. 
•  Sie leiten ein sehr erfolgreiches 
Bergungsunternehmen. 

•  Provozují vysoce ziskovou záchrannou společnost. 

•  Es ist nur ein kleines Ärgernis. •  Je to jen malá nepříjemnost. 
•  Die Chancen sprechen gegen dich. •  Šance jsou proti tobě. 
•  Hast du schon mal Scholle gegessen? •  Jedl jsi někdy platýse? 
•  Die Statue steht auf einem Sockel. •  Socha je na podstavci. 

Lekce 12_podstatna_jmena_03_procvičovací věty_přeložte! 
•  Začala ho líbat na týl. •  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. 
•  Střed davu zajásal. •  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des Abschaums. 
•  Měl určité zábrany. •  Er hatte ein paar Skrupel. 
•  Byla na výplatní pásce vinařského průmyslu. •  Sie war auf einem Zahlschein von der Weinindustrie. 
•  Je to přednostní právo starého muže promluvit 
jako první. 

•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes, die erste Rede  
zu halten. 

•  Musí to být nějaká forma žargonu. •  Es muss eine Art von Pidgin sein. 
•  Je tam nějaké riziko? •  Gibt es da eine Gefahr? 
•  Šance jsou proti tobě. •  Die Chancen sprechen gegen dich. 
•  Dával si práci s vybíráním těch nejchutnějších 
kousků. 

•  Er hat sich Zeit genommen, die delikatesten Leckerbissen 
 auszuwählen. 

•  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase •  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner Stimme. 
•  Nazývat to mezinárodní bylo trochu nevhodné 
označení. 

•  Das als international zu bezeichnen, war eine 
 Fehlbezeichnung. 

•  Dostaneš výsledek, který si přeješ. •  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du dir wünschst. 
•  Servírka se objevila se džbánkem vody v ruce. •  Die Kellnerin erschien mit einem Krug Wasser in der Hand. 
•  Ožebračování lidí musí přestat. •  Die Verarmung der Menschen muss aufhören. 
•  Bylo pro něj těžké skrývat despekt. •  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu verbergen. 
•  Je to jen malá nepříjemnost. •  Es ist nur ein kleines Ärgernis. 
•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. •  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten und eine Kelle. 
•  Byl expertem v matematice. •  Er war ein Meister der Mathematik. 
•  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT". •  An der Wand stand ganz groß "Trottel". 
•  Provozují vysoce ziskovou záchrannou 
společnost. 

•  Sie leiten ein sehr erfolgreiches Bergungsunternehmen. 

•  Ta slovní hříčka ho potěšila. •  Er hat sich über das kleine Wortspiel gefreut. 
•  vzít od někoho to poslední, co má •  sein Scherflein zu etwas beitragen 
•  Sundal uniformu z háčku. •  Er hat die Uniform vom Haken genommen. 
•  Vzala ten dárek směrem k němu. •  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. 
•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. •  Sie trug eine Sturmhaube und riesige Fäustlinge. 
•  dařit se •  sich gut anstellen 
•  Později přijde rozvětvení. •  Später kommt die Verzweigung. 
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•  Jedl jsi někdy platýse? •  Hast du schon mal Scholle gegessen? 
•  Ten povyk byl kvůli penězům. •  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. 
•  Udělal změny v rámci poslední reorganizace. •  Er hat bei seiner letzten Umbildung Änderungen  

vorgenommen. 
•  Stalo se to rozmarem osudu. •  Es war eine Laune des Schicksals. 
•  Socha je na podstavci. •  Die Statue steht auf einem Sockel. 
•  Skončil v poněkud těžké situaci. •  Er geriet in eine Art Notlage. 
•  Pokud se to stane, může dojít k dominovému 
efektu. 

•  Wenn das passiert, kann ein Domino-Effekt auftreten. 

•  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod 
falešnou záminkou. 

•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte, sich unter V 
ortäuschung falscher Tatsachen Geld zu beschaffen. 

•  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der Baustelle. 

•  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. •  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. 
•  Místo vypadalo jako chlívek. •  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. 
•  Zvedla se vlna potlesku. •  Eine Welle des Beifalls brach aus. 
•  Práskl ho práskač. •  Ein Spitzel hat ihn verraten. 
•  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v mnohem 
vyšší hře. 

•  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in einem viel größeren S 
piel sein muss. 

•  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil život. •  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. 

•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí hlavu na 
stříbrném tácu. 

•  Der Chefkoch kam mit einem großen Wildschweinkopf  
auf einem silbernen Tablett herein. 

•  Moje trapná poznámka Mikem trhla. •  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike zusammenzucken. 
•  Vinil vládu z represivních daní. •  Er beschuldigte die Regierung der Strafsteuern. 
•  Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku. •  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel gelöst hat. 
•  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy. •  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über seine Frau. 
•  Pohádal jsem se se svojí ženou. •  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. 
•  Tenhle trik používal pravidelně. •  Das war ein Trick, den er regelmäßig anwandte. 
•  Jeho reputaci nelze nic vytknout. •  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. 
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Lekce 13_podstatna_jmena_04_slovní zásoba_Poslouchejte 
•  Bündel •  svazek 
•  abgekartetes Spiel •  podraz, bouda 
•  Fingerhut •  náprstek 
•  ohne Ausreden •  bez vytáček 
•  Stunt •  husarský kousek 
•  Schwindel •  švindl 
•  Ausrutscher •  chyba, uklouznutí 
•  Ahnung •  ponětí, tušení 
•  Spaten •  rýč 
•  Streit •  hádka 
•  Selbstgefälligkeit •  ješitnost 
•  Grinsen •  ucul, úšklebek 
•  Wende, Änderung •  otřes, převrat 
•  Kelle •  lopata 
•  Marke, Etikett •  visačka 
•  Zauberspruch, Bann •  kouzlo 
•  Hütte •  chatrč 
•  Einstellung •  postoj 
•  klopfen •  bouchnutí, úder 
•  Scherbe •  střep 
•  Aufregung •  rozruch 
•  Verleumdung •  pomluva 
•  Verfügung •  soudní nařízení, výnos 
•  Stapel •  svazek, snop 
•  Haltbarkeitsdatum •  datum spotřeby 
•  dünn •  řídký, jemný 
•  Katzensprung •  dlouhý krok 
•  Laune •  rozmar, vrtoch 
•  Schneeregen •  plískanice 
•  Tauwetter •  tání 
•  Schwarm •  roj 
•  Beute •  kořist 
•  umdrehen •  čep 
•  Beruf •  poslání, povolání 
•  Bedingung •  podmínka, požadavek 
•  Stück Seife •  odštěpek mýdla 
•  Rochen •  rejnok 
•  unbegründeter Verdacht •  nepodložené podezření 
•  Masse •  pruh , pás 
•  Rinnsal •  tenký pramínek 
•  Trost •  útěcha 
•  Kugelsalve •  sprška 
•  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. •  Opravdu se mi líbily chaluhové masáže. 
•  Stummel •  pahýl, špaček 
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•  Strähne •  pruh, pás 
•  überflüssig •  přebytek, nadbytek 
•  Gesprächsfetzen •  úryvek, útržek 
•  Pattsituation •  patová situace 
•  pikantes Detail, Leckerbissen •  pikantní detail, drb 
•  Krankenstation •  ošetřovna 
•  Schlag •  úder, mrtvice 
•  Eifer •  nadšení, elán 
•  rinnen •  pomalu téct 
•  Waffenstillstand •  dočasné příměří 
•  Stapel •  štos, kupa 

Lekce 13_podstatna_jmena_04_slovní zásoba_přeložte! 
•  rozmar, vrtoch •  Laune 
•  střep •  Scherbe 
•  pruh, pás •  Strähne 
•  podmínka, požadavek •  Bedingung 
•  pikantní detail, drb •  pikantes Detail, Leckerbissen 
•  podraz, bouda •  abgekartetes Spiel 
•  postoj •  Einstellung 
•  chyba, uklouznutí •  Ausrutscher 
•  husarský kousek •  Stunt 
•  odštěpek mýdla •  Stück Seife 
•  bez vytáček •  ohne Ausreden 
•  kořist •  Beute 
•  pomluva •  Verleumdung 
•  chatrč •  Hütte 
•  otřes, převrat •  Wende, Änderung 
•  plískanice •  Schneeregen 
•  rozruch •  Aufregung 
•  štos, kupa •  Stapel 
•  roj •  Schwarm 
•  pomalu téct •  rinnen 
•  přebytek, nadbytek •  überflüssig 
•  náprstek •  Fingerhut 
•  nadšení, elán •  Eifer 
•  čep •  umdrehen 
•  dlouhý krok •  Katzensprung 
•  svazek •  Bündel 
•  visačka •  Marke, Etikett 
•  ucul, úšklebek •  Grinsen 
•  hádka •  Streit 
•  svazek, snop •  Stapel 
•  útěcha •  Trost 
•  Opravdu se mi líbily chaluhové masáže. •  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. 
•  nepodložené podezření •  unbegründeter Verdacht 
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•  ješitnost •  Selbstgefälligkeit 
•  bouchnutí, úder •  klopfen 
•  poslání, povolání •  Beruf 
•  soudní nařízení, výnos •  Verfügung 
•  sprška •  Kugelsalve 
•  rejnok •  Rochen 
•  kouzlo •  Zauberspruch, Bann 
•  ponětí, tušení •  Ahnung 
•  pruh , pás •  Masse 
•  tání •  Tauwetter 
•  tenký pramínek •  Rinnsal 
•  pahýl, špaček •  Stummel 
•  řídký, jemný •  dünn 
•  švindl •  Schwindel 
•  ošetřovna •  Krankenstation 
•  úryvek, útržek •  Gesprächsfetzen 
•  patová situace •  Pattsituation 
•  dočasné příměří •  Waffenstillstand 
•  datum spotřeby •  Haltbarkeitsdatum 
•  lopata •  Kelle 
•  úder, mrtvice •  Schlag 
•  rýč •  Spaten 

Lekce 13_podstatna_jmena_04_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. •  Opravdu se mi líbily chaluhové masáže. 
•  Haltbarkeitsdatum •  datum spotřeby 
•  Es wurde schnell klar, dass er sein 
Haltbarkeitsdatum erreicht hatte. 

•  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých možností. 

•  Hütte •  chatrč 
•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was uns 
versprochen wurde. 

•  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo slíbeno. 

•  Schwindel •  švindl 
•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen 
Schwindel fortzusetzen. 

•  Teď už nebude nutné s tím švindlem pokračovat. 

•  Scherbe •  střep 
•  Es war eine fürchterlich aussehende Scherbe 
eines Porzellantellers. 

•  Byl to zle vypadající střep porcelánového talíře. 

•  Stapel •  svazek, snop 
•  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel 
Speisekarten herüber. 

•  Přiloudala se s malou hromádkou jídelníčků. 

•  Krankenstation •  ošetřovna 
•  Als er aus der Krankenstation entlassen wurde. •  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny … 

•  Rochen •  rejnok 
•  Wir haben gerne die Rochen angesehen. •  Rádi jsme se dívali na rejnoky. 
•  Verleumdung •  pomluva 
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•  Ich warne dich. Wiederhol deine 
Verleumdungen nicht! 

•  Varuji tě. Neopakuj svou urážku! 

•  Schneeregen •  plískanice 
•  Der Schneeregen war sehr unangenehm. •  Plískanice byla velmi nepříjemná. 
•  Ausrutscher •  chyba, uklouznutí 
•  In dieser Phase kann ich mir keine Ausrutscher 
mehr leisten. 

•  V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety. 

•  Stück Seife •  odštěpek mýdla 
•  Dieses Stück Seife ist alles, was du bekommen 
wirst. 

•  Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš. 

•  Grinsen •  ucul, úšklebek 
•  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. •  Dovolil si úšklebek. 
•  Gesprächsfetzen •  úryvek, útržek 
•  Ich konnte nur gelegentlich ein paar 
Gesprächsfetzen aufschnappen. 

•  Občas se mi podařilo zachytit nějaký útržek. 

•  Trost •  útěcha 
•  Manche Menschen finden Trost in einem 
spirituellen Leben. 

•  Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním životě. 

•  Spaten •  rýč 
•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und 
eine Kelle. 

•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

•  Zauberspruch, Bann •  kouzlo 
•  Der Bann ist gebrochen. •  Kouzlo bylo zlomeno. 
•  Beute •  kořist 
•  Der einzige Unterschied zwischen einem 
Piraten und einem Politiker ist, mit wem du die 
Beute teilst. 

•  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v tom, s kým 
 se dělí o kořist. 

•  Stapel •  štos, kupa 
•  Der Papierstapel wurde immer größer. •  Štos papírů se zvětšoval. 
•  Pattsituation •  patová situace 
•  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. •  Hra skončila patem. 
•  Einstellung •  postoj 
•  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. •  Jejich postoj se nezměnil. 
•  Bedingung •  podmínka, požadavek 
•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand die 
Herkunft herausfinden durfte. 

•  Její jediná podmínka byla, že se nikdo nesmí dozvědět původ. 

•  Aufregung •  rozruch 
•  Die Nachricht sorgte für ein wenig Aufregung. •  Zpráva způsobila trochu rozruchu. 

•  abgekartetes Spiel •  podraz, bouda 
•  Es war ein abgekartetes Spiel. •  Byl to podraz. 
•  Strähne •  pruh, pás 
•  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem schwarzen 
Haar. 

•  Měla růžové pruhy v černých vlasech. 

•  Katzensprung •  dlouhý krok 
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•  Es ist nur einen Katzensprung von hier entfernt. •  Je to jen kousek vedle. 

•  Schlag •  úder, mrtvice 
•  Es geschah Schlag zehn Uhr. •  Stalo se to úderem desáté. 
•  Wer war auf der mit Stars vollbespickten Liste? •  Kdo byl na hvězdném seznamu hostů? 

•  Stummel •  pahýl, špaček 
•  Er nahm einen langen Zug an dem Stummel 
seiner Zigarette. 

•  Dlouze potáhl ze špačku cigarety. 

•  Stunt •  husarský kousek 
•  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen Stunt 
zu wiederholen. 

•  Nemohl riskovat opakování toho samého husarského kousku. 

•  überflüssig •  přebytek, nadbytek 
•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache 
verschleiert, dass der Kunde ein paar überflüssige 
Pfunde mit sich herumtrug. 

•  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že klient má pár liber  
nadváhu. 

•  Schwarm •  roj 
•  Es gab einen Schwarm von Fliegen. •  Byl tam roj much. 
•  Masse •  pruh , pás 
•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie die 
breite Masse der Bevölkerung anspricht. 

•  Propagace je ceněna pro to, že oslovila velkou část populace. 

•  umdrehen •  čep 
•  Sie drehte das Formular um, damit er 
unterschreiben konnte. 

•  Otočila formulář směrem k němu, aby jej podepsal. 

•  Marke, Etikett •  visačka 
•  Er wurde für zwei Monate verhaftet. •  Zavřeli ho na dva měsíce. 
•  Tauwetter •  tání 
•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, 
würde ich meinen Garten vorbereiten. 

•  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych zahradu. 

•  Fingerhut •  náprstek 
•  Bis jetzt haben wir nicht mal einen Fingerhut 
voll Öl gesehen. 

•  Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty. 

•  klopfen •  bouchnutí, úder 
•  Er konnte sein Herz klopfen hören. •  Slyšel bít jeho srdce. 
•  pikantes Detail, Leckerbissen •  pikantní detail, drb 
•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur 
bevorstehenden Hochzeit zu finden. 

•  Doufal, že najde nějaký drb spojený s nastávajícím 
 manželstvím. 

•  Rinnsal •  tenký pramínek 
•  Der Fluss verkleinerte sich zu einem Rinnsal. •  Tok se zmenšil na tenký pramínek 
•  rinnen •  pomalu téct 
•  Das Blut rann von seinem Finger. •  Krev mu prýštila z prstu. 
•  Kelle •  lopata 
•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und 
eine Kelle. 

•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

•  Waffenstillstand •  dočasné příměří 
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•  Die Armeen einigten sich auf einen 
Waffenstillstand. 

•  Armády se shodly na příměří. 

•  unbegründeter Verdacht •  nepodložené podezření 
•  Er wurde auf der Grundlage eines 
unbegründeten Verdachts verurteilt. 

•  Byl odsouzen na základě nepodloženého podezření. 

•  Wende, Änderung •  otřes, převrat 
•  Die Logik dieser Änderung ist klar. •  Logika tohoto obratu je jasná. 
•  Selbstgefälligkeit •  ješitnost 
•  Männer in einen unnötigen Tod zu schicken, ist 
kein Akt der Führung, sondern der 
Selbstgefälligkeit. 

•  Poslat muže na zbytečnou smrt není projevem vůdcovství,  
ale ješitnosti. 

•  Beruf •  poslání, povolání 
•  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt 
geworden. 

•  Stal se velmi zběhlým ve svém novém poslání. 

•  Kugelsalve •  sprška 
•  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. •  Sprška kulek přišla odnikud. 
•  Bündel •  svazek 
•  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer 
Innentasche. 

•  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy. 

•  Laune •  rozmar, vrtoch 
•  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune von 
ihm ertragen. 

•  Měli za úkol splnit jeho každičké přání. 

•  dünn •  řídký, jemný 
•  Der Himmel war mit dünnen Wolken bedeckt. •  Obloha byla pokryta řídkými mraky. 

•  ohne Ausreden •  bez vytáček 
•  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er pleite 
war. 

•  Bez vytáček přiznal, že je švorc. 

•  Verfügung •  soudní nařízení, výnos 
•  Er will eine Verfügung im Namen seines 
Mandanten erlassen. 

•  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch svého klienta. 

•  Eifer •  nadšení, elán 
•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der 
Werkstatt nie gezeigt hatte. 

•  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v dílně neukázal. 

•  Der Bann ist gebrochen. •  Kouzlo bylo zlomeno. 
•  Ahnung •  ponětí, tušení 
•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. •  Nemám ponětí, co bych měl dělat. 
•  Streit •  hádka 
•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. •  Pohádal jsem se se svojí ženou. 
•  verlegen •  nesvůj, v rozpacích. 

Lekce 13_podstatna_jmena_04_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Opravdu se mi líbily chaluhové masáže. •  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. 
•  datum spotřeby •  Haltbarkeitsdatum 
•  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých 
možností. 

•  Es wurde schnell klar, dass er sein Haltbarkeitsdatum erreicht hatte.
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•  chatrč •  Hütte 
•  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo 
slíbeno. 

•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was uns versprochen  
wurde. 

•  švindl •  Schwindel 
•  Teď už nebude nutné s tím švindlem 
pokračovat. 

•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen Schwindel 
 fortzusetzen. 

•  střep •  Scherbe 
•  Byl to zle vypadající střep porcelánového talíře. •  Es war eine fürchterlich aussehende Scherbe eines  

Porzellantellers. 
•  svazek, snop •  Stapel 
•  Přiloudala se s malou hromádkou jídelníčků. •  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel Speisekarten  

herüber. 
•  ošetřovna •  Krankenstation 
•  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny … •  Als er aus der Krankenstation entlassen wurde. 
•  rejnok •  Rochen 
•  Rádi jsme se dívali na rejnoky. •  Wir haben gerne die Rochen angesehen. 
•  pomluva •  Verleumdung 
•  Varuji tě. Neopakuj svou urážku! •  Ich warne dich. Wiederhol deine Verleumdungen nicht! 
•  plískanice •  Schneeregen 
•  Plískanice byla velmi nepříjemná. •  Der Schneeregen war sehr unangenehm. 
•  chyba, uklouznutí •  Ausrutscher 
•  V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety. •  In dieser Phase kann ich mir keine Ausrutscher mehr leisten. 
•  odštěpek mýdla •  Stück Seife 
•  Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš. •  Dieses Stück Seife ist alles, was du bekommen wirst. 
•  ucul, úšklebek •  Grinsen 
•  Dovolil si úšklebek. •  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. 
•  úryvek, útržek •  Gesprächsfetzen 
•  Občas se mi podařilo zachytit nějaký útržek. •  Ich konnte nur gelegentlich ein paar Gesprächsfetzen  

aufschnappen. 
•  útěcha •  Trost 
•  Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním 
životě. 

•  Manche Menschen finden Trost in einem spirituellen Leben. 

•  rýč •  Spaten 
•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. •  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und eine Kelle. 
•  kouzlo •  Zauberspruch, Bann 
•  Kouzlo bylo zlomeno. •  Der Bann ist gebrochen. 
•  kořist •  Beute 
•  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v tom, 
s kým se dělí o kořist. 

•  Der einzige Unterschied zwischen einem Piraten  
und einem Politiker ist, mit wem du die Beute teilst. 

•  štos, kupa •  Stapel 
•  Štos papírů se zvětšoval. •  Der Papierstapel wurde immer größer. 
•  patová situace •  Pattsituation 
•  Hra skončila patem. •  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. 
•  postoj •  Einstellung 
•  Jejich postoj se nezměnil. •  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. 
•  podmínka, požadavek •  Bedingung 
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•  Její jediná podmínka byla, že se nikdo nesmí 
dozvědět původ. 

•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand die Herkunft 
 herausfinden durfte. 

•  rozruch •  Aufregung 
•  Zpráva způsobila trochu rozruchu. •  Die Nachricht sorgte für ein wenig Aufregung. 
•  podraz, bouda •  abgekartetes Spiel 
•  Byl to podraz. •  Es war ein abgekartetes Spiel. 
•  pruh, pás •  Strähne 
•  Měla růžové pruhy v černých vlasech. •  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem schwarzen Haar. 
•  dlouhý krok •  Katzensprung 
•  Je to jen kousek vedle. •  Es ist nur einen Katzensprung von hier entfernt. 
•  úder, mrtvice •  Schlag 
•  Stalo se to úderem desáté. •  Es geschah Schlag zehn Uhr. 
•  Kdo byl na hvězdném seznamu hostů? •  Wer war auf der mit Stars vollbespickten Liste? 
•  pahýl, špaček •  Stummel 
•  Dlouze potáhl ze špačku cigarety. •  Er nahm einen langen Zug an dem Stummel seiner Zigarette. 
•  husarský kousek •  Stunt 
•  Nemohl riskovat opakování toho samého 
husarského kousku. 

•  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen Stunt z 
u wiederholen. 

•  přebytek, nadbytek •  überflüssig 
•  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že klient 
má pár liber nadváhu. 

•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache verschleiert, dass  
der Kunde ein paar überflüssige Pfunde mit sich herumtrug. 

•  roj •  Schwarm 
•  Byl tam roj much. •  Es gab einen Schwarm von Fliegen. 
•  pruh , pás •  Masse 
•  Propagace je ceněna pro to, že oslovila velkou 
část populace. 

•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie die breite Masse der 
Bevölkerung anspricht. 

•  čep •  umdrehen 
•  Otočila formulář směrem k němu, aby jej 
podepsal. 

•  Sie drehte das Formular um, damit er unterschreiben konnte. 

•  visačka •  Marke, Etikett 
•  Zavřeli ho na dva měsíce. •  Er wurde für zwei Monate verhaftet. 
•  tání •  Tauwetter 
•  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych 
zahradu. 

•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, würde ich meinen 
 Garten vorbereiten. 

•  náprstek •  Fingerhut 
•  Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty. •  Bis jetzt haben wir nicht mal einen Fingerhut voll Öl gesehen. 
•  bouchnutí, úder •  klopfen 
•  Slyšel bít jeho srdce. •  Er konnte sein Herz klopfen hören. 
•  pikantní detail, drb •  pikantes Detail, Leckerbissen 
•  Doufal, že najde nějaký drb spojený s 
nastávajícím manželstvím. 

•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur bevorstehenden Hochzeit  
zu finden. 

•  tenký pramínek •  Rinnsal 
•  Tok se zmenšil na tenký pramínek •  Der Fluss verkleinerte sich zu einem Rinnsal. 
•  pomalu téct •  rinnen 
•  Krev mu prýštila z prstu. •  Das Blut rann von seinem Finger. 
•  lopata •  Kelle 
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•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. •  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und eine Kelle. 
•  dočasné příměří •  Waffenstillstand 
•  Armády se shodly na příměří. •  Die Armeen einigten sich auf einen Waffenstillstand. 
•  nepodložené podezření •  unbegründeter Verdacht 
•  Byl odsouzen na základě nepodloženého 
podezření. 

•  Er wurde auf der Grundlage eines unbegründeten Verdachts 
 verurteilt. 

•  otřes, převrat •  Wende, Änderung 
•  Logika tohoto obratu je jasná. •  Die Logik dieser Änderung ist klar. 
•  ješitnost •  Selbstgefälligkeit 
•  Poslat muže na zbytečnou smrt není projevem 
vůdcovství, ale ješitnosti. 

•  Männer in einen unnötigen Tod zu schicken, ist kein Akt  
der Führung, sondern der Selbstgefälligkeit. 

•  poslání, povolání •  Beruf 
•  Stal se velmi zběhlým ve svém novém poslání. •  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt geworden. 

•  sprška •  Kugelsalve 
•  Sprška kulek přišla odnikud. •  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. 
•  svazek •  Bündel 
•  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy. •  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer Innentasche. 
•  rozmar, vrtoch •  Laune 
•  Měli za úkol splnit jeho každičké přání. •  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune von ihm ertragen. 
•  řídký, jemný •  dünn 
•  Obloha byla pokryta řídkými mraky. •  Der Himmel war mit dünnen Wolken bedeckt. 
•  bez vytáček •  ohne Ausreden 
•  Bez vytáček přiznal, že je švorc. •  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er pleite war. 
•  soudní nařízení, výnos •  Verfügung 
•  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch svého 
klienta. 

•  Er will eine Verfügung im Namen seines Mandanten erlassen. 

•  nadšení, elán •  Eifer 
•  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v dílně 
neukázal. 

•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der Werkstatt nie gezeigt 
 hatte. 

•  Kouzlo bylo zlomeno. •  Der Bann ist gebrochen. 
•  ponětí, tušení •  Ahnung 
•  Nemám ponětí, co bych měl dělat. •  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
•  hádka •  Streit 
•  Pohádal jsem se se svojí ženou. •  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. 
•  nesvůj, v rozpacích. •  verlegen 

Lekce 13_podstatna_jmena_04_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Ich warne dich. Wiederhol deine 
Verleumdungen nicht! 

•  Varuji tě. Neopakuj svou urážku! 

•  Die Armeen einigten sich auf einen 
Waffenstillstand. 

•  Armády se shodly na příměří. 

•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand die 
Herkunft herausfinden durfte. 

•  Její jediná podmínka byla, že se nikdo nesmí dozvědět původ. 

•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was uns 
versprochen wurde. 

•  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo slíbeno. 
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•  Er konnte sein Herz klopfen hören. •  Slyšel bít jeho srdce. 
•  Bis jetzt haben wir nicht mal einen Fingerhut 
voll Öl gesehen. 

•  Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty. 

•  Er will eine Verfügung im Namen seines 
Mandanten erlassen. 

•  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch svého klienta. 

•  Der Bann ist gebrochen. •  Kouzlo bylo zlomeno. 
•  In dieser Phase kann ich mir keine Ausrutscher 
mehr leisten. 

•  V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety. 

•  Wir haben gerne die Rochen angesehen. •  Rádi jsme se dívali na rejnoky. 
•  Der Himmel war mit dünnen Wolken bedeckt. •  Obloha byla pokryta řídkými mraky. 

•  Es ist nur einen Katzensprung von hier entfernt. •  Je to jen kousek vedle. 

•  Sie drehte das Formular um, damit er 
unterschreiben konnte. 

•  Otočila formulář směrem k němu, aby jej podepsal. 

•  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel 
Speisekarten herüber. 

•  Přiloudala se s malou hromádkou jídelníčků. 

•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und 
eine Kelle. 

•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

•  Manche Menschen finden Trost in einem 
spirituellen Leben. 

•  Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním životě. 

•  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer 
Innentasche. 

•  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy. 

•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache 
verschleiert, dass der Kunde ein paar überflüssige 
Pfunde mit sich herumtrug. 

•  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že klient má 
 pár liber nadváhu. 

•  Es gab einen Schwarm von Fliegen. •  Byl tam roj much. 
•  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune von 
ihm ertragen. 

•  Měli za úkol splnit jeho každičké přání. 

•  Wer war auf der mit Stars vollbespickten Liste? •  Kdo byl na hvězdném seznamu hostů? 

•  Als er aus der Krankenstation entlassen wurde. •  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny … 

•  Der Papierstapel wurde immer größer. •  Štos papírů se zvětšoval. 
•  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen Stunt 
zu wiederholen. 

•  Nemohl riskovat opakování toho samého husarského kousku. 

•  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. •  Jejich postoj se nezměnil. 
•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der 
Werkstatt nie gezeigt hatte. 

•  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v dílně neukázal. 

•  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. •  Sprška kulek přišla odnikud. 
•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur 
bevorstehenden Hochzeit zu finden. 

•  Doufal, že najde nějaký drb spojený s nastávajícím 
 manželstvím. 

•  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. •  Hra skončila patem. 
•  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er pleite 
war. 

•  Bez vytáček přiznal, že je švorc. 
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•  Ich konnte nur gelegentlich ein paar 
Gesprächsfetzen aufschnappen. 

•  Občas se mi podařilo zachytit nějaký útržek. 

•  Die Logik dieser Änderung ist klar. •  Logika tohoto obratu je jasná. 
•  Er wurde auf der Grundlage eines 
unbegründeten Verdachts verurteilt. 

•  Byl odsouzen na základě nepodloženého podezření. 

•  Männer in einen unnötigen Tod zu schicken, ist 
kein Akt der Führung, sondern der 
Selbstgefälligkeit. 

•  Poslat muže na zbytečnou smrt není projevem vůdcovství,  
ale ješitnosti. 

•  Der Fluss verkleinerte sich zu einem Rinnsal. •  Tok se zmenšil na tenký pramínek 
•  Es war ein abgekartetes Spiel. •  Byl to podraz. 
•  Das Blut rann von seinem Finger. •  Krev mu prýštila z prstu. 
•  Es wurde schnell klar, dass er sein 
Haltbarkeitsdatum erreicht hatte. 

•  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých možností. 

•  Er nahm einen langen Zug an dem Stummel 
seiner Zigarette. 

•  Dlouze potáhl ze špačku cigarety. 

•  Der einzige Unterschied zwischen einem 
Piraten und einem Politiker ist, mit wem du die 
Beute teilst. 

•  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v tom, s kým  
se dělí o kořist. 

•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, 
würde ich meinen Garten vorbereiten. 

•  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych zahradu. 

•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. •  Nemám ponětí, co bych měl dělat. 
•  Der Schneeregen war sehr unangenehm. •  Plískanice byla velmi nepříjemná. 
•  Der Bann ist gebrochen. •  Kouzlo bylo zlomeno. 
•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie die 
breite Masse der Bevölkerung anspricht. 

•  Propagace je ceněna pro to, že oslovila velkou část populace. 

•  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt 
geworden. 

•  Stal se velmi zběhlým ve svém novém poslání. 

•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und 
eine Kelle. 

•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

•  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem schwarzen 
Haar. 

•  Měla růžové pruhy v černých vlasech. 

•  Die Nachricht sorgte für ein wenig Aufregung. •  Zpráva způsobila trochu rozruchu. 

•  Es geschah Schlag zehn Uhr. •  Stalo se to úderem desáté. 
•  Dieses Stück Seife ist alles, was du bekommen 
wirst. 

•  Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš. 

•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. •  Pohádal jsem se se svojí ženou. 
•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen 
Schwindel fortzusetzen. 

•  Teď už nebude nutné s tím švindlem pokračovat. 

•  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. •  Dovolil si úšklebek. 
•  Es war eine fürchterlich aussehende Scherbe 
eines Porzellantellers. 

•  Byl to zle vypadající střep porcelánového talíře. 

•  Er wurde für zwei Monate verhaftet. •  Zavřeli ho na dva měsíce. 
•  Alge •  chaluhy, řasy 
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Lekce 13_podstatna_jmena_04_procvičovací věty_přeložte! 
•  Byl tam roj much. •  Es gab einen Schwarm von Fliegen. 
•  Tok se zmenšil na tenký pramínek •  Der Fluss verkleinerte sich zu einem Rinnsal. 
•  Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty. •  Bis jetzt haben wir nicht mal einen Fingerhut voll Öl gesehen. 
•  Stal se velmi zběhlým ve svém novém poslání. •  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt geworden. 

•  Kdo byl na hvězdném seznamu hostů? •  Wer war auf der mit Stars vollbespickten Liste? 
•  Sprška kulek přišla odnikud. •  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. 
•  Kouzlo bylo zlomeno. •  Der Bann ist gebrochen. 
•  Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním 
životě. 

•  Manche Menschen finden Trost in einem spirituellen Leben. 

•  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že klient 
má pár liber nadváhu. 

•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache verschleiert, dass  
der Kunde ein paar überflüssige Pfunde mit sich herumtrug. 

•  Přiloudala se s malou hromádkou jídelníčků. •  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel Speisekarten  
herüber. 

•  Varuji tě. Neopakuj svou urážku! •  Ich warne dich. Wiederhol deine Verleumdungen nicht! 
•  Její jediná podmínka byla, že se nikdo nesmí 
dozvědět původ. 

•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand die Herkunft 
 herausfinden durfte. 

•  Měla růžové pruhy v černých vlasech. •  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem schwarzen Haar. 
•  Slyšel bít jeho srdce. •  Er konnte sein Herz klopfen hören. 
•  Zavřeli ho na dva měsíce. •  Er wurde für zwei Monate verhaftet. 
•  Jejich postoj se nezměnil. •  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. 
•  Krev mu prýštila z prstu. •  Das Blut rann von seinem Finger. 
•  Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš. •  Dieses Stück Seife ist alles, was du bekommen wirst. 
•  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy. •  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer Innentasche. 
•  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch svého 
klienta. 

•  Er will eine Verfügung im Namen seines Mandanten erlassen. 

•  Měli za úkol splnit jeho každičké přání. •  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune von ihm ertragen. 
•  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v tom, 
s kým se dělí o kořist. 

•  Der einzige Unterschied zwischen einem Piraten und einem 
 Politiker ist, mit wem du die Beute teilst. 

•  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých 
možností. 

•  Es wurde schnell klar, dass er sein Haltbarkeitsdatum erreicht hatte.

•  Plískanice byla velmi nepříjemná. •  Der Schneeregen war sehr unangenehm. 
•  Obloha byla pokryta řídkými mraky. •  Der Himmel war mit dünnen Wolken bedeckt. 
•  Dovolil si úšklebek. •  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. 
•  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych 
zahradu. 

•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, würde ich meinen 
 Garten vorbereiten. 

•  Dlouze potáhl ze špačku cigarety. •  Er nahm einen langen Zug an dem Stummel seiner Zigarette. 
•  Štos papírů se zvětšoval. •  Der Papierstapel wurde immer größer. 
•  Zpráva způsobila trochu rozruchu. •  Die Nachricht sorgte für ein wenig Aufregung. 
•  chaluhy, řasy •  Alge 
•  Pohádal jsem se se svojí ženou. •  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. 
•  Propagace je ceněna pro to, že oslovila velkou 
část populace. 

•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie die breite Masse der 
Bevölkerung anspricht. 
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•  Doufal, že najde nějaký drb spojený s 
nastávajícím manželstvím. 

•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur bevorstehenden Hochzeit  
zu finden. 

•  Logika tohoto obratu je jasná. •  Die Logik dieser Änderung ist klar. 
•  Nemám ponětí, co bych měl dělat. •  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
•  Rádi jsme se dívali na rejnoky. •  Wir haben gerne die Rochen angesehen. 
•  Teď už nebude nutné s tím švindlem 
pokračovat. 

•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen Schwindel 
 fortzusetzen. 

•  Byl to zle vypadající střep porcelánového talíře. •  Es war eine fürchterlich aussehende Scherbe eines  
Porzellantellers. 

•  Hra skončila patem. •  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. 
•  Stalo se to úderem desáté. •  Es geschah Schlag zehn Uhr. 
•  Poslat muže na zbytečnou smrt není projevem 
vůdcovství, ale ješitnosti. 

•  Männer in einen unnötigen Tod zu schicken, ist kein Akt  
der Führung, sondern der Selbstgefälligkeit. 

•  Byl to podraz. •  Es war ein abgekartetes Spiel. 
•  Byl odsouzen na základě nepodloženého 
podezření. 

•  Er wurde auf der Grundlage eines unbegründeten Verdachts 
 verurteilt. 

•  Otočila formulář směrem k němu, aby jej 
podepsal. 

•  Sie drehte das Formular um, damit er unterschreiben konnte. 

•  V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety. •  In dieser Phase kann ich mir keine Ausrutscher mehr leisten. 
•  Nemohl riskovat opakování toho samého 
husarského kousku. 

•  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen Stunt zu 
 wiederholen. 

•  Kouzlo bylo zlomeno. •  Der Bann ist gebrochen. 
•  Občas se mi podařilo zachytit nějaký útržek. •  Ich konnte nur gelegentlich ein paar Gesprächsfetzen  

aufschnappen. 
•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. •  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und eine Kelle. 
•  Bez vytáček přiznal, že je švorc. •  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er pleite war. 
•  Armády se shodly na příměří. •  Die Armeen einigten sich auf einen Waffenstillstand. 
•  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v dílně 
neukázal. 

•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der Werkstatt nie gezeigt 
 hatte. 

•  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo 
slíbeno. 

•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was uns versprochen 
 wurde. 

•  Je to jen kousek vedle. •  Es ist nur einen Katzensprung von hier entfernt. 
•  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny … •  Als er aus der Krankenstation entlassen wurde. 
•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. •  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und eine Kelle. 

  



 153 

Lekce 14_vlastnosti_01_slovní zásoba_Poslouchejte 
•  der größte Teil •  velká část 
•  Peinlichkeit •  neohrabanost 
•  direkt •  přímočarý, tupý 
•  verwirrt •  zmatený 
•  fleckig •  flekatý 
•  besorgt •  znepokojený 
•  verspätet •  zpožděný 
•  verwirrt •  zmatený, paf 
•  am Ruder •  u kormidla 
•  eifrig •  náruživě 
•  sehr maskulin •  drsný 
•  entsetzt •  zděšený, konsternovaný 
•  feindselig •  nepřátelský 
•  boshaft •  jízlivý, uštěpačný 
•  auf dem Laufenden •  v obraze 
•  einen Spalt offen •  nedovřený 
•  Wahnsinnstempo •  ve vražedném tempu 
•  wenn auch •  třebaže 
•  Ausbruch •  záchvat, nával 
•  auf dem Weg •  vázaný, mířený 
•  überzeugend •  přesvědčivý, pádný 
•  Markise •  markýza 
•  unerfahren •  nezkušený, nezralý 
•  stichelnd •  káravý 
•  reichlich •  hojný, bohatý 
•  mangelhaft •  skvrnitý, s vadami 
•  falsche Fährte •  falešná informace 
•  Er sah ziemlich verlegen aus. •  Vypadal docela v rozpacích. 
•  angeblich •  údajně, domněle 
•  verblüfft •  zmatený, bezradný 

Lekce 14_vlastnosti_01_slovní zásoba_přeložte! 
•  v obraze •  auf dem Laufenden 
•  zpožděný •  verspätet 
•  flekatý •  fleckig 
•  markýza •  Markise 
•  neohrabanost •  Peinlichkeit 
•  náruživě •  eifrig 
•  záchvat, nával •  Ausbruch 
•  nedovřený •  einen Spalt offen 
•  zmatený, bezradný •  verblüfft 
•  Vypadal docela v rozpacích. •  Er sah ziemlich verlegen aus. 
•  třebaže •  wenn auch 
•  ve vražedném tempu •  Wahnsinnstempo 
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•  nepřátelský •  feindselig 
•  nezkušený, nezralý •  unerfahren 
•  vázaný, mířený •  auf dem Weg 
•  jízlivý, uštěpačný •  boshaft 
•  falešná informace •  falsche Fährte 
•  zmatený, paf •  verwirrt 
•  hojný, bohatý •  reichlich 
•  přímočarý, tupý •  direkt 
•  u kormidla •  am Ruder 
•  zmatený •  verwirrt 
•  znepokojený •  besorgt 
•  přesvědčivý, pádný •  überzeugend 
•  údajně, domněle •  angeblich 
•  skvrnitý, s vadami •  mangelhaft 
•  zděšený, konsternovaný •  entsetzt 
•  velká část •  der größte Teil 
•  káravý •  stichelnd 
•  drsný •  sehr maskulin 

Lekce 14_vlastnosti_01_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Er sah ziemlich verlegen aus. •  Vypadal docela v rozpacích. 
•  auf dem Laufenden •  v obraze 
•  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. •  Vždycky chce zůstat v obraze. 
•  stichelnd •  káravý 
•  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen bei 
der Arbeit. 

•  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v práci. 

•  feindselig •  nepřátelský 
•  Er hat in einer feindseligen Weise gesprochen. •  Promluvil nepřátelským způsobem. 

•  einen Spalt offen •  nedovřený 
•  Die Tür war einen Spalt offen. •  Dveře byly nedovřené. 
•  Peinlichkeit •  neohrabanost 
•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu 
Peinlichkeiten kommen könnte. 

•  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je nějaká  
pravděpodobnost trapné situace 

•  wenn auch •  třebaže 
•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - wenn 
auch hohen - Betrag festgesetzt. 

•  Pokuta byla stanovena na své původní- třebaže vysoké-  
hodnotě. 

•  angeblich •  údajně, domněle 
•  Das war in dem Zimmer, in dem er angeblich 
Selbstmord begangen hat. 

•  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal sebevraždu. 

•  reichlich •  hojný, bohatý 
•  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu 
präzisieren. 

•  Měl spoustu času doladit své plány. 

•  entsetzt •  zděšený, konsternovaný 
•  Er sah entsetzt aus. •  Vypadal zděšeně. 
•  besorgt •  znepokojený 
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•  Er begann, sich Sorgen zu machen. •  Začínal se cítit znepokojeně. 
•  am Ruder •  u kormidla 
•  Er ist schon zu lange am Ruder. •  Je u kormidla už příliš dlouho. 
•  eifrig •  náruživě 
•  Er hat eifrig gegessen. •  Jedl náruživě. 
•  Markise •  markýza 
•  Sie haben den Trend für farbige Markisen 
gesetzt. 

•  Začali módu barevných markýz. 

•  verblüfft •  zmatený, bezradný 
•  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. •  Vypadal více ztracený a bezradný. 
•  boshaft •  jízlivý, uštěpačný 
•  Er ignorierte den boshaften Kommentar. •  Ignoroval jízlivý komentář. 
•  verspätet •  zpožděný 
•  Es war eine verspätete Halloween-Party. •  Byl to zpožděný Halloweenský večírek. 
•  verwirrt •  zmatený 
•  Er klang ein wenig verwirrt. •  Zněl trochu zmateně. 
•  verwirrt •  zmatený, paf 
•  Er klang ein wenig verwirrt. •  Zněl trochu zmateně. 
•  mangelhaft •  skvrnitý, s vadami 
•  Er berücksichtige sein  Register. •  Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík. 
•  Wahnsinnstempo •  ve vražedném tempu 
•  Sie arbeiteten mit einem Wahnsinnstempo. •  Pracovali ve vražedném tempu. 
•  fleckig •  flekatý 
•  Ihre Haut war fleckig. •  Na kůži měla fleky. 
•  direkt •  přímočarý, tupý 
•  Darf ich ganz direkt sein? •  Mohu být upřímný? 
•  auf dem Weg •  vázaný, mířený 
•  Er war auf dem Weg nach Hause. •  Mířil domů. 
•  Ausbruch •  záchvat, nával 
•  Ihre Bemühungen wurden mit Wutausbrüchen 
quittiert. 

•  Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty zuřivosti. 

•  der größte Teil •  velká část 
•  Den größten Teil seines Vermögens hinterließ 
er seiner Frau. 

•  Velká část sídla byla zanechána jeho ženě. 

•  falsche Fährte •  falešná informace 
•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine falsche 
Fährte gelockt wurde. 

•  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo nevystřelil. 

•  sehr maskulin •  drsný 
•  Er war ein sehr maskuliner Mann. •  Byl chlapácký. 
•  unerfahren •  nezkušený, nezralý 
•  Sie besaß die Schönheit des mittleren Alters, 
auf die sich die unerfahrene Jugend nur so freut. 

•  Měla v sobě krásu středního věku, na kterou se  
nezkušení mladí jen těší. 

•  überzeugend •  přesvědčivý, pádný 
•  Das war ein überzeugender Beweis für uns. •  To byl pro nás pádný důkaz. 
•  Reue •  kajícnost, lítost 
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Lekce 14_vlastnosti_01_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Vypadal docela v rozpacích. •  Er sah ziemlich verlegen aus. 
•  v obraze •  auf dem Laufenden 
•  Vždycky chce zůstat v obraze. •  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. 
•  káravý •  stichelnd 
•  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v práci. •  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen bei der Arbeit. 
•  nepřátelský •  feindselig 
•  Promluvil nepřátelským způsobem. •  Er hat in einer feindseligen Weise gesprochen. 
•  nedovřený •  einen Spalt offen 
•  Dveře byly nedovřené. •  Die Tür war einen Spalt offen. 
•  neohrabanost •  Peinlichkeit 
•  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je nějaká 
pravděpodobnost trapné situace 

•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu Peinlichkeiten 
 kommen könnte. 

•  třebaže •  wenn auch 
•  Pokuta byla stanovena na své původní- třebaže 
vysoké- hodnotě. 

•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - wenn auch hohen – 
 Betrag festgesetzt. 

•  údajně, domněle •  angeblich 
•  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal 
sebevraždu. 

•  Das war in dem Zimmer, in dem er angeblich  
Selbstmord begangen hat. 

•  hojný, bohatý •  reichlich 
•  Měl spoustu času doladit své plány. •  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu präzisieren. 
•  zděšený, konsternovaný •  entsetzt 
•  Vypadal zděšeně. •  Er sah entsetzt aus. 
•  znepokojený •  besorgt 
•  Začínal se cítit znepokojeně. •  Er begann, sich Sorgen zu machen. 
•  u kormidla •  am Ruder 
•  Je u kormidla už příliš dlouho. •  Er ist schon zu lange am Ruder. 
•  náruživě •  eifrig 
•  Jedl náruživě. •  Er hat eifrig gegessen. 
•  markýza •  Markise 
•  Začali módu barevných markýz. •  Sie haben den Trend für farbige Markisen gesetzt. 
•  zmatený, bezradný •  verblüfft 
•  Vypadal více ztracený a bezradný. •  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. 
•  jízlivý, uštěpačný •  boshaft 
•  Ignoroval jízlivý komentář. •  Er ignorierte den boshaften Kommentar. 
•  zpožděný •  verspätet 
•  Byl to zpožděný Halloweenský večírek. •  Es war eine verspätete Halloween-Party. 
•  zmatený •  verwirrt 
•  Zněl trochu zmateně. •  Er klang ein wenig verwirrt. 
•  zmatený, paf •  verwirrt 
•  Zněl trochu zmateně. •  Er klang ein wenig verwirrt. 
•  skvrnitý, s vadami •  mangelhaft 
•  Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík. •  Er berücksichtige sein  Register. 
•  ve vražedném tempu •  Wahnsinnstempo 
•  Pracovali ve vražedném tempu. •  Sie arbeiteten mit einem Wahnsinnstempo. 
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•  flekatý •  fleckig 
•  Na kůži měla fleky. •  Ihre Haut war fleckig. 
•  přímočarý, tupý •  direkt 
•  Mohu být upřímný? •  Darf ich ganz direkt sein? 
•  vázaný, mířený •  auf dem Weg 
•  Mířil domů. •  Er war auf dem Weg nach Hause. 
•  záchvat, nával •  Ausbruch 
•  Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty zuřivosti. •  Ihre Bemühungen wurden mit Wutausbrüchen quittiert. 

•  velká část •  der größte Teil 
•  Velká část sídla byla zanechána jeho ženě. •  Den größten Teil seines Vermögens hinterließ er seiner Frau. 
•  falešná informace •  falsche Fährte 
•  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo 
nevystřelil. 

•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine falsche Fährte 
 gelockt wurde. 

•  drsný •  sehr maskulin 
•  Byl chlapácký. •  Er war ein sehr maskuliner Mann. 
•  nezkušený, nezralý •  unerfahren 
•  Měla v sobě krásu středního věku, na kterou se 
nezkušení mladí jen těší. 

•  Sie besaß die Schönheit des mittleren Alters, auf die sich die 
unerfahrene Jugend nur so freut. 

•  přesvědčivý, pádný •  überzeugend 
•  To byl pro nás pádný důkaz. •  Das war ein überzeugender Beweis für uns. 
•  kajícnost, lítost •  Reue 

Lekce 14_vlastnosti_01_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen bei 
der Arbeit. 

•  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v práci. 

•  Sie arbeiteten mit einem Wahnsinnstempo. •  Pracovali ve vražedném tempu. 
•  Er hat in einer feindseligen Weise gesprochen. •  Promluvil nepřátelským způsobem. 

•  Er klang ein wenig verwirrt. •  Zněl trochu zmateně. 
•  Er klang ein wenig verwirrt. •  Zněl trochu zmateně. 
•  Es war eine verspätete Halloween-Party. •  Byl to zpožděný Halloweenský večírek. 
•  Er sah entsetzt aus. •  Vypadal zděšeně. 
•  Er begann, sich Sorgen zu machen. •  Začínal se cítit znepokojeně. 
•  Er war ein sehr maskuliner Mann. •  Byl chlapácký. 
•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine falsche 
Fährte gelockt wurde. 

•  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo nevystřelil. 

•  Darf ich ganz direkt sein? •  Mohu být upřímný? 
•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu 
Peinlichkeiten kommen könnte. 

•  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je nějaká  
pravděpodobnost trapné situace 

•  Sie haben den Trend für farbige Markisen 
gesetzt. 

•  Začali módu barevných markýz. 

•  Sie besaß die Schönheit des mittleren Alters, 
auf die sich die unerfahrene Jugend nur so freut. 

•  Měla v sobě krásu středního věku, na kterou se nezkušení 
 mladí jen těší. 

•  Er berücksichtige sein  Register. •  Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík. 
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•  Ihre Haut war fleckig. •  Na kůži měla fleky. 
•  Er ist schon zu lange am Ruder. •  Je u kormidla už příliš dlouho. 
•  verlegen •  nesvůj, v rozpacích. 
•  Das war ein überzeugender Beweis für uns. •  To byl pro nás pádný důkaz. 
•  Ihre Bemühungen wurden mit Wutausbrüchen 
quittiert. 

•  Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty zuřivosti. 

•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - wenn 
auch hohen - Betrag festgesetzt. 

•  Pokuta byla stanovena na své původní- třebaže vysoké- 
 hodnotě. 

•  Er ignorierte den boshaften Kommentar. •  Ignoroval jízlivý komentář. 
•  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. •  Vypadal více ztracený a bezradný. 
•  Das war in dem Zimmer, in dem er angeblich 
Selbstmord begangen hat. 

•  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal sebevraždu. 

•  Den größten Teil seines Vermögens hinterließ 
er seiner Frau. 

•  Velká část sídla byla zanechána jeho ženě. 

•  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. •  Vždycky chce zůstat v obraze. 
•  Die Tür war einen Spalt offen. •  Dveře byly nedovřené. 
•  Er hat eifrig gegessen. •  Jedl náruživě. 
•  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu 
präzisieren. 

•  Měl spoustu času doladit své plány. 

•  Er war auf dem Weg nach Hause. •  Mířil domů. 

Lekce 14_vlastnosti_01_procvičovací věty_přeložte! 
•  Pracovali ve vražedném tempu. •  Sie arbeiteten mit einem Wahnsinnstempo. 
•  Velká část sídla byla zanechána jeho ženě. •  Den größten Teil seines Vermögens hinterließ er seiner Frau. 
•  Je u kormidla už příliš dlouho. •  Er ist schon zu lange am Ruder. 
•  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo 
nevystřelil. 

•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine falsche Fährte  
gelockt wurde. 

•  Vždycky chce zůstat v obraze. •  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. 
•  Ignoroval jízlivý komentář. •  Er ignorierte den boshaften Kommentar. 
•  Dveře byly nedovřené. •  Die Tür war einen Spalt offen. 
•  Byl chlapácký. •  Er war ein sehr maskuliner Mann. 
•  nesvůj, v rozpacích. •  verlegen 
•  Byl to zpožděný Halloweenský večírek. •  Es war eine verspätete Halloween-Party. 
•  Zněl trochu zmateně. •  Er klang ein wenig verwirrt. 
•  Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík. •  Er berücksichtige sein  Register. 
•  Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty zuřivosti. •  Ihre Bemühungen wurden mit Wutausbrüchen quittiert. 

•  Mířil domů. •  Er war auf dem Weg nach Hause. 
•  Vypadal více ztracený a bezradný. •  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. 
•  Začínal se cítit znepokojeně. •  Er begann, sich Sorgen zu machen. 
•  Jedl náruživě. •  Er hat eifrig gegessen. 
•  Pokuta byla stanovena na své původní- třebaže 
vysoké- hodnotě. 

•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - wenn auch hohen –  
Betrag festgesetzt. 

•  Měl spoustu času doladit své plány. •  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu präzisieren. 
•  Zněl trochu zmateně. •  Er klang ein wenig verwirrt. 
•  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v práci. •  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen bei der Arbeit. 
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•  Na kůži měla fleky. •  Ihre Haut war fleckig. 
•  Promluvil nepřátelským způsobem. •  Er hat in einer feindseligen Weise gesprochen. 
•  Měla v sobě krásu středního věku, na kterou se 
nezkušení mladí jen těší. 

•  Sie besaß die Schönheit des mittleren Alters, auf die sich die 
unerfahrene Jugend nur so freut. 

•  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal 
sebevraždu. 

•  Das war in dem Zimmer, in dem er angeblich Selbstmord  
begangen hat. 

•  Začali módu barevných markýz. •  Sie haben den Trend für farbige Markisen gesetzt. 
•  Vypadal zděšeně. •  Er sah entsetzt aus. 
•  To byl pro nás pádný důkaz. •  Das war ein überzeugender Beweis für uns. 
•  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je nějaká 
pravděpodobnost trapné situace 

•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu Peinlichkeiten  
kommen könnte. 

•  Mohu být upřímný? •  Darf ich ganz direkt sein? 
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Lekce 15_vlastnosti_02_slovní zásoba_poslouchejte! 
•  ohne •  postrádající 
•  niedergeschlagen •  sklíčený 
•  verfallen •  zchátralý 
•  anmutig •  roztomilý, půvabný 
•  beengt •  stísněný, přeplněný 
•  schwer fassbar •  nepostižitelný, prchavý 
•  schlimm •  hrozný, zoufalý 
•  absichtlich •  svévolně 
•  verblenden •  oklamat, ošálit 
•  vage •  tlumený, matný 
•  schillernd •  okouzlující 
•  entschlossen •  odhodlaný 
•  dezimiert •  zdecimovaný 
•  belebend •  oživující 
•  berechtigt •  způsobilý 
•  überhöht •  přehnaný, přemrštěný 
•  begierig •  dychtivý 
•  sturzbetrunken •  opilý pod obraz 
•  entscheidend •  kritický, zásadní 
•  abschreckend •  znepokojivý 
•  errötet •  s ruměncem 
•  trotzig •  vzpurně 
•  massiv •  rušivý 
•  anspruchsvoll •  puntičkářský 
•  abgeschwächt •  slabě, neprůbojně 
•  Umfang, Grad •  rozsah 
•  feucht •  vlhký 
•  Es folgt eine Erklärung der Reue. •  Následuje vyjádření lítosti. 
•  fleißig •  svědomitý, pěčlivý 
•  begehrt •  lačný, bažící 

Lekce 15_vlastnosti_02_slovní zásoba_přeložte! 
•  rozsah •  Umfang, Grad 
•  způsobilý •  berechtigt 
•  svévolně •  absichtlich 
•  stísněný, přeplněný •  beengt 
•  slabě, neprůbojně •  abgeschwächt 
•  přehnaný, přemrštěný •  überhöht 
•  svědomitý, pěčlivý •  fleißig 
•  znepokojivý •  abschreckend 
•  opilý pod obraz •  sturzbetrunken 
•  nepostižitelný, prchavý •  schwer fassbar 
•  okouzlující •  schillernd 
•  kritický, zásadní •  entscheidend 
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•  zdecimovaný •  dezimiert 
•  puntičkářský •  anspruchsvoll 
•  s ruměncem •  errötet 
•  Následuje vyjádření lítosti. •  Es folgt eine Erklärung der Reue. 
•  roztomilý, půvabný •  anmutig 
•  hrozný, zoufalý •  schlimm 
•  lačný, bažící •  begehrt 
•  zchátralý •  verfallen 
•  oklamat, ošálit •  verblenden 
•  tlumený, matný •  vage 
•  sklíčený •  niedergeschlagen 
•  oživující •  belebend 
•  vzpurně •  trotzig 
•  dychtivý •  begierig 
•  vlhký •  feucht 
•  rušivý •  massiv 
•  postrádající •  ohne 
•  odhodlaný •  entschlossen 

Lekce 15_vlastnosti_02_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Es folgt eine Erklärung der Reue. •  Následuje vyjádření lítosti. 
•  begehrt •  lačný, bažící 
•  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. •  To je nejžádanější místo ve firmě. 
•  beengt •  stísněný, přeplněný 
•  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. •  Místnost vypadala trochu stísněně. 
•  niedergeschlagen •  sklíčený 
•  Er sah niedergeschlagen aus. •  Vypadal sklíčeně 
•  entscheidend •  kritický, zásadní 
•  Dieser Moment ist entscheidend. •  Ten moment je zásadní. 
•  anmutig •  roztomilý, půvabný 
•  Sie hatte sehr anmutige Augen. •  Měla velmi půvabné oči. 
•  feucht •  vlhký 
•  Der Raum war feucht und dampfig. •  Místnost byla vlhká a zapařená. 
•  abschreckend •  znepokojivý 
•  Er fand die Idee etwas abschreckend. •  Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala. 
•  schillernd •  okouzlující 
•  Das alles machte die Szene noch schillernder. •  To udělalo celou scénu ještě nádhernější. 
•  trotzig •  vzpurně 
•  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. •  Podíval se na ni vzpurně. 
•  absichtlich •  svévolně 
•  Sie halten absichtlich Informationen zurück. •  Svévolně zadržují informace. 
•  verblenden •  oklamat, ošálit 
•  Nur die Verblendeten glauben, dass ein Sieg 
noch möglich ist. 

•  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné. 

•  dezimiert •  zdecimovaný 
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•  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf den 
Rückweg. 

•  Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět. 

•  verfallen •  zchátralý 
•  Er kam zu einer verfallenen Scheune. •  Přijel do zchátralé stodoly. 
•  entschlossen •  odhodlaný 
•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. •  Byl odhodlán nepustit. 
•  ohne •  postrádající 
•  Die Nachricht war komplett ohne 
Großbuchstaben. 

•  Zpráva zcela postrádala velká písmena. 

•  fleißig •  svědomitý, pečlivý 
•  Er war ein fleißiges Kind. •  Byl pečlivým dítětem. 
•  vage •  tlumený, matný 
•  Er konnte sich vage an die lange Reise erinnern. •  Matně si pamatoval dlouhou cestu. 

•  schlimm •  hrozný, zoufalý 
•  Sie waren in größter Not. •  Zoufale potřebovali. 
•  massiv •  rušivý 
•  Die massive Kraft der technischen Innovation 
ist unglaublich. 

•  Převratná síla technických inovací je neuvěřitelná. 

•  sturzbetrunken •  opilý pod obraz 
•  Er kam sturzbetrunken nach Hause. •  Vrátil se domů zpitý pod obraz. 
•  begierig •  dychtivý 
•  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. •  Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství. 
•  berechtigt •  způsobilý 
•  In zwei Jahren ist er berechtigt auf Bewährung 
freizukommen. 

•  Bude způsobilý k prominutí trestu za dva roky. 

•  schwer fassbar •  nepostižitelný, prchavý 
•  Das Gefühl ist schwer fassbar. •  Ten pocit je velmi nepostižitelný. 
•  belebend •  oživující 
•  Ich habe mein Bestes getan, um die belebende 
Wirkung des Kaffees aufzusaugen. 

•  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy. 

•  überhöht •  přehnaný, přemrštěný 
•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine 
überhöhte Parkgebühr zu zahlen. 

•  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit přemrštěný  
poplatek za parkování. 

•  Umfang, Grad •  rozsah 
•  Bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich. •  Do určité míry je to pochopitelné. 

•  anspruchsvoll •  puntičkářský 
•  Jemand, der von einer anspruchsvollen Mutter 
erzogen wurde. 

•  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou matkou. 

•  abgeschwächt •  slabě, neprůbojně 
•  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt gesagt. •  Poznamenal jsem to trochu slabě. 

•  errötet •  s ruměncem 
•  Sie sah ein wenig errötet aus. •  Vypadalo to, že se trochu červená. 
•  zerbrechlich •  křehký 
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Lekce 15_vlastnosti_02_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Následuje vyjádření lítosti. •  Es folgt eine Erklärung der Reue. 
•  lačný, bažící •  begehrt 
•  To je nejžádanější místo ve firmě. •  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. 
•  stísněný, přeplněný •  beengt 
•  Místnost vypadala trochu stísněně. •  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. 
•  sklíčený •  niedergeschlagen 
•  Vypadal sklíčeně •  Er sah niedergeschlagen aus. 
•  kritický, zásadní •  entscheidend 
•  Ten moment je zásadní. •  Dieser Moment ist entscheidend. 
•  roztomilý, půvabný •  anmutig 
•  Měla velmi půvabné oči. •  Sie hatte sehr anmutige Augen. 
•  vlhký •  feucht 
•  Místnost byla vlhká a zapařená. •  Der Raum war feucht und dampfig. 
•  znepokojivý •  abschreckend 
•  Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala. •  Er fand die Idee etwas abschreckend. 
•  okouzlující •  schillernd 
•  To udělalo celou scénu ještě nádhernější. •  Das alles machte die Szene noch schillernder. 
•  vzpurně •  trotzig 
•  Podíval se na ni vzpurně. •  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. 
•  svévolně •  absichtlich 
•  Svévolně zadržují informace. •  Sie halten absichtlich Informationen zurück. 
•  oklamat, ošálit •  verblenden 
•  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné. •  Nur die Verblendeten glauben, dass ein Sieg noch möglich ist. 
•  zdecimovaný •  dezimiert 
•  Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět. •  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf den Rückweg. 
•  zchátralý •  verfallen 
•  Přijel do zchátralé stodoly. •  Er kam zu einer verfallenen Scheune. 
•  odhodlaný •  entschlossen 
•  Byl odhodlán nepustit. •  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. 
•  postrádající •  ohne 
•  Zpráva zcela postrádala velká písmena. •  Die Nachricht war komplett ohne Großbuchstaben. 
•  svědomitý, pěčlivý •  fleißig 
•  Byl pečlivým dítětem. •  Er war ein fleißiges Kind. 
•  tlumený, matný •  vage 
•  Matně si pamatoval dlouhou cestu. •  Er konnte sich vage an die lange Reise erinnern. 
•  hrozný, zoufalý •  schlimm 
•  Zoufale potřebovali. •  Sie waren in größter Not. 
•  rušivý •  massiv 
•  Převratná síla technických inovací je 
neuvěřitelná. 

•  Die massive Kraft der technischen Innovation ist unglaublich. 

•  opilý pod obraz •  sturzbetrunken 
•  Vrátil se domů zpitý pod obraz. •  Er kam sturzbetrunken nach Hause. 
•  dychtivý •  begierig 
•  Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství. •  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. 
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•  způsobilý •  berechtigt 
•  Bude způsobilý k prominutí trestu za dva roky. •  In zwei Jahren ist er berechtigt auf Bewährung freizukommen. 

•  nepostižitelný, prchavý •  schwer fassbar 
•  Ten pocit je velmi nepostižitelný. •  Das Gefühl ist schwer fassbar. 
•  oživující •  belebend 
•  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy. •  Ich habe mein Bestes getan, um die belebende Wirkung 

 des Kaffees aufzusaugen. 
•  přehnaný, přemrštěný •  überhöht 
•  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit 
přemrštěný poplatek za parkování. 

•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine überhöhte  
Parkgebühr zu zahlen. 

•  rozsah •  Umfang, Grad 
•  Do určité míry je to pochopitelné. •  Bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich. 
•  puntičkářský •  anspruchsvoll 
•  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou 
matkou. 

•  Jemand, der von einer anspruchsvollen Mutter erzogen  
wurde. 

•  slabě, neprůbojně •  abgeschwächt 
•  Poznamenal jsem to trochu slabě. •  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt gesagt. 
•  s ruměncem •  errötet 
•  Vypadalo to, že se trochu červená. •  Sie sah ein wenig errötet aus. 
•  křehký •  zerbrechlich 

Lekce 15_vlastnosti_02_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Sie halten absichtlich Informationen zurück. •  Svévolně zadržují informace. 
•  Jemand, der von einer anspruchsvollen Mutter 
erzogen wurde. 

•  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou matkou. 

•  Sie waren in größter Not. •  Zoufale potřebovali. 
•  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf den 
Rückweg. 

•  Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět. 

•  Sie hatte sehr anmutige Augen. •  Měla velmi půvabné oči. 
•  Sie sah ein wenig errötet aus. •  Vypadalo to, že se trochu červená. 
•  Er sah niedergeschlagen aus. •  Vypadal sklíčeně 
•  Ich habe mein Bestes getan, um die belebende 
Wirkung des Kaffees aufzusaugen. 

•  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy. 

•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. •  Byl odhodlán nepustit. 
•  Das alles machte die Szene noch schillernder. •  To udělalo celou scénu ještě nádhernější. 
•  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. •  Podíval se na ni vzpurně. 
•  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. •  Místnost vypadala trochu stísněně. 
•  Nur die Verblendeten glauben, dass ein Sieg 
noch möglich ist. 

•  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné. 

•  Dieser Moment ist entscheidend. •  Ten moment je zásadní. 
•  In zwei Jahren ist er berechtigt auf Bewährung 
freizukommen. 

•  Bude způsobilý k prominutí trestu za dva roky. 

•  Reue •  kajícnost, lítost 
•  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt gesagt. •  Poznamenal jsem to trochu slabě. 
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•  Er kam sturzbetrunken nach Hause. •  Vrátil se domů zpitý pod obraz. 
•  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. •  To je nejžádanější místo ve firmě. 
•  Er fand die Idee etwas abschreckend. •  Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala. 
•  Die massive Kraft der technischen Innovation 
ist unglaublich. 

•  Převratná síla technických inovací je neuvěřitelná. 

•  Er war ein fleißiges Kind. •  Byl pečlivým dítětem. 
•  Er konnte sich vage an die lange Reise erinnern. •  Matně si pamatoval dlouhou cestu. 

•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine 
überhöhte Parkgebühr zu zahlen. 

•  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit přemrštěný  
poplatek za parkování. 

•  Die Nachricht war komplett ohne 
Großbuchstaben. 

•  Zpráva zcela postrádala velká písmena. 

•  Bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich. •  Do určité míry je to pochopitelné. 

•  Er kam zu einer verfallenen Scheune. •  Přijel do zchátralé stodoly. 
•  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. •  Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství. 
•  Der Raum war feucht und dampfig. •  Místnost byla vlhká a zapařená. 
•  Das Gefühl ist schwer fassbar. •  Ten pocit je velmi nepostižitelný. 

Lekce 15_vlastnosti_02_procvičovací věty_přeložte! 
•  Přijel do zchátralé stodoly. •  Er kam zu einer verfallenen Scheune. 
•  Podíval se na ni vzpurně. •  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. 
•  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit 
přemrštěný poplatek za parkování. 

•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine überhöhte 
 Parkgebühr zu zahlen. 

•  Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět. •  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf den Rückweg. 
•  Převratná síla technických inovací je 
neuvěřitelná. 

•  Die massive Kraft der technischen Innovation ist unglaublich. 

•  Měla velmi půvabné oči. •  Sie hatte sehr anmutige Augen. 
•  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou 
matkou. 

•  Jemand, der von einer anspruchsvollen Mutter erzogen 
 wurde. 

•  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy. •  Ich habe mein Bestes getan, um die belebende Wirkung  
des Kaffees aufzusaugen. 

•  Místnost vypadala trochu stísněně. •  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. 
•  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné. •  Nur die Verblendeten glauben, dass ein Sieg noch möglich ist. 
•  To je nejžádanější místo ve firmě. •  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. 
•  Ten moment je zásadní. •  Dieser Moment ist entscheidend. 
•  Bude způsobilý k prominutí trestu za dva roky. •  In zwei Jahren ist er berechtigt auf Bewährung freizukommen. 

•  Poznamenal jsem to trochu slabě. •  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt gesagt. 
•  kajícnost, lítost •  Reue 
•  Zpráva zcela postrádala velká písmena. •  Die Nachricht war komplett ohne Großbuchstaben. 
•  Do určité míry je to pochopitelné. •  Bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich. 
•  Svévolně zadržují informace. •  Sie halten absichtlich Informationen zurück. 
•  Vypadal sklíčeně •  Er sah niedergeschlagen aus. 
•  Místnost byla vlhká a zapařená. •  Der Raum war feucht und dampfig. 
•  Zoufale potřebovali. •  Sie waren in größter Not. 
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•  Byl pečlivým dítětem. •  Er war ein fleißiges Kind. 
•  Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství. •  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. 
•  Ten pocit je velmi nepostižitelný. •  Das Gefühl ist schwer fassbar. 
•  Vrátil se domů zpitý pod obraz. •  Er kam sturzbetrunken nach Hause. 
•  Matně si pamatoval dlouhou cestu. •  Er konnte sich vage an die lange Reise erinnern. 
•  Vypadalo to, že se trochu červená. •  Sie sah ein wenig errötet aus. 
•  Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala. •  Er fand die Idee etwas abschreckend. 
•  Byl odhodlán nepustit. •  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. 
•  To udělalo celou scénu ještě nádhernější. •  Das alles machte die Szene noch schillernder. 
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Lekce 16_vlastnosti_03_slovní zásoba_Poslouchejte 
•  ernst •  na vážno 
•  wirklich •  skutečně, opravdu 
•  im Amt •  úřadující 
•  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim letzten 
Mal. 

•  Vypadala mnohem křehčeji než minule. 

•  schadenfroh •  škodolibý 
•  unauslöschlich •  nesmazatelně 
•  nachsichtig •  shovívavý 
•  unaufhörlich •  neustálý 
•  gut in Form •  ve formě 
•  unpassend •  nevhodný 
•  heiser •  nakřáplý 
•  ernst •  znepokojivý 
•  hager •  vychrtlý 
•  im Nachhinein •  viděno zpětně 
•  unplausibel •  nepravděpodobný 
•  frech sein •  otvírat si pusu na, odmlouvat 
•  grimmig •  neradostný 
•  entrüstet •  rozhořčeně 
•  überheblich •  povýšený, nadutý 
•  teilnahmslos •  netečný, lhostejný 
•  planlos •  chaotický, zmatený 
•  entrüstet •  pohoršený 
•  Mief •  zatuchlý vzduch 
•  ordentlich •  pořádný, značný 
•  im Kielwasser von jemandem •  v těsné blízkosti 
•  faul •  nečinný 
•  albern •  pitomý, přihlouplý 
•  im Schlepptau •  v závěsu 
•  begeistert •  pochvalný, vřelý 
•  Tapferkeit •  statečnost 

Lekce 16_vlastnosti_03_slovní zásoba_přeložte! 
•  nevhodný •  unpassend 
•  neradostný •  grimmig 
•  chaotický, zmatený •  planlos 
•  v závěsu •  im Schlepptau 
•  pitomý, přihlouplý •  albern 
•  nepravděpodobný •  unplausibel 
•  neustálý •  unaufhörlich 
•  nečinný •  faul 
•  statečnost •  Tapferkeit 
•  škodolibý •  schadenfroh 
•  povýšený, nadutý •  überheblich 
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•  shovívavý •  nachsichtig 
•  vychrtlý •  hager 
•  pochvalný, vřelý •  begeistert 
•  rozhořčeně •  entrüstet 
•  znepokojivý •  ernst 
•  ve formě •  gut in Form 
•  zatuchlý vzduch •  Mief 
•  skutečně, opravdu •  wirklich 
•  viděno zpětně •  im Nachhinein 
•  otvírat si pusu na, odmlouvat •  frech sein 
•  nesmazatelně •  unauslöschlich 
•  pohoršený •  entrüstet 
•  pořádný, značný •  ordentlich 
•  úřadující •  im Amt 
•  netečný, lhostejný •  teilnahmslos 
•  nakřáplý •  heiser 
•  v těsné blízkosti •  im Kielwasser von jemandem 
•  Vypadala mnohem křehčeji než minule. •  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim letzten Mal. 
•  na vážno •  ernst 

Lekce 16_vlastnosti_03_slovní zásoba a věty 
•  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim letzten 
Mal. 

•  Vypadala mnohem křehčeji než minule. 

•  Mief •  zatuchlý vzduch 
•  Mein erster Eindruck war der Mief von Käse. •  Můj první dojem byl sýrový odér ve vzduchu. 
•  Tapferkeit •  statečnost 
•  Er wurde für seine Tapferkeit in der Schlacht 
ausgezeichnet. 

•  Byl vyznamenán za statečnost v boji. 

•  hager •  vychrtlý 
•  Seine hageren Züge verrieten keine Gefühle. •  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné emoce. 
•  wirklich •  skutečně, opravdu 
•  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so 
enden würde. 

•  Opravdu doufali, že to takhle neskončí. 

•  frech sein •  otvírat si pusu na, odmlouvat 
•  Sei nicht frech zu mir. •  Neotvírej si na mě hubu! 
•  schadenfroh •  škodolibý 
•  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er fort. •  Pokračoval se škodolibým úsměvem. 

•  begeistert •  pochvalný, vřelý 
•  Sein zweiter Bericht wurde noch begeisterter 
aufgenommen. 

•  Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná. 

•  albern •  pitomý, přihlouplý 
•  Er sah uns mit einem albernen Blick an. •  Díval se na nás s přihlouplým výrazem. 
•  ernst •  znepokojivý 
•  Er versuchte, ernst auszusehen. •  Snažil se vypadat znepokojeně. 
•  grimmig •  neradostný 
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•  Sie sah so grimmig aus wie immer. •  Vypadala ponuře jako vždycky. 
•  planlos •  chaotický, zmatený 
•  Sie mag ein wenig planlos wirken. •  Může se zdát trochu zmatená 
•  überheblich •  povýšený, nadutý 
•  Ich mag seine überheblichen Manieren nicht. •  Nemám rád jeho povýšené způsoby. 
•  ordentlich •  pořádný, značný 
•  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen 
müssen. 

•  Za to zaplatíš tučný poplatek. 

•  heiser •  nakřáplý 
•  Seine Stimme war heiser. •  Jeho hlas byl nakřáplý. 
•  faul •  nečinný 
•  Er bezeichnete ihn immer wieder als faulen 
Sack. 

•  Neustále o něm mluvil jako o flákavém kreténovi. 

•  teilnahmslos •  netečný, lhostejný 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil 
verkündete. 

•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel rozhodnutí. 

•  unplausibel •  nepravděpodobný 
•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel 
erscheinen. 

•  Tento vývoj se může zdát zcela nepravděpodobný. 

•  ernst •  na vážno 
•  Wann wird es ernst? •  Kdy to začne na vážno? 
•  gut in Form •  ve formě 
•  Er ist gut in Form. •  Je v dobré formě. 
•  im Nachhinein •  viděno zpětně 
•  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht so 
schlecht. 

•  Viděno zpětně nebylo vše špatné. 

•  im Kielwasser von jemandem •  v těsné blízkosti 
•  Eine kleine Menschenmenge begann, in 
unserem Kielwasser zu segeln. 

•  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav. 

•  im Schlepptau •  v závěsu 
•  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau 
können wir nicht gewinnen. 

•  Nemůžeme vyhrát s dalším autem v závěsu. 

•  unpassend •  nevhodný 
•  Er ignorierte die unpassende Anspielung. •  Ignoroval tu nevhodnou narážku. 
•  unaufhörlich •  neustálý 
•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an seine 
Heimatstadt. 

•  Neustálé troubení aut mu připomínalo jeho domovské město. 

•  im Amt •  úřadující 
•  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. •  Byl v úřadě na začátku devadesátých let. 
•  unauslöschlich •  nesmazatelně 
•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in sein 
Gedächtnis eingebrannt. 

•  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho paměti. 

•  entrüstet •  pohoršený 
•  Sie dachte entrüstet darüber nach. •  Pohoršeně o tom přemýšlela. 
•  entrüstet •  rozhořčeně 
•  Er antwortete etwas entrüstet. •  Odpověděl poněkud naštvaně. 
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•  nachsichtig •  shovívavý 
•  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall 
gesetzt. 

•  Sedl jsem si při shovívavém potlesku. 

•  unaufhaltsam •  nezadržitelně 

Lekce 16_vlastnosti_03_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Vypadala mnohem křehčeji než minule. •  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim letzten Mal. 
•  zatuchlý vzduch •  Mief 
•  Můj první dojem byl sýrový odér ve vzduchu. •  Mein erster Eindruck war der Mief von Käse. 
•  statečnost •  Tapferkeit 
•  Byl vyznamenán za statečnost v boji. •  Er wurde für seine Tapferkeit in der Schlacht ausgezeichnet. 
•  vychrtlý •  hager 
•  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné 
emoce. 

•  Seine hageren Züge verrieten keine Gefühle. 

•  skutečně, opravdu •  wirklich 
•  Opravdu doufali, že to takhle neskončí. •  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so enden würde. 
•  otvírat si pusu na, odmlouvat •  frech sein 
•  Neotvírej si na mě hubu! •  Sei nicht frech zu mir. 
•  škodolibý •  schadenfroh 
•  Pokračoval se škodolibým úsměvem. •  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er fort. 
•  pochvalný, vřelý •  begeistert 
•  Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná. •  Sein zweiter Bericht wurde noch begeisterter aufgenommen. 
•  pitomý, přihlouplý •  albern 
•  Díval se na nás s přihlouplým výrazem. •  Er sah uns mit einem albernen Blick an. 
•  znepokojivý •  ernst 
•  Snažil se vypadat znepokojeně. •  Er versuchte, ernst auszusehen. 
•  neradostný •  grimmig 
•  Vypadala ponuře jako vždycky. •  Sie sah so grimmig aus wie immer. 
•  chaotický, zmatený •  planlos 
•  Může se zdát trochu zmatená •  Sie mag ein wenig planlos wirken. 
•  povýšený, nadutý •  überheblich 
•  Nemám rád jeho povýšené způsoby. •  Ich mag seine überheblichen Manieren nicht. 
•  pořádný, značný •  ordentlich 
•  Za to zaplatíš tučný poplatek. •  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen müssen. 
•  nakřáplý •  heiser 
•  Jeho hlas byl nakřáplý. •  Seine Stimme war heiser. 
•  nečinný •  faul 
•  Neustále o něm mluvil jako o flákavém 
kreténovi. 

•  Er bezeichnete ihn immer wieder als faulen Sack. 

•  netečný, lhostejný •  teilnahmslos 
•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil verkündete. 

•  nepravděpodobný •  unplausibel 
•  Tento vývoj se může zdát zcela 
nepravděpodobný. 

•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel erscheinen. 

•  na vážno •  ernst 
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•  Kdy to začne na vážno? •  Wann wird es ernst? 
•  ve formě •  gut in Form 
•  Je v dobré formě. •  Er ist gut in Form. 
•  viděno zpětně •  im Nachhinein 
•  Viděno zpětně nebylo vše špatné. •  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht so schlecht. 
•  v těsné blízkosti •  im Kielwasser von jemandem 
•  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav. •  Eine kleine Menschenmenge begann, in unserem Kielwasser 

 zu segeln. 
•  v závěsu •  im Schlepptau 
•  Nemůžeme vyhrát s dalším autem v závěsu. •  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau können wir nicht  

gewinnen. 
•  nevhodný •  unpassend 
•  Ignoroval tu nevhodnou narážku. •  Er ignorierte die unpassende Anspielung. 
•  neustálý •  unaufhörlich 
•  Neustálé troubení aut mu připomínalo jeho 
domovské město. 

•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an seine Heimatstadt. 

•  úřadující •  im Amt 
•  Byl v úřadě na začátku devadesátých let. •  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. 
•  nesmazatelně •  unauslöschlich 
•  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho 
paměti. 

•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in sein Gedächtnis  
eingebrannt. 

•  pohoršený •  entrüstet 
•  Pohoršeně o tom přemýšlela. •  Sie dachte entrüstet darüber nach. 
•  rozhořčeně •  entrüstet 
•  Odpověděl poněkud naštvaně. •  Er antwortete etwas entrüstet. 
•  shovívavý •  nachsichtig 
•  Sedl jsem si při shovívavém potlesku. •  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall gesetzt. 
•  nezadržitelně •  unaufhaltsam 

Lekce 16_vlastnosti_03_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht so 
schlecht. 

•  Viděno zpětně nebylo vše špatné. 

•  Seine Stimme war heiser. •  Jeho hlas byl nakřáplý. 
•  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall 
gesetzt. 

•  Sedl jsem si při shovívavém potlesku. 

•  Sein zweiter Bericht wurde noch begeisterter 
aufgenommen. 

•  Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná. 

•  Sei nicht frech zu mir. •  Neotvírej si na mě hubu! 
•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in sein 
Gedächtnis eingebrannt. 

•  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho paměti. 

•  Ich mag seine überheblichen Manieren nicht. •  Nemám rád jeho povýšené způsoby. 
•  Sie sah so grimmig aus wie immer. •  Vypadala ponuře jako vždycky. 
•  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau 
können wir nicht gewinnen. 

•  Nemůžeme vyhrát s dalším autem v závěsu. 

•  Wann wird es ernst? •  Kdy to začne na vážno? 



 172 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil 
verkündete. 

•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel rozhodnutí. 

•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an seine 
Heimatstadt. 

•  Neustálé troubení aut mu připomínalo jeho domovské město. 

•  Er versuchte, ernst auszusehen. •  Snažil se vypadat znepokojeně. 
•  Sie dachte entrüstet darüber nach. •  Pohoršeně o tom přemýšlela. 
•  Er antwortete etwas entrüstet. •  Odpověděl poněkud naštvaně. 
•  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er fort. •  Pokračoval se škodolibým úsměvem. 

•  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so 
enden würde. 

•  Opravdu doufali, že to takhle neskončí. 

•  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen 
müssen. 

•  Za to zaplatíš tučný poplatek. 

•  Mein erster Eindruck war der Mief von Käse. •  Můj první dojem byl sýrový odér ve vzduchu. 
•  Eine kleine Menschenmenge begann, in 
unserem Kielwasser zu segeln. 

•  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav. 

•  Er ignorierte die unpassende Anspielung. •  Ignoroval tu nevhodnou narážku. 
•  Er bezeichnete ihn immer wieder als faulen 
Sack. 

•  Neustále o něm mluvil jako o flákavém kreténovi. 

•  Er wurde für seine Tapferkeit in der Schlacht 
ausgezeichnet. 

•  Byl vyznamenán za statečnost v boji. 

•  Seine hageren Züge verrieten keine Gefühle. •  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné emoce. 
•  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. •  Byl v úřadě na začátku devadesátých let. 
•  Sie mag ein wenig planlos wirken. •  Může se zdát trochu zmatená 
•  Er ist gut in Form. •  Je v dobré formě. 
•  Er sah uns mit einem albernen Blick an. •  Díval se na nás s přihlouplým výrazem. 
•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel 
erscheinen. 

•  Tento vývoj se může zdát zcela nepravděpodobný. 

Lekce 16_vlastnosti_03_procvičovací věty_přeložte! 
•  Sedl jsem si při shovívavém potlesku. •  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall gesetzt. 
•  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho 
paměti. 

•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in sein Gedächtnis 
 eingebrannt. 

•  Nemůžeme vyhrát s dalším autem v závěsu. •  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau können wir nicht  
gewinnen. 

•  Díval se na nás s přihlouplým výrazem. •  Er sah uns mit einem albernen Blick an. 
•  Kdy to začne na vážno? •  Wann wird es ernst? 
•  Jeho hlas byl nakřáplý. •  Seine Stimme war heiser. 
•  Opravdu doufali, že to takhle neskončí. •  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so enden würde. 
•  Pohoršeně o tom přemýšlela. •  Sie dachte entrüstet darüber nach. 
•  Tento vývoj se může zdát zcela 
nepravděpodobný. 

•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel erscheinen. 

•  Za to zaplatíš tučný poplatek. •  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen müssen. 
•  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné 
emoce. 

•  Seine hageren Züge verrieten keine Gefühle. 

•  Pokračoval se škodolibým úsměvem. •  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er fort. 
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•  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav. •  Eine kleine Menschenmenge begann, in unserem  
Kielwasser zu segeln. 

•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil verkündete. 

•  Vypadala ponuře jako vždycky. •  Sie sah so grimmig aus wie immer. 
•  Odpověděl poněkud naštvaně. •  Er antwortete etwas entrüstet. 
•  Může se zdát trochu zmatená •  Sie mag ein wenig planlos wirken. 
•  Byl vyznamenán za statečnost v boji. •  Er wurde für seine Tapferkeit in der Schlacht ausgezeichnet. 
•  Ignoroval tu nevhodnou narážku. •  Er ignorierte die unpassende Anspielung. 
•  Nemám rád jeho povýšené způsoby. •  Ich mag seine überheblichen Manieren nicht. 
•  Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná. •  Sein zweiter Bericht wurde noch begeisterter aufgenommen. 
•  Můj první dojem byl sýrový odér ve vzduchu. •  Mein erster Eindruck war der Mief von Käse. 
•  Neustále o něm mluvil jako o flákavém 
kreténovi. 

•  Er bezeichnete ihn immer wieder als faulen Sack. 

•  Byl v úřadě na začátku devadesátých let. •  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. 
•  Viděno zpětně nebylo vše špatné. •  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht so schlecht. 
•  Neotvírej si na mě hubu! •  Sei nicht frech zu mir. 
•  Je v dobré formě. •  Er ist gut in Form. 
•  Neustálé troubení aut mu připomínalo jeho 
domovské město. 

•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an seine Heimatstadt. 

•  Snažil se vypadat znepokojeně. •  Er versuchte, ernst auszusehen. 
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Lekce 17_vlastnosti_04_slovní zásoba_Poslouchejte 
•  undankbar •  nevděčný, nezáviděníhodný 
•  mulmig •  špatně od žaludku 
•  tiefgreifend •  hluboký 
•  am Boden liegend •  tváří k zemi 
•  immateriell •  nehmatatelný 
•  Einfallsreichtum •  důmyslnost 
•  geschwollen •  nateklý 
•  muffig •  zatuchlý 
•  anfällig •  náchylný 
•  tapfer •  odhodlaně, mužně 
•  versöhnlich •  zkoumavý 
•  lustlos •  bez energie, malátný 
•  beladen •  obtěžkaný, naložený 
•  angefressen •  namíchnutý, dotčený 
•  eine stolze Summe •  slušná, nemalá suma 
•  mild •  mírný, shovívavý 
•  lästig •  tíživý, zavazující. 
•  entschlossen •  odhodlaný 
•  vorgetäuscht •  předstíraný 
•  eingeweiht •  zasvěcený 
•  manipuliert •  cinknutý, zmanipulovaný 
•  heimtückisch •  zákeřný 
•  spröde •  upjatý, škrobený 
•  ausnahmslos •  vždy, pořád 
•  banal •  obyčejný, nudný 
•  mickrig •  drobounký, malý 
•  unempfänglich •  netečný 
•  dürftig •  žalostný, katastrofální 
•  rührselig •  patetický, sentimentální 

Lekce 17_vlastnosti_04_slovní zásoba_přeložte! 
•  nateklý •  geschwollen 
•  zasvěcený •  eingeweiht 
•  cinknutý, zmanipulovaný •  manipuliert 
•  zkoumavý •  versöhnlich 
•  předstíraný •  vorgetäuscht 
•  žalostný, katastrofální •  dürftig 
•  hluboký •  tiefgreifend 
•  špatně od žaludku •  mulmig 
•  netečný •  unempfänglich 
•  nevděčný, nezáviděníhodný •  undankbar 
•  upjatý, škrobený •  spröde 
•  náchylný •  anfällig 
•  namíchnutý, dotčený •  angefressen 
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•  zatuchlý •  muffig 
•  nehmatatelný •  immateriell 
•  tváří k zemi •  am Boden liegend 
•  mírný, shovívavý •  mild 
•  odhodlaný •  entschlossen 
•  bez energie, malátný •  lustlos 
•  tíživý, zavazující. •  lästig 
•  důmyslnost •  Einfallsreichtum 
•  slušná, nemalá suma •  eine stolze Summe 
•  drobounký, malý •  mickrig 
•  obyčejný, nudný •  banal 
•  odhodlaně, mužně •  tapfer 
•  vždy, pořád •  ausnahmslos 
•  zákeřný •  heimtückisch 
•  obtěžkaný, naložený •  beladen 
•  patetický, sentimentální •  rührselig 

Lekce 17_vlastnosti_04_slovní zásoba a věty_poslouchejte! 
•  Der Zeiger der Uhr tickte unaufhaltsam auf die 
Elf zu. 

•  Ručička hodin tikala neodvratně k jedenácté. 

•  Einfallsreichtum •  důmyslnost 
•  Er hat das Verbrechen mit Geschick und 
Einfallsreichtum geplant. 

•  Naplánoval ten zločin dovedně a důmyslně. 

•  heimtückisch •  zákeřný 
•  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer Spieler zu 
sein. 

•  Měl pověst zákeřného hráče. 

•  immateriell •  nehmatatelný 
•  Du musst einige immaterielle Dinge 
berücksichtigen. 

•  Musíš v zít v úvahu i nehmotné aspekty. 

•  ausnahmslos •  vždy, pořád 
•  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. •  Neomylně vyhrával. 
•  undankbar •  nevděčný, nezáviděníhodný 
•  Du bringst mich in eine undankbare Lage. •  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice. 
•  beladen •  obtěžkaný, naložený 
•  Die Tische waren mit Essen beladen. •  Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla. 
•  mild •  mírný, shovívavý 
•  Er sagte, er würde eine mildere Strafe 
empfehlen. 

•  Řekl, že doporučí mírný trest. 

•  lustlos •  bez energie, malátný 
•  Ich fühle mich ein wenig lustlos. •  Cítím se trochu bez energie. 
•  tapfer •  odhodlaně, mužně 
•  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. •  Mužně přemáhal pláč. 
•  rührselig •  patetický, sentimentální 
•  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. •  Upadl do melancholického ticha. 
•  angefressen •  namíchnutý, dotčený 
•  Sie schien wieder angefressen zu sein. •  Zase se zdála namíchnutá. 
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•  vorgetäuscht •  předstíraný 
•  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß an 
die Stirn gefasst. 

•  Dotkl se čela v předstíraném pozdravu. 

•  banal •  obyčejný, nudný 
•  Ich will Sie nicht mit einem banalen Gespräch 
langweilen. 

•  Nechci vás nudit banální konverzací. 

•  muffig •  zatuchlý 
•  Er betrat den muffigen alten Laden. •  Vstoupil do zatuchlého starého obchodu. 
•  unempfänglich •  netečný 
•  Er ist unempfänglich für jegliche Vorschläge. •  Je netečný k jakýmkoli návrhům. 
•  lästig •  tíživý, zavazující. 
•  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. •  Její nové zodpovědnosti byly náročné. 
•  dürftig •  žalostný, katastrofální 
•  Er versuchte, nicht an den dürftigen Zustand 
seines Bankkontos zu denken. 

•  Snažil se nemyslet na tristní stav svého bankovního konta. 

•  spröde •  upjatý, škrobený 
•  Ich hörte eine spröde Stimme, die antwortete: 
Am Apparat. 

•  Slyšel jsem jak škrobený hlas odpověděl: "U telefonu". 

•  eine stolze Summe •  slušná, nemalá suma 
•  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. •  Bylo to koupeno za slušnou sumu. 
•  eingeweiht •  zasvěcený 
•  Er ist in unser kleines Geheimnis eingeweiht. •  Je zasvěcený do našeho malého tajemství. 
•  versöhnlich •  zkoumavý 
•  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. •  Zkoumavě se na to podíval. 
•  tiefgreifend •  hluboký 
•  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. •  Jejich vliv bývá často hluboký. 
•  anfällig •  náchylný 
•  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. •  Povrch je náchylný na praskliny. 
•  am Boden liegend •  tváří k zemi 
•  Er ging zu seinem am Boden liegenden Körper 
hinüber. 

•  Šel k jeho tělu, které leželo tváří dolů. 

•  geschwollen •  nateklý 
•  Ihre Haut war geschwollen. •  Její pleť byla nateklá 
•  mickrig •  drobounký, malý 
•  Es ist nur eine mickrige Brigade. •  Je to jen malá brigáda. 
•  mulmig •  špatně od žaludku 
•  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. •  Je mi nějak špatně od žaludku. 
•  manipuliert •  cinknutý, zmanipulovaný 
•  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. •  Hra nebyla vůbec cinknutá. 
•  entschlossen •  odhodlaný 

Lekce 17_vlastnosti_04_slovní zásoba a věty_přeložte! 
•  Ručička hodin tikala neodvratně k jedenácté. •  Der Zeiger der Uhr tickte unaufhaltsam auf die Elf zu. 
•  důmyslnost •  Einfallsreichtum 
•  Naplánoval ten zločin dovedně a důmyslně. •  Er hat das Verbrechen mit Geschick und Einfallsreichtum 

 geplant. 
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•  zákeřný •  heimtückisch 
•  Měl pověst zákeřného hráče. •  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer Spieler zu sein. 
•  nehmatatelný •  immateriell 
•  Musíš v zít v úvahu i nehmotné aspekty. •  Du musst einige immaterielle Dinge berücksichtigen. 
•  vždy, pořád •  ausnahmslos 
•  Neomylně vyhrával. •  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. 
•  nevděčný, nezáviděníhodný •  undankbar 
•  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice. •  Du bringst mich in eine undankbare Lage. 
•  obtěžkaný, naložený •  beladen 
•  Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla. •  Die Tische waren mit Essen beladen. 
•  mírný, shovívavý •  mild 
•  Řekl, že doporučí mírný trest. •  Er sagte, er würde eine mildere Strafe empfehlen. 
•  bez energie, malátný •  lustlos 
•  Cítím se trochu bez energie. •  Ich fühle mich ein wenig lustlos. 
•  odhodlaně, mužně •  tapfer 
•  Mužně přemáhal pláč. •  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. 
•  patetický, sentimentální •  rührselig 
•  Upadl do melancholického ticha. •  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. 
•  namíchnutý, dotčený •  angefressen 
•  Zase se zdála namíchnutá. •  Sie schien wieder angefressen zu sein. 
•  předstíraný •  vorgetäuscht 
•  Dotkl se čela v předstíraném pozdravu. •  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß an die Stirn 

 gefasst. 
•  obyčejný, nudný •  banal 
•  Nechci vás nudit banální konverzací. •  Ich will Sie nicht mit einem banalen Gespräch langweilen. 
•  zatuchlý •  muffig 
•  Vstoupil do zatuchlého starého obchodu. •  Er betrat den muffigen alten Laden. 
•  netečný •  unempfänglich 
•  Je netečný k jakýmkoli návrhům. •  Er ist unempfänglich für jegliche Vorschläge. 
•  tíživý, zavazující. •  lästig 
•  Její nové zodpovědnosti byly náročné. •  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. 
•  žalostný, katastrofální •  dürftig 
•  Snažil se nemyslet na tristní stav svého 
bankovního konta. 

•  Er versuchte, nicht an den dürftigen Zustand seines 
 Bankkontos zu denken. 

•  upjatý, škrobený •  spröde 
•  Slyšel jsem jak škrobený hlas odpověděl: "U 
telefonu". 

•  Ich hörte eine spröde Stimme, die antwortete: Am Apparat. 

•  slušná, nemalá suma •  eine stolze Summe 
•  Bylo to koupeno za slušnou sumu. •  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. 
•  zasvěcený •  eingeweiht 
•  Je zasvěcený do našeho malého tajemství. •  Er ist in unser kleines Geheimnis eingeweiht. 
•  zkoumavý •  versöhnlich 
•  Zkoumavě se na to podíval. •  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. 
•  hluboký •  tiefgreifend 
•  Jejich vliv bývá často hluboký. •  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. 
•  náchylný •  anfällig 
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•  Povrch je náchylný na praskliny. •  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. 
•  tváří k zemi •  am Boden liegend 
•  Šel k jeho tělu, které leželo tváří dolů. •  Er ging zu seinem am Boden liegenden Körper hinüber. 
•  nateklý •  geschwollen 
•  Její pleť byla nateklá •  Ihre Haut war geschwollen. 
•  drobounký, malý •  mickrig 
•  Je to jen malá brigáda. •  Es ist nur eine mickrige Brigade. 
•  špatně od žaludku •  mulmig 
•  Je mi nějak špatně od žaludku. •  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. 
•  cinknutý, zmanipulovaný •  manipuliert 
•  Hra nebyla vůbec cinknutá. •  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. 
•  odhodlaný •  entschlossen 

Lekce 17_vlastnosti_04_procvičovací věty_poslouchejte! 
•  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. •  Hra nebyla vůbec cinknutá. 
•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. •  Byl odhodlán nepustit. 
•  Er ging zu seinem am Boden liegenden Körper 
hinüber. 

•  Šel k jeho tělu, které leželo tváří dolů. 

•  Er versuchte, nicht an den dürftigen Zustand 
seines Bankkontos zu denken. 

•  Snažil se nemyslet na tristní stav svého bankovního konta. 

•  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. •  Bylo to koupeno za slušnou sumu. 
•  Er ist in unser kleines Geheimnis eingeweiht. •  Je zasvěcený do našeho malého tajemství. 
•  Ihre Haut war geschwollen. •  Její pleť byla nateklá 
•  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. •  Neomylně vyhrával. 
•  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. •  Zkoumavě se na to podíval. 
•  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. •  Mužně přemáhal pláč. 
•  Du musst einige immaterielle Dinge 
berücksichtigen. 

•  Musíš vzít v úvahu i nehmotné aspekty. 

•  Sie schien wieder angefressen zu sein. •  Zase se zdála namíchnutá. 
•  Es ist nur eine mickrige Brigade. •  Je to jen malá brigáda. 
•  Die Tische waren mit Essen beladen. •  Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla. 
•  Er hat das Verbrechen mit Geschick und 
Einfallsreichtum geplant. 

•  Naplánoval ten zločin dovedně a důmyslně. 

•  Ich will Sie nicht mit einem banalen Gespräch 
langweilen. 

•  Nechci vás nudit banální konverzací. 

•  Er sagte, er würde eine mildere Strafe 
empfehlen. 

•  Řekl, že doporučí mírný trest. 

•  Er betrat den muffigen alten Laden. •  Vstoupil do zatuchlého starého obchodu. 
•  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. •  Její nové zodpovědnosti byly náročné. 
•  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. •  Povrch je náchylný na praskliny. 
•  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. •  Je mi nějak špatně od žaludku. 
•  Du bringst mich in eine undankbare Lage. •  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice. 
•  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. •  Upadl do melancholického ticha. 
•  Ich fühle mich ein wenig lustlos. •  Cítím se trochu bez energie. 
•  Er ist unempfänglich für jegliche Vorschläge. •  Je netečný k jakýmkoli návrhům. 
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•  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß an 
die Stirn gefasst. 

•  Dotkl se čela v předstíraném pozdravu. 

•  Ich hörte eine spröde Stimme, die antwortete: 
Am Apparat. 

•  Slyšel jsem jak škrobený hlas odpověděl: "U telefonu". 

•  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. •  Jejich vliv bývá často hluboký. 
•  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer Spieler zu 
sein. 

•  Měl pověst zákeřného hráče. 

Lekce 17_vlastnosti_04_procvičovací věty_přeložte! 
•  Je to jen malá brigáda. •  Es ist nur eine mickrige Brigade. 
•  Je mi nějak špatně od žaludku. •  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. 
•  Vstoupil do zatuchlého starého obchodu. •  Er betrat den muffigen alten Laden. 
•  Cítím se trochu bez energie. •  Ich fühle mich ein wenig lustlos. 
•  Její nové zodpovědnosti byly náročné. •  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. 
•  Měl pověst zákeřného hráče. •  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer Spieler zu sein. 
•  Šel k jeho tělu, které leželo tváří dolů. •  Er ging zu seinem am Boden liegenden Körper hinüber. 
•  Naplánoval ten zločin dovedně a důmyslně. •  Er hat das Verbrechen mit Geschick und Einfallsreichtum  

geplant. 
•  Dotkl se čela v předstíraném pozdravu. •  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß an die Stirn  

gefasst. 
•  Je zasvěcený do našeho malého tajemství. •  Er ist in unser kleines Geheimnis eingeweiht. 
•  Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla. •  Die Tische waren mit Essen beladen. 
•  Zase se zdála namíchnutá. •  Sie schien wieder angefressen zu sein. 
•  Upadl do melancholického ticha. •  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. 
•  Zkoumavě se na to podíval. •  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. 
•  Snažil se nemyslet na tristní stav svého 
bankovního konta. 

•  Er versuchte, nicht an den dürftigen Zustand seines 
 Bankkontos zu denken. 

•  Byl odhodlán nepustit. •  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. 
•  Je netečný k jakýmkoli návrhům. •  Er ist unempfänglich für jegliche Vorschläge. 
•  Slyšel jsem, jak škrobený hlas odpověděl: "U 
telefonu". 

•  Ich hörte eine spröde Stimme, die antwortete: Am Apparat. 

•  Musíš vzít v úvahu i nehmotné aspekty. •  Du musst einige immaterielle Dinge berücksichtigen. 
•  Jejich vliv bývá často hluboký. •  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. 
•  Její pleť byla nateklá •  Ihre Haut war geschwollen. 
•  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice. •  Du bringst mich in eine undankbare Lage. 
•  Neomylně vyhrával. •  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. 
•  Hra nebyla vůbec cinknutá. •  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. 
•  Řekl, že doporučí mírný trest. •  Er sagte, er würde eine mildere Strafe empfehlen. 
•  Povrch je náchylný na praskliny. •  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. 
•  Nechci vás nudit banální konverzací. •  Ich will Sie nicht mit einem banalen Gespräch langweilen. 
•  Bylo to koupeno za slušnou sumu. •  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. 
•  Mužně přemáhal pláč. •  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. 
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Lekce 01_aktivity_01_slovní zásoba_TEST 

•  být plně pro .............................................................. 
•  vyhrát i přes malou šanci .............................................................. 
•  ťuknout si .............................................................. 
•  plést se do .............................................................. 
•  pískot, hvízdání .............................................................. 
•  vyloudit .............................................................. 
•  zářit radostí .............................................................. 
•  slunit se, vyhřívat .............................................................. 
•  vyrazit ze sebe .............................................................. 
•  dlít, prodlévat .............................................................. 
•  řvát .............................................................. 
•  vymykat se normálu .............................................................. 
•  vykrvácet, vysát .............................................................. 
•  dráp, vydrápnout .............................................................. 
•  znepřátelit si .............................................................. 
•  šourat se, jít pomalu .............................................................. 
•  začít makat .............................................................. 
•  bečet, mečet .............................................................. 
•  okouzlit .............................................................. 
•  snést .............................................................. 
•  utéct z vězení, uniknout .............................................................. 
•  lepit se, přiléhat, lnout .............................................................. 
•  potkat někoho .............................................................. 
•  sušit hubu .............................................................. 
•  být v sázce .............................................................. 
•  klapat, rachotit .............................................................. 
•  vtrhnout .............................................................. 
•  zavřít do vězení .............................................................. 
•  dostihnout, srovnat krok .............................................................. 
•  překonat všechno .............................................................. 
•  dělat jakoby nic .............................................................. 
•  nudit .............................................................. 
•  zvonit, znít .............................................................. 
•  pohřbít (válečnou) sekeru .............................................................. 
•  valit se, vyvalit se .............................................................. 
•  sklapnout, zmlknout .............................................................. 
•  Je občanem, který ctí zákon. .............................................................. 
•  zatnout, sevřít .............................................................. 
•  ustoupit .............................................................. 
•  upírat, nepřát .............................................................. 
•  vyvést z míry .............................................................. 
•  vymámit, vyloudit .............................................................. 
•  být úplně vedle .............................................................. 
•  píchnout si příchod .............................................................. 
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•  zpackat .............................................................. 
•  udělit .............................................................. 
•  věštit, předzvěst .............................................................. 
•  skutálet se .............................................................. 
•  otravovat, prudit .............................................................. 
•  chechtat se .............................................................. 
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Lekce 01_aktivity_01_slovní zásoba_KLÍČ 

•  být plně pro •  dafür sein 
•  vyhrát i přes malou šanci •  die Erwartungen übertreffen 
•  ťuknout si •  anstoßen 
•  plést se do •  sich einmischen 
•  pískot, hvízdání •  Buhrufe 
•  vyloudit •  abluchsen 
•  zářit radostí •  strahlen 
•  slunit se, vyhřívat •  sich sonnen 
•  vyrazit ze sebe •  die Wahrheit verraten 
•  dlít, prodlévat •  abwarten 
•  řvát •  dröhnen 
•  vymykat se normálu •  gegen den Strom schwimmen 
•  vykrvácet, vysát •  ausbluten 
•  dráp, vydrápnout •  sich holen 
•  znepřátelit si •  verärgern 
•  šourat se, jít pomalu •  schlendern 
•  začít makat •  sich zusammenreißen 
•  bečet, mečet •  herausposaunen 
•  okouzlit •  verblüffen 
•  snést •  aushalten 
•  utéct z vězení, uniknout •  fliehen 
•  lepit se, přiléhat, lnout •  zusammenhalten 
•  potkat někoho •  stoßen auf 
•  sušit hubu •  ins Gras beißen 
•  být v sázce •  auf dem Spiel stehen 
•  klapat, rachotit •  rattern 
•  vtrhnout •  stürmen 
•  zavřít do vězení •  im Knast sitzen 
•  dostihnout, srovnat krok •  aufholen 
•  překonat všechno •  alles übertreffen 
•  dělat jakoby nic •  durchstehen 
•  nudit •  langweilen 
•  zvonit, znít •  klang 
•  pohřbít (válečnou) sekeru •  das Kriegsbeil begraben 
•  valit se, vyvalit se •  aufsteigen 
•  sklapnout, zmlknout •  schweigen 
•  Je občanem, který ctí zákon. •  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. 
•  zatnout, sevřít •  zusammenbeißen 
•  ustoupit •  nachgeben 
•  upírat, nepřát •  missgönnen 
•  vyvést z míry •  verblüffen 
•  vymámit, vyloudit •  entlocken 
•  být úplně vedle •  völlig falsch liegen 
•  píchnout si příchod •  die Uhr stechen 
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•  zpackat •  verderben 
•  udělit •  verleihen 
•  věštit, předzvěst •  Gutes versprechen 
•  skutálet se •  sich überschlagen 
•  otravovat, prudit •  sich einsetzen 
•  chechtat se •  schallen 
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Lekce 01_aktivity_01_procvičovací věty_TEST 

•  Držme při sobě, jak roky poplynou. .............................................................. 
•  Jeho pověst je v sázce. .............................................................. 
•  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako 

opozici. .............................................................. 
•  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj 

nebudeme stále běhat. .............................................................. 
•  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, 

výchovu nebo vzdělání. .............................................................. 
•  Pořád z ní mámil obrazy. .............................................................. 
•  Vpadli do mé kanceláře. .............................................................. 
•  Z lodi se valil dým a oheň. .............................................................. 
•  Byl jsem plně pro to odjet před termínem. .............................................................. 
•  Očekávali, že si píchne do deseti hodin. .............................................................. 
•  Několikrát se mu podařilo uniknout. .............................................................. 
•  Jejich oči zářily. .............................................................. 
•  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by 

mohl přijít. .............................................................. 
•  Byli úplně vedle. .............................................................. 
•  Zkusme, jestli vyhraju navzdory malé šanci 

na výhru .............................................................. 
•  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty 

peníze. .............................................................. 
•  Potřeboval se do toho pustit a pracovat 

tvrději. .............................................................. 
•  Podepisoval každou knihu a přímo se 

vyžíval v záři svých obdivujících fanoušků. .............................................................. 
•  Byl omráčen kvůli tomu falešnému 

obvinění. .............................................................. 
•  Přivedl jsi mě na kraj sil. Úplně jsi mě vysál. .............................................................. 
•  Další skončil. Další suší hubu. .............................................................. 
•  Tohle místo překonalo všechno. .............................................................. 
•  Vše, co musíme dělat je čekat. .............................................................. 
•  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál. .............................................................. 
•  Nezpackej to zase. .............................................................. 
•  Vždy se vymykal normálu. .............................................................. 
•  Pomalu se odšoural ještě dva bloky 

západně. .............................................................. 
•  Prošli jsme pod rachotícím vlakem. .............................................................. 
•  Musel na něm vyloudit další pětku. .............................................................. 
•  Houkačky troubily. .............................................................. 
•  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic 

neděje? .............................................................. 
•  Jeho chechot byl slyšet přes cestu. .............................................................. 
•  Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší 

schůzce. .............................................................. 
•  To je způsob, jakým se usmiřuje. .............................................................. 
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•  Ťukli jsme si pivními sklenicemi. .............................................................. 
•  ctít, poslouchat, uznávat .............................................................. 
•  Zatla zuby a neřekla nic. .............................................................. 
•  Nevypadalo to pro ně dobře. .............................................................. 
•  Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku. .............................................................. 
•  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil 

na cestovném. .............................................................. 
•  Někteří lidé prostě zmlknou. .............................................................. 
•  Naše nohy hlasitě zvonily a otřásaly starým 

mostem. .............................................................. 
•  Nenudil nás detaily. .............................................................. 
•  Jen mě snes. Měj se mnou trpělivost. .............................................................. 
•  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než 

začalo hořet. .............................................................. 
•  Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel. .............................................................. 
•  Ještě jsem nepotkal tu pravou. .............................................................. 
•  Zbytek světa brzy srovná krok. .............................................................. 
•  Tohle nikdy nedělej tomu, kdo sedí. .............................................................. 
•  Odmítla ustoupit. .............................................................. 
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Lekce 01_aktivity_01_procvičovací věty_KLÍČ 

•  Držme při sobě, jak roky poplynou. 
•  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre 

vergehen. 
•  Jeho pověst je v sázce. •  Sein Ruf steht auf dem Spiel. 
•  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako 

opozici. 
•  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene 

Mannschaft als auch den Gegner. 
•  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj 

nebudeme stále běhat. 
•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe 

bleiben, solange wir uns dafür nicht einsetzen. 
•  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, 

výchovu nebo vzdělání. 
•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf Geburt, 

Erziehung oder Bildung verliehen. 
•  Pořád z ní mámil obrazy. •  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. 
•  Vpadli do mé kanceláře. •  Sie stürmten in mein Büro. 
•  Z lodi se valil dým a oheň. •  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. 

•  Byl jsem plně pro to odjet před termínem. 
•  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu 

gehen. 
•  Očekávali, že si píchne do deseti hodin. •  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr sticht. 
•  Několikrát se mu podařilo uniknout. •  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. 
•  Jejich oči zářily. •  Ihre Augen haben gestrahlt. 
•  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by 

mohl přijít. 
•  Er wollte auf keinen Fall jemanden verärgern, 

der vielleicht vorbeikommen würde. 
•  Byli úplně vedle. •  Sie lagen völlig falsch. 
•  Zkusme, jestli vyhraji navzdory malé šanci 

na výhru 
•  Mal sehen, ob ich die Erwartungen übertreffen 

kann. 
•  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty 

peníze. 
•  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das Geld 

missgönnen würde. 
•  Potřeboval se do toho pustit a pracovat 

tvrději. 
•  Er musste sich zusammenreißen und härter 

arbeiten. 
•  Podepisoval každou knihu a přímo se 

vyžíval v záři svých obdivujících fanoušků. 
•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im 

Glanz seiner bewundernden Fans. 
•  Byl omráčen kvůli tomu falešnému 

obvinění. 
•  Er war von der falschen Anschuldigung 

verblüfft. 
•  Přivedl jsi mě na kraj sil. Úplně jsi mě vysál. •  Du hast mich ausbluten lassen. 
•  Další skončil. Další suší hubu. •  Noch einer beißt ins Gras. 
•  Tohle místo překonalo všechno. •  Dieser Ort hat alles übertroffen. 
•  Vše, co musíme dělat je čekat. •  Wir müssen nur noch abwarten. 

•  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál. 
•  Die Sender haben nur eine Warnung 

herausposaunt. 
•  Nezpackej to zase. •  Verdirb das nicht wieder! 
•  Vždy se vymykal normálu. •  Er ist immer gegen den Strom geschwommen. 
•  Pomalu se odšoural ještě dva bloky 

západně. 
•  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter 

Richtung Westen. 

•  Prošli jsme pod rachotícím vlakem. 
•  Wir fuhren unter einem ratternden Zug 

hindurch. 
•  Musel na něm vyloudit další pětku. •  Er musste ihm noch einen Fünfer abluchsen. 
•  Houkačky troubily. •  Die Hörner dröhnten. 
•  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic 

neděje? 
•  Sollte er sich aus dem Staub machen oder es 

einfach durchstehen? 
•  Jeho chechot byl slyšet přes cestu. •  Sein Lachen schallte über die Straße. 
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•  Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší 
schůzce. 

•  Danke, dass ich mich in euer Date einmischen 
durfte. 

•  To je způsob, jakým se usmiřuje. •  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu begraben. 
•  Ťukli jsme si pivními sklenicemi. •  Wir stießen mit den Biergläsern an. 
•  ctít, poslouchat, uznávat •  befolgen 
•  Zatla zuby a neřekla nic. •  Sie biss die Zähne zusammen und sagte nichts. 
•  Nevypadalo to pro ně dobře. •  Das versprach nichts Gutes für sie. 

•  Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku. 
•  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und 

Buhrufe. 
•  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil 

na cestovném. 
•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete 

ausgab, holte er sich durch die Busfahrt zurück. 
•  Někteří lidé prostě zmlknou. •  Manche Leute schweigen einfach. 
•  Naše nohy hlasitě zvonily a otřásaly starým 

mostem. 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte 

Brücke erzittern. 
•  Nenudil nás detaily. •  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. 
•  Jen mě snes. Měj se mnou trpělivost. •  Du musst es mit mir aushalten. 
•  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než 

začalo hořet. 
•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor es in 

Flammen aufging. 

•  Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel. 
•  Er hat die Wahrheit verraten, ohne 

nachzudenken. 

•  Ještě jsem nepotkal tu pravou. 
•  Ich bin noch nicht auf das richtige Mädchen 

gestoßen. 
•  Zbytek světa brzy srovná krok. •  Der Rest der Welt holt bald auf. 
•  Tohle nikdy nedělej tomu, kdo sedí. •  Tu das nie jemandem an, der im Knast sitzt. 
•  Odmítla ustoupit. •  Sie hat sich geweigert nachzugeben. 
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Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba_TEST 

•  stanovit, kodifikovat .............................................................. 
•  zmírnit .............................................................. 
•  zpackat, zmrvit .............................................................. 
•  uhánět .............................................................. 
•  uplynout, uběhnout .............................................................. 
•  ponořit, uhasit .............................................................. 
•  vyhnout se .............................................................. 
•  zapadat .............................................................. 
•  ověřit .............................................................. 
•  zchladit .............................................................. 
•  poplácat .............................................................. 
•  česat .............................................................. 
•  odposlouchávat .............................................................. 
•  omezit .............................................................. 
•  vylákat .............................................................. 
•  odchýlit, změnit směr .............................................................. 
•  skřípat, vrzat .............................................................. 
•  vykouzlit, přivolat .............................................................. 
•  být proti, protiřečit .............................................................. 
•  vzdorovat, vymykat se .............................................................. 
•  vyniknout, dařit se skvěle .............................................................. 
•  svěřit se, důvěřovat .............................................................. 
•  ztenčovat se .............................................................. 
•  Muž vztyčil hlavu. .............................................................. 
•  trpět, tolerovat .............................................................. 
•  sežrat, pohltit .............................................................. 
•  vrkat .............................................................. 
•  skočit na něco .............................................................. 
•  přemýšlet o, zvažovat .............................................................. 
•  vykolejit .............................................................. 
•  zmačkat, zmuchlat .............................................................. 
•  úsvit, vyjít na povrch .............................................................. 
•  koketovat s čím .............................................................. 
•  napálit .............................................................. 
•  vynořit se .............................................................. 
•  křupat .............................................................. 
•  vyvíjet .............................................................. 
•  povzbudit .............................................................. 
•  uvést do transu .............................................................. 
•  háčkovat .............................................................. 
•  dát se do, nalodit se .............................................................. 
•  prahnout po, dychtit .............................................................. 
•  předstírat .............................................................. 
•  přehánět .............................................................. 
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•  zvládnout, vypořádat se .............................................................. 
•  nečekaně se objevit .............................................................. 
•  cuknout sebou, ošívat se .............................................................. 
•  odpadávat .............................................................. 
•  narazit na .............................................................. 
•  rozptýlit .............................................................. 
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Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba_KLÍČ 

•  stanovit, kodifikovat •  festschreiben 
•  zmírnit •  lindern 
•  zpackat, zmrvit •  verpatzen 
•  uhánět •  sausen 
•  uplynout, uběhnout •  vergehen 
•  ponořit, uhasit •  überschütten 
•  vyhnout se •  ausweichen 
•  zapadat •  sich fügen 
•  ověřit •  bestätigen 
•  zchladit •  dämpfen 
•  poplácat •  tupfen 
•  česat •  kämmen 
•  odposlouchávat •  belauschen 
•  omezit •  sich beschränken 
•  vylákat •  herauslocken 
•  odchýlit, změnit směr •  übergehen 
•  skřípat, vrzat •  knarren 
•  vykouzlit, přivolat •  hervorrufen 
•  být proti, protiřečit •  widersprechen 
•  vzdorovat, vymykat se •  entbehren 
•  vyniknout, dařit se skvěle •  sich hervortun 
•  svěřit se, důvěřovat •  sich anvertrauen 
•  ztenčovat se •  schwinden 
•  Muž vztyčil hlavu. •  Der Mann legte den Kopf schief. 
•  trpět, tolerovat •  dulden, tolerieren 
•  sežrat, pohltit •  verschlingen 
•  vrkat •  gurren 
•  skočit na něco •  auf etwas reinfallen 
•  přemýšlet o, zvažovat •  in Erwägung ziehen 
•  vykolejit •  aus dem Konzept bringen 
•  zmačkat, zmuchlat •  zerknittert 
•  úsvit, vyjít na povrch •  ans Tageslicht kommen 
•  koketovat s čím •  spielen mit 
•  napálit •  hereinlegen 
•  vynořit se •  sich ergeben 
•  křupat •  knirschen 
•  vyvíjet •  sich anstrengen 
•  povzbudit •  ermutigen 
•  uvést do tranzu •  verzaubern 
•  háčkovat •  häkeln 
•  dát se do, nalodit se •  sich begeben 
•  prahnout po, dychtit •  begehren 
•  předstírat •  vortäuschen 
•  přehánět •  übertreiben 
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•  zvládnout, vypořádat se •  um die Ohren haben 
•  nečekaně se objevit •  auftauchen 
•  cuknout sebou, ošívat se •  zucken 
•  odpadávat •  zurückbleiben 
•  narazit na •  stoßen auf 
•  rozptýlit •  ausräumen, vertreiben 
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Lekce 02_aktivity_02_procvičovací věty_TEST 
•  Stále naráželi na výzkum psychologů a 

sociologů. .............................................................. 
•  Plaše se na něj usmívala stejně jako 

poprvé, kdy jej to uvedlo do transu. .............................................................. 
•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 

objevit na posední chvíli a odchýlit nás od plánu. .............................................................. 
•  Obvykle mi příliš nedůvěřuje. .............................................................. 
•  Máš toho sám dost. .............................................................. 
•  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali 

data, hledajíc znamení. .............................................................. 
•  vztyčit .............................................................. 
•  Proč je to tak žádané? .............................................................. 
•  Jakékoli zbylé pochyby musely být 

rozptýleny. .............................................................. 
•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 

objevit na posední chvíli a odchýlit nás od plánu. .............................................................. 
•  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy. .............................................................. 
•  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout 

jehně. .............................................................. 
•  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz .............................................................. 
•  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich 

konverzaci. .............................................................. 
•  Zabořil jsem se do písku. .............................................................. 
•  Jak stoupala po dřevěných schodech, 

desky zavrzaly. .............................................................. 
•  Existují určité schopnosti, které vznikají při 

spolupráci. .............................................................. 
•  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být 

šílený. .............................................................. 
•  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti 

týmu. .............................................................. 
•  Přestaň se ošívat. .............................................................. 
•  To nebudu tolerovat. .............................................................. 
•  Nechtěl se nechat vylákat. .............................................................. 
•  Už nebylo moc na práci krom udusit 

poslední uhlíky. .............................................................. 
•  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na 

cestu. .............................................................. 
•  Vyhnul se té otázce. .............................................................. 
•  Poté, co jsem zpackal ten pohovor… .............................................................. 
•  Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání. .............................................................. 
•  Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest. .............................................................. 
•  Společnost se vydávala na nekonečné 

výpravy. .............................................................. 
•  Skvělé, zavrkala dívka v telefonu. .............................................................. 
•  Věci do sebe začínaly zapadat. .............................................................. 
•  Pravda vyšla najevo. .............................................................. 
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•  Snažil se ignorovat tu narážku. .............................................................. 
•  Ten požadavek ji povzbudil. .............................................................. 
•  Nechystáš se na to skočit, že? .............................................................. 
•  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti 

obchodů, na nichž pracoval. .............................................................. 
•  Z kuchyně bylo slyšet křupání. .............................................................. 
•  Nakonec si vysušil tvář ručníkem. .............................................................. 
•  Uvědomil si, že byl napálen. .............................................................. 
•  Vše, co dělá je proti tomu, co jsme si 

odsouhlasili. .............................................................. 
•  Některým týmům se dařilo a jiné 

odpadávaly. .............................................................. 
•  Některým týmům od dařilo a jiné 

odpadávaly. .............................................................. 
•  Začal koketovat s tou myšlenkou. .............................................................. 
•  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti 

vyvíjet velké úsilí. .............................................................. 
•  Jak se jeho jmění ztenčovalo ... .............................................................. 
•  Prosím omezte se na odpovídání na otázky .............................................................. 
•  To se vymyká logice. .............................................................. 
•  Saně uháněly sněhem. .............................................................. 
•  To může vyvolat zvláštní obrázky. .............................................................. 
•  Hodně háčkujeme. .............................................................. 
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Lekce 02_aktivity_02_procvičovací věty_KLÍČ 
•  Stále naráželi na výzkum psychologů a 

sociologů. 
•  Sie stießen immer wieder auf Untersuchungen 

von Psychologen und Soziologen. 
•  Plaše se na něj usmívala stejně jako 

poprvé, kdy jej to uvedlo do tranzu. 
•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln, das 

ihn bei ihrer ersten Begegnung so verzaubert hatte. 

•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýlit nás od plánu. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
letzten Moment auftauchen und uns aus dem Konzept 
bringen könnte. 

•  Obvykle mi příliš nedůvěřuje. •  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht an. 
•  Máš toho sám dost. •  Du hast schon genug um die Ohren. 
•  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali 

data, hledajíc znamení. 
•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie 

durchkämmten ihre Daten, um etwas zu finden. 
•  vztyčit •  schief legen 
•  Proč je to tak žádané? •  Warum ist es so begehrt? 
•  Jakékoli zbylé pochyby musely být 

rozptýleny. 
•  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt worden 

sein. 

•  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýlit nás od plánu. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
letzten Moment auftauchen und uns aus dem Konzept 
bringen könnte. 

•  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy. 
•  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus 

seiner Gesäßtasche. 
•  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout 

jehně. 
•  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist, ein 

Lamm zu verschlingen. 

•  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz 
•  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne 

bestätigen. 
•  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich 

konverzaci. 
•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten 

Gespräche belauscht. 
•  Zabořil jsem se do písku. •  Ich habe mich mit Sand überschüttet. 
•  Jak stoupala po dřevěných schodech, 

desky zavrzaly. 
•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten die 

Bretter. 
•  Existují určité schopnosti, které vznikají při 

spolupráci. 
•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der 

Zusammenarbeit ergeben. 
•  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být 

šílený. 
•  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, muss 

er verrückt sein. 
•  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti 

týmu. 
•  Sie wollten das Geheimnis der Teameffizienz 

festschreiben. 
•  Přestaň se ošívat. •  Hör auf zu zucken! 
•  To nebudu tolerovat. •  Ich werde das nicht dulden. 
•  Nechtěl se nechat vylákat. •  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. 
•  Už nebylo moc na práci krom udusit 

poslední uhlíky. 
•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die Glut zu 

dämpfen. 
•  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na 

cestu. 
•  Nachdem eine angemessene Zeit vergangen 

war, traten sie ihre Reise an. 
•  Vyhnul se té otázce. •  Er wich der Frage aus. 
•  Poté, co jsem zpackal ten pohovor… •  Nachdem ich das Interview verpatzt hatte,... 
•  Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání. •  Du warst nie gut im Vortäuschen. 
•  Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest. •  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. 



 195 

•  Společnost se vydávala na nekonečné 
výpravy. •  Die Firma hat sich auf unzählige Wege begeben. 

•  Skvělé, zavrkala dívka v telefonu. •  Wunderschön, gurrte das Mädchen am Telefon. 
•  Věci do sebe začínaly zapadat. •  Die Dinge begannen sich zu fügen. 
•  Pravda vyšla najevo. •  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. 
•  Snažil se ignorovat tu narážku. •  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu übergehen. 
•  Ten požadavek ji povzbudil. •  Die Aufforderung hat sie ermutigt. 

•  Nechystáš se na to skočit, že? 
•  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, 

oder? 
•  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti 

obchodů, na nichž pracoval. 
•  Er hat seine Position und den Umfang der 

Geschäfte, an denen er arbeitete, leicht übertrieben. 
•  Z kuchyně bylo slyšet křupání. •  Aus der Küche kam ein knirschendes Geräusch. 

•  Nakonec si vysušil tvář ručníkem. 
•  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit einem 

Handtuch ab. 
•  Uvědomil si, že byl napálen. •  Er merkte, dass er hereingelegt worden war. 
•  Vše co dělá je proti tomu, co jsme si 

odsouhlasili. 
•  Alles, was er tut, widerspricht dem, was wir 

vereinbart haben. 
•  Některým týmům se dařilo a jiné 

odpadávaly. 
•  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere 

sind zurückgeblieben. 
•  Některým týmům od dařilo a jiné 

odpadávaly. 
•  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere 

sind zurückgeblieben. 
•  Začal koketovat s tou myšlenkou. •  Er fing an, mit der Idee zu spielen. 
•  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti 

vyvíjet velké úsilí. 
•  Er wusste, wie man sich um sich selbst 

kümmert, ohne sich groß anstrengen zu müssen. 
•  Jak se jeho jmění ztenčovalo ... •  Als das Vermögen schwand ... 

•  Prosím omezte se na odpovídání na otázky 
•  Bitte beschränken Sie sich auf die 

Beantwortung der Fragen. 
•  To se vymyká logice. •  Das entbehrt jeder Logik. 
•  Saně uháněly sněhem. •  Der Schlitten sauste durch den Schnee. 
•  To může vyvolat zvláštní obrázky. •  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. 
•  Hodně háčkujeme. •  Wir häkeln sehr viel. 
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Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba_TEST 

•  zírat, čumět .............................................................. 
•  mít slabost .............................................................. 
•  provokovat, popichovat .............................................................. 
•  kvést, prosperovat, kudrlinka .............................................................. 
•  mít poměr .............................................................. 
•  hromada, kupit .............................................................. 
•  získat, sbírat .............................................................. 
•  využívat čeho, dát do postroje, zkrotit .............................................................. 
•  vzdát se čeho, zříci se .............................................................. 
•  shromáždit .............................................................. 
•  vyvrhnout .............................................................. 
•  oškubat, oholit .............................................................. 
•  promrhat .............................................................. 
•  pindat, úpět .............................................................. 
•  shořet .............................................................. 
•  zaplnit mezeru .............................................................. 
•  nechat někomu něco .............................................................. 
•  Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít 

na kloub. .............................................................. 
•  získat opěrný bod .............................................................. 
•  uspíšit .............................................................. 
•  odmávnout, odehnat .............................................................. 
•  dostat padáka .............................................................. 
•  vyzvednout .............................................................. 
•  škodolibě vychutnat .............................................................. 
•  vydat, předat .............................................................. 
•  reptat .............................................................. 
•  řídit se radou .............................................................. 
•  přepínat .............................................................. 
•  přitahovaný k .............................................................. 
•  štvát, lovit, dosáhnout .............................................................. 
•  přijít na něco .............................................................. 
•  opustit .............................................................. 
•  prestiž .............................................................. 
•  hihňat se .............................................................. 
•  udělat narážku .............................................................. 
•  mašírovat .............................................................. 
•  zavrčet .............................................................. 
•  jít špatně .............................................................. 
•  dychtit, prahnout po .............................................................. 
•  přejít k věci .............................................................. 
•  krachovat .............................................................. 
•  probodnout rohy .............................................................. 
•  natáhnout .............................................................. 
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•  ztratit se .............................................................. 
•  mít talent pro .............................................................. 
•  dát někomu šanci .............................................................. 
•  oslavovat, vychvalovat .............................................................. 
•  vytáčet se, kličkovat .............................................................. 
•  poletovat, pendlovat .............................................................. 
•  rozumět se samo sebou .............................................................. 
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Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba_KLÍČ 

•  zírat, čumět •  anstarren 
•  mít slabost •  eine Schwäche haben 
•  provokovat, popichovat •  hänseln 
•  kvést, prosperovat, kudrlinka •  Schnörkel 
•  mít poměr •  Affäre 
•  hromada, kupit •  überhäufen 
•  získat, sbírat •  bekommen 
•  využívat čeho, dát do postroje, zkrotit •  sich zunutze machen 
•  vzdát se čeho, zříci se •  verzichten 
•  shromáždit •  versammeln 
•  vyvrhnout •  ausnehmen 
•  oškubat, oholit •  ausnehmen 
•  promrhat •  verprassen 
•  pindat, úpět •  stöhnen 
•  shořet •  in die Luft gehen 
•  zaplnit mezeru •  die Lücke füllen 
•  nechat někomu něco •  jemandem etwas geben 
•  Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít 

na kloub. •  Ich lag wach und versuchte, es zu begreifen. 
•  získat opěrný bod •  Fuß fassen 
•  uspíšit •  beschleunigen 
•  odmávnout, odehnat •  wegschnipsen 
•  dostat padáka •  gefeuert werden 
•  vyzvednout •  abholen 
•  škodolibě vychutnat •  sich hämisch freuen 
•  vydat, předat •  verkünden 
•  reptat •  meckern 
•  řídit se radou •  den Rat befolgen 
•  přepínat •  zappen 
•  přitahovaný k •  eingestellt auf 
•  štvát, lovit, dosáhnout •  verfeinern 
•  přijít na něco •  herausfinden 
•  opustit •  aufgeben 
•  prestiž •  Ansehen haben 
•  hihňat se •  kichern 
•  udělat narážku •  andeuten 
•  mašírovat •  rauschen 
•  zavrčet •  brummen 
•  jít špatně •  den Bach runtergehen 
•  dychtit, prahnout po •  sich sehnen nach 
•  přejít k věci •  auf den Punkt kommen 
•  krachovat •  pleite gehen 
•  probodnout rohy •  aufspießen 
•  natáhnout •  hinhalten 
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•  ztratit se •  verloren gehen 
•  mít talent pro •  ein Händchen haben für 
•  dát někomu šanci •  die Rettungsleine reichen 
•  oslavovat, vychvalovat •  feiern 
•  vytáčet se, kličkovat •  versehen mit 
•  poletovat, pendlovat •  schwirren 
•  rozumět se samossebou •  sich von selbst verstehen 
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Lekce 03_aktivity_03_procvičovací věty_TEST 

•  To se rozumí samo sebou. .............................................................. 
•  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat 

tvůj majetek. .............................................................. 
•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? .............................................................. 
•  Proč ho popichuješ? .............................................................. 
•  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 

posměšek. .............................................................. 
•  Nebude nutné sbírat další pocty. .............................................................. 
•  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale". .............................................................. 
•  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, 

zapískej si. .............................................................. 
•  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho 

klienti opouštěli jeho kancelář v lepší situaci. .............................................................. 
•  Natáhl jsem ruku. .............................................................. 
•  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu. .............................................................. 
•  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít 

v Paříži. .............................................................. 
•  Měl poměr se svou sekretářkou. .............................................................. 
•  Nedychtil po kosmopolitním životě v New 

Yorku. .............................................................. 
•  Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro 

sledování debaty. .............................................................. 
•  Možná se info ztratilo, když měnili 

počítačový systém. .............................................................. 
•  Věci se začaly kazit až v šest. .............................................................. 
•  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa. .............................................................. 
•  Možná jsem měl dostat padáka přes 

telefon. .............................................................. 
•  Brzy poté zkrachovali. .............................................................. 
•  Už litovala toho, že to opustila. .............................................................. 
•  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo. .............................................................. 
•  přijít na kloub .............................................................. 
•  Byli jsme směrováni k nepopulárním 

opatřením. .............................................................. 
•  Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal. .............................................................. 
•  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer 

naznačil? .............................................................. 
•  To se mu muselo nechat. .............................................................. 
•  Odehnala mně, jako bych byl nějaká 

obtížná moucha. .............................................................. 
•  Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší. .............................................................. 
•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 

rozhodnutí. .............................................................. 
•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 

úspěch. .............................................................. 
•  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své 

penze. .............................................................. 
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•  Všichni jsme na ni zírali. .............................................................. 
•  Vždycky měl slabost pro svoji dceru. .............................................................. 
•  Můžeš mě vyzvednout na letišti? .............................................................. 
•  Podepsal dokument s kudrlinkou. .............................................................. 
•  Jen jsme zaplnili mezeru. .............................................................. 
•  Stavba byla vychvalována jako součást 

významného projektu. .............................................................. 
•  Proč by měl získat všechny zásluhy? .............................................................. 
•  Využili sílu jinakosti. .............................................................. 
•  Firma se pokoušela najít pevný bod v 

Evropě. .............................................................. 
•  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho 

odjezd. .............................................................. 
•  Má talent pro to dávat lidi dohromady. .............................................................. 
•  Hloupě se hihňal na webovou stránku. .............................................................. 
•  Takové budovy hořívají jako krabička 

zápalek. .............................................................. 
•  Přestaň žvanit a přejdi k věci. .............................................................. 
•  Necháme je, aby nás dál oškubávali? .............................................................. 
•  Vypadal jako býk, který se chystá 

probodnout matadora. .............................................................. 
•  Zákazníci chodili sem a tam z a do 

obývacího pokoje. .............................................................. 
•  Využíval dovednosti, kterých nabyl v 

předchozí práci. .............................................................. 
  



 202 

Lekce 03_aktivity_03_procvičovací věty_KLÍČ 

•  To se rozumí samo sebou. •  Das versteht sich von selbst. 
•  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat 

tvůj majetek. 
•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dein 

Vermögen zu verprassen. 

•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die 

Rettungsleine, oder? 
•  Proč ho popichuješ? •  Warum hänselst du ihn? 
•  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 

posměšek. 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 

irgendeinen Spruch brummen konnte. 

•  Nebude nutné sbírat další pocty. 
•  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr Lob 

zu überhäufen. 

•  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale". 
•  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn und 

Aber versehen. 
•  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, 

zapískej si. 
•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du nicht 

meckern, sondern pfeifen. 
•  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho 

klienti opouštěli jeho kancelář v lepší situaci. 
•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, verließen 

sein Büro mit einem besseren Ergebnis. 
•  Natáhl jsem ruku. •  Ich habe meine Hand hingehalten. 

•  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu. 
•  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute 

Nachricht. 
•  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít 

v Paříži. 
•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche 

Ansehen wie das Leben in Paris. 
•  Měl poměr se svou sekretářkou. •  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. 
•  Nedychtil po kosmopolitním životě v New 

Yorku. 
•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen 

Leben in New York. 
•  Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro 

sledování debaty. 
•  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und 

entschied mich für eine Debatte. 
•  Možná se info ztratilo, když měnili 

počítačový systém. 
•  Vielleicht ist die Information verloren 

gegangen, als sie ihr Computersystem geändert haben. 
•  Věci se začaly kazit až v šest. •  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach runter. 

•  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa. 
•  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, wie 

man Elche ausnimmt. 
•  Možná jsem měl dostat padáka přes 

telefon. 
•  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert 

worden. 
•  Brzy poté zkrachovali. •  Kurz darauf gingen sie pleite. 

•  Už litovala toho, že to opustila. 
•  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu 

haben. 

•  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo. 
•  Er rauschte aus dem Büro ohne ein weiteres 

Wort. 
•  přijít na kloub •  begreifen 
•  Byli jsme směrováni k nepopulárním 

opatřením. 
•  Wir haben uns auf unpopuläre 

Vorsichtsmaßnahmen eingestellt. 
•  Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal. •  Er drehte sich um, um sich hämisch zu freuen. 
•  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer 

naznačil? 
•  Wann können wir mit dem rechnen, was du 

gestern Abend angedeutet hast? 
•  To se mu muselo nechat. •  Ich musste ihm das geben. 
•  Odehnala mně, jako bych byl nějaká 

obtížná moucha. 
•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine lästige 

Fliege. 
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•  Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší. •  Sie haben die Besten und Klügsten versammelt. 
•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 

rozhodnutí. 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil 

verkündete. 
•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 

úspěch. 
•  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, was 

sie so erfolgreich machte. 
•  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své 

penze. 
•  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente zu 

verzichten. 
•  Všichni jsme na ni zírali. •  Wir haben sie alle angestarrt. 

•  Vždycky měl slabost pro svoji dceru. 
•  Er hat immer eine Schwäche für seine Tochter 

gehabt. 
•  Můžeš mě vyzvednout na letišti? •  Kannst du mich am Flughafen abholen? 

•  Podepsal dokument s kudrlinkou. 
•  Er unterschrieb das Dokument mit einem 

Schnörkel. 
•  Jen jsme zaplnili mezeru. •  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. 
•  Stavba byla vychvalována jako součást 

významného projektu. 
•  Das Bauwerk wurde als Teil eines wichtigen 

Projekts gefeiert. 

•  Proč by měl získat všechny zásluhy? 
•  Warum soll er den ganzen Verdienst 

bekommen? 
•  Využili sílu jinakosti. •  Sie machten sich die Macht der Vielfalt zunutze. 
•  Firma se pokoušela najít pevný bod v 

Evropě. 
•  Das Unternehmen versuchte, in Europa Fuß zu 

fassen. 
•  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho 

odjezd. 
•  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise zu 

beschleunigen. 

•  Má talent pro to dávat lidi dohromady. 
•  Er hat ein Händchen dafür, Menschen 

zusammenzubringen. 
•  Hloupě se hihňal na webovou stránku. •  Er kicherte wie verrückt über eine Website. 
•  Takové budovy hořívají jako krabička 

zápalek. 
•  Solche Gebäude gehen oft wie ein Pulverfass in 

die Luft. 
•  Přestaň žvanit a přejdi k věci. •  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. 

•  Necháme je, aby nás dál oškubávali? 
•  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter 

ausnehmen? 
•  Vypadal jako býk, který se chystá 

probodnout matadora. 
•  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador 

aufspießen will. 
•  Zákazníci chodili sem a tam z a do 

obývacího pokoje. 
•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein und 

raus. 
•  Využíval dovednosti, kterých nabyl v 

předchozí práci. 
•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem 

früheren Job verfeinert hatte. 
  



 204 

Lekce 04_aktivity_04_slovní zásoba_TEST 

•  chybět na, přijít o .............................................................. 
•  vrhnout se .............................................................. 
•  hodit to na někoho .............................................................. 
•  strkat se, tlačit se .............................................................. 
•  zaplatit pěkný balík .............................................................. 
•  vytratit se .............................................................. 
•  trčet .............................................................. 
•  uvázat .............................................................. 
•  shromáždit, nasbírat .............................................................. 
•  přežít .............................................................. 
•  chechtat se .............................................................. 
•  přifařit se .............................................................. 
•  useknout .............................................................. 
•  hlodat .............................................................. 
•  popud, stimul .............................................................. 
•  plácat .............................................................. 
•  poznamenat si, zapamatovat si .............................................................. 
•  odbíjet .............................................................. 
•  zvětšit .............................................................. 
•  vydávat se za .............................................................. 
•  nést, vláčet .............................................................. 
•  nabudit, vlít krev do žil .............................................................. 
•  zahrnovat dárky, rozhazovačný .............................................................. 
•  říct něco naplno .............................................................. 
•  číhat, ukrýt se .............................................................. 
•  zaskočit si, odběhnout si .............................................................. 
•  nesnášet, nenávidět .............................................................. 
•  přemítat .............................................................. 
•  upadnout, sklouznout .............................................................. 
•  předstihnout .............................................................. 
•  vlákat do pasti .............................................................. 
•  vystrčit .............................................................. 
•  vzdálenost na dohled .............................................................. 
•  uklidnit .............................................................. 
•  dostat lano (práci) .............................................................. 
•  vycouvat z .............................................................. 
•  zlehčovat něco .............................................................. 
•  řítit se po hlavě .............................................................. 
•  dělat tajnosti .............................................................. 
•  občas se podívat .............................................................. 
•  potrestat .............................................................. 
•  dláto, vytesat .............................................................. 
•  namíchnutý .............................................................. 
•  vábit, kolébat .............................................................. 
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•  škubnout, trhnout .............................................................. 
•  Sloup černého kouře se vznášel nad 

spáleništěm. .............................................................. 
•  žít v místnosti 8 m na 4 m .............................................................. 
•  bodnout .............................................................. 
•  zadávat .............................................................. 
•  posadit se na okraj .............................................................. 
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Lekce 04_aktivity_04_slovní zásoba_KLÍČ 

•  chybět na, přijít o •  verpassen 
•  vrhnout se •  aufspringen 
•  hodit to na někoho •  den Schwarzen Peter weitergeben 
•  strkat se, tlačit se •  anrempeln 
•  zaplatit pěkný balík •  tief in die Tasche greifen 
•  vytratit se •  zu Ende gehen 
•  trčet •  stranden 
•  uvázat •  vertauen 
•  shromáždit, nasbírat •  aufbringen 
•  přežít •  überleben 
•  chechtat se •  glucksen 
•  přifařit se •  sich festklammern 
•  useknout •  abhacken 
•  hlodat •  nörgeln 
•  popud, stimul •  Anreiz 
•  plácat •  klopfen 
•  poznamenat si, zapamatovat si •  notieren 
•  odbíjet •  läuten 
•  zvětšit •  verstärken 
•  vydávat se za •  sich ausgeben als 
•  nést, vláčet •  schleifen 
•  nabudit, vlít krev do žil •  aufrütteln 
•  zahrnovat dárky, rozhazovačný •  verschenken 
•  říct něco naplno •  kein Blatt vor den Mund nehmen 
•  číhat, ukrýt se •  sich versteckt halten 
•  zaskočit si, odběhnout si •  schnell gehen 
•  nesnášet, nenávidět •  verabscheuen 
•  přemítat •  überlegen 
•  upadnout, sklouznout •  verfallen 
•  předstihnout •  übertreffen 
•  vlákat do pasti •  locken 
•  vystrčit •  drängen 
•  vzdálenost na dohled •  Sichtweite 
•  uklidnit •  beruhigen 
•  dostat lano (práci) •  einen Job an Land ziehen 
•  vycouvat z •  kneifen 
•  zlehčovat něco •  etwas herunterspielen 
•  řítit se po hlavě •  stürzen 
•  dělat tajnosti •  einen Hehl machen 
•  občas se podívat •  im Auge behalten 
•  potrestat •  bestrafen 
•  dláto, vytesat •  meißeln 
•  namíchnutý •  verärgert 
•  vábit, kolébat •  wiegen 
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•  škubnout, trhnout •  reißen 
•  Sloup černého kouře se vznášel nad 

spáleništěm. 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der 

Baustelle. 

•  žít v místnosti 8 m na 4 m 
•  in einem acht mal vier Meter großen Raum 

wohnen 
•  bodnout •  tippen 
•  zadávat •  eingeben 
•  posadit se na okraj •  sich hocken 
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Lekce 04_aktivity_04_procvičovací věty_TEST 

•  Cesta se pomalu vytrácela. .............................................................. 
•  Bouchl mě vší silou, kterou sebral. .............................................................. 
•  Nějaká žena v davu do mě vrazila. .............................................................. 
•  Musíš být na dohled. .............................................................. 
•  Byl čas se ozvat a vykročit z řady. .............................................................. 
•  Málem jsem z toho vycouval. .............................................................. 
•  Byli vlákáni do pasti. .............................................................. 
•  To je nejmocnější pobídka v každé 

ekonomice. .............................................................. 
•  Vypadala provinile když čekala na trest. .............................................................. 
•  Stojí za to poznamenat si to. .............................................................. 
•  Plácali mě po zádech. .............................................................. 
•  Přemítala, jestli zůstat nebo jít. .............................................................. 
•  Zase se to chystá na někoho hodit. .............................................................. 
•  Zaplatíš balík. .............................................................. 
•  Hodiny začaly odbíjet. .............................................................. 
•  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě. .............................................................. 
•  Loď byla připoutána vedle nich. .............................................................. 
•  Posadil se na kraj postele. .............................................................. 
•  vznášet se .............................................................. 
•  Upadl do ponurého mlčení. .............................................................. 
•  Něco zadávala do stroje. .............................................................. 
•  Usekli mu ruku. .............................................................. 
•  Přežila svého manžela. .............................................................. 
•  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu 

zprávu. .............................................................. 
•  Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi. .............................................................. 
•  Potřeboval jsem se jen přifařit. .............................................................. 
•  Musel jsem to vláčet do schodů. .............................................................. 
•  Vystrčila ho ze dveří. .............................................................. 
•  Raději bych měl zaběhnout ven. .............................................................. 
•  Její matka si nebrala servítky. .............................................................. 
•  Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc. .............................................................. 
•  Nedělá s tím žádné tajnosti. .............................................................. 
•  Rozházel poklady, který získal 

plundrováním města. .............................................................. 
•  Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej 

uklidnil. .............................................................. 
•  Dostal první práci jako účetní. .............................................................. 
•  Pokoušel se to zlehčit, ale nebylo to 

snadné. .............................................................. 
•  To je ideální místo, kam se na chvíli 

schovat. .............................................................. 
•  Vydávali se za fotbalový tým. .............................................................. 
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•  Zdála se rozhodnuta překonat svého 
zesnulého manžela. .............................................................. 

•  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z 
ruky oběti. .............................................................. 

•  Byli trochu naštvaní. .............................................................. 
•  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k 

spánku. .............................................................. 
•  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho že 

je urputný. .............................................................. 
•  Jeho přítomnost dodala akci lesk. .............................................................. 
•  Občas byl schopen na ni pohlédnout. .............................................................. 
•  Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři. .............................................................. 
•  Všechny nás nabudil. .............................................................. 
•  Měla takové řezané rysy. .............................................................. 
•  Zabodl do mapy prst. .............................................................. 
•  Jeho dcera zůstala trčet v Londýně. .............................................................. 
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Lekce 04_aktivity_04_procvičovací věty_KLÍČ 

•  Cesta se pomalu vytrácela. •  Die Straße ging langsam zu Ende. 

•  Bouchl mě vší silou, kterou sebral. 
•  Er schlug mich mit aller Kraft, die er aufbringen 

konnte. 

•  Nějaká žena v davu do mě vrazila. 
•  Ich wurde von einer Frau in der Menge 

angerempelt. 
•  Musíš být na dohled. •  Du musst in Sichtweite sein. 

•  Byl čas se ozvat a vykročit z řady. 
•  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen und 

aufzuspringen. 
•  Málem jsem z toho vycouval. •  Ich hätte fast gekniffen. 
•  Byli vlákáni do pasti. •  Sie wurden in eine Falle gelockt. 
•  To je nejmocnější pobídka v každé 

ekonomice. •  Das ist der stärkste Anreiz in jeder Wirtschaft. 

•  Vypadala provinile když čekala na trest. 
•  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf 

wartete, bestraft zu werden. 
•  Stojí za to poznamenat si to. •  Es lohnt sich das zu notieren. 
•  Plácali mě po zádech. •  Sie klopften mir auf den Rücken. 
•  Přemítala, jestli zůstat nebo jít. •  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen sollte. 

•  Zase se to chystá na někoho hodit. 
•  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder 

weiterzugeben. 
•  Zaplatíš balík. •  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. 
•  Hodiny začaly odbíjet. •  Die Uhr begann zu läuten. 

•  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě. 
•  Wir wollen doch nicht, dass sie die 

Feierlichkeiten verpassen. 
•  Loď byla připoutána vedle nich. •  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. 
•  Posadil se na kraj postele. •  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. 
•  vznášet se •  schweben 
•  Upadl do ponurého mlčení. •  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. 
•  Něco zadávala do stroje. •  Sie gab etwas in das System der Maschine ein. 
•  Usekli mu ruku. •  Sie haben ihm die Hand abgehackt. 
•  Přežila svého manžela. •  Sie überlebte ihren Mann. 
•  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu 

zprávu. 
•  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht 

hörte. 
•  Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi. •  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. 
•  Potřeboval jsem se jen přifařit. •  Ich musste mich nur festklammern. 
•  Musel jsem to vláčet do schodů. •  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. 
•  Vystrčila ho ze dveří. •  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. 
•  Raději bych měl zaběhnout ven. •  Ich gehe besser mal schnell raus. 

•  Její matka si nebrala servítky. 
•  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund 

genommen. 

•  Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc. 
•  Peter hat in seinem Leben noch nie einen 

Menschen so sehr verabscheut. 
•  Nedělá s tím žádné tajnosti. •  Daraus macht er keinen Hehl. 
•  Rozházel poklady, který získal 

plundrováním města. 
•  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt 

verschenkt. 
•  Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej 

uklidnil. 
•  Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihn zu 

beruhigen. 
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•  Dostal první práci jako účetní. 
•  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an Land 

gezogen. 
•  Pokoušel se to zlehčit, ale nebylo to 

snadné. 
•  Er hat versucht, die Sache herunterzuspielen, 

aber das war nicht einfach. 
•  To je ideální místo, kam se na chvíli 

schovat. 
•  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile 

versteckt zu halten. 
•  Vydávali se za fotbalový tým. •  Sie gaben sich als Fußballteam aus. 
•  Zdála se rozhodnuta překonat svého 

zesnulého manžela. 
•  Sie schien entschlossen, ihren verstorbenen 

Mann zu übertreffen. 
•  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z 

ruky oběti. 
•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt sie oft 

aus dem Haltegriff des Opfers. 
•  Byli trochu naštvaní. •  Sie waren ein bisschen verärgert. 
•  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k 

spánku. 
•  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in den 

Schlaf zu wiegen. 
•  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho že 

je urputný. 
•  Immer wenn er das Thema ansprach, 

beschuldigte sie ihn der Nörgelei. 

•  Jeho přítomnost dodala akci lesk. 
•  Das Ereignis wurde durch seine Anwesenheit 

verstärkt. 
•  Občas byl schopen na ni pohlédnout. •  Er konnte sie immer noch im Auge behalten. 

•  Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři. 
•  Wir mussten in einem acht mal vier Meter 

großen Raum wohnen. 
•  Všechny nás nabudil. •  Er hat uns alle aufgerüttelt. 
•  Měla takové řezané rysy. •  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. 
•  Zabodl do mapy prst. •  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. 
•  Jeho dcera zůstala trčet v Londýně. •  Seine Tochter ist in London gestrandet. 
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Lekce 05_aktivity_05_slovní zásoba_TEST 

•  zpevnit .............................................................. 
•  zakalit, prudce schladit .............................................................. 
•  třást se .............................................................. 
•  setřít, odrhnout .............................................................. 
•  načechrat .............................................................. 
•  podpořit tvrzení .............................................................. 
•  podávat si ruce s .............................................................. 
•  ustupovat .............................................................. 
•  uronit slzu .............................................................. 
•  dělat si legraci, vysmívat .............................................................. 
•  dávit se, zvracet .............................................................. 
•  utnout, učinit přítrž .............................................................. 
•  otálet .............................................................. 
•  letět po hladině .............................................................. 
•  znovu doplnit .............................................................. 
•  vychutnávat si, těšit se z .............................................................. 
•  Načechral jsem polštář. .............................................................. 
•  stanovit, kodifikovat .............................................................. 
•  připravený .............................................................. 
•  dát podnět, pobídnout .............................................................. 
•  jako na zavolanou .............................................................. 
•  křičet .............................................................. 
•  vrnět, příst .............................................................. 
•  línat, zbavit se .............................................................. 
•  znovu zahájit .............................................................. 
•  vnucovat někomu něco .............................................................. 
•  zamračit se .............................................................. 
•  vtrhnout někam, udělat razii .............................................................. 
•  štvát, vytáčet .............................................................. 
•  ostýchat se, vyhýbat se .............................................................. 
•  ochabovat .............................................................. 
•  ustoupit, povolit, obměkčit .............................................................. 
•  spolknout návnadu .............................................................. 
•  znamenat, představovat .............................................................. 
•  přiznat barvu .............................................................. 
•  pročesávat pohledem .............................................................. 
•  pištět, skřípat .............................................................. 
•  nabízet radu .............................................................. 
•  špulit .............................................................. 
•  potlačit, rozptýlit .............................................................. 
•  sešrotovat .............................................................. 
•  zkrotit, umírnit .............................................................. 
•  pelášit .............................................................. 
•  klábosit, kecat .............................................................. 
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•  vyvracet .............................................................. 
•  zachovat si dobré vztahy .............................................................. 
•  myslet si, mít zato, že .............................................................. 
•  hašteřit se .............................................................. 
•  dát k ledu, odložit na neurčito .............................................................. 
•  uchýlit se k .............................................................. 
•  sledovat, jít po, jít za .............................................................. 
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Lekce 05_aktivity_05_slovní zásoba_KLÍČ 

•  zpevnit •  verstärken 
•  zakalit, prudce schladit •  löschen 
•  třást se •  zittern 
•  setřít, odrhnout •  abfärben 
•  načechrat •  aufplustern 
•  podpořit tvrzení •  jemandem etwas beweisen 
•  podávat si ruce s •  verkehren 
•  ustupovat •  zurückgehen 
•  uronit slzu •  eine Träne nachweinen 
•  dělat si legraci, vysmívat •  spotten 
•  dávit se, zvracet •  würgen 
•  utnout, učinit přítrž •  aus dem Weg räumen 
•  otálet •  zögern 
•  letět po hladině •  gleiten 
•  znovu doplnit •  wieder auffüllen 
•  vychutnávat si, těšit se z •  genießen 
•  Načechral jsem polštář. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  stanovit, kodifikovat •  festlegen 
•  připravený •  taugen 
•  dát podnět, pobídnout •  anregen 
•  jako na zavolanou •  wie aufs Stichwort 
•  křičet •  schimpfen 
•  vrnět, příst •  schnurren 
•  línat, zbavit se •  entlassen, loswerden 
•  znovu zahájit •  wieder aufnehmen 
•  vnucovat někomu něco •  verscherbeln 
•  zamračit se •  finster schauen 
•  vtrhnout někam, udělat razii •  überfallen 
•  štvát, vytáčet •  ärgern 
•  ostýchat se, vyhýbat se •  sich scheuen 
•  ochabovat •  nachlassen, drosseln 
•  ustoupit, povolit, obměkčit •  nachgeben 
•  spolknout návnadu •  den Köder schlucken 
•  znamenat, představovat •  darstellen 
•  přiznat barvu •  sein wahres Gesicht zeigen 
•  pročesávat pohledem •  absuchen 
•  pištět, skřípat •  quietschen 
•  nabízet radu •  einen Ratschlag geben 
•  špulit •  spitzen 
•  potlačit, rozptýlit •  niederschlagen 
•  sešrotovat •  verwerfen 
•  zkrotit, umírnit •  zurückhalten 
•  pelášit •  huschen 
•  klábosit, kecat •  plaudern 
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•  vyvracet •  widerlegen 
•  zachovat si dobré vztahy •  sich mit jemandem gut stellen 
•  myslet si, mít zato, že •  meinen 
•  hašteřit se •  streiten 
•  dát k ledu, odložit na neurčito •  auf Eis legen 
•  uchýlit se k •  anwenden 
•  sledovat, jít po, jít za •  verfolgen 

  



 216 

Lekce 05_aktivity_05_procvičovací věty_TEST 

•  Rád bych rozproudil debatu. .............................................................. 
•  Nabízel levné suvenýry. .............................................................. 
•  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen 

zvážit různou výchovu .............................................................. 
•  Vzpoura byla potlačena. .............................................................. 
•  Krásně špulila rty. .............................................................. 
•  Naše nohy hlasitě zvonily a otřásaly starým 

mostem. .............................................................. 
•  Neodkládej to, udělej to! .............................................................. 
•  Ten chlap na něj pořád řval. .............................................................. 
•  Projekt byl dán k ledu navždy. .............................................................. 
•  Řekla to a skoro u toho předla .............................................................. 
•  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, 

aby jej vytočil. .............................................................. 
•  Je to uděláno ze zpevněného betonu. .............................................................. 
•  Auto se skřípěním zastavilo. .............................................................. 
•  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se 

o ceně. .............................................................. 
•  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, 

když budeme pryč. .............................................................. 
•  Není věc, která by mi nedělala radost .............................................................. 
•  Vyvrátili ty nároky .............................................................. 
•  Ať už sleduje jakýkoli cíl. .............................................................. 
•  Znamenají obrovské riziko. .............................................................. 
•  Musím si pokecat s každým. .............................................................. 
•  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte. .............................................................. 
•  Načechral jsem polštář. .............................................................. 
•  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy .............................................................. 
•  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu 

doplněny. .............................................................. 
•  Slyšel ji, jak zvrací. .............................................................. 
•  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto 

informaci, opakoval ředitel, který přitom neskočil 
na návnadu. .............................................................. 

•  Jako na zavolanou se ozval hlas z 
reproduktoru. .............................................................. 

•  Nezbylo jim než přiznat barvu. .............................................................. 
•  To je připraveno způsobit revoluci v oboru. .............................................................. 
•  sledovat, jít po, jít za .............................................................. 
•  Jeho žízeň se schladila. .............................................................. 
•  Rádi si podávali ruce s celebritami. .............................................................. 
•  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu 

přenese na tebe. .............................................................. 
•  Fronta nikdy nepolevovala. .............................................................. 
•  Chtěl, aby ty pověsti ustaly. .............................................................. 
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•  Pročesávali pole pohledem, hledajíc 
jakékoli náznaky. .............................................................. 

•  Neplač pro mě. .............................................................. 
•  Museli ten plán opustit. .............................................................. 
•  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho 

legraci, ale je to pravda. .............................................................. 
•  Odpelášil pryč. .............................................................. 
•  Motorový člun letěl po hladině. .............................................................. 
•  Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k 

rozumu. .............................................................. 
•  Kdy voda ustoupí? .............................................................. 
•  Zamračila se, jakmile jsem se odsunul 

stranou. .............................................................. 
•  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci .............................................................. 
•  Po roce radil stále stejně. .............................................................. 
•  načechrat .............................................................. 
•  Dopis nedefinoval žádné další možnosti. .............................................................. 
•  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok. .............................................................. 
•  Musím vědět, které oddělení si může 

dovolit zbavovat se zaměstnanců. .............................................................. 
•  Máš tu práci, myslím. .............................................................. 
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Lekce 05_aktivity_05_procvičovací věty_KLÍČ 

•  Rád bych rozproudil debatu. •  Ich möchte eine Debatte anregen. 
•  Nabízel levné suvenýry. •  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. 
•  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen 

zvážit různou výchovu 
•  Um das zu beweisen, muss man nur die 

unterschiedliche Erziehung berücksichtigen. 
•  Vzpoura byla potlačena. •  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. 
•  Krásně špulila rty. •  xx 
•  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 

starým mostem. 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte 

Brücke erzittern. 
•  Neodkládej to, udělej to! •  Zöger nicht, tu es einfach! 
•  Ten chlap na něj pořád řval. •  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. 
•  Projekt byl dán k ledu navždy. •  Das Projekt wurde für immer auf Eis gelegt. 
•  Řekla to a skoro u toho předla •  Sie sagte es fast schnurrend. 
•  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, 

aby jej vytočil. 
•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er Peter 

erlaubt hatte, ihn zu ärgern. 
•  Je to uděláno ze zpevněného betonu. •  Es ist aus Stahlbeton. 
•  Auto se skřípěním zastavilo. •  Das Auto kam quietschend zum Stehen. 
•  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se 

o ceně. 
•  Es gab keine Gelegenheit, um über den Preis zu 

streiten. 
•  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, 

když budeme pryč. 
•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser Haus 

zu überfallen, wenn wir weg sind. 
•  Není věc, která by mi nedělala radost •  Es gibt nichts, was ich nicht genießen würde. 
•  Vyvrátili ty nároky •  Sie haben die Behauptungen widerlegt. 
•  Ať už sleduje jakýkoli cíl. •  Welches Ziel er auch immer verfolgt... 
•  Znamenají obrovské riziko. •  Sie stellen ein großes Risiko dar. 
•  Musím si pokecat s každým. •  Ich muss mit jedem hier plaudern. 

•  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte. 
•  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals 

versucht haben werden. 
•  Načechral jsem polštář. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy •  Du musst dich mit deinen Chefs gut stellen. 
•  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu 

doplněny. 
•  Er verlangte, dass die Gläser von allen wieder 

aufgefüllt werden. 
•  Slyšel ji, jak zvrací. •  Er hat sie würgen gehört. 
•  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto 

informaci, opakoval ředitel, který přitom neskočil 
na návnadu. 

•  Ich bin nicht befugt, diese Information 
weiterzugeben, wiederholte der Direktor, ohne den 
Köder zu schlucken. 

•  Jako na zavolanou se ozval hlas z 
reproduktoru. 

•  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme aus der 
Lautsprecheranlage. 

•  Nezbylo jim než přiznat barvu. 
•  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr wahres 

Gesicht zu zeigen. 
•  To je připraveno způsobit revoluci v oboru. •  Das taugt dazu, den Bereich zu revolutionieren. 
•  sledovat, jít po, jít za •  verfolgen 
•  Jeho žízeň se schladila. •  Sein Durst wurde gelöscht. 

•  Rádi si podávali ruce s celebritami. 
•  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu 

verkehren. 
•  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu 

přenese na tebe. 
•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg auf 

dich abfärbt. 
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•  Fronta nikdy nepolevovala. •  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. 

•  Chtěl, aby ty pověsti ustaly. 
•  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg 

geräumt werden. 
•  Pročesávali pole pohledem, hledajíc 

jakékoli náznaky. •  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. 
•  Neplač pro mě. •  Wein mir keine Träne nach. 
•  Museli ten plán opustit. •  Der Plan musste verworfen werden. 
•  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho 

legraci, ale je to pravda. 
•  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, aber es 

ist wahr. 
•  Odpelášil pryč. •  Er huschte davon. 
•  Motorový člun letěl po hladině. •  Das Schnellboot glitt über die Wellen. 
•  Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k 

rozumu. 
•  Es waren drei Männer nötig, um ihn 

zurückzuhalten. 
•  Kdy voda ustoupí? •  Wann wird das Wasser zurückgehen? 
•  Zamračila se, jakmile jsem se odsunul 

stranou. 
•  Sie schaute finster drein, als ich aus der 

Deckung kam. 

•  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci 
•  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen 

Unterhaltungen. 
•  Po roce radil stále stejně. •  Ein Jahr später gab er denselben Ratschlag. 
•  načechrat •  aufplustern 

•  Dopis nedefinoval žádné další možnosti. 
•  In dem Schreiben wurden keine Alternativen 

festgelegt. 

•  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok. 
•  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes Jahr 

wieder aufgenommen werden. 
•  Musím vědět, které oddělení si může 

dovolit zbavovat se zaměstnanců. 
•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich 

leisten kann, Personal zu entlassen. 
•  Máš tu práci, myslím. •  Du hast den Job, meine ich. 
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Lekce 06_aktivity_06_slovní zásoba_TEST 

•  mžourat, přimhouřit oči .............................................................. 
•  trucovat .............................................................. 
•  uzavřít obchod s .............................................................. 
•  odchýlit se .............................................................. 
•  překlenovat .............................................................. 
•  potlačit, zadusit .............................................................. 
•  dusat, mašírovat. .............................................................. 
•  odchýlit se .............................................................. 
•  pobídnout, popohnat .............................................................. 
•  přijít na kloub .............................................................. 
•  nasát, vířit .............................................................. 
•  bloudit, těkat .............................................................. 
•  stát v chumlu .............................................................. 
•  podlehnout, neodolat .............................................................. 
•  odchýlit se .............................................................. 
•  držet spolu .............................................................. 
•  šplíchat, cákat .............................................................. 
•  rašit, pučet .............................................................. 
•  šustění .............................................................. 
•  vyvalit se .............................................................. 
•  Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht. .............................................................. 
•  poklesnout .............................................................. 
•  doutnat .............................................................. 
•  lapit, oko, smyčka .............................................................. 
•  vyloučit, zavěsit .............................................................. 
•  míchat .............................................................. 
•  vyměnit .............................................................. 
•  srkat .............................................................. 
•  utratit majlant .............................................................. 
•  zamíchat, přimět .............................................................. 
•  spustit (o muzice) .............................................................. 
•  setřít .............................................................. 
•  vytrhnout, vyrvat .............................................................. 
•  přít se .............................................................. 
•  cítit na sto honů .............................................................. 
•  stulit se, zachumlat se .............................................................. 
•  hihňat se .............................................................. 
•  dusit se .............................................................. 
•  zakopnout, klopýtnout .............................................................. 
•  vyprsknout .............................................................. 
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Lekce 06_aktivity_06_slovní zásoba_KLÍČ 

•  mžourat, přimhouřit oči •  blinzeln 
•  trucovat •  schmollen 
•  uzavřít obchod s •  einen Deal machen 
•  odchýlit se •  abschweifen 
•  překlenovat •  überbrücken 
•  potlačit, zadusit •  unterdrücken 
•  dusat, mašírovat. •  stampfen 
•  odchýlit se •  abweichen 
•  pobídnout, popohnat •  anspornen 
•  přijít na kloub •  durchschauen 
•  nasát, vířit •  schlucken 
•  bloudit, těkat •  wandern 
•  stát v chumlu •  in einem Pulk stehen 
•  podlehnout, neodolat •  nachgeben 
•  odchýlit se •  wechseln 
•  držet spolu •  zusammenhalten 
•  šplíchat, cákat •  spritzen, schleudern 
•  rašit, pučet •  wachsen, sprießen 
•  šustění •  Zischen 
•  vyvalit se •  stürmen 
•  Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht. •  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes Gesicht. 
•  poklesnout •  zusammensacken 
•  doutnat •  schwelen 
•  lapit, oko, smyčka •  angeln 
•  vyloučit, zavěsit •  ausschließen 
•  míchat •  sich regen 
•  vyměnit •  tauschen 
•  srkat •  schlürfen 
•  utratit majlant •  sich gönnen 
•  zamíchat, přimět •  versetzen, anregen 
•  spustit (o muzice) •  loslegen 
•  setřít •  verschmieren 
•  vytrhnout, vyrvat •  schnappen, verschwenden 
•  přít se •  kämpfen 
•  cítit na sto honů •  zehn Meter gegen den Wind riechen können 
•  stulit se, zachumlat se •  sich kuscheln 
•  hihňat se •  kichern 
•  dusit se •  schmoren 
•  zakopnout, klopýtnout •  stolpern 
•  vyprsknout •  züngeln 
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Lekce 06_aktivity_06_procvičovací věty_TEST 

•  To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději. .............................................................. 
•  Kličkoval z pruhu do pruhu. .............................................................. 
•  Udělej to předtím, než setřeš špínu. .............................................................. 
•  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří. .............................................................. 
•  Musel jsem ji nechat odkráčet pryč. .............................................................. 
•  Stáli v hloučku. .............................................................. 
•  Cákali pivem všude. .............................................................. 
•  Můžeme s nimi uzavřít obchod? .............................................................. 
•  Vždy chtěl dostat ta práva. .............................................................. 
•  Nikdo neznal pravdu o domu který byl na 

obou stranách hranice. .............................................................. 
•  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co 

kdysi byla dílna. .............................................................. 
•  Bulvár to podnítí ke spoustě článků. .............................................................. 
•  slintat .............................................................. 
•  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satelitů. .............................................................. 
•  Zavrtěla sebou, když vyklouzl potichoučku 

z postele. .............................................................. 
•  Byl vyloučen ze zdravotních důvodů. .............................................................. 
•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 

pozemků. .............................................................. 
•  Otočil se, aby uviděl, jak se kluci chichotají. .............................................................. 
•  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel. .............................................................. 
•  Její pozornost často utíkala zpět na druhou 

stranu stolu. .............................................................. 
•  Ztěžka klesla na židli. .............................................................. 
•  Mžoural jsem na zářící hvězdy. .............................................................. 
•  Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet 

spolu. .............................................................. 
•  Potlačil úsměv. .............................................................. 
•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 

úspěch. .............................................................. 
•  Nakonec jsem za pokoj utratil balík. .............................................................. 
•  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. .............................................................. 
•  Uvědomil si, že se odchýlil od scénáře. .............................................................. 
•  Lidé se trápí celé měsíce, než aby se na 

něco zeptali. .............................................................. 
•  Vyvalili se ze dveří. .............................................................. 
•  Malé modré plamínky vyprskly do 

vzduchu. .............................................................. 
•  Buď opatrný. Nezakopni! .............................................................. 
•  Byl to jen další divný útržkovitý víkend .............................................................. 
•  Cítil jsem to na sto honů. .............................................................. 
•  Trucuje? .............................................................. 
•  Věděl, že tajný systém byl prolomen. .............................................................. 
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•  Možná se odchylujeme od tématu, ale … .............................................................. 
•  Kapela spustila. .............................................................. 
•  Spolkla dva aspiriny. .............................................................. 
•  Odolával, ale poté co přišel o docela 

velkou sumu, to vzdal. .............................................................. 
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Lekce 06_aktivity_06_procvičovací věty_KLÍČ 

•  To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději. 
•  Das hat ihn angespornt, noch härter zu 

arbeiten. 
•  Kličkoval z pruhu do pruhu. •  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. 
•  Udělej to předtím, než setřeš špínu. •  Mach es, bevor du den Schmutz verschmierst. 

•  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří. 
•  Er sah mich an, als wären mir Federn 

gewachsen. 
•  Musel jsem ji nechat odkráčet pryč. •  Ich musste sie wegstampfen lassen. 
•  Stáli v hloučku. •  Sie standen in einem Pulk. 
•  Cákali pivem všude. •  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. 
•  Můžeme s nimi uzavřít obchod? •  Können wir einen Deal mit ihnen machen? 
•  Vždy chtěl dostat ta práva. •  Er wollte sich schon immer die Rechte angeln. 
•  Nikdo neznal pravdu o domu který byl na 

obou stranách hranice. 
•  Niemand wusste die Wahrheit über das Haus, 

das an der Grenze steht. 
•  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co 

kdysi byla dílna. 
•  Er ging auf die schwelenden Überreste der 

ehemaligen Werkstatt zu. 

•  Bulvár to podnítí ke spoustě článků. 
•  Das würde die Boulevardpresse in einen Rausch 

von Schlagzeilen versetzen. 
•  slintat •  schlabbern 

•  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satelitů. 
•  Einen Moment lang hörte ich nur das Zischen 

von Satelliten. 
•  Zavrtěla sebou, když vyklouzl potichoučku 

z postele. 
•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett 

schlüpfte. 

•  Byl vyloučen ze zdravotních důvodů. 
•  Er wurde aus medizinischen Gründen 

ausgeschlossen. 
•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 

pozemků. 
•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden 

Grundstücke zu tauschen. 
•  Otočil se, aby uviděl, jak se kluci chichotají. •  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs kichern. 
•  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel. •  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell weg. 
•  Její pozornost často utíkala zpět na druhou 

stranu stolu. 
•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück auf 

die andere Seite des Tisches. 
•  Ztěžka klesla na židli. •  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. 
•  Mžoural jsem na zářící hvězdy. •  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. 
•  Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet 

spolu. 
•  Ich dachte, wir Bauern müssen 

zusammenhalten. 
•  Potlačil úsměv. •  Er unterdrückte ein Lächeln. 
•  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 

úspěch. 
•  Sie kämpften damit, herauszufinden, was sie 

erfolgreich machte. 

•  Nakonec jsem za pokoj utratil balík. 
•  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer 

gegönnt. 
•  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. •  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. 

•  Uvědomil si, že se odchýlil od scénáře. 
•  Er merkte, dass er vom Drehbuch abgewichen 

war. 
•  Lidé se trápí celé měsíce, než aby se na 

něco zeptali. 
•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, 

anstatt zu fragen. 
•  Vyvalili se ze dveří. •  Sie stürmten aus der Tür. 
•  Malé modré plamínky vyprskly do 

vzduchu. •  Kleine blaue Flammen züngelten in die Luft. 
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•  Buď opatrný. Nezakopni! •  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. 

•  Byl to jen další divný útržkovitý víkend 
•  Es war nur ein seltsames,weggeschnapptes 

Wochenende. 

•  Cítil jsem to na sto honů. 
•  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den 

Wind riechen. 
•  Trucuje? •  Schmollt er immer noch? 

•  Věděl, že tajný systém byl prolomen. 
•  Er wusste, dass das geheime System 

durchschaut worden war. 
•  Možná se odchylujeme od tématu, ale … •  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, aber ... 
•  Kapela spustila. •  Die Band hat losgelegt. 
•  Spolkla dva aspiriny. •  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. 
•  Odolával, ale poté co přišel o docela 

velkou sumu, to vzdal. 
•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine 

ziemlich große Summe verloren hatte, gab er nach. 
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Lekce 07_aktivity_07_slovní zásoba_TEST 

•  uvést do chodu .............................................................. 
•  toužit, prahnout .............................................................. 
•  rozvinout .............................................................. 
•  shodovat se, souhlasit .............................................................. 
•  blábolit, žvanit .............................................................. 
•  hemžit, překypovat .............................................................. 
•  vláčet se, potloukat se .............................................................. 
•  vyždímat .............................................................. 
•  načechrat .............................................................. 
•  navnadit .............................................................. 
•  pohrávat si .............................................................. 
•  zavanout .............................................................. 
•  vklínit .............................................................. 
•  rozčilovat, štvát .............................................................. 
•  chvět se .............................................................. 
•  výskat, křičet .............................................................. 
•  zchrastit, sehnat .............................................................. 
•  plahočit se .............................................................. 
•  škubnout, trhnout .............................................................. 
•  omdlévat .............................................................. 
•  jet ztěžka .............................................................. 
•  brodit se .............................................................. 
•  valit se .............................................................. 
•  vlnit se .............................................................. 
•  bouchnout, fláknout .............................................................. 
•  dařit se, prosperovat .............................................................. 
•  pustit se do .............................................................. 
•  pročesávat .............................................................. 
•  třást, chvět se .............................................................. 
•  mít tendenci .............................................................. 
•  zdemolovat .............................................................. 
•  stáhnout .............................................................. 
•  táhnout se, vléct se .............................................................. 
•  přežít bouři .............................................................. 
•  propadnout, svalit .............................................................. 
•  uložit do postele .............................................................. 
•  naštvat, dopálit někoho .............................................................. 
•  vytrhnout, vyškubnout .............................................................. 
•  rychle dopravit .............................................................. 
•  ohrozit, podminovat .............................................................. 
•  šlapat .............................................................. 
•  vyhrát v loterii .............................................................. 
•  vydat ze sebe slovo .............................................................. 
•  načechrat .............................................................. 
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•  cukat .............................................................. 
•  V místnosti byly nějaké otočné židle. .............................................................. 
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Lekce 07_aktivity_07_slovní zásoba_KLÍČ 

•  uvést do chodu •  sich durchsetzen 
•  toužit, prahnout •  sich sehnen 
•  rozvinout •  weitergehen 
•  shodovat se, souhlasit •  übereinstimmen 
•  blábolit, žvanit •  Geschwafel 
•  hemžit, překypovat •  wimmeln 
•  vláčet se, potloukat se •  reisen 
•  vyždímat •  auswringen 
•  načechrat •  aufplustern 
•  navnadit •  in Versuchung führen 
•  pohrávat si •  spielen 
•  zavanout •  wehen 
•  vklínit •  stecken 
•  rozčilovat, štvát •  ärgern 
•  chvět se •  zittern 
•  výskat, křičet •  brüllen 
•  zchrastit, sehnat •  an Land ziehen 
•  plahočit se •  stapfen 
•  škubnout, trhnout •  zerren 
•  omdlévat •  in Ohnmacht fallen 
•  jet ztěžka •  trudeln 
•  brodit se •  sich durcharbeiten 
•  valit se •  schlendern 
•  vlnit se •  in Wellen liegen 
•  bouchnout, fláknout •  verprügeln 
•  dařit se, prosperovat •  gedeihen 
•  pustit se do •  in Angriff nehmen 
•  pročesávat •  durchkämmen 
•  třást, chvět se •  zittern 
•  mít tendenci •  tendieren 
•  zdemolovat •  kaputtmachen 
•  stáhnout •  runterkurbeln 
•  táhnout se, vléct se •  sich ziehen 
•  přežít bouři •  den Sturm überstehen 
•  propadnout, svalit •  purzeln 
•  uložit do postele •  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken 
•  naštvat, dopálit někoho •  verärgern 
•  vytrhnout, vyškubnout •  hochzerren 
•  rychle dopravit •  ausführen 
•  ohrozit, podminovat •  untergraben 
•  šlapat •  treten 
•  vyhrát v loterii •  im Lotto gewinnen 
•  vydat ze sebe slovo •  sagen 
•  načechrat •  aufplustern 
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•  cukat •  zucken 
•  V místnosti byly nějaké otočné židle. •  In dem Raum standen einige Drehstühle. 
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Lekce 07_aktivity_07_procvičovací věty_TEST 

•  Jen se pokoušeli vás napálit. .............................................................. 
•  Jak se zima vlekla … .............................................................. 
•  otočit se .............................................................. 
•  Auto se ztěžka táhlo ulící. .............................................................. 
•  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a 

mandlovníkům. .............................................................. 
•  Pročesal jsem všechny noviny, které ten 

případ zmiňují. .............................................................. 
•  Nahrnuli jsme se do restaurace. .............................................................. 
•  Všechny účty seděly. .............................................................. 
•  Cítil, že není nic trapnějšího než šlapat 

lidem na nohy. .............................................................. 
•  Trhli mu rameny. .............................................................. 
•  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho 

výhody se pravděpodobně ještě zvýší. .............................................................. 
•  Načechral jsem polštář. .............................................................. 
•  Musel jsem se prokousat textem během 

hodiny. .............................................................. 
•  Toužila po tom, aby mohla létat. .............................................................. 
•  Její hlas se chvěl. .............................................................. 
•  Jak se tohle rozvine? .............................................................. 
•  Proč je to tak naštvávací? .............................................................. 
•  Říkáš si o facku? .............................................................. 
•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 

pozemků. .............................................................. 
•  Stáhl okno (v autě). .............................................................. 
•  Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe 

vypouštěl. .............................................................. 
•  Hrozilo, že to ohrozí mírový proces. .............................................................. 
•  Byl zničen krutým nevlastním otcem. .............................................................. 
•  Mají tendenci vydržet mnohem déle. .............................................................. 
•  Stromy se vlnily, co jsme jen dohlédli. .............................................................. 
•  Ceny pojištění se propadají. .............................................................. 
•  Byl jsem uložený v posteli. .............................................................. 
•  Potloukal se Anglií tam a zpátky. .............................................................. 
•  Zatahala mě silně za bundu. .............................................................. 
•  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila 

ten skvělý obchod. .............................................................. 
•  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích 

oblíbených restaurací. .............................................................. 
•  Jsme připraveni pustit se do toho 

problému. .............................................................. 
•  V místnosti byly nějaké otočné židle. .............................................................. 
•  Sladká vůně svíček se linula kostelem. .............................................................. 
•  Vedla nás po rušné ulici. .............................................................. 
•  Vypadala, jako by vyhrála v loterii. .............................................................. 
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•  Přestaň žvanit a přejdi k věci. .............................................................. 
•  Čím vás mohu navnadit dnešní večer? .............................................................. 
•  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých 

kapajících šatů. .............................................................. 
•  Byli by omdleli. .............................................................. 
•  Pokoušela se nacpat palec do obálky .............................................................. 
•  Prsty mi cukaly. .............................................................. 
•  Všichni jednohlasně vykřikli. .............................................................. 
•  S pomocí vlády se nám podařilo přežít 

bouři. .............................................................. 
•  Vrátil se chvějící. .............................................................. 
•  Plahočili se v dešti. .............................................................. 
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Lekce 07_aktivity_07_procvičovací věty_KLÍČ 

•  Jen se pokoušeli vás napálit. •  Sie wollten dich nur verärgern. 
•  Jak se zima vlekla … •  Als der Winter sich zog... 
•  otočit se •  drehen 
•  Auto se ztěžka táhlo ulící. •  Das Auto trudelte die Straße hinunter. 
•  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a 

mandlovníkům. 
•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und 

Olivenbäume gedeihen. 
•  Pročesal jsem všechny noviny, které ten 

případ zmiňují. 
•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in denen 

der Fall erwähnt wurde. 
•  Nahrnuli jsme se do restaurace. •  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. 
•  Všechny účty seděly. •  Alle Rechnungen stimmten überein. 
•  Cítil, že není nic trapnějšího než šlapat 

lidem na nohy. 
•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als 

anderen auf die Füße zu treten. 
•  Trhli mu rameny. •  Sie haben ihn an den Schultern hochgezerrt. 

•  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho 
výhody se pravděpodobně ještě zvýší. 

•  Wenn sich dieses System erst einmal 
durchgesetzt hat, werden die Vorteile wahrscheinlich 
noch stärker zum Tragen kommen. 

•  Načechral jsem polštář. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  Musel jsem se prokousat textem během 

hodiny. 
•  Ich musste in einer Stunde den Text 

durcharbeiten. 
•  Toužila po tom, aby mohla létat. •  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. 
•  Její hlas se chvěl. •  Ihre Stimme zitterte. 
•  Jak se tohle rozvine? •  Wie soll das weitergehen? 
•  Proč je to tak naštvávací? •  Warum ist das so ärgerlich? 
•  Říkáš si o facku? •  Willst du dich verprügeln lassen? 
•  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 

pozemků. 
•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die beiden 

Grundstücke zu tauschen. 
•  Stáhl okno (v autě). •  Er kurbelte das Fenster runter. 
•  Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe 

vypouštěl. 
•  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was er 

gesagt hat. 
•  Hrozilo, že to ohrozí mírový proces. •  Er riskiert, den Friedensprozess zu untergraben. 

•  Byl zničen krutým nevlastním otcem. 
•  Er wurde von einem rücksichtslosen Stiefvater 

kaputtgemacht. 
•  Mají tendenci vydržet mnohem déle. •  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. 

•  Stromy se vlnily, co jsme jen dohlédli. 
•  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir sehen 

konnten. 
•  Ceny pojištění se propadají. •  Die Versicherungspreise purzeln. 
•  Byl jsem uložený v posteli. •  Ich habe mich ins Bett verzogen. 
•  Potloukal se Anglií tam a zpátky. •  Er ist kreuz und quer durch England gereist. 
•  Zatahala mě silně za bundu. •  Sie zerrte fest an meiner Jacke. 
•  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila 

ten skvělý obchod. 
•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses 

fantastische Geschäft an Land ziehen konnte. 
•  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích 

oblíbených restaurací. 
•  Ich habe sie in eines ihrer Lieblingsrestaurants 

ausgeführt. 
•  Jsme připraveni pustit se do toho 

problému. 
•  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu 

nehmen. 
•  V místnosti byly nějaké otočné židle. •  In dem Raum standen einige Drehstühle. 
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•  Sladká vůně svíček se linula kostelem. 
•  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die 

Kirche. 
•  Vedla nás po rušné ulici. •  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. 
•  Vypadala, jako by vyhrála v loterii. •  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto gewonnen. 
•  Přestaň žvanit a přejdi k věci. •  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. 

•  Čím vás mohu navnadit dnešní večer? 
•  Womit kann ich Sie heute Abend in Versuchung 

führen? 
•  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých 

kapajících šatů. 
•  Ich wollte das Wasser aus meinen tropfenden 

Kleidern auswringen. 
•  Byli by omdleli. •  Sie wären in Ohnmacht gefallen. 

•  Pokoušela se nacpat palec do obálky 
•  Sie hat versucht, den Daumen in den Umschlag 

zu stecken. 
•  Prsty mi cukaly. •  Meine Finger haben gezuckt. 
•  Všichni jednohlasně vykřikli. •  Sie haben es alle mit einer Stimme gebrüllt. 
•  S pomocí vlády se nám podařilo přežít 

bouři. 
•  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es 

geschafft, den Sturm zu überstehen. 
•  Vrátil se chvějící. •  Er kam zitternd zurück. 
•  Plahočili se v dešti. •  Sie stapften im Regen herum. 
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Lekce 08_prislovi_idiomy_01_slovní zásoba_TEST 

•  očekávat, předpokládat .............................................................. 
•  blaženost .............................................................. 
•  vinen jako hřích .............................................................. 
•  Zdání klame. .............................................................. 
•  ožebračit .............................................................. 
•  štěkat .............................................................. 
•  stát hromadu peněz .............................................................. 
•  divák, pozorovatel .............................................................. 
•  plakat na špatném hrobě .............................................................. 
•  když se nad tím tak zamyslíme .............................................................. 
•  opovržení, pohrdání .............................................................. 
•  košík .............................................................. 
•  favorizovat, upřednostňovat .............................................................. 
•  mít někoho na něčí straně .............................................................. 
•  nejtemněji .............................................................. 
•  v klidu .............................................................. 
•  překročit .............................................................. 
•  hluboký .............................................................. 
•  dělej jako oni .............................................................. 
•  plot .............................................................. 
•  fér .............................................................. 
•  skončit .............................................................. 
•  keř .............................................................. 
•  vozík .............................................................. 
•  fér .............................................................. 
•  napůl hotovo .............................................................. 
•  foukat, vanout .............................................................. 
•  jít kolem .............................................................. 
•  chválit se .............................................................. 
•  spálený .............................................................. 
•  padat .............................................................. 
•  postaven .............................................................. 
•  skleník .............................................................. 
•  kobliha .............................................................. 
•  švorc, rozbitý .............................................................. 
•  pokousaný .............................................................. 
•  zjev .............................................................. 
•  zvědavost .............................................................. 
•  poctivost .............................................................. 
•  seno .............................................................. 
•  smutek .............................................................. 
•  třpytit se .............................................................. 
•  les .............................................................. 
•  zisk .............................................................. 
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•  chodit kolem horké kaše .............................................................. 
•  zádrhel, liška v kurníku .............................................................. 
•  obal .............................................................. 
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•  očekávat, předpokládat •  erwarten 
•  blaženost •  Segen 
•  vinen jako hřích •  schuldig wie die Sünde selbst 
•  Zdání klame. •  Der Schein trügt. 
•  ožebračit •  Bettler 
•  štěkat •  bellen 
•  stát hromadu peněz •  ein Heidengeld kosten 
•  divák, pozorovatel •  Betrachter 
•  plakat na špatném hrobě •  auf dem Holzweg sein 
•  když se nad tím tak zamyslíme •  Wenn ich es mir recht überlege 
•  opovržení, pohrdání •  Verachtung 
•  košík •  Korb 
•  favorizovat, upřednostňovat •  Gunst 
•  mít někoho na něčí straně •  jemanden auf seiner Seite haben 
•  nejtemněji •  am dunkelsten 
•  v klidu •  ungezwungen 
•  překročit •  überqueren 
•  hluboký •  tief 
•  dělej jako oni •  tun wie sie tun 
•  plot •  Zaun 
•  fér •  erlaubt 
•  skončit •  zu einem Ende kommen 
•  keř •  Busch 
•  vozík •  Karren 
•  fér •  erlaubt 
•  napůl hotovo •  halb fertig 
•  foukat, vanout •  blasen 
•  jít kolem •  herumgehen 
•  chválit se •  sich loben 
•  spálený •  verbrannt 
•  padat •  fallen 
•  postaven •  erbaut 
•  skleník •  Glashaus 
•  kobliha •  Kreisring 
•  švorc, rozbitý •  kaputt 
•  pokousaný •  gebissen 
•  zjev •  Schein 
•  zvědavost •  Neugier 
•  poctivost •  Ehrlichkeit 
•  seno •  Heu 
•  smutek •  Leid 
•  třpytit se •  glänzen 
•  les •  Wald 
•  zisk •  Gewinn 
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•  chodit kolem horké kaše •  um den heißen Brei herumreden 
•  zádrhel, liška v kurníku •  ein Haar in der Suppe 
•  obal •  Einband 
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•  S chutí do toho a půl je hotovo. .............................................................. 
•  Pro stromy nevidí les. .............................................................. 
•  Krása je individuální .............................................................. 
•  Je v tom zádrhel. .............................................................. 
•  Tráva je zelenější na opačné straně plotu. .............................................................. 
•  zjev .............................................................. 
•  Lehce nabyl, lehce pozbyl. .............................................................. 
•  Zase bude líp. .............................................................. 
•  zádrhel, liška v kurníku .............................................................. 
•  V lásce a válce je vše dovoleno. .............................................................. 
•  Má štěstí, že jsi na jeho straně. .............................................................. 
•  Blažená nevědomost .............................................................. 
•  Pěkně popořadě. .............................................................. 
•  Všechno chce svůj čas .............................................................. 
•  obal .............................................................. 
•  Není všechno zlato co se třpytí. .............................................................. 
•  Tichá voda břehy mele. .............................................................. 
•  Aniž bych se chválil … .............................................................. 
•  Nedávej všechna vajíčka do jednoho 

košíku. Nevsázej vše na jednu kartu. .............................................................. 
•  Soustřeď se na to podstatné. .............................................................. 
•  Muselo to stát fůru peněz. .............................................................. 
•  Nevybočuj z řady. .............................................................. 
•  Pes, který štěká, nekouše. .............................................................. 
•  Prohlásil, že je absolutně vinen. .............................................................. 
•  Odvážnému štěstí přeje. .............................................................. 
•  Doufej v to nejlepší a připrav se na to 

nejhorší. .............................................................. 
•  Nepřisvojuj si všechny zásluhy. .............................................................. 
•  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom 

jedna cesta. .............................................................. 
•  Slibem neurazíš. Kdyby byly v zadku ryby … .............................................................. 
•  S poctivostí nejdál dojdeš. .............................................................. 
•  Kuj železo, dokud je žhavé. .............................................................. 
•  Po každé ráně se zvedni. .............................................................. 
•  Bez práce nejsou koláče. .............................................................. 
•  Nesuď knihu podle obalu. .............................................................. 
•  Neházej kameny ve skleníku. .............................................................. 
•  Kdo si hraje s ohněm, spálí se. .............................................................. 
•  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá .............................................................. 
•  Všechno dobré jednou končí. .............................................................. 
•  Kdo se jednou spálí, nevěří. .............................................................. 
•  chodit kolem horké kaše .............................................................. 
•  Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. .............................................................. 
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•  Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí. .............................................................. 
•  Kdo je zvědavý, bude brzy starý. .............................................................. 
•  Není li to pokažené, nespravuj to,  .............................................................. 
•  Nebudeš chodit kolem horké kaše .............................................................. 
•  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. .............................................................. 
•  Sdílená bolest poloviční bolest. .............................................................. 
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•  S chutí do toho a půl je hotovo. •  Gut begonnen ist halb gewonnen. 

•  Pro stromy nevidí les. 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht 

übersehen. 
•  Krása je individuální •  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. 
•  Je v tom zádrhel. •  Es gibt da ein Haar in der Suppe. 

•  Tráva je zelenější na opačné straně plotu. 
•  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist 

immer grüner. 
•  zjev •  Schein 
•  Lehce nabyl, lehce pozbyl. •  Wie gewonnen, so zerronnen. 

•  Zase bude líp. 
•  Vor dem Morgengrauen ist es immer am 

dunkelsten. 
•  zádrhel, liška v kurníku •  ein Haar in der Suppe 
•  V lásce a válce je vše dovoleno. •  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. 

•  Má štěstí, že jsi na jeho straně. 
•  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf seiner 

Seite zu haben. 
•  Blažená nevědomost •  Unwissenheit ist ein Segen. 
•  Pěkně popořadě. •  Spann den Karren nicht vor das Pferd. 
•  Všechno chce svůj čas •  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. 
•  obal •  Einband 
•  Není všechno zlato co se třpytí. •  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 
•  Tichá voda břehy mele. •  Stille Wasser sind tief. 
•  Aniž bych se chválil … •  Ganz ohne Eigenlob ... 
•  Nedávej všechna vajíčka do jednoho 

košíku. Nevsázej vše na jednu kartu. •  Setz nicht alles auf eine Karte. 
•  Soustřeď se na to podstatné. •  Achte auf den Kreisring und nicht auf das Loch. 
•  Muselo to stát fůru peněz. •  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. 
•  Nevybočuj z řady. •  Andere Länder, andere Sitten. 
•  Pes, který štěká, nekouše. •  Hunde, die bellen, beißen nicht. 
•  Prohlásil, že je absolutně vinen. •  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde selbst. 
•  Odvážnému štěstí přeje. •  Wer wagt, gewinnt. 
•  Doufej v to nejlepší a připrav se na to 

nejhorší. •  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. 
•  Nepřisvojuj si všechny zásluhy. •  Eigenlob stinkt! 
•  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom 

jedna cesta. 
•  Wenn ich es mir recht überlege, kann es nur 

einen Weg geben. 

•  Slibem neurazíš. Kdyby byly v zadku ryby … 
•  Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler 

reiten. 
•  S poctivostí nejdál dojdeš. •  Ehrlichkeit ist die beste Politik. 
•  Kuj železo, dokud je žhavé. •  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. 

•  Po každé ráně se zvedni. 
•  Man muss genauso oft aufstehen, wie man 

hinfällt. 
•  Bez práce nejsou koláče. •  Ohne Fleiß kein Preis. 
•  Nesuď knihu podle obalu. •  Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. 
•  Neházej kameny ve skleníku. •  Wirf keine Steine in einem Glashaus. 

•  Kdo si hraje s ohněm, spálí se. 
•  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in 

Flammen stehen können. 
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•  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá 
•  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es 

heraus. 
•  Všechno dobré jednou končí. •  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. 
•  Kdo se jednou spálí, nevěří. •  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. 
•  chodit kolem horké kaše •  um den heißen Brei herumreden 

•  Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 
•  Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube 

auf dem Dach. 
•  Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí. •  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. 
•  Kdo je zvědavý, bude brzy starý. •  Neugier ist der Katze Tod. 

•  Není li to pokažené, nespravuj to,  
•  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es 

nicht. 
•  Nebudeš chodit kolem horké kaše •  Du wirst nicht um den heißen Brei herumreden. 
•  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. •  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. 
•  Sdílená bolest poloviční bolest. •  Geteiltes Leid, halbes Leid. 
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•  zjev .............................................................. 
•  lemování .............................................................. 
•  dlážděný .............................................................. 
•  hádat se .............................................................. 
•  skončilo to .............................................................. 
•  myši .............................................................. 
•  novinky, zprávy .............................................................. 
•  cvičení .............................................................. 
•  přežít bouři .............................................................. 
•  zjev .............................................................. 
•  mohutný, mocný .............................................................. 
•  mít hodnotu .............................................................. 
•  steh .............................................................. 
•  udělat terno .............................................................. 
•  rozlitý .............................................................. 
•  prostředek .............................................................. 
•  blesk .............................................................. 
•  mlčení, ticho .............................................................. 
•  hodit .............................................................. 
•  fér .............................................................. 
•  stéblo, sláma .............................................................. 
•  opravit .............................................................. 
•  Neber si příliš velké sousto. .............................................................. 
•  odložit něco na později .............................................................. 
•  rez, rezivět .............................................................. 
•  stačit .............................................................. 
•  krajíc .............................................................. 
•  kouř .............................................................. 
•  smích .............................................................. 
•  odložit v čase .............................................................. 
•  způsoby .............................................................. 
•  trik .............................................................. 
•  les .............................................................. 
•  článek .............................................................. 
•  moudrý .............................................................. 
•  stabilní, plynulý .............................................................. 
•  vůle .............................................................. 
•  palec .............................................................. 
•  příliv .............................................................. 
•  červ .............................................................. 
•  sklízet .............................................................. 
•  jednooký .............................................................. 
•  pohled .............................................................. 
•  zavřít .............................................................. 
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•  fér .............................................................. 
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•  zjev •  Schein 
•  lemování •  Streifen 
•  dlážděný •  gepflastert 
•  hádat se •  streiten 
•  skončilo to •  es ist vorbei 
•  myši •  Mäuse 
•  novinky, zprávy •  Nachrichten 
•  cvičení •  Übung 
•  přežít bouři •  den Sturm überstehen 
•  zjev •  Schein 
•  mohutný, mocný •  mächtig 
•  mít hodnotu •  wert 
•  steh •  Stich 
•  udělat terno •  einen Mordsgewinn machen 
•  rozlitý •  verschütten 
•  prostředek •  Mittel 
•  blesk •  Blitz 
•  mlčení, ticho •  Schweigen 
•  hodit •  werfen 
•  fér •  erlaubt 
•  stéblo, sláma •  Stroh 
•  opravit •  ausbessern 
•  Neber si příliš velké sousto. •  Allzu viel ist ungesund. 
•  odložit něco na později •  auf ein andermal verschieben 
•  rez, rezivět •  rosten 
•  stačit •  genügen 
•  krajíc •  Laib (Brot) 
•  kouř •  Rauch 
•  smích •  Lachen 
•  odložit v čase •  verschieben 
•  způsoby •  Manieren 
•  trik •  Trick 
•  les •  Wald 
•  článek •  Glied 
•  moudrý •  weise 
•  stabilní, plynulý •  beständig 
•  vůle •  Wille 
•  palec •  Zoll 
•  příliv •  Flut 
•  červ •  Wurm 
•  sklízet •  ernten 
•  jednooký •  einäugig 
•  pohled •  Sicht 
•  zavřít •  schließen 
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•  fér •  erlaubt 
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•  Sejde z očí, sejde z mysli. .............................................................. 
•  Slovo je mocnější než meč .............................................................. 
•  Řetěz je tak silný jako jeho nejslabší 

článek. .............................................................. 
•  Dej jim prst a vezmou si ruku. .............................................................. 
•  Nevylij vaničku i s dítětem. .............................................................. 
•  Sejde z očí, sejde z mysli. .............................................................. 
•  Není všem dnům konec. .............................................................. 
•  Mlčení znamená (poloviční) souhlas. .............................................................. 
•  V lásce a válce je vše dovoleno. .............................................................. 
•  Lepší něco než nic. .............................................................. 
•  Cvičení dělá mistra. .............................................................. 
•  Zdání klame. .............................................................. 
•  Na hádku je třeba dvou. .............................................................. 
•  Kde je vůle, tam jde všechno. .............................................................. 
•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného 

místa. .............................................................. 
•  Cesta do pekla je lemována dobrými 

úmysly. .............................................................. 
•  Jak zaseješ, tak sklidíš. .............................................................. 
•  Účel světí prostředky. .............................................................. 
•  Kde se jedny dveře zavřely, jiné se 

otevírají. .............................................................. 
•  Nepřepal to na začátku. .............................................................. 
•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na 

zítřek. .............................................................. 
•  Smích je nejlepší lékař. .............................................................. 
•  Některá období je těžké zvládnout. .............................................................. 
•  Po bitvě je každý generál. .............................................................. 
•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného 

místa. .............................................................. 
•  Nikdy není pozdě na nápravu. .............................................................. 
•  Pokud to uděláš, můžeš udělat terno. .............................................................. 
•  Kocour je pryč a myši mají pré. .............................................................. 
•  Na každém šprochu pravdy trochu. .............................................................. 
•  Ranní ptáče dál doskáče. .............................................................. 
•  Mezi slepými jednooký králem. .............................................................. 
•  Způsoby dělají muže. .............................................................. 
•  žvýkat .............................................................. 
•  Každý mrak má zlatý okraj. Na všem 

špatném je něco dobré. .............................................................. 
•  Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. .............................................................. 
•  Starého psa novým kouskům nenaučíš. .............................................................. 
•  Žádné zprávy dobré zprávy. .............................................................. 
•  Lepší se opotřebovat než zrezivět. .............................................................. 
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•  Obrázek vydá za tisíc slov. .............................................................. 
•  Stačí říct, že… .............................................................. 
•  Bude ti vadit, když to udělám později? .............................................................. 
•  Čas na nikoho nečeká. .............................................................. 
•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na 

zítřek. .............................................................. 
•  Pro stromy nevidí les. .............................................................. 
•  Tonoucí se stébla chytá. .............................................................. 
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•  Sejde z očí, sejde z mysli. •  Aus den Augen, aus dem Sinn. 
•  Slovo je mocnější než meč •  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. 
•  Řetěz je tak silný jako jeho nejslabší 

článek. 
•  Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes 

Glied. 

•  Dej jim prst a vezmou si ruku. 
•  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt die 

ganze Hand. 

•  Nevylij vaničku i s dítětem. 
•  Man soll das Kind nicht mit dem Bade 

ausschütten. 
•  Sejde z očí, sejde z mysli. •  Aus den Augen, aus dem Sinn. 
•  Není všem dnům konec. •  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. 
•  Mlčení znamená (poloviční) souhlas. •  Schweigen ist die halbe Zustimmung. 
•  V lásce a válce je vše dovoleno. •  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. 
•  Lepší něco než nic. •  Ein halbes Brot ist besser als keins. 
•  Cvičení dělá mistra. •  Übung macht den Meister. 
•  Zdání klame. •  Der Schein trügt. 
•  Na hádku je třeba dvou. •  Zum Streiten braucht es zwei. 
•  Kde je vůle, tam jde všechno. •  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 
•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného 

místa. 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen 

Stelle ein. 
•  Cesta do pekla je lemována dobrými 

úmysly. 
•  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen 

gepflastert. 
•  Jak zaseješ, tak sklidíš. •  Wir ernten, was wir säen. 
•  Účel světí prostředky. •  Der Zweck heiligt die Mittel. 
•  Kde se jedny dveře zavřely, jiné se 

otevírají. 
•  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine 

andere. 
•  Nepřepal to na začátku. •  Gut Ding will Weile haben. 
•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na 

zítřek. 
•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 

nicht auf morgen. 
•  Smích je nejlepší lékař. •  Lachen ist die beste Medizin. 
•  Některá období je těžké zvládnout. •  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen sind. 
•  Po bitvě je každý generál. •  Hinterher ist man immer klüger. 
•  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného 

místa. 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen 

Stelle ein. 
•  Nikdy není pozdě na nápravu. •  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. 

•  Pokud to uděláš, můžeš udělat terno. 
•  Auf diese Weise kannst du einen Mordsgewinn 

machen. 

•  Kocour je pryč a myši mají pré. 
•  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die 

Mäuse auf dem Tisch. 
•  Na každém šprochu pravdy trochu. •  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. 
•  Ranní ptáče dál doskáče. •  Der frühe Vogel fängt den Wurm. 
•  Mezi slepými jednooký králem. •  Unter den Blinden ist der Einäugige König. 
•  Způsoby dělají muže. •  Manieren machen den Menschen aus. 
•  žvýkat •  kauen 
•  Každý mrak má zlatý okraj. Na všem 

špatném je něco dobré. •  Wo Schatten ist, ist auch Licht. 
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•  Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. 
•  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht zu 

weinen. 

•  Starého psa novým kouskům nenaučíš. 
•  Einem alten Hund sollte man keine neuen 

Tricks beibringen. 
•  Žádné zprávy dobré zprávy. •  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. 
•  Lepší se opotřebovat než zrezivět. •  Lieber abnutzen als einrosten. 
•  Obrázek vydá za tisíc slov. •  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
•  Stačí říct, že… •  Es genügt zu sagen, dass ... 
•  Bude ti vadit, když to udělám později? •  Darf ich es auf ein andermal verschieben? 
•  Čas na nikoho nečeká. •  Die Welt dreht sich weiter. 
•  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na 

zítřek. 
•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 

nicht auf morgen. 

•  Pro stromy nevidí les. 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht 

übersehen. 

•  Tonoucí se stébla chytá. 
•  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden 

Strohhalm. 
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Lekce 10_podstatna_jmena_01_slovní zásoba_TEST 

•  na znamení .............................................................. 
•  ozubené kolečko .............................................................. 
•  ponětí, tušení .............................................................. 
•  O jeho pomocníky je třeba se postarat. .............................................................. 
•  zproštění .............................................................. 
•  bedna, přepravka .............................................................. 
•  kukla .............................................................. 
•  předzvěst, indikátor .............................................................. 
•  vliv, rána .............................................................. 
•  chlast .............................................................. 
•  háček, zádrhel .............................................................. 
•  přehoz na postel .............................................................. 
•  přínos, výhoda .............................................................. 
•  kanec .............................................................. 
•  zkratka .............................................................. 
•  vlhkost .............................................................. 
•  prostředí, pozadí .............................................................. 
•  drobky .............................................................. 
•  podnět, signál .............................................................. 
•  ujištění .............................................................. 
•  dychtivost, horlivost .............................................................. 
•  krátké kývnutí .............................................................. 
•  strnutí šíje, křeč .............................................................. 
•  hřeben, vrchol, erb .............................................................. 
•  přesvědčení .............................................................. 
•  treska .............................................................. 
•  podvodník, křivák .............................................................. 
•  zástrčka, západka .............................................................. 
•  pokec .............................................................. 
•  skotský přízvuk .............................................................. 
•  zvonice na kostele .............................................................. 
•  jízlivá poznámka .............................................................. 
•  sloup .............................................................. 
•  dlažební kostka .............................................................. 
•  peněžní polštář .............................................................. 
•  pohár .............................................................. 
•  šilink .............................................................. 
•  mlází, houština .............................................................. 
•  jasnovidec .............................................................. 
•  to co se stalo .............................................................. 
•  okraj .............................................................. 
•  hulvát .............................................................. 
•  dokonalé štěstí .............................................................. 
•  vrcholek .............................................................. 
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•  večerka, zákaz vycházení .............................................................. 
•  propagační text .............................................................. 
•  odměna (za dopadení zločince) .............................................................. 
•  korálek, krůpěj .............................................................. 
•  pádný důkaz .............................................................. 
•  cválat .............................................................. 
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Lekce 10_podstatna_jmena_01_slovní zásoba_KLÍČ 

•  na znamení •  wie aufs Stichwort 
•  ozubené kolečko •  Rädchen 
•  ponětí, tušení •  Ahnung 
•  O jeho pomocníky je třeba se postarat. •  Man muss sich um seine Helfer kümmern. 
•  zproštění •  Freispruch 
•  bedna, přepravka •  Kasten 
•  kukla •  Sturmhaube 
•  předzvěst, indikátor •  Vorbote 
•  vliv, rána •  Schlagkraft 
•  chlast •  Suff 
•  háček, zádrhel •  Haken 
•  přehoz na postel •  Decke 
•  přínos, výhoda •  Gunst 
•  kanec •  Wildschwein 
•  zkratka •  Abkürzung 
•  vlhkost •  Feuchtigkeit 
•  prostředí, pozadí •  Grundlagen 
•  drobky •  Krümel 
•  podnět, signál •  Hinweis 
•  ujištění •  Behauptung 
•  dychtivost, horlivost •  Gier 
•  krátké kývnutí •  kurzes Zunicken 
•  strnutí šíje, křeč •  Krampf 
•  hřeben, vrchol, erb •  Gipfel 
•  přesvědčení •  Credo 
•  treska •  Kabeljau 
•  podvodník, křivák •  Gauner 
•  zástrčka, západka •  Verriegelung 
•  pokec •  plaudern 
•  skotský přízvuk •  Akzent 
•  zvonice na kostele •  Glockenturm 
•  jízlivá poznámka •  Gehässigkeit 
•  sloup •  Kolumne 
•  dlažební kostka •  gepflastert 
•  peněžní polštář •  Geldpolster 
•  pohár •  Becher 
•  šilink •  Kröte 
•  mlází, houština •  Ansammlung 
•  jasnovidec •  Hellseher 
•  to co se stalo •  Vergangenheit 
•  okraj •  Rand 
•  hulvát •  Schuft 
•  dokonalé štěstí •  Segen 
•  vrcholek •  Kuppe 
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•  večerka, zákaz vycházení •  Ausgangssperre 
•  propagační text •  Klappentext 
•  odměna (za dopadení zločince) •  Kopfgeld 
•  korálek, krůpěj •  Perle 
•  pádný důkaz •  Beweis 
•  cválat •  Galopp 
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Lekce 10_podstatna_jmena_01_procvičovací věty_TEST 

•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? .............................................................. 
•  Myslím, že tohle je příležitost udělat 

tlustou čáru za minulostí. .............................................................. 
•  Řekl to s lehkým edinburským přízvukem. .............................................................. 
•  Ale pozor, je v tom háček. .............................................................. 
•  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali 

drobky. .............................................................. 
•  Anglie vyhrála o sáh. .............................................................. 
•  Ta byla tak velká, že mohla být klidně 

prostěradlo pro dvě velryby. .............................................................. 
•  To je ale hulvát! .............................................................. 
•  Jeho názor byl pádným důkazem. .............................................................. 
•  Nedalo se zaručit, že to bude výhodné. .............................................................. 
•  Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa. .............................................................. 
•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. .............................................................. 
•  Ujištění bylo několikrát zopakováno. .............................................................. 
•  Případ skončil zproštěním viny .............................................................. 
•  Kolem budovy bylo dlážděné náměstí. .............................................................. 
•  Bude tam co pít? .............................................................. 
•  Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje. .............................................................. 
•  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho 

hlavu nebyl nikdy chycen. .............................................................. 
•  Naznačila mu, jak pokračovat .............................................................. 
•  Je to na hřebenu hory - vidíš? .............................................................. 
•  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře 

namazaném stroji. .............................................................. 
•  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat 

bedna piv. .............................................................. 
•  Píše sloupky s radami. .............................................................. 
•  Na čele se mu objevily kapičky potu. .............................................................. 
•  Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené 

na západku. .............................................................. 
•  Nemám ponětí, co bych měl dělat. .............................................................. 
•  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, 

ale jasnovidec. .............................................................. 
•  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na 

ostrově jako nutnost. .............................................................. 
•  Snažil se ignorovat tu narážku. .............................................................. 
•  Kdo napsal propagační text na vnitřní 

obálku? .............................................................. 
•  Rád obědval tresku. .............................................................. 
•  Jako by jim někdo dal signál, oba muži 

vstali ze svých míst. .............................................................. 
•  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního 

vědra. .............................................................. 
•  Není žádný peněžní polštář, lituji. .............................................................. 
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•  cválat .............................................................. 
•  Technologie postrádá regulační rámec. .............................................................. 
•  Uprostřed vesnice byla zvonice. .............................................................. 
•  pomocník, nohsled .............................................................. 
•  Měl jsem si s nimi pokecat. .............................................................. 
•  Naplnil hrnek po okraj. .............................................................. 
•  Bylo nepravděpodobné, že bude nějak 

výrazněji reagovat. .............................................................. 
•  Je to vždy předzvěst toho, co přijde. .............................................................. 
•  Stroze mu pokývl. .............................................................. 
•  Je pro to nějaká zkratka? .............................................................. 
•  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne 

pouze klišé. .............................................................. 
•  Bylo to schováno za skupinkou stromů. .............................................................. 
•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 

hlavu na stříbrném tácu. .............................................................. 
•  Jeho dychtivost byla obtěžující. .............................................................. 
•  Stále ještě měl pár šilasů v bance. .............................................................. 
•  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí. .............................................................. 
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Lekce 10_podstatna_jmena_01_procvičovací věty_KLÍČ 

•  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die 

Rettungsleine, oder? 
•  Myslím, že tohle je příležitost udělat 

tlustou čáru za minulostí. 
•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die 

Vergangenheit ruhen zu lassen. 
•  Řekl to s lehkým edinburským přízvukem. •  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. 
•  Ale pozor, je v tom háček. •  Achtung, da gibt es einen Haken! 
•  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali 

drobky. 
•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu fegen 

und die Krümel aufzusammeln. 
•  Anglie vyhrála o sáh. •  England hat mühelos gewonnen. 
•  Ta byla tak velká, že mohla být klidně 

prostěradlo pro dvě velryby. 
•  Die hier war groß genug, um eine Decke für 

zwei Wale zu sein. 
•  To je ale hulvát! •  Was für ein Schuft! 
•  Jeho názor byl pádným důkazem. •  Seine Meinung war ein klarer Beweis. 
•  Nedalo se zaručit, že to bude výhodné. •  Die Gunst war nicht sicher. 
•  Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa. •  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des Raumes. 

•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 

Handschuhe. 
•  Ujištění bylo několikrát zopakováno. •  Die Behauptung wurde mehrmals wiederholt. 
•  Případ skončil zproštěním viny •  Der Fall endete mit einem Freispruch. 

•  Kolem budovy bylo dlážděné náměstí. 
•  Um das Gebäude herum war ein gepflasterter 

Platz. 
•  Bude tam co pít? •  Wird es Suff geben? 

•  Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje. 
•  Der Blick nach oben führte bei mir zu einem 

Krampf. 
•  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho 

hlavu nebyl nikdy chycen. 
•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn 

ausgesetzt war, wurde er nie gefasst. 

•  Naznačila mu, jak pokračovat 
•  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es weitergehen 

sollte. 
•  Je to na hřebenu hory - vidíš? •  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? 
•  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře 

namazaném stroji. •  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. 
•  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat 

bedna piv. 
•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet ein 

Kasten Bier auf dich. 
•  Píše sloupky s radami. •  Er schreibt Ratgeberkolumnen. 
•  Na čele se mu objevily kapičky potu. •  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. 
•  Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené 

na západku. •  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt waren. 
•  Nemám ponětí, co bych měl dělat. •  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
•  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, 

ale jasnovidec. 
•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein Experte, 

sondern ein Hellseher. 
•  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na 

ostrově jako nutnost. 
•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine 

Ausgangssperre auf der Insel zu verhängen. 

•  Snažil se ignorovat tu narážku. 
•  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu 

übergehen. 
•  Kdo napsal propagační text na vnitřní 

obálku? 
•  Wer hat den Klappentext für die Innenseite 

geschrieben? 
•  Rád obědval tresku. •  Er aß gern Kabeljau. 
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•  Jako by jim někdo dal signál, oba muži 
vstali ze svých míst. 

•  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide Männer 
von ihren Plätzen. 

•  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního 
vědra. 

•  Ich zeigte auf den Becher in der Größe eines 
Feuereimers. 

•  Není žádný peněžní polštář, lituji. •  Wir haben leider kein Geldpolster. 
•  cválat •  Galopp 

•  Technologie postrádá regulační rámec. 
•  Der Technologie fehlt es an regulatorischen 

Grundlagen. 
•  Uprostřed vesnice byla zvonice. •  Inmitten des Dorfes gab es einen Glockenturm. 
•  pomocník, nohsled •  Helfer 
•  Měl jsem si s nimi pokecat. •  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. 
•  Naplnil hrnek po okraj. •  Er füllte den Becher bis zum Rand. 
•  Bylo nepravděpodobné, že bude nějak 

výrazněji reagovat. 
•  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel 

Schlagkraft zurückkommt. 

•  Je to vždy předzvěst toho, co přijde. 
•  Das ist immer ein Vorbote dessen, was 

kommen wird. 
•  Stroze mu pokývl. •  Er hat ihm kurz zugenickt. 
•  Je pro to nějaká zkratka? •  Gibt es dafür eine Abkürzung? 
•  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne 

pouze klišé. 
•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für ein 

Klischee. 

•  Bylo to schováno za skupinkou stromů. 
•  Es war hinter einer Ansammlung von Bäumen 

versteckt. 
•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 

hlavu na stříbrném tácu. 
•  Der Koch kam herein und trug einen großen 

Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett. 
•  Jeho dychtivost byla obtěžující. •  Seine Gier war nervig. 
•  Stále ještě měl pár šilasů v bance. •  Er hatte noch ein paar Kröten auf der Bank. 

•  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí. 
•  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird er dir 

nie verzeihen. 
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Lekce 11_podstatna_jmena_02_slovní zásoba_TEST 

•  řádný kus .............................................................. 
•  pouzdro .............................................................. 
•  bajka, pověra .............................................................. 
•  opačná strana mince .............................................................. 
•  typický znak .............................................................. 
•  trdlo, trouba .............................................................. 
•  figurína, náhrobní plastika .............................................................. 
•  nezaměstnaní .............................................................. 
•  blud, klamná představa .............................................................. 
•  vichřice .............................................................. 
•  silná stránka .............................................................. 
•  zažraná špína .............................................................. 
•  kloub na prstech .............................................................. 
•  feťák, narkoman .............................................................. 
•  skutek, čin .............................................................. 
•  bok, slabina .............................................................. 
•  předzvěst .............................................................. 
•  podpora, schvalování .............................................................. 
•  úplavice .............................................................. 
•  výplod .............................................................. 
•  uhlík .............................................................. 
•  kus chlapa .............................................................. 
•  Každý slyšel umíráček ze zvonice. .............................................................. 
•  cudný polibek .............................................................. 
•  pravděpodobnost .............................................................. 
•  struhadlo .............................................................. 
•  hatmatilka .............................................................. 
•  volavka .............................................................. 
•  obrubník .............................................................. 
•  finanční tíseň .............................................................. 
•  rozruch poprask .............................................................. 
•  návnada .............................................................. 
•  lok .............................................................. 
•  peřina, deka .............................................................. 
•  pojistka, rozbuška .............................................................. 
•  mýdlová pěna .............................................................. 
•  záludnost .............................................................. 
•  posměšná poznámka .............................................................. 
•  úděs, hrůza .............................................................. 
•  zelenáč, začínající .............................................................. 
•  chichotání .............................................................. 
•  podstata, jádro .............................................................. 
•  kydanec .............................................................. 
•  odpadkový koš .............................................................. 
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•  klenot .............................................................. 
•  překážka .............................................................. 
•  čin, skutek .............................................................. 
•  ztělesnění, prototyp .............................................................. 
•  poznámka, dodatek .............................................................. 
•  narážka, náznak .............................................................. 
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Lekce 11_podstatna_jmena_02_slovní zásoba_KLÍČ 

•  řádný kus •  Batzen 
•  pouzdro •  Holster 
•  bajka, pověra •  Fabel 
•  opačná strana mince •  Kehrseite der Medaille 
•  typický znak •  Markenzeichen 
•  trdlo, trouba •  Trottel 
•  figurína, náhrobní plastika •  Bildnis 
•  nezaměstnaní •  für Stempelgeld anstehen 
•  blud, klamná představa •  Trugschluss 
•  vichřice •  Sturm 
•  silná stránka •  Stärke 
•  zažraná špína •  Schmutz 
•  kloub na prstech •  Fingerknöchel 
•  feťák, narkoman •  Junkie 
•  skutek, čin •  Tat 
•  bok, slabina •  Flanke 
•  předzvěst •  Vorbote 
•  podpora, schvalování •  Unterstützung 
•  úplavice •  Ruhr 
•  výplod •  Hirngespinst 
•  uhlík •  Glut 
•  kus chlapa •  Bild von einem Mann 
•  Každý slyšel umíráček ze zvonice. •  Alle hörten die Totenglocke vom Glockenturm. 
•  cudný polibek •  keuscher Kuss 
•  pravděpodobnost •  Wahrscheinlichkeit 
•  struhadlo •  Reibe 
•  hatmatilka •  Kauderwelsch 
•  volavka •  Reiher 
•  obrubník •  Bordstein 
•  finanční tíseň •  finanzielle Notlage 
•  rozruch poprask •  Aufregung 
•  návnada •  Köder 
•  lok •  Zug 
•  peřina, deka •  Bettdecke 
•  pojistka, rozbuška •  Sicherung 
•  mýdlová pěna •  Seifenschaum 
•  záludnost •  Arglist 
•  posměšná poznámka •  Spruch 
•  úděs, hrůza •  Bestürzung 
•  zelenáč, začínající •  angehend 
•  chichotání •  Gekicher 
•  podstata, jádro •  Hauptpunkt, Kern 
•  kydanec •  Portion 
•  odpadkový koš •  Mülleimer 
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•  klenot •  Juwel 
•  překážka •  Hürde 
•  čin, skutek •  Heldentat 
•  ztělesnění, prototyp •  Inbegriff 
•  poznámka, dodatek •  Anmerkung 
•  narážka, náznak •  Anspielung 

  



 262 

Lekce 11_podstatna_jmena_02_procvičovací věty_TEST 

•  Právě mi rozdrtil klouby na ruce. .............................................................. 
•  Taxi vyrazilo od obrubníku. .............................................................. 
•  K našemu údivu, společnost odmítala 

zaplatit byť jen penny. .............................................................. 
•  Hodila by se mi špetka tvého zdravého 

rozumu. .............................................................. 
•  Zasáhl jsem, než mohla zavrčet nějaký 

posměšek. .............................................................. 
•  umíráček .............................................................. 
•  Ignoroval tu nevhodnou narážku. .............................................................. 
•  Jakou hatmatilkou to mluví? .............................................................. 
•  Rozetřel si pěnu po tváři. .............................................................. 
•  Nakonec jste to udělali, že? .............................................................. 
•  To byla předzvěst toho, co mělo přijít. .............................................................. 
•  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo. .............................................................. 
•  Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%. .............................................................. 
•  Těšili se na legendární čtvrtý set. .............................................................. 
•  Uvědomil si, že to je vše přelud. .............................................................. 
•  Hrdinský skutek sám o sobě. .............................................................. 
•  Po závěru řeči bylo slyšet chichotání. .............................................................. 
•  Small talk nebyl nikdy jeho silnou 

stránkou. .............................................................. 
•  Zabodl ostruhy koni do slabin. .............................................................. 
•  Prodali to území nové republice. .............................................................. 
•  Ale je tady i druhá strana mince. .............................................................. 
•  Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu. .............................................................. 
•  Ujistil ho, že ten stan přežije i horskou 

bouři. .............................................................. 
•  Už nebylo moc na práci krom udusit 

poslední uhlíky. .............................................................. 
•  Snadno vybuchne. .............................................................. 
•  Je ve finanční tísni? .............................................................. 
•  Vlastník je opravdový poklad. .............................................................. 
•  Na jeho hrobě byla plastika. .............................................................. 
•  Je ztělesněním dobrého šéfa. .............................................................. 
•  Mám jen jednu poznámku. .............................................................. 
•  Je feťák. .............................................................. 
•  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídit s 

diplomacií, která je pro vaši firmu typická .............................................................. 
•  Čekal, až se poprask utiší. .............................................................. 
•  Vypil to na jeden lok. .............................................................. 
•  Skončí to na smetišti dějin. .............................................................. 
•  Pouč mě, ty drsňáku. .............................................................. 
•  Vytáhl pistoli z pouzdra. .............................................................. 
•  Každá překážka je výzvou. .............................................................. 



 263 

•  Dala mi cudný polibek na rty. .............................................................. 
•  Někdy vidíte dokonce volavku. .............................................................. 
•  Myslel, že to je jádro problému. .............................................................. 
•  Mohu přijít o řádný kus bonusu. .............................................................. 
•  Stal se nezaměstnaným. .............................................................. 
•  Odpověděl bez záludnosti. .............................................................. 
•  Cítil jsem se jako úplný trouba. .............................................................. 
•  Mohu počítat s tvojí podporou? .............................................................. 
•  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. .............................................................. 
•  Bylo to tam jako návnada. .............................................................. 
•  Je to téměř jako by to byl výplod mé 

fantazie. .............................................................. 
•  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. .............................................................. 
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Lekce 11_podstatna_jmena_02_procvičovací věty_KLÍČ 

•  Právě mi rozdrtil klouby na ruce. 
•  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel 

zerschmettert. 
•  Taxi vyrazilo od obrubníku. •  Das Taxi raste vom Bordstein weg. 
•  K našemu údivu, společnost odmítala 

zaplatit byť jen penny. 
•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die Firma, 

auch nur einen Penny zu zahlen. 
•  Hodila by se mi špetka tvého zdravého 

rozumu. 
•  Ich könnte eine Portion gesunden 

Menschenverstand gebrauchen. 
•  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 

posměšek. 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 

irgendeinen Spruch brummen konnte. 
•  umíráček •  Totenglocke 
•  Ignoroval tu nevhodnou narážku. •  Er hat die unpassende Anspielung ignoriert. 
•  Jakou hatmatilkou to mluví? •  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? 
•  Rozetřel si pěnu po tváři. •  Er hat den Seifenschaum im Gesicht verteilt. 

•  Nakonec jste to udělali, že? 
•  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, nicht 

wahr? 

•  To byla předzvěst toho co mělo přijít. 
•  Es war ein Vorbote von allem, was noch 

kommen sollte. 
•  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo. •  Da war ein großes Stück Käse und eine Reibe. 
•  Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%. •  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% erhöht. 
•  Těšili se na legendární čtvrtý set. •  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten Satz. 
•  Uvědomil si, že to je vše přelud. •  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. 
•  Hrdinský skutek sám o sobě. •  Eine Heldentat für sich. 
•  Po závěru řeči bylo slyšet chichotání. •  Nach dem Ende folgte Gekicher. 
•  Small talk nebyl nikdy jeho silnou 

stránkou. •  Smalltalk war noch nie seine Stärke. 

•  Zabodl ostruhy koni do slabin. 
•  Er hat seine Sporen in die Flanke des Pferdes 

gebohrt. 

•  Prodali to území nové republice. 
•  Sie haben das Gebiet an die angehende 

Republik verkauft. 
•  Ale je tady i druhá strana mince. •  Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. 
•  Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu. •  Die Wasserstrahlen entfernten den Schmutz. 
•  Ujistil ho, že ten stan přežije i horskou 

bouři. 
•  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst einen 

Gebirgssturm überstehen würde. 
•  Už nebylo moc na práci krom udusit 

poslední uhlíky. 
•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die Glut zu 

löschen. 
•  Snadno vybuchne. •  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. 
•  Je ve finanční tísni? •  Ist er in einer finanziellen Notlage? 
•  Vlastník je opravdový poklad. •  Der Besitzer ist ein Juwel. 
•  Na jeho hrobě byla plastika. •  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. 
•  Je ztělesněním dobrého šéfa. •  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. 
•  Mám jen jednu poznámku. •  Ich habe nur eine Anmerkung. 
•  Je feťák. •  Er ist ein Junkie. 

•  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídít s 
diplomacií, která je pro vaši firmu typická 

•  Ich bin sicher, du wirst das mit der Diplomatie 
schaffen, die zu einem Markenzeichen eurer Firma 
geworden ist. 
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•  Čekal, až se poprask utiší. 
•  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung gelegt 

hat. 
•  Vypil to na jeden lok. •  Er trank ihn in einem Zug aus. 
•  Skončí to na smetišti dějin. •  Es wird im Mülleimer der Geschichte landen. 
•  Pouč mě, ty drsňáku. •  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. 

•  Vytáhl pistoli z pouzdra. 
•  Er hat seine Pistole aus dem Holster 

genommen. 
•  Každá překážka je výzvou. •  Jede Hürde ist eine Herausforderung. 

•  Dala mi cudný polibek na rty. 
•  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine 

Lippen. 
•  Někdy vidíte dokonce volavku. •  Manchmal kann man sogar einen Reiher sehen. 
•  Myslel, že to je jádro problému. •  Er dachte, das sei der Kern der Sache. 

•  Mohu přijít o řádný kus bonusu. 
•  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen 

meiner Prämie. 
•  Stal se nezaměstnaným. •  Er steht für Stempelgeld an. 
•  Odpověděl bez záludnosti. •  Er hat ohne Arglist geantwortet. 
•  Cítil jsem se jako úplný trouba. •  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. 
•  Mohu počítat s tvojí podporou? •  Darf ich mit deiner Unterstützung rechnen? 
•  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. •  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. 
•  Bylo to tam jako návnada. •  Das war dort nur als Köder. 
•  Je to téměř jako by to byl výplod mé 

fantazie. •  Es ist fast so, als wäre es mein Hirngespinst. 
•  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. •  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. 
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Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba_TEST 

•  rozvětvení .............................................................. 
•  věšáček, háček .............................................................. 
•  vlnění .............................................................. 
•  na základě čeho .............................................................. 
•  ždibec, kousíček .............................................................. 
•  zábrany .............................................................. 
•  přísaha, slib .............................................................. 
•  expert v určité oblasti .............................................................. 
•  hňup, debil .............................................................. 
•  otrava, nepříjemnost .............................................................. 
•  pěšák (v šachu) .............................................................. 
•  výplatní páska .............................................................. 
•  hádanka .............................................................. 
•  píchnutí .............................................................. 
•  rozmar, vrtoch .............................................................. 
•  výsledek .............................................................. 
•  lůza, spodina .............................................................. 
•  kurděje, podlý .............................................................. 
•  tác .............................................................. 
•  palcové rukavice .............................................................. 
•  povyk, mela .............................................................. 
•  vtipná poznámka .............................................................. 
•  policejní informátor .............................................................. 
•  dominový efekt .............................................................. 
•  reorganizace .............................................................. 
•  privilegium, přednostní právo .............................................................. 
•  záchrana .............................................................. 
•  platýs .............................................................. 
•  lámaný jazyk .............................................................. 
•  džbánek .............................................................. 
•  trest .............................................................. 
•  nuzák, žebrák .............................................................. 
•  sloup (kouře) .............................................................. 
•  despekt .............................................................. 
•  podstavec, sokl .............................................................. 
•  Říkalo se, že pokud se mu bude dařit, jeho 

příští zastávka bude generální ředitel. .............................................................. 
•  těžká situace .............................................................. 
•  nevhodné označení .............................................................. 
•  hádka .............................................................. 
•  záminka .............................................................. 
•  hrábě .............................................................. 
•  trik, fígl .............................................................. 
•  slovní hříčka .............................................................. 
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•  šíje, týl .............................................................. 
•  dar, příspěvek .............................................................. 
•  výtka, výčitka .............................................................. 
•  riziko .............................................................. 
•  penízek, pár šupů .............................................................. 
•  chlívek .............................................................. 
•  šance .............................................................. 
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Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba_KLÍČ 

•  rozvětvení •  Verzweigung 
•  věšáček, háček •  Haken 
•  vlnění •  Welle 
•  na základě čeho •  dafür, dass 
•  ždibec, kousíček •  Leckerbissen 
•  zábrany •  Skrupel 
•  přísaha, slib •  Eid 
•  expert v určité oblasti •  Meister 
•  hňup, debil •  Trottel 
•  otrava, nepříjemnost •  Ärgernis 
•  pěšák (v šachu) •  Bauer (im Schach) 
•  výplatní páska •  Zahlschein 
•  hádanka •  Rätsel, Mysterium 
•  píchnutí •  Stich, Schmerz 
•  rozmar, vrtoch •  Laune 
•  výsledek •  Ergebnis 
•  lůza, spodina •  Abschaum 
•  kurděje, podlý •  Skorbut 
•  tác •  Tablett 
•  palcové rukavice •  Fäustlinge 
•  povyk, mela •  Tumult 
•  vtipná poznámka •  lächerliche Bemerkung 
•  policejní informátor •  Spitzel 
•  dominový efekt •  Domino-Effekt 
•  reorganizace •  Umbildung 
•  privilegium, přednostní právo •  Vorrecht 
•  záchrana •  Bergung 
•  platýs •  Scholle 

•  lámaný jazyk 
•  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte 

Sprache) 
•  džbánek •  Krug 
•  trest •  Strafe 
•  nuzák, žebrák •  Armer 
•  sloup (kouře) •  Rauchwolke 
•  despekt •  Verachtung 
•  podstavec, sokl •  Sockel 
•  Říkalo se, že pokud se mu bude dařit, jeho 

příští zastávka bude generální ředitel. 
•  Es hieß, wenn er sich gut anstellt, lautet sein 

nächster Posten Generaldirektor. 
•  těžká situace •  Notlage 
•  nevhodné označení •  Fehlbezeichnung 
•  hádka •  Streit 
•  záminka •  Vortäuschung falscher Tatsachen 
•  hrábě •  Harke 
•  trik, fígl •  Trick 
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•  slovní hříčka •  Wortspiel 
•  šíje, týl •  Nacken 
•  dar, příspěvek •  Beitrag 
•  výtka, výčitka •  Zweifel 
•  riziko •  Gefahr 
•  penízek, pár šupů •  Scherflein 
•  chlívek •  Schweinestall 
•  šance •  Chance 
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Lekce 12_podstatna_jmena_03_procvičovací věty_TEST 

•  Vinil vládu z represivních daní. .............................................................. 
•  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy. .............................................................. 
•  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod 

falešnou záminkou. .............................................................. 
•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. .............................................................. 
•  Tenhle trik používal pravidelně. .............................................................. 
•  Bylo pro něj těžké skrývat despekt. .............................................................. 
•  Je tam nějaké riziko? .............................................................. 
•  Byl expertem v matematice. .............................................................. 
•  Udělal změny v rámci poslední 

reorganizace. .............................................................. 
•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 

hlavu na stříbrném tácu. .............................................................. 
•  Skončil v poněkud těžké situaci. .............................................................. 
•  Je to přednostní právo starého muže 

promluvit jako první. .............................................................. 
•  Šance jsou proti tobě. .............................................................. 
•  Ta slovní hříčka ho potěšila. .............................................................. 
•  Práskl ho práskač. .............................................................. 
•  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase .............................................................. 
•  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT". .............................................................. 
•  dařit se .............................................................. 
•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. .............................................................. 
•  Měl určité zábrany. .............................................................. 
•  Dostaneš výsledek, který si přeješ. .............................................................. 
•  Servírka se objevila se džbánkem vody v 

ruce. .............................................................. 
•  Dával si práci s vybíráním těch 

nejchutnějších kousků. .............................................................. 
•  Pohádal jsem se se svojí ženou. .............................................................. 
•  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil 

život. .............................................................. 
•  Místo vypadalo jako chlívek. .............................................................. 
•  Socha je na podstavci. .............................................................. 
•  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v 

mnohem vyšší hře. .............................................................. 
•  Je to jen malá nepříjemnost. .............................................................. 
•  Moje trapná poznámka Mikem trhla. .............................................................. 
•  Sloup černého kouře se vznášel nad 

spáleništěm. .............................................................. 
•  Byla na výplatní pásce vinařského 

průmyslu. .............................................................. 
•  Začala ho líbat na týl. .............................................................. 
•  vzít od někoho to poslední, co má .............................................................. 
•  Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku. .............................................................. 
•  Jeho reputaci nelze nic vytknout. .............................................................. 
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•  Ten povyk byl kvůli penězům. .............................................................. 
•  Ožebračování lidí musí přestat. .............................................................. 
•  Sundal uniformu z háčku. .............................................................. 
•  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. .............................................................. 
•  Musí to být nějaká forma žargonu. .............................................................. 
•  Později přijde rozvětvení. .............................................................. 
•  Střed davu zajásal. .............................................................. 
•  Zvedla se vlna potlesku. .............................................................. 
•  Jedl jsi někdy platýse? .............................................................. 
•  Vzala ten dárek směrem k němu. .............................................................. 
•  Provozují vysoce ziskovou záchrannou 

společnost. .............................................................. 
•  Pokud se to stane, může dojít k 

dominovému efektu. .............................................................. 
•  Nazývat to mezinárodní bylo trochu 

nevhodné označení. .............................................................. 
•  Stalo se to rozmarem osudu. .............................................................. 
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Lekce 12_podstatna_jmena_03_procvičovací věty_KLÍČ 

•  Vinil vládu z represivních daní. •  Er beschuldigte die Regierung der Strafsteuern. 

•  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy. 
•  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über seine 

Frau. 

•  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod 
falešnou záminkou. 

•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte, sich 
unter Vortäuschung falscher Tatsachen Geld zu 
beschaffen. 

•  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 

Fäustlinge. 
•  Tenhle trik používal pravidelně. •  Das war ein Trick, den er regelmäßig anwandte. 

•  Bylo pro něj těžké skrývat despekt. 
•  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu 

verbergen. 
•  Je tam nějaké riziko? •  Gibt es da eine Gefahr? 
•  Byl expertem v matematice. •  Er war ein Meister der Mathematik. 
•  Udělal změny v rámci poslední 

reorganizace. 
•  Er hat bei seiner letzten Umbildung 

Änderungen vorgenommen. 
•  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 

hlavu na stříbrném tácu. 
•  Der Chefkoch kam mit einem großen 

Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett herein. 
•  Skončil v poněkud těžké situaci. •  Er geriet in eine Art Notlage. 
•  Je to přednostní právo starého muže 

promluvit jako první. 
•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes, die 

erste Rede zu halten. 
•  Šance jsou proti tobě. •  Die Chancen sprechen gegen dich. 
•  Ta slovní hříčka ho potěšila. •  Er hat sich über das kleine Wortspiel gefreut. 
•  Práskl ho práskač. •  Ein Spitzel hat ihn verraten. 

•  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase 
•  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner 

Stimme. 
•  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT". •  An der Wand stand ganz groß "Trottel". 
•  dařit se •  sich gut anstellen 

•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 
•  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten und 

eine Kelle. 
•  Měl určité zábrany. •  Er hatte ein paar Skrupel. 

•  Dostaneš výsledek, který si přeješ. 
•  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du dir 

wünschst. 
•  Servírka se objevila se džbánkem vody v 

ruce. 
•  Die Kellnerin erschien mit einem Krug Wasser in 

der Hand. 
•  Dával si práci s vybíráním těch 

nejchutnějších kousků. 
•  Er hat sich Zeit genommen, die delikatesten 

Leckerbissen auszuwählen. 
•  Pohádal jsem se se svojí ženou. •  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. 
•  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil 

život. •  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. 
•  Místo vypadalo jako chlívek. •  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. 
•  Socha je na podstavci. •  Die Statue steht auf einem Sockel. 
•  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v 

mnohem vyšší hře. 
•  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in einem viel 

größeren Spiel sein muss. 
•  Je to jen malá nepříjemnost. •  Es ist nur ein kleines Ärgernis. 

•  Moje trapná poznámka Mikem trhla. 
•  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike 

zusammenzucken. 
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•  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der 
Baustelle. 

•  Byla na výplatní pásce vinařského 
průmyslu. 

•  Sie war auf einem Zahlschein von der 
Weinindustrie. 

•  Začala ho líbat na týl. •  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. 
•  vzít od někoho to poslední, co má •  sein Scherflein zu etwas beitragen 

•  Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku. 
•  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel 

gelöst hat. 
•  Jeho reputaci nelze nic vytknout. •  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. 
•  Ten povyk byl kvůli penězům. •  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. 
•  Ožebračování lidí musí přestat. •  Die Verarmung der Menschen muss aufhören. 
•  Sundal uniformu z háčku. •  Er hat die Uniform vom Haken genommen. 
•  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. •  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. 
•  Musí to být nějaká forma žargonu. •  Es muss eine Art von Pidgin sein. 
•  Později přijde rozvětvení. •  Später kommt die Verzweigung. 

•  Střed davu zajásal. 
•  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des 

Abschaums. 
•  Zvedla se vlna potlesku. •  Eine Welle des Beifalls brach aus. 
•  Jedl jsi někdy platýse? •  Hast du schon mal Scholle gegessen? 
•  Vzala ten dárek směrem k němu. •  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. 
•  Provozují vysoce ziskovou záchrannou 

společnost. 
•  Sie leiten ein sehr erfolgreiches 

Bergungsunternehmen. 
•  Pokud se to stane, může dojít k 

dominovému efektu. 
•  Wenn das passiert, kann ein Domino-Effekt 

auftreten. 
•  Nazývat to mezinárodní bylo trochu 

nevhodné označení. 
•  Das als international zu bezeichnen, war eine 

Fehlbezeichnung. 
•  Stalo se to rozmarem osudu. •  Es war eine Laune des Schicksals. 
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Lekce 13_podstatna_jmena_04_slovní zásoba_TEST 

•  střep .............................................................. 
•  lopata .............................................................. 
•  kouzlo .............................................................. 
•  útěcha .............................................................. 
•  visačka .............................................................. 
•  Opravdu se mi líbily chaluhové masáže. .............................................................. 
•  švindl .............................................................. 
•  postoj .............................................................. 
•  chyba, uklouznutí .............................................................. 
•  roj .............................................................. 
•  pikantní detail, drb .............................................................. 
•  ucul, úšklebek .............................................................. 
•  svazek .............................................................. 
•  přebytek, nadbytek .............................................................. 
•  úder, mrtvice .............................................................. 
•  poslání, povolání .............................................................. 
•  rýč .............................................................. 
•  bouchnutí, úder .............................................................. 
•  nepodložené podezření .............................................................. 
•  rozmar, vrtoch .............................................................. 
•  otřes, převrat .............................................................. 
•  husarský kousek .............................................................. 
•  rozruch .............................................................. 
•  pruh , pás .............................................................. 
•  podraz, bouda .............................................................. 
•  pomalu téct .............................................................. 
•  datum spotřeby .............................................................. 
•  chatrč .............................................................. 
•  rejnok .............................................................. 
•  plískanice .............................................................. 
•  svazek, snop .............................................................. 
•  podmínka, požadavek .............................................................. 
•  odštěpek mýdla .............................................................. 
•  ponětí, tušení .............................................................. 
•  řídký, jemný .............................................................. 
•  tání .............................................................. 
•  dočasné příměří .............................................................. 
•  pomluva .............................................................. 
•  nadšení, elán .............................................................. 
•  hádka .............................................................. 
•  štos, kupa .............................................................. 
•  sprška .............................................................. 
•  čep .............................................................. 
•  pruh, pás .............................................................. 
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•  ješitnost .............................................................. 
•  soudní nařízení, výnos .............................................................. 
•  ošetřovna .............................................................. 
•  dlouhý krok .............................................................. 
•  pahýl, špaček .............................................................. 
•  bez vytáček .............................................................. 
•  kořist .............................................................. 
•  úryvek, útržek .............................................................. 
•  tenký pramínek .............................................................. 
•  náprstek .............................................................. 
•  patová situace .............................................................. 
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Lekce 13_podstatna_jmena_04_slovní zásoba_KLÍČ 

•  střep •  Scherbe 
•  lopata •  Kelle 
•  kouzlo •  Zauberspruch, Bann 
•  útěcha •  Trost 
•  visačka •  Marke, Etikett 
•  Opravdu se mi líbily chaluhové masáže. •  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. 
•  švindl •  Schwindel 
•  postoj •  Einstellung 
•  chyba, uklouznutí •  Ausrutscher 
•  roj •  Schwarm 
•  pikantní detail, drb •  pikantes Detail, Leckerbissen 
•  ucul, úšklebek •  Grinsen 
•  svazek •  Bündel 
•  přebytek, nadbytek •  überflüssig 
•  úder, mrtvice •  Schlag 
•  poslání, povolání •  Beruf 
•  rýč •  Spaten 
•  bouchnutí, úder •  klopfen 
•  nepodložené podezření •  unbegründeter Verdacht 
•  rozmar, vrtoch •  Laune 
•  otřes, převrat •  Wende, Änderung 
•  husarský kousek •  Stunt 
•  rozruch •  Aufregung 
•  pruh , pás •  Masse 
•  podraz, bouda •  abgekartetes Spiel 
•  pomalu téct •  rinnen 
•  datum spotřeby •  Haltbarkeitsdatum 
•  chatrč •  Hütte 
•  rejnok •  Rochen 
•  plískanice •  Schneeregen 
•  svazek, snop •  Stapel 
•  podmínka, požadavek •  Bedingung 
•  odštěpek mýdla •  Stück Seife 
•  ponětí, tušení •  Ahnung 
•  řídký, jemný •  dünn 
•  tání •  Tauwetter 
•  dočasné příměří •  Waffenstillstand 
•  pomluva •  Verleumdung 
•  nadšení, elán •  Eifer 
•  hádka •  Streit 
•  štos, kupa •  Stapel 
•  sprška •  Kugelsalve 
•  čep •  umdrehen 
•  pruh, pás •  Strähne 
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•  ješitnost •  Selbstgefälligkeit 
•  soudní nařízení, výnos •  Verfügung 
•  ošetřovna •  Krankenstation 
•  dlouhý krok •  Katzensprung 
•  pahýl, špaček •  Stummel 
•  bez vytáček •  ohne Ausreden 
•  kořist •  Beute 
•  úryvek, útržek •  Gesprächsfetzen 
•  tenký pramínek •  Rinnsal 
•  náprstek •  Fingerhut 
•  patová situace •  Pattsituation 
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Lekce 13_podstatna_jmena_04_procvičovací věty_TEST 

•  chaluhy, řasy .............................................................. 
•  Dovolil si úšklebek. .............................................................. 
•  Rádi jsme se dívali na rejnoky. .............................................................. 
•  Zavřeli ho na dva měsíce. .............................................................. 
•  Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním 

životě. .............................................................. 
•  Tok se zmenšil na tenký pramínek .............................................................. 
•  Přiloudala se s malou hromádkou 

jídelníčků. .............................................................. 
•  Krev mu prýštila z prstu. .............................................................. 
•  Teď už nebude nutné s tím švindlem 

pokračovat. .............................................................. 
•  Varuji tě. Neopakuj svou urážku! .............................................................. 
•  Občas se mi podařilo zachytit nějaký 

útržek. .............................................................. 
•  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny … .............................................................. 
•  Plískanice byla velmi nepříjemná. .............................................................. 
•  Pohádal jsem se se svojí ženou. .............................................................. 
•  Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš. .............................................................. 
•  Její jediná podmínka byla, že se nikdo 

nesmí dozvědět původ. .............................................................. 
•  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy. .............................................................. 
•  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v 

tom, s kým se dělí o kořist. .............................................................. 
•  Měla růžové pruhy v černých vlasech. .............................................................. 
•  Logika tohoto obratu je jasná. .............................................................. 
•  Doufal, že najde nějaký drb spojený s 

nastávajícím manželstvím. .............................................................. 
•  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých 

možností. .............................................................. 
•  Stalo se to úderem desáté. .............................................................. 
•  Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty. .............................................................. 
•  Bez vytáček přiznal, že je švorc. .............................................................. 
•  Obloha byla pokryta řídkými mraky. .............................................................. 
•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. .............................................................. 
•  Sprška kulek přišla odnikud. .............................................................. 
•  Zpráva způsobila trochu rozruchu. .............................................................. 
•  Kdo byl na hvězdném seznamu hostů? .............................................................. 
•  Stal se velmi zběhlým ve svém novém 

poslání. .............................................................. 
•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. .............................................................. 
•  Hra skončila patem. .............................................................. 
•  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych 

zahradu. .............................................................. 
•  Byl to podraz. .............................................................. 
•  Kouzlo bylo zlomeno. .............................................................. 



 279 

•  Nemám ponětí, co bych měl dělat. .............................................................. 
•  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch 

svého klienta. .............................................................. 
•  Jejich postoj se nezměnil. .............................................................. 
•  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v 

dílně neukázal. .............................................................. 
•  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že 

klient má pár liber nadváhu. .............................................................. 
•  Byl to zle vypadající střep porcelánového 

talíře. .............................................................. 
•  Slyšel bít jeho srdce. .............................................................. 
•  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo 

slíbeno. .............................................................. 
•  Propagace je ceněna pro to, že oslovila 

velkou část populace. .............................................................. 
•  Otočila formulář směrem k němu, aby jej 

podepsal. .............................................................. 
•  Dlouze potáhl ze špačku cigarety. .............................................................. 
•  Štos papírů se zvětšoval. .............................................................. 
•  Poslat muže na zbytečnou smrt není 

projevem vůdcovství, ale ješitnosti. .............................................................. 
•  Byl odsouzen na základě nepodloženého 

podezření. .............................................................. 
•  V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety. .............................................................. 
•  Armády se shodly na příměří. .............................................................. 
•  Nemohl riskovat opakování toho samého 

husarského kousku. .............................................................. 
•  Kouzlo bylo zlomeno. .............................................................. 
•  Byl tam roj much. .............................................................. 
•  Je to jen kousek vedle. .............................................................. 
•  Měli za úkol splnit jeho každičké přání. .............................................................. 
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Lekce 13_podstatna_jmena_04_procvičovací věty_KLÍČ 

•  chaluhy, řasy •  Alge 
•  Dovolil si úšklebek. •  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. 
•  Rádi jsme se dívali na rejnoky. •  Wir haben gerne die Rochen angesehen. 
•  Zavřeli ho na dva měsíce. •  Er wurde für zwei Monate verhaftet. 
•  Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním 

životě. 
•  Manche Menschen finden Trost in einem 

spirituellen Leben. 
•  Tok se zmenšil na tenký pramínek •  Der Fluss verkleinerte sich zu einem Rinnsal. 
•  Přiloudala se s malou hromádkou 

jídelníčků. 
•  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel 

Speisekarten herüber. 
•  Krev mu prýštila z prstu. •  Das Blut rann von seinem Finger. 
•  Teď už nebude nutné s tím švindlem 

pokračovat. 
•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen 

Schwindel fortzusetzen. 

•  Varuji tě. Neopakuj svou urážku! 
•  Ich warne dich. Wiederhol deine 

Verleumdungen nicht! 
•  Občas se mi podařilo zachytit nějaký 

útržek. 
•  Ich konnte nur gelegentlich ein paar 

Gesprächsfetzen aufschnappen. 
•  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny … •  Als er aus der Krankenstation entlassen wurde. 
•  Plískanice byla velmi nepříjemná. •  Der Schneeregen war sehr unangenehm. 
•  Pohádal jsem se se svojí ženou. •  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. 

•  Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš. 
•  Dieses Stück Seife ist alles, was du bekommen 

wirst. 
•  Její jediná podmínka byla, že se nikdo 

nesmí dozvědět původ. 
•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand die 

Herkunft herausfinden durfte. 

•  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy. 
•  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer 

Innentasche. 

•  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v 
tom, s kým se dělí o kořist. 

•  Der einzige Unterschied zwischen einem 
Piraten und einem Politiker ist, mit wem du die Beute 
teilst. 

•  Měla růžové pruhy v černých vlasech. 
•  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem schwarzen 

Haar. 
•  Logika tohoto obratu je jasná. •  Die Logik dieser Änderung ist klar. 
•  Doufal, že najde nějaký drb spojený s 

nastávajícím manželstvím. 
•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur 

bevorstehenden Hochzeit zu finden. 
•  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých 

možností. 
•  Es wurde schnell klar, dass er sein 

Haltbarkeitsdatum erreicht hatte. 
•  Stalo se to úderem desáté. •  Es geschah Schlag zehn Uhr. 

•  Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty. 
•  Bis jetzt haben wir nicht mal einen Fingerhut 

voll Öl gesehen. 

•  Bez vytáček přiznal, že je švorc. 
•  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er pleite 

war. 
•  Obloha byla pokryta řídkými mraky. •  Der Himmel war mit dünnen Wolken bedeckt. 

•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 
•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und 

eine Kelle. 
•  Sprška kulek přišla odnikud. •  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. 
•  Zpráva způsobila trochu rozruchu. •  Die Nachricht sorgte für ein wenig Aufregung. 
•  Kdo byl na hvězdném seznamu hostů? •  Wer war auf der mit Stars vollbespickten Liste? 
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•  Stal se velmi zběhlým ve svém novém 
poslání. 

•  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt 
geworden. 

•  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 
•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und 

eine Kelle. 
•  Hra skončila patem. •  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. 
•  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych 

zahradu. 
•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, 

würde ich meinen Garten vorbereiten. 
•  Byl to podraz. •  Es war ein abgekartetes Spiel. 
•  Kouzlo bylo zlomeno. •  Der Bann ist gebrochen. 
•  Nemám ponětí, co bych měl dělat. •  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
•  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch 

svého klienta. 
•  Er will eine Verfügung im Namen seines 

Mandanten erlassen. 
•  Jejich postoj se nezměnil. •  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. 
•  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v 

dílně neukázal. 
•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der 

Werkstatt nie gezeigt hatte. 

•  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že 
klient má pár liber nadváhu. 

•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache 
verschleiert, dass der Kunde ein paar überflüssige 
Pfunde mit sich herumtrug. 

•  Byl to zle vypadající střep porcelánového 
talíře. 

•  Es war eine fürchterlich aussehende Scherbe 
eines Porzellantellers. 

•  Slyšel bít jeho srdce. •  Er konnte sein Herz klopfen hören. 
•  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo 

slíbeno. 
•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was uns 

versprochen wurde. 
•  Propagace je ceněna pro to, že oslovila 

velkou část populace. 
•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie die 

breite Masse der Bevölkerung anspricht. 
•  Otočila formulář směrem k němu, aby jej 

podepsal. 
•  Sie drehte das Formular um, damit er 

unterschreiben konnte. 

•  Dlouze potáhl ze špačku cigarety. 
•  Er nahm einen langen Zug an dem Stummel 

seiner Zigarette. 
•  Štos papírů se zvětšoval. •  Der Papierstapel wurde immer größer. 
•  Poslat muže na zbytečnou smrt není 

projevem vůdcovství, ale ješitnosti. 
•  Männer in einen unnötigen Tod zu schicken, ist 

kein Akt der Führung, sondern der Selbstgefälligkeit. 
•  Byl odsouzen na základě nepodloženého 

podezření. 
•  Er wurde auf der Grundlage eines 

unbegründeten Verdachts verurteilt. 

•  V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety. 
•  In dieser Phase kann ich mir keine Ausrutscher 

mehr leisten. 

•  Armády se shodly na příměří. 
•  Die Armeen einigten sich auf einen 

Waffenstillstand. 
•  Nemohl riskovat opakování toho samého 

husarského kousku. 
•  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen Stunt 

zu wiederholen. 
•  Kouzlo bylo zlomeno. •  Der Bann ist gebrochen. 
•  Byl tam roj much. •  Es gab einen Schwarm von Fliegen. 
•  Je to jen kousek vedle. •  Es ist nur einen Katzensprung von hier entfernt. 

•  Měli za úkol splnit jeho každičké přání. 
•  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune von 

ihm ertragen. 
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Lekce 14_vlastnosti_01_slovní zásoba_TEST 

•  přímočarý, tupý .............................................................. 
•  zmatený, paf .............................................................. 
•  velká část .............................................................. 
•  nezkušený, nezralý .............................................................. 
•  neohrabanost .............................................................. 
•  u kormidla .............................................................. 
•  falešná informace .............................................................. 
•  vázaný, mířený .............................................................. 
•  ve vražedném tempu .............................................................. 
•  nedovřený .............................................................. 
•  nepřátelský .............................................................. 
•  zmatený, bezradný .............................................................. 
•  zpožděný .............................................................. 
•  káravý .............................................................. 
•  markýza .............................................................. 
•  znepokojený .............................................................. 
•  jízlivý, uštěpačný .............................................................. 
•  Vypadal docela v rozpacích. .............................................................. 
•  záchvat, nával .............................................................. 
•  zděšený, konsternovaný .............................................................. 
•  přesvědčivý, pádný .............................................................. 
•  zmatený .............................................................. 
•  flekatý .............................................................. 
•  v obraze .............................................................. 
•  údajně, domněle .............................................................. 
•  skvrnitý, s vadami .............................................................. 
•  drsný .............................................................. 
•  třebaže .............................................................. 
•  hojný, bohatý .............................................................. 
•  náruživě .............................................................. 
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Lekce 14_vlastnosti_01_slovní zásoba_KLÍČ 

•  přímočarý, tupý •  direkt 
•  zmatený, paf •  verwirrt 
•  velká část •  der größte Teil 
•  nezkušený, nezralý •  unerfahren 
•  neohrabanost •  Peinlichkeit 
•  u kormidla •  am Ruder 
•  falešná informace •  falsche Fährte 
•  vázaný, mířený •  auf dem Weg 
•  ve vražedném tempu •  Wahnsinnstempo 
•  nedovřený •  einen Spalt offen 
•  nepřátelský •  feindselig 
•  zmatený, bezradný •  verblüfft 
•  zpožděný •  verspätet 
•  káravý •  stichelnd 
•  markýza •  Markise 
•  znepokojený •  besorgt 
•  jízlivý, uštěpačný •  boshaft 
•  Vypadal docela v rozpacích. •  Er sah ziemlich verlegen aus. 
•  záchvat, nával •  Ausbruch 
•  zděšený, konsternovaný •  entsetzt 
•  přesvědčivý, pádný •  überzeugend 
•  zmatený •  verwirrt 
•  flekatý •  fleckig 
•  v obraze •  auf dem Laufenden 
•  údajně, domněle •  angeblich 
•  skvrnitý, s vadami •  mangelhaft 
•  drsný •  sehr maskulin 
•  třebaže •  wenn auch 
•  hojný, bohatý •  reichlich 
•  náruživě •  eifrig 
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Lekce 14_vlastnosti_01_procvičovací věty_přeložte_TEST 

•  Vypadal více ztracený a bezradný. .............................................................. 
•  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v 

práci. .............................................................. 
•  Pokuta byla stanovena na své původní- 

třebaže vysoké- hodnotě. .............................................................. 
•  Dveře byly nedovřené. .............................................................. 
•  Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík. .............................................................. 
•  nesvůj, v rozpacích. .............................................................. 
•  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal 

sebevraždu. .............................................................. 
•  Vypadal zděšeně. .............................................................. 
•  Měla v sobě krásu středního věku, na 

kterou se nezkušení mladí jen těší. .............................................................. 
•  Byl to zpožděný Halloweenský večírek. .............................................................. 
•  Zněl trochu zmateně. .............................................................. 
•  Je u kormidla už příliš dlouho. .............................................................. 
•  Začali módu barevných markýz. .............................................................. 
•  Zněl trochu zmateně. .............................................................. 
•  Mohu být upřímný? .............................................................. 
•  Měl spoustu času doladit své plány. .............................................................. 
•  Ignoroval jízlivý komentář. .............................................................. 
•  Promluvil nepřátelským způsobem. .............................................................. 
•  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je 

nějaká pravděpodobnost trapné situace .............................................................. 
•  Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty 

zuřivosti. .............................................................. 
•  Začínal se cítit znepokojeně. .............................................................. 
•  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo 

nevystřelil. .............................................................. 
•  Mířil domů. .............................................................. 
•  Byl chlapácký. .............................................................. 
•  Vždycky chce zůstat v obraze. .............................................................. 
•  Pracovali ve vražedném tempu. .............................................................. 
•  Jedl náruživě. .............................................................. 
•  Velká část sídla byla zanechána jeho ženě. .............................................................. 
•  To byl pro nás pádný důkaz. .............................................................. 
•  Na kůži měla fleky. .............................................................. 
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Lekce 14_vlastnosti_01_procvičovací věty_přeložte_KLÍČ 

•  Vypadal více ztracený a bezradný. •  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. 
•  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v 

práci. 
•  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen bei 

der Arbeit. 
•  Pokuta byla stanovena na své původní- 

třebaže vysoké- hodnotě. 
•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - wenn 

auch hohen - Betrag festgesetzt. 
•  Dveře byly nedovřené. •  Die Tür war einen Spalt offen. 
•  Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík. •  Er berücksichtige sein  Register. 
•  nesvůj, v rozpacích. •  verlegen 
•  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal 

sebevraždu. 
•  Das war in dem Zimmer, in dem er angeblich 

Selbstmord begangen hat. 
•  Vypadal zděšeně. •  Er sah entsetzt aus. 
•  Měla v sobě krásu středního věku, na 

kterou se nezkušení mladí jen těší. 
•  Sie besaß die Schönheit des mittleren Alters, 

auf die sich die unerfahrene Jugend nur so freut. 
•  Byl to zpožděný Halloweenský večírek. •  Es war eine verspätete Halloween-Party. 
•  Zněl trochu zmateně. •  Er klang ein wenig verwirrt. 
•  Je u kormidla už příliš dlouho. •  Er ist schon zu lange am Ruder. 

•  Začali módu barevných markýz. 
•  Sie haben den Trend für farbige Markisen 

gesetzt. 
•  Zněl trochu zmateně. •  Er klang ein wenig verwirrt. 
•  Mohu být upřímný? •  Darf ich ganz direkt sein? 

•  Měl spoustu času doladit své plány. 
•  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu 

präzisieren. 
•  Ignoroval jízlivý komentář. •  Er ignorierte den boshaften Kommentar. 
•  Promluvil nepřátelským způsobem. •  Er hat in einer feindseligen Weise gesprochen. 
•  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je 

nějaká pravděpodobnost trapné situace 
•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu 

Peinlichkeiten kommen könnte. 
•  Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty 

zuřivosti. 
•  Ihre Bemühungen wurden mit Wutausbrüchen 

quittiert. 
•  Začínal se cítit znepokojeně. •  Er begann, sich Sorgen zu machen. 
•  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo 

nevystřelil. 
•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine falsche 

Fährte gelockt wurde. 
•  Mířil domů. •  Er war auf dem Weg nach Hause. 
•  Byl chlapácký. •  Er war ein sehr maskuliner Mann. 
•  Vždycky chce zůstat v obraze. •  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. 
•  Pracovali ve vražedném tempu. •  Sie arbeiteten mit einem Wahnsinnstempo. 
•  Jedl náruživě. •  Er hat eifrig gegessen. 

•  Velká část sídla byla zanechána jeho ženě. 
•  Den größten Teil seines Vermögens hinterließ 

er seiner Frau. 
•  To byl pro nás pádný důkaz. •  Das war ein überzeugender Beweis für uns. 
•  Na kůži měla fleky. •  Ihre Haut war fleckig. 
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•  rušivý .............................................................. 
•  sklíčený .............................................................. 
•  odhodlaný .............................................................. 
•  Následuje vyjádření lítosti. .............................................................. 
•  zdecimovaný .............................................................. 
•  opilý pod obraz .............................................................. 
•  kritický, zásadní .............................................................. 
•  zchátralý .............................................................. 
•  puntičkářský .............................................................. 
•  způsobilý .............................................................. 
•  slabě, neprůbojně .............................................................. 
•  lačný, bažící .............................................................. 
•  okouzlující .............................................................. 
•  znepokojivý .............................................................. 
•  nepostižitelný, prchavý .............................................................. 
•  svévolně .............................................................. 
•  roztomilý, půvabný .............................................................. 
•  přehnaný, přemrštěný .............................................................. 
•  s ruměncem .............................................................. 
•  postrádající .............................................................. 
•  tlumený, matný .............................................................. 
•  oživující .............................................................. 
•  vlhký .............................................................. 
•  rozsah .............................................................. 
•  oklamat, ošálit .............................................................. 
•  stísněný, přeplněný .............................................................. 
•  svědomitý, pěčlivý .............................................................. 
•  dychtivý .............................................................. 
•  hrozný, zoufalý .............................................................. 
•  vzpurně .............................................................. 
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•  rušivý •  massiv 
•  sklíčený •  niedergeschlagen 
•  odhodlaný •  entschlossen 
•  Následuje vyjádření lítosti. •  Es folgt eine Erklärung der Reue. 
•  zdecimovaný •  dezimiert 
•  opilý pod obraz •  sturzbetrunken 
•  kritický, zásadní •  entscheidend 
•  zchátralý •  verfallen 
•  puntičkářský •  anspruchsvoll 
•  způsobilý •  berechtigt 
•  slabě, neprůbojně •  abgeschwächt 
•  lačný, bažící •  begehrt 
•  okouzlující •  schillernd 
•  znepokojivý •  abschreckend 
•  nepostižitelný, prchavý •  schwer fassbar 
•  svévolně •  absichtlich 
•  roztomilý, půvabný •  anmutig 
•  přehnaný, přemrštěný •  überhöht 
•  s ruměncem •  errötet 
•  postrádající •  ohne 
•  tlumený, matný •  vage 
•  oživující •  belebend 
•  vlhký •  feucht 
•  rozsah •  Umfang, Grad 
•  oklamat, ošálit •  verblenden 
•  stísněný, přeplněný •  beengt 
•  svědomitý, pečlivý •  fleißig 
•  dychtivý •  begierig 
•  hrozný, zoufalý •  schlimm 
•  vzpurně •  trotzig 
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•  Ten pocit je velmi nepostižitelný. .............................................................. 
•  Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala. .............................................................. 
•  Bude způsobilý k prominutí trestu za dva 

roky. .............................................................. 
•  Byl odhodlán nepustit. .............................................................. 
•  Měla velmi půvabné oči. .............................................................. 
•  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit 

přemrštěný poplatek za parkování. .............................................................. 
•  Přijel do zchátralé stodoly. .............................................................. 
•  Byl pečlivým dítětem. .............................................................. 
•  Místnost byla vlhká a zapařená. .............................................................. 
•  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné. .............................................................. 
•  Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství. .............................................................. 
•  Matně si pamatoval dlouhou cestu. .............................................................. 
•  kajícnost, lítost .............................................................. 
•  To udělalo celou scénu ještě nádhernější. .............................................................. 
•  To je nejžádanější místo ve firmě. .............................................................. 
•  Převratná síla technických inovací je 

neuvěřitelná. .............................................................. 
•  Vypadalo to, že se trochu červená. .............................................................. 
•  Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět. .............................................................. 
•  Zpráva zcela postrádala velká písmena. .............................................................. 
•  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy. .............................................................. 
•  Zoufale potřebovali. .............................................................. 
•  Vypadal sklíčeně .............................................................. 
•  Poznamenal jsem to trochu slabě. .............................................................. 
•  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou 

matkou. .............................................................. 
•  Ten moment je zásadní. .............................................................. 
•  Podíval se na ni vzpurně. .............................................................. 
•  Do určité míry je to pochopitelné. .............................................................. 
•  Místnost vypadala trochu stísněně. .............................................................. 
•  Vrátil se domů zpitý pod obraz. .............................................................. 
•  Svévolně zadržují informace. .............................................................. 
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•  Ten pocit je velmi nepostižitelný. •  Das Gefühl ist schwer fassbar. 
•  Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala. •  Er fand die Idee etwas abschreckend. 
•  Bude způsobilý k prominutí trestu za dva 

roky. 
•  In zwei Jahren ist er berechtigt auf Bewährung 

freizukommen. 
•  Byl odhodlán nepustit. •  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. 
•  Měla velmi půvabné oči. •  Sie hatte sehr anmutige Augen. 
•  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit 

přemrštěný poplatek za parkování. 
•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine 

überhöhte Parkgebühr zu zahlen. 
•  Přijel do zchátralé stodoly. •  Er kam zu einer verfallenen Scheune. 
•  Byl pečlivým dítětem. •  Er war ein fleißiges Kind. 
•  Místnost byla vlhká a zapařená. •  Der Raum war feucht und dampfig. 

•  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné. 
•  Nur die Verblendeten glauben, dass ein Sieg 

noch möglich ist. 
•  Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství. •  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. 
•  Matně si pamatoval dlouhou cestu. •  Er konnte sich vage an die lange Reise erinnern. 
•  kajícnost, lítost •  Reue 
•  To udělalo celou scénu ještě nádhernější. •  Das alles machte die Szene noch schillernder. 
•  To je nejžádanější místo ve firmě. •  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. 
•  Převratná síla technických inovací je 

neuvěřitelná. 
•  Die massive Kraft der technischen Innovation 

ist unglaublich. 
•  Vypadalo to, že se trochu červená. •  Sie sah ein wenig errötet aus. 

•  Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět. 
•  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf den 

Rückweg. 

•  Zpráva zcela postrádala velká písmena. 
•  Die Nachricht war komplett ohne 

Großbuchstaben. 

•  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy. 
•  Ich habe mein Bestes getan, um die belebende 

Wirkung des Kaffees aufzusaugen. 
•  Zoufale potřebovali. •  Sie waren in größter Not. 
•  Vypadal sklíčeně •  Er sah niedergeschlagen aus. 
•  Poznamenal jsem to trochu slabě. •  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt gesagt. 
•  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou 

matkou. 
•  Jemand, der von einer anspruchsvollen Mutter 

erzogen wurde. 
•  Ten moment je zásadní. •  Dieser Moment ist entscheidend. 
•  Podíval se na ni vzpurně. •  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. 
•  Do určité míry je to pochopitelné. •  Bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich. 
•  Místnost vypadala trochu stísněně. •  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. 
•  Vrátil se domů zpitý pod obraz. •  Er kam sturzbetrunken nach Hause. 
•  Svévolně zadržují informace. •  Sie halten absichtlich Informationen zurück. 
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•  nečinný .............................................................. 
•  vychrtlý .............................................................. 
•  neradostný .............................................................. 
•  otvírat si pusu na, odmlouvat .............................................................. 
•  netečný, lhostejný .............................................................. 
•  Vypadala mnohem křehčeji než minule. .............................................................. 
•  shovívavý .............................................................. 
•  škodolibý .............................................................. 
•  pohoršený .............................................................. 
•  úřadující .............................................................. 
•  skutečně, opravdu .............................................................. 
•  nesmazatelně .............................................................. 
•  nakřáplý .............................................................. 
•  rozhořčeně .............................................................. 
•  zatuchlý vzduch .............................................................. 
•  znepokojivý .............................................................. 
•  v těsné blízkosti .............................................................. 
•  pitomý, přihlouplý .............................................................. 
•  pořádný, značný .............................................................. 
•  chaotický, zmatený .............................................................. 
•  pochvalný, vřelý .............................................................. 
•  neustálý .............................................................. 
•  nevhodný .............................................................. 
•  povýšený, nadutý .............................................................. 
•  nepravděpodobný .............................................................. 
•  na vážno .............................................................. 
•  ve formě .............................................................. 
•  v závěsu .............................................................. 
•  viděno zpětně .............................................................. 
•  statečnost .............................................................. 
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•  nečinný •  faul 
•  vychrtlý •  hager 
•  neradostný •  grimmig 
•  otvírat si pusu na, odmlouvat •  frech sein 
•  netečný, lhostejný •  teilnahmslos 

•  Vypadala mnohem křehčeji než minule. 
•  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim letzten 

Mal. 
•  shovívavý •  nachsichtig 
•  škodolibý •  schadenfroh 
•  pohoršený •  entrüstet 
•  úřadující •  im Amt 
•  skutečně, opravdu •  wirklich 
•  nesmazatelně •  unauslöschlich 
•  nakřáplý •  heiser 
•  rozhořčeně •  entrüstet 
•  zatuchlý vzduch •  Mief 
•  znepokojivý •  ernst 
•  v těsné blízkosti •  im Kielwasser von jemandem 
•  pitomý, přihlouplý •  albern 
•  pořádný, značný •  ordentlich 
•  chaotický, zmatený •  planlos 
•  pochvalný, vřelý •  begeistert 
•  neustálý •  unaufhörlich 
•  nevhodný •  unpassend 
•  povýšený, nadutý •  überheblich 
•  nepravděpodobný •  unplausibel 
•  na vážno •  ernst 
•  ve formě •  gut in Form 
•  v závěsu •  im Schlepptau 
•  viděno zpětně •  im Nachhinein 
•  statečnost •  Tapferkeit 
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•  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho 

paměti. .............................................................. 
•  Ignoroval tu nevhodnou narážku. .............................................................. 
•  Kdy to začne na vážno? .............................................................. 
•  Nemám rád jeho povýšené způsoby. .............................................................. 
•  křehký .............................................................. 
•  Odpověděl poněkud naštvaně. .............................................................. 
•  Neustálé troubení aut mu připomínalo 

jeho domovské město. .............................................................. 
•  Sedl jsem si při shovívavém potlesku. .............................................................. 
•  Neustále o něm mluvil jako o flákavém 

kreténovi. .............................................................. 
•  Může se zdát trochu zmatená .............................................................. 
•  Opravdu doufali, že to takhle neskončí. .............................................................. 
•  Neotvírej si na mě hubu! .............................................................. 
•  Můj první dojem byl sýrový odér ve 

vzduchu. .............................................................. 
•  Je v dobré formě. .............................................................. 
•  Jeho hlas byl nakřáplý. .............................................................. 
•  Pohoršeně o tom přemýšlela. .............................................................. 
•  Snažil se vypadat znepokojeně. .............................................................. 
•  Viděno zpětně nebylo vše špatné. .............................................................. 
•  Za to zaplatíš tučný poplatek. .............................................................. 
•  Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná. .............................................................. 
•  Tento vývoj se může zdát zcela 

nepravděpodobný. .............................................................. 
•  Byl v úřadě na začátku devadesátých let. .............................................................. 
•  Nemůžeme vyhrát s dalším autem v 

závěsu. .............................................................. 
•  Díval se na nás s přihlouplým výrazem. .............................................................. 
•  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné 

emoce. .............................................................. 
•  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav. .............................................................. 
•  Vypadala ponuře jako vždycky. .............................................................. 
•  Byl vyznamenán za statečnost v boji. .............................................................. 
•  Pokračoval se škodolibým úsměvem. .............................................................. 
•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 

rozhodnutí. .............................................................. 
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•  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho 

paměti. 
•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in sein 

Gedächtnis eingebrannt. 
•  Ignoroval tu nevhodnou narážku. •  Er ignorierte die unpassende Anspielung. 
•  Kdy to začne na vážno? •  Wann wird es ernst? 
•  Nemám rád jeho povýšené způsoby. •  Ich mag seine überheblichen Manieren nicht. 
•  křehký •  zerbrechlich 
•  Odpověděl poněkud naštvaně. •  Er antwortete etwas entrüstet. 
•  Neustálé troubení aut mu připomínalo 

jeho domovské město. 
•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an seine 

Heimatstadt. 

•  Sedl jsem si při shovívavém potlesku. 
•  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall 

gesetzt. 
•  Neustále o něm mluvil jako o flákavém 

kreténovi. 
•  Er bezeichnete ihn immer wieder als faulen 

Sack. 
•  Může se zdát trochu zmatená •  Sie mag ein wenig planlos wirken. 

•  Opravdu doufali, že to takhle neskončí. 
•  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so 

enden würde. 
•  Neotvírej si na mě hubu! •  Sei nicht frech zu mir. 
•  Můj první dojem byl sýrový odér ve 

vzduchu. •  Mein erster Eindruck war der Mief von Käse. 
•  Je v dobré formě. •  Er ist gut in Form. 
•  Jeho hlas byl nakřáplý. •  Seine Stimme war heiser. 
•  Pohoršeně o tom přemýšlela. •  Sie dachte entrüstet darüber nach. 
•  Snažil se vypadat znepokojeně. •  Er versuchte, ernst auszusehen. 

•  Viděno zpětně nebylo vše špatné. 
•  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht so 

schlecht. 

•  Za to zaplatíš tučný poplatek. 
•  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen 

müssen. 

•  Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná. 
•  Sein zweiter Bericht wurde noch begeisterter 

aufgenommen. 
•  Tento vývoj se může zdát zcela 

nepravděpodobný. 
•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel 

erscheinen. 
•  Byl v úřadě na začátku devadesátých let. •  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. 
•  Nemůžeme vyhrát s dalším autem v 

závěsu. 
•  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau 

können wir nicht gewinnen. 
•  Díval se na nás s přihlouplým výrazem. •  Er sah uns mit einem albernen Blick an. 
•  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné 

emoce. •  Seine hageren Züge verrieten keine Gefühle. 

•  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav. 
•  Eine kleine Menschenmenge begann, in 

unserem Kielwasser zu segeln. 
•  Vypadala ponuře jako vždycky. •  Sie sah so grimmig aus wie immer. 

•  Byl vyznamenán za statečnost v boji. 
•  Er wurde für seine Tapferkeit in der Schlacht 

ausgezeichnet. 
•  Pokračoval se škodolibým úsměvem. •  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er fort. 
•  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 

rozhodnutí. 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil 

verkündete. 
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•  hluboký .............................................................. 
•  netečný .............................................................. 
•  nehmatatelný .............................................................. 
•  bez energie, malátný .............................................................. 
•  žalostný, katastrofální .............................................................. 
•  odhodlaný .............................................................. 
•  vždy, pořád .............................................................. 
•  zákeřný .............................................................. 
•  nevděčný, nezáviděníhodný .............................................................. 
•  patetický, sentimentální .............................................................. 
•  mírný, shovívavý .............................................................. 
•  tíživý, zavazující. .............................................................. 
•  namíchnutý, dotčený .............................................................. 
•  cinknutý, zmanipulovaný .............................................................. 
•  obtěžkaný, naložený .............................................................. 
•  předstíraný .............................................................. 
•  odhodlaně, mužně .............................................................. 
•  zatuchlý .............................................................. 
•  obyčejný, nudný .............................................................. 
•  zkoumavý .............................................................. 
•  tváří k zemi .............................................................. 
•  upjatý, škrobený .............................................................. 
•  nateklý .............................................................. 
•  drobounký, malý .............................................................. 
•  zasvěcený .............................................................. 
•  Ručička hodin tikala neodvratně k 

jedenácté. .............................................................. 
•  slušná, nemalá suma .............................................................. 
•  náchylný .............................................................. 
•  špatně od žaludku .............................................................. 
•  důmyslnost .............................................................. 
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•  hluboký •  tiefgreifend 
•  netečný •  unempfänglich 
•  nehmatatelný •  immateriell 
•  bez energie, malátný •  lustlos 
•  žalostný, katastrofální •  dürftig 
•  odhodlaný •  entschlossen 
•  vždy, pořád •  ausnahmslos 
•  zákeřný •  heimtückisch 
•  nevděčný, nezáviděníhodný •  undankbar 
•  patetický, sentimentální •  rührselig 
•  mírný, shovívavý •  mild 
•  tíživý, zavazující. •  lästig 
•  namíchnutý, dotčený •  angefressen 
•  cinknutý, zmanipulovaný •  manipuliert 
•  obtěžkaný, naložený •  beladen 
•  předstíraný •  vorgetäuscht 
•  odhodlaně, mužně •  tapfer 
•  zatuchlý •  muffig 
•  obyčejný, nudný •  banal 
•  zkoumavý •  versöhnlich 
•  tváří k zemi •  am Boden liegend 
•  upjatý, škrobený •  spröde 
•  nateklý •  geschwollen 
•  drobounký, malý •  mickrig 
•  zasvěcený •  eingeweiht 
•  Ručička hodin tikala neodvratně k 

jedenácté. 
•  Der Zeiger der Uhr tickte unaufhaltsam auf die 

Elf zu. 
•  slušná, nemalá suma •  eine stolze Summe 
•  náchylný •  anfällig 
•  špatně od žaludku •  mulmig 
•  důmyslnost •  Einfallsreichtum 
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•  Zase se zdála namíchnutá. .............................................................. 
•  Mužně přemáhal pláč. .............................................................. 
•  Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla. .............................................................. 
•  Hra nebyla vůbec cinknutá. .............................................................. 
•  Naplánoval ten zločin dovedně a 

důmyslně. .............................................................. 
•  Její pleť byla nateklá .............................................................. 
•  Slyšel jsem, jak škrobený hlas odpověděl: 

"U telefonu". .............................................................. 
•  Měl pověst zákeřného hráče. .............................................................. 
•  nezadržitelně .............................................................. 
•  Byl odhodlán nepustit. .............................................................. 
•  Nechci vás nudit banální konverzací. .............................................................. 
•  Řekl, že doporučí mírný trest. .............................................................. 
•  Snažil se nemyslet na tristní stav svého 

bankovního konta. .............................................................. 
•  Cítím se trochu bez energie. .............................................................. 
•  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice. .............................................................. 
•  Je mi nějak špatně od žaludku. .............................................................. 
•  Šel k jeho tělu, které leželo tváří dolů. .............................................................. 
•  Vstoupil do zatuchlého starého obchodu. .............................................................. 
•  Upadl do melancholického ticha. .............................................................. 
•  Je to jen malá brigáda. .............................................................. 
•  Je netečný k jakýmkoli návrhům. .............................................................. 
•  Její nové zodpovědnosti byly náročné. .............................................................. 
•  Neomylně vyhrával. .............................................................. 
•  Dotkl se čela v předstíraném pozdravu. .............................................................. 
•  Povrch je náchylný na praskliny. .............................................................. 
•  Bylo to koupeno za slušnou sumu. .............................................................. 
•  Musíš vzít v úvahu i nehmotné aspekty. .............................................................. 
•  Je zasvěcený do našeho malého tajemství. .............................................................. 
•  Zkoumavě se na to podíval. .............................................................. 
•  Jejich vliv bývá často hluboký. .............................................................. 
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•  Zase se zdála namíchnutá. •  Sie schien wieder angefressen zu sein. 
•  Mužně přemáhal pláč. •  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. 
•  Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla. •  Die Tische waren mit Essen beladen. 
•  Hra nebyla vůbec cinknutá. •  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. 
•  Naplánoval ten zločin dovedně a 

důmyslně. 
•  Er hat das Verbrechen mit Geschick und 

Einfallsreichtum geplant. 
•  Její pleť byla nateklá •  Ihre Haut war geschwollen. 
•  Slyšel jsem jak škrobený hlas odpověděl: 

"U telefonu". 
•  Ich hörte eine spröde Stimme, die antwortete: 

Am Apparat. 

•  Měl pověst zákeřného hráče. 
•  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer Spieler zu 

sein. 
•  nezadržitelně •  unaufhaltsam 
•  Byl odhodlán nepustit. •  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. 

•  Nechci vás nudit banální konverzací. 
•  Ich will Sie nicht mit einem banalen Gespräch 

langweilen. 

•  Řekl, že doporučí mírný trest. 
•  Er sagte, er würde eine mildere Strafe 

empfehlen. 
•  Snažil se nemyslet na tristní stav svého 

bankovního konta. 
•  Er versuchte, nicht an den dürftigen Zustand 

seines Bankkontos zu denken. 
•  Cítím se trochu bez energie. •  Ich fühle mich ein wenig lustlos. 
•  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice. •  Du bringst mich in eine undankbare Lage. 
•  Je mi nějak špatně od žaludku. •  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. 

•  Šel k jeho tělu, které leželo tváří dolů. 
•  Er ging zu seinem am Boden liegenden Körper 

hinüber. 
•  Vstoupil do zatuchlého starého obchodu. •  Er betrat den muffigen alten Laden. 
•  Upadl do melancholického ticha. •  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. 
•  Je to jen malá brigáda. •  Es ist nur eine mickrige Brigade. 
•  Je netečný k jakýmkoli návrhům. •  Er ist unempfänglich für jegliche Vorschläge. 
•  Její nové zodpovědnosti byly náročné. •  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. 
•  Neomylně vyhrával. •  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. 

•  Dotkl se čela v předstíraném pozdravu. 
•  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß an 

die Stirn gefasst. 
•  Povrch je náchylný na praskliny. •  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. 
•  Bylo to koupeno za slušnou sumu. •  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. 

•  Musíš vzít v úvahu i nehmotné aspekty. 
•  Du musst einige immaterielle Dinge 

berücksichtigen. 
•  Je zasvěcený do našeho malého tajemství. •  Er ist in unser kleines Geheimnis eingeweiht. 
•  Zkoumavě se na to podíval. •  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. 
•  Jejich vliv bývá často hluboký. •  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. 
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Er ist ein Bürger, der die Gesetze 
befolgt. 

fliehen 
Es ist ihm mehrmals gelungen zu 

fliehen. 

verärgern 
Er wollte auf keinen Fall jemanden 

verärgern, der vielleicht 
vorbeikommen würde. 

schlendern 

Er schlenderte langsam zwei 
Blöcke weiter Richtung Westen. 

sich einsetzen 
Das Projekt wird so lange in der 

Schwebe bleiben, solange wir uns 
dafür nicht einsetzen. 

verblüffen 
Er war von der falschen 
Anschuldigung verblüfft. 

im Knast sitzen 

Tu das nie jemandem an, der im 
Knast sitzt. stürmen Sie stürmten in mein Büro. 

sich sonnen 
Er signierte jedes Buch und sonnte 

sich im Glanz seiner 
bewundernden Fans. 

dafür sein 

Ich war dafür, noch vor Ablauf der 
Frist zu gehen. 

auf dem Spiel stehen Sein Ruf steht auf dem Spiel. 

völlig falsch liegen Sie lagen völlig falsch. strahlen 
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Několikrát se mu podařilo 
uniknout. 

utéct z vězení, uniknout Je občanem, který ctí zákon. 

šourat se, jít pomalu 
Určitě si nechtěl znepřátelit 
nikoho, kdo by mohl přijít. 

znepřátelit si 

Projekt zůstane zastaven, pokud 
kolem něj nebudeme stále běhat. otravovat, prudit 

Pomalu se odšoural ještě dva 
bloky západně. 

zavřít do vězení 
Byl omráčen kvůli tomu falešnému 

obvinění. 
vyvést z míry 

Vpadli do mé kanceláře. vtrhnout 
Tohle nikdy nědelej tomu, kdo 

sedí. 

být plně pro 
Podepisoval každou knihu a přímo 
se vyžíval v záři svých obdivujících 

fanoušků. 
slunit se, vyhřívat 

Jeho pověst je v sázce. být v sázce 
Byl jsem plně pro to odjet před 

termínem. 

zářit radostí Byli úplně vedle. být úplně vedle 
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Ihre Augen haben gestrahlt. aushalten Du musst es mit mir aushalten. 

alles übertreffen Dieser Ort hat alles übertroffen. die Erwartungen übertreffen 

Mal sehen, ob ich die Erwartungen 
übertreffen kann. missgönnen 

Nicht, dass Paul seinem älteren 
Bruder das Geld missgönnen 

würde. 

verblüffen 
Das Ziel verblüffte sowohl seine 
eigene Mannschaft als auch den 

Gegner. 
aufsteigen 

Aus dem Schiff stieg Rauch und 
Feuer auf. 

verleihen 
Dieses Talent wird ohne Rücksicht 

auf Geburt, Erziehung oder 
Bildung verliehen. 

abwarten Wir müssen nur noch abwarten. ins Gras beißen 

Noch einer beißt ins Gras. dröhnen Die Hörner dröhnten. 

herausposaunen 
Die Sender haben nur eine 
Warnung herausposaunt. 

ausbluten 
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Jen mě snes. Měj se mnou 
trpělivost. 

snést Jejich oči zářily. 

vyhrát i přes malou šanci Tohle místo překonalo všechno. překonat všechno 

Ne že by Paul nepřál staršímu 
bratru ty peníze. upírat, nepřát 

Zkusme, jestli vyhraju navzdory 
malé šanci na výhru 

valit se, vyvalit se 
Ten cíl okouzlil jeho tým stejně 

jako opozici. 
okouzlit 

Tento dar se udílí bez ohledu na 
narození, výchovu nebo vzdělání. 

udělit Z lodi se valil dým a oheň. 

sušit hubu Vše co musíme dělat je čekat. dlít, prodlévat 

Houkačky troubily. řvát Další skončil. Další suší hubu. 

vykrvácet, vyssát 
Stanice jednoduše vysílaly varovný 

signál. 
bečet, mečet 
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Du hast mich ausbluten lassen. verderben Verdirb das nicht wieder! 

die Wahrheit verraten 
Er hat die Wahrheit verraten, ohne 

nachzudenken. 
Gutes versprechen 

Das versprach nichts Gutes für sie. langweilen 
Er hat uns nicht mit Details 

gelangweilt. 

durchstehen 
Sollte er sich aus dem Staub 

machen oder es einfach 
durchstehen? 

gegen den Strom schwimmen 

Er ist immer gegen den Strom 
geschwommen. 

sich zusammenreißen 
Er musste sich zusammenreißen 

und härter arbeiten. 

nachgeben 
Sie hat sich geweigert 

nachzugeben. stoßen auf 

Ich bin noch nicht auf das richtige 
Mädchen gestoßen. 

das Kriegsbeil begraben 
Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu 

begraben. 

sich einmischen 
Danke, dass ich mich in euer Date 

einmischen durfte. 
schallen 
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Nezpackej to zase. zpackat 
Přivedl jsi mě na kraj sil. Úplně jsi 

mě vyssál. 

věštit, předzvěst 
Vyrazil to ze sebe, aniž by moc 

přemýšlel. 
vyrazit ze sebe 

Nenudil nás detaily. nudit Nevypadalo to pro ně dobře. 

vymykat se normálu 
Měl do toho jít, nebo dělat, že se 

nic neděje? 
dělat jakoby nic 

Potřeboval se do toho pustit a 
pracovat tvrději. 

začít makat Vždy se vymykal normálu. 

potkat někoho Odmítla ustoupit. ustoupit 

To je způsob, jakým se usmiřuje. pohřbít (válečnou) sekeru Ještě jsem nepotkal tu pravou. 

chechtat se 
Díky, že jste mě nechali dělat 

křena na vaší schůzce. 
plést se do 
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Sein Lachen schallte über die 
Straße. 

abluchsen 
Er musste ihm noch einen Fünfer 

abluchsen. 

sich überschlagen 
Das Auto überschlug sich in der 

Luft, bevor es in Flammen aufging. 
Buhrufe 

Auf diese Bemerkung folgten Jubel 
und Buhrufe. aufholen Der Rest der Welt holt bald auf. 

schweigen Manche Leute schweigen einfach. klang 

Unsere Füße klapperten laut und 
ließen die alte Brücke erzittern. 

rattern 
Wir fuhren unter einem 

ratternden Zug hindurch. 

sich holen 
Das Geld, das er zusätzlich für die 
Miete ausgab, holte er sich durch 

die Busfahrt zurück. 
zusammenbeißen 

Sie biss die Zähne zusammen und 
sagte nichts. 

zusammenhalten 
Lasst uns zusammenhalten, wie 

die Jahre vergehen. 

anstoßen 
Wir stießen mit den Biergläsern 

an. 
die Uhr stechen 
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Musel na něm vyloudit další pětku. vyloudit Jeho chechot byl slyšet přes cestu. 

pískot, hvízdání 
Auto se otočilo ve vzduchu 
předtím, než začalo hořet. 

skutálet se 

Zbytek světa brzy srovná krok. dostihnout, srovnat krok 
Pískot a jásot doprovázel tuto 

poznámku. 

zvonit, znít Někteří lidé prostě zmlknou. sklapnout, zmlknout 

Prošli jsme pod rachotícím vlakem. klapat, rachotit 
Naše nohly hlasitě zvonily a 

otřásaly starým mostem. 

zatnout, sevřít 
Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, 

ušetřil na cestovném. dráp, vydrápnout 

Držme při sobě, jak roky poplynou. lepit se, přiléhat, lnout Zatla zuby a neřekla nic. 

píchnout si příchod Ťukli jsme si pivními sklenicemi. ťuknout si 
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Sie erwarteten, dass er um zehn 
die Uhr sticht. 

entlocken 
Er versuchte ihr die Bilder zu 

entlocken. 

schief legen     
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Pořád z ní mámil obrazy. vymámit, vyloudit 
Očekávali, že si píchne do deseti 

hodin. 

    vztyčit 
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Der Mann legte den Kopf schief. verpatzen 
Nachdem ich das Interview 

verpatzt hatte,... 

festschreiben 
Sie wollten das Geheimnis der 
Teameffizienz festschreiben. kämmen 

Wie ich sehe, kämmst du dein 
Haar. Sie durchkämmten ihre 
Daten, um etwas zu finden. 

stoßen auf 
Sie stießen immer wieder auf 

Untersuchungen von Psychologen 
und Soziologen. 

dulden, tolerieren Ich werde das nicht dulden. sich anvertrauen 

Er vertraut sich mir für gewöhnlich 
nicht an. sich beschränken 

Bitte beschränken Sie sich auf die 
Beantwortung der Fragen. 

hervorrufen 
Das kann seltsame Bilder 

hervorrufen. 
in Erwägung ziehen 

Wenn er das wirklich in Erwägung 
zieht, muss er verrückt sein. 

widersprechen 
Alles, was er tut, widerspricht 

dem, was wir vereinbart haben. 

gurren 
Wunderschön, gurrte das 

Mädchen am Telefon. um die Ohren haben 
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Poté, co jsem zpackal ten 
pohovor… 

zpackat, zmrvit Muž vztyčil hlavu. 

česat 
Chtěli ustanovit tajemství 

efektivnosti týmu. 
stanovit, kodifikovat 

Stále naráželi na výzkum 
psychologů a sociologů. narazit na 

Dívám se jak si češeš vlasy. 
Pročesávali data, hledajíc znamení. 

svěřit se, důvěřovat To nebudu tolerovat. trpět, tolerovat 

Prosím omezte se na odpovídání 
na otázky 

omezit Obvykle mi příliš nedůvěřuje. 

přemýšlet o, zvažovat To může vyvolat zvláštní obrázky. vykouzlit, přivolat 

Vše co dělá je proti tomu, co jsme 
si odsouhlasili. 

být proti, protiřečit 
Pokud o tom vážně uvažuje, musí 

být šílený. 

zvládnout, vypořádat se Skvělé, zavrkala dívka v telefonu. vrkat 
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Du hast schon genug um die 
Ohren. 

bestätigen 
Sie werden diesen Beweis 
zweifelsohne bestätigen. 

begehren Warum ist es so begehrt? knarren 

Als sie die Holzstufen hinaufstieg, 
knarrten die Bretter. zucken Hör auf zu zucken! 

häkeln Wir häkeln sehr viel. auftauchen 

Ich habe versucht, an alles zu 
denken, was im letzten Moment 

auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

zerknittert 
Er holte einen zerknitterten 

Umschlag aus seiner Gesäßtasche. 

knirschen 
Aus der Küche kam ein 
knirschendes Geräusch. tupfen 

Schließlich tupfte er sich das 
Gesicht mit einem Handtuch ab. 

spielen mit Er fing an, mit der Idee zu spielen. 

dämpfen 
Es gab nur noch wenig zu tun, 

außer die Glut zu dämpfen. 
sausen 
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Bezpochyby budou ověřovat ten 
důkaz 

ověřit Máš toho sám dost. 

skřípat, vrzat Proč je to tak žádané? prahnout po, dychtit 

Přestaň se ošívat. cuknout sebou, ošívat se 
Jak stoupala po dřevěných 
schodech, desky zavrzaly. 

nečekaně se objevit Hodně háčkujeme. háčkovat 

Vyndal zmačkanou obálku ze zadní 
kapsy. 

zmačkat, zmuchlat 
Snažil jsem se přijít na to, co by se 
mohlo objevit na posední chvíli a 

odchýlit nás od plánu. 

poplácat Z kuchyně bylo slyšet křupání. křupat 

Začal koketovat s tou myšlenkou. koketovat s čím Nakonec si vysušil tvář ručníkem. 

uhánět 
Už nebylo moc na práci krom 

udusit poslední uhlíky. 
zchladit 
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Der Schlitten sauste durch den 
Schnee. 

ans Tageslicht kommen Die Wahrheit kam ans Tageslicht. 

übergehen 
Er hat versucht, die Gehässigkeit 

zu übergehen. 
entbehren 

Das entbehrt jeder Logik. aus dem Konzept bringen 

Ich habe versucht, an alles zu 
denken, was im letzten Moment 

auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

verschlingen 
Er sah aus wie eine Python, die 

bereit ist, ein Lamm zu 
verschlingen. 

ausräumen, vertreiben 

Die letzten Zweifel müssen 
ausgeräumt worden sein. 

vortäuschen Du warst nie gut im Vortäuschen. 

ausweichen Er wich der Frage aus. überschütten 

Ich habe mich mit Sand 
überschüttet. 

lindern 
Er hoffte, das könnte den Schmerz 

lindern. 

hereinlegen 
Er merkte, dass er hereingelegt 

worden war. 
schwinden 
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Pravda vyšla najevo. úsvit, vyjít na povrch Saně uháněly sněhem. 

vzdorovat, vymykat se Snažil se ignorovat tu narážku. odchýlit, změnit směr 

Snažil jsem se přijít na to, co by se 
mohlo objevit na posední chvíli a 

odchýlit nás od plánu. 
vykolejit To se vymyká logice. 

rozptýlit 
Vypadal jako hroznýš připravený 

spolknout jehně. 
sežrat, pohltit 

Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání. předstírat 
Jakékoli zbylé pochyby musely být 

rozptýleny. 

ponořit, uhasit Vyhnul se té otázce. vyhnout se 

Doufal, že by to mohlo zmírnit 
bolest. 

zmírnit Zabořil jsem se do písku. 

ztenčovat se Uvědomil si, že byl napálen. napálit 
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Als das Vermögen schwand ... belauschen 
Sie wollen nicht, dass jemand ihre 

privaten Gespräche belauscht. 

vergehen 
Nachdem eine angemessene Zeit 

vergangen war, traten sie ihre 
Reise an. 

sich begeben 

Die Firma hat sich auf unzählige 
Wege begeben. ermutigen Die Aufforderung hat sie ermutigt. 

sich ergeben 
Es gibt einige Fähigkeiten, die sich 
aus der Zusammenarbeit ergeben. 

herauslocken 

Er ließ sich nur widerwillig 
herauslocken. 

verzaubern 
Sie schenkte ihm das schüchterne 
Lächeln, das ihn bei ihrer ersten 
Begegnung so verzaubert hatte. 

übertreiben 
Er hat seine Position und den 

Umfang der Geschäfte, an denen 
er arbeitete, leicht übertrieben. 

sich hervortun 

Einige Teams haben sich 
hervorgetan, andere sind 

zurückgeblieben. 
sich anstrengen 

Er wusste, wie man sich um sich 
selbst kümmert, ohne sich groß 

anstrengen zu müssen. 

zurückbleiben 
Einige Teams haben sich 
hervorgetan, andere sind 

zurückgeblieben. 
auf etwas reinfallen 
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Nechtějí, aby někdo 
odposlouchával jejich konverzaci. 

odposlouchávat Jak se jeho jmění ztenčovalo ... 

dát se do, nalodit se 
Poté, co uběhl rozumný čas, vydali 

se na cestu. 
uplynout, uběhnout 

Ten požadavek ji povzbudil. povzbudit 
Společnost se vydávala na 

nekonečné výpravy. 

vylákat 
Existují určité schopnosti, které 

vznikají při spolupráci. 
vynořit se 

Plaše se na něj usmívala stejně 
jako poprvé, kdy jej to uvedlo do 

tranzu. 
uvést do tranzu Nechtěl se nechat vylákat. 

vyniknout, dařit se skvěle 
Mírně přeháněl o své pozici a o 

velikosti obchodů, na nichž 
pracoval. 

přehánět 

Věděl, jak se o sebe postarat, bez 
nutnosti vyvíjet velké úsilí. 

vyvíjet 
Některým týmům se dařilo a jiné 

odpadávaly. 

skočit na něco 
Některým týmům od dařilo a jiné 

odpadávaly. 
odpadávat 
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Du fällst doch nicht auf diesen 
Spruch rein, oder? 

sich fügen Die Dinge begannen sich zu fügen. 

begreifen     

      

      

      

      

      

      

   



 317 

Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba a věty_5 

Věci do sebe začínaly zapadat. zapadat Nechystáš se na to skočit, že? 

    přijít na kloub 
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Ich lag wach und versuchte, es zu 
begreifen. 

abholen 
Kannst du mich am Flughafen 

abholen? 

herausfinden 
Sie bemühten sich darum, 
herauszufinden, was sie so 

erfolgreich machte. 
die Lücke füllen 

Wir haben gerade die Lücke 
gefüllt. 

ausnehmen 
Und wir lassen zu, dass sie uns 

weiter ausnehmen? 

wegschnipsen 
Sie schnipste mich weg, als wäre 

ich eine lästige Fliege. 
zappen 

Ich zappte durchs 
Fernsehprogramm und entschied 

mich für eine Debatte. 
Affäre 

Er hatte eine Affäre mit seiner 
Sekretärin. 

schwirren 
Die Kunden schwirrten im 
Speisesaal rein und raus. 

rauschen 

Er rauschte aus dem Büro ohne 
ein weiteres Wort. 

Schnörkel 
Er unterschrieb das Dokument mit 

einem Schnörkel. 

verzichten 
Ich wäre niemals bereit, auf meine 

Rente zu verzichten. aufgeben 
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Můžeš mě vyzvednout na letišti? vyzvednout 
Byl jsem vzhůru a pokoušel se 

tomu přijít na kloub. 

zaplnit mezeru 
Snažili se přijít na to, co jim 

přineslo úspěch. 
přijít na něco 

Necháme je, aby nás dál 
oškubávali? oškubat, oholit Jen jsme zaplnili mezeru. 

přepínat 
Odehnala mně, jako bych byl 

nějaká obtížná moucha. 
odmávnout, odehnat 

Měl poměr se svou sekretářkou. mít poměr 
Zapnul jsem televizi a rozhodl se 

pro sledování debaty. 

mašírovat 
Zákazníci chodili sem a tam z a do 

obývacího pokoje. poletovat, pendlovat 

Podepsal dokument s kudrlinkou. kvést, prosperovat, kudrlinka 
Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl 

slovo. 

opustit 
Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát 

se své penze. 
vzdát se čeho, zříci se 
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Sie hat es schon bereut, es 
aufgegeben zu haben. 

verprassen 
Ich frage mich, wie du es geschafft 

hast, dein Vermögen zu 
verprassen. 

Fuß fassen 
Das Unternehmen versuchte, in 

Europa Fuß zu fassen. 
anstarren 

Wir haben sie alle angestarrt. bekommen 
Warum soll er den ganzen 

Verdienst bekommen? 

versammeln 
Sie haben die Besten und Klügsten 

versammelt. 
eingestellt auf 

Wir haben uns auf unpopuläre 
Vorsichtsmaßnahmen eingestellt. 

gefeuert werden 
Vielleicht wäre ich am Telefon 

gefeuert worden. 

auf den Punkt kommen 
Lass das Geschwafel und komm 

auf den Punkt. verloren gehen 

Vielleicht ist die Information 
verloren gegangen, als sie ihr 

Computersystem geändert haben. 
kichern 

Er kicherte wie verrückt über eine 
Website. 

die Rettungsleine reichen 
Du reichst diesem Gauner doch 

nicht etwa die Rettungsleine, 
oder? 

jemandem etwas geben 
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Rád bych věděl, jak se ti povedlo 
promrhat tvůj majetek. 

promrhat Už litovala toho, že to opustila. 

zírat, čumět 
Firma se pokoušela najít pevný 

bod v Evropě. 
získat opěrný bod 

Proč by měl získat všechny 
zásluhy? získat, sbírat Všichni jsme na ni zírali. 

přitahovaný k 
Shromáždili ty nejlepší a 

nejbystřejší. 
shromáždit 

Možná jsem měl dostat padáka 
přes telefon. 

dostat padáka 
Byli jsme směrováni k 

nepopulárním opatřením. 

ztratit se Přestaň žvanit a přejdi k věci. přejít k věci 

Hloupě se hihňal na webovou 
stránku. 

hihňat se 
Možná se info ztratilo, když měnili 

počítačový systém. 

nechat někomu něco 
Nechystáš se dát tomu křivákovi 

šanci, že? 
dát někomu šanci 
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Ich musste ihm das geben. sich hämisch freuen 
Er drehte sich um, um sich 

hämisch zu freuen. 

den Bach runtergehen 
Erst um sechs Uhr ging alles den 

Bach runter. 
pleite gehen 

Kurz darauf gingen sie pleite. in die Luft gehen 
Solche Gebäude gehen oft wie ein 

Pulverfass in die Luft. 

sich von selbst verstehen Das versteht sich von selbst. hänseln 

Warum hänselst du ihn? aufspießen 
Er sah aus wie ein Stier, der einen 

Matador aufspießen will. 

stöhnen 
Bevor du stöhnst, erzähle ich dir 

eine gute Nachricht. brummen 

Ich bin dazwischen gegangen, 
bevor sie irgendeinen Spruch 

brummen konnte. 
meckern 

Wenn du am Leben knabberst, 
solltest du nicht meckern, sondern 

pfeifen. 

ausnehmen 
Er begann einen Artikel darüber zu 

lesen, wie man Elche ausnimmt. 
feiern 
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Otočil se, aby si to škodolibě 
vychutnal. 

škodolibě vychutnat To se mu muselo nechat. 

krachovat Věci se začaly kazit až v šest. jít špatně 

Takové budovy hořívají jako 
krabička zápalek. shořet Brzy poté zkrachovali. 

provokovat, popichovat To se rozumí samossebou. rozumět se samossebou 

Vypadal jako býk, který se chystá 
probodnout matadora. 

probodnout rohy Proč ho popichuješ? 

zavrčet 
Než začneš pindat, řeknu ti dobrou 

zprávu. pindat, úpět 

Když žvýkáš životní chrupavku, 
nereptej, zapískej si. 

reptat 
Zasáhl jsem, než mohla zvrčet 

nějaký posměšek. 

oslavovat, vychvalovat 
Začal číst článek o tom, jak 

vyvrhnout losa. 
vyvrhnout 
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Das Bauwerk wurde als Teil eines 
wichtigen Projekts gefeiert. 

verkünden 
Er war teilnahmslos, als der 

Richter das Urteil verkündete. 

sich sehnen nach 
Er sehnte sich nicht nach dem 

weltoffenen Leben in New York. 
sich zunutze machen 

Sie machten sich die Macht der 
Vielfalt zunutze. beschleunigen 

Sie hatten nicht den Mumm, seine 
Abreise zu beschleunigen. 

Ansehen haben 
Das Leben in Berlin hatte nicht das 
gleiche Ansehen wie das Leben in 

Paris. 
ein Händchen haben für 

Er hat ein Händchen dafür, 
Menschen zusammenzubringen. 

eine Schwäche haben 
Er hat immer eine Schwäche für 

seine Tochter gehabt. 

überhäufen 
Es wird nicht nötig sein, ihn mit 
noch mehr Lob zu überhäufen. versehen mit 

Der Bericht war vage und mit 
vielen Wenn und Aber versehen. 

den Rat befolgen 
Alle Kunden, die seinen Rat 

befolgten, verließen sein Büro mit 
einem besseren Ergebnis. 

andeuten 
Wann können wir mit dem 

rechnen, was du gestern Abend 
angedeutet hast? 

hinhalten 
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Vypadal lhostejně, když soudce 
pronášel rozhodnutí. 

vydat, předat 
Stavba byla vychvalována jako 
součást významného projektu. 

využívat čeho, dát do postroje, 
zkrotit 

Nedychtil po kosmopolitním životě 
v New Yorku. 

dychtit, prahnout po 

Neměli koule na to, aby uspíšili 
jeho odjezd. uspíšit Využili sílu jinakosti. 

mít talent pro 
Žít v Berlíně nemělo stejnou 

prestiž jako žít v Paříži. 
prestiž 

Vždycky měl slabost pro svoji 
dceru. 

mít slabost 
Má talent pro to dávat lidi 

dohromady. 

vytáčet se, kličkovat Nebude nutné sbírat další pocty. hromada, kupit 

Pokud se řídili jeho radou, všichni 
jeho klienti opouštěli jeho 

kancelář v lepší situaci. 
řídit se radou 

Zpráva byla vágní a plná "jestli" a 
"ale". 

natáhnout 
Kdy můžeme očekávat, co jsi včera 

večer naznačil? 
udělat narážku 

   



 326 

Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba a věty_5 

Ich habe meine Hand hingehalten. verfeinern 
Er nutzte die Fähigkeiten, die er in 

seinem früheren Job verfeinert 
hatte. 

schweben     
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Využíval dovednosti, kterých nabyl 
v předchozí práci. 

štvát, lovit, dosáhnout Natáhl jsem ruku. 

    vznášet se 
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Eine schwarze Rauchwolke 
schwebte über der Baustelle. 

schleifen 
Ich muss ihn die Treppe 

hochschleifen. 

drängen Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. bestrafen 

Sie sah schuldbewusst aus, als sie 
darauf wartete, bestraft zu 

werden. 
kneifen Ich hätte fast gekniffen. 

läuten Die Uhr begann zu läuten. meißeln 

Sie hatte ziemlich scharfe 
Gesichtszüge. glucksen 

Er gluckste vor Freude, als er die 
Nachricht hörte. 

Anreiz 
Das ist der stärkste Anreiz in jeder 

Wirtschaft. 
tippen 

Er tippte mit seinem Finger auf die 
Karte. 

reißen 
Die Kraft des Rückstoßes der 
Waffe reißt sie oft aus dem 

Haltegriff des Opfers. 

anrempeln 
Ich wurde von einer Frau in der 

Menge angerempelt. im Auge behalten 
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Musel jsem to vláčet do schodů. nést, vláčet 
Sloup černého kouře se vznášel 

nad spáleništěm. 

potrestat Vystrčila ho ze dveří. vystrčit 

Málem jsem z toho vycouval. vycouvat z 
Vypadala provinile když čekala na 

trest. 

dláto, vytesat Hodiny začaly odbíjet. odbíjet 

Šťastně se zachechtal, když slyšel 
tu zprávu. 

chechtat se Měla takové řezané rysy. 

bodnout 
To je nejmocnější pobídka v každé 

ekonomice. popud, stimul 

Síla zpětného rázu pistole ji často 
vytrhne z ruky oběti. 

škubnout, trhnout Zabodl do mapy prst. 

občas se podívat Nějaká žena v davu do mě vrazila. strkat se, tlačit se 
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Er konnte sie immer noch im Auge 
behalten. 

eingeben 
Sie gab etwas in das System der 

Maschine ein. 

einen Job an Land ziehen 
Er hat seinen ersten Job als 

Buchhalter an Land gezogen. 
verfallen 

Er verfiel in ein mürrisches 
Schweigen. sich festklammern 

Ich musste mich nur 
festklammern. 

verschenken 
Er hat die geplünderten Schätze 

der Stadt verschenkt. 
in einem acht mal vier Meter 

großen Raum wohnen 

Wir mussten in einem acht mal 
vier Meter großen Raum wohnen. 

verabscheuen 
Peter hat in seinem Leben noch 

nie einen Menschen so sehr 
verabscheut. 

abhacken 
Sie haben ihm die Hand 

abgehackt. wiegen 

Das gedämpfte Licht schien meine 
Sinne in den Schlaf zu wiegen. 

aufspringen 
Es war an der Zeit, das Wort zu 
ergreifen und aufzuspringen. 

locken Sie wurden in eine Falle gelockt. sich versteckt halten 
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Něco zadávala do stroje. zadávat 
Občas byl schopen na ni 

pohlédnout. 

upadnout, sklouznout Dostal první práci jako účetní. dostat lano (práci) 

Potřeboval jsem se jen přifařit. přifařit se Upadl do ponurého mlčení. 

žít v místnosti 8 m na 4 m 
Rozházel poklady, který získal 

plundrováním města. 
zahrnovat dárky, rozhazovačný 

Peter nikdy v životě nenáviděl 
nikoho víc. 

nesnášet, nenávidět 
Museli jsme žít v místnosti osm na 

čtyři. 

vábit, kolébat Usekli mu ruku. useknout 

Byl čas se ozvat a vykročit z řady. vrhnout se 
Tlumené světlo ukolébalo mé 

smysly k spánku. 

číhat, ukrýt se Byli vlákáni do pasti. vlákat do pasti 
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Dies ist ein idealer Ort, um sich 
eine Weile versteckt zu halten. 

verstärken 
Das Ereignis wurde durch seine 

Anwesenheit verstärkt. 

etwas herunterspielen 
Er hat versucht, die Sache 

herunterzuspielen, aber das war 
nicht einfach. 

einen Hehl machen 

Daraus macht er keinen Hehl. stranden 
Seine Tochter ist in London 

gestrandet. 

kein Blatt vor den Mund nehmen 
Ihre Mutter hat kein Blatt vor den 

Mund genommen. 
verpassen 

Wir wollen doch nicht, dass sie die 
Feierlichkeiten verpassen. 

vertauen 
Das Schiff war direkt neben ihnen 

vertäut. 

überlegen 
Sie überlegte, ob sie bleiben oder 

gehen sollte. aufbringen 

Er schlug mich mit aller Kraft, die 
er aufbringen konnte. 

nörgeln 
Immer wenn er das Thema 

ansprach, beschuldigte sie ihn der 
Nörgelei. 

schnell gehen Ich gehe besser mal schnell raus. notieren 
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Jeho přítomnost dodala akci lesk. zvětšit 
To je ideální místo, kam se na 

chvíli schovat. 

dělat tajnosti 
Pokoušel se to zlehčit, ale nebylo 

to snadné. 
zlehčovat něco 

Jeho dcera zůstala trčet v 
Londýně. trčet Nedělá s tím žádné tajnosti. 

chybět na, přijít o Její matka si nebrala servítky. říct něco naplno 

Loď byla připoutána vedle nich. uvázat 
Nechtěli bychom, aby chyběli na té 

oslavě. 

shromáždit, nasbírat Přemítala, jestli zůstat nebo jít. přemítat 

Kdykoli o tom chtěl mluvit, 
obvinila ho že je urputný. 

hlodat Bouchl mě vší silou, kterou sebral. 

poznamenat si, zapamatovat si Raději bych měl zaběhnout ven. zaskočit si, odběhnout si 
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Es lohnt sich das zu notieren. Sichtweite Du musst in Sichtweite sein. 

übertreffen 
Sie schien entschlossen, ihren 

verstorbenen Mann zu 
übertreffen. 

überleben 

Sie überlebte ihren Mann. sich ausgeben als 
Sie gaben sich als Fußballteam 

aus. 

den Schwarzen Peter weitergeben 
Er ist dabei, den schwarzen Peter 

wieder weiterzugeben. 
klopfen 

Sie klopften mir auf den Rücken. tief in die Tasche greifen 
Du wirst tief in die Tasche greifen 

müssen. 

verärgert Sie waren ein bisschen verärgert. sich hocken 

Er hat sich ans Ende des Bettes 
gehockt. 

aufrütteln Er hat uns alle aufgerüttelt. 

zu Ende gehen Die Straße ging langsam zu Ende. beruhigen 
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Musíš být na dohled. vzdálenost na dohled Stojí za to poznamenat si to. 

přežít 
Zdála se rozhodnuta překonat 

svého zesnulého manžela. 
předstihnout 

Vydávali se za fotbalový tým. vydávat se za Přežila svého manžela. 

plácat Zase se to chystá na někoho hodit. hodit to na někoho 

Zaplatíš balík. zaplatit pěkný balík Plácali mě po zádech. 

posadit se na okraj Byli trochu naštvaní. namíchnutý 

Všechny nás nabudil. nabudit, vlít krev do žil Posadil se na kraj postele. 

uklidnit Cesta se pomalu vytrácela. vytratit se 
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Ich habe alles getan, was ich 
konnte, um ihn zu beruhigen. 

stürzen 
Das Flugzeug stürzte auf den 

Boden. 

aufplustern     
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Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi. řítit se po hlavě 
Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej 

uklidnil. 

    načechrat 
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aufplustern Ich plusterte mein Kissen auf. Ich plusterte mein Kissen auf. 

verscherbeln 
Er hat billige Souvenirs 

verscherberlt. taugen 

Das taugt dazu, den Bereich zu 
revolutionieren. 

darstellen Sie stellen ein großes Risiko dar. 

spitzen xx zögern 

Zöger nicht, tu es einfach! einen Ratschlag geben 
Ein Jahr später gab er denselben 

Ratschlag. 

anregen Ich möchte eine Debatte anregen. jemandem etwas beweisen 

Um das zu beweisen, muss man 
nur die unterschiedliche Erziehung 

berücksichtigen. 
schnurren Sie sagte es fast schnurrend. 

verfolgen 
Welches Ziel er auch immer 

verfolgt... niederschlagen 
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Načechral jsem polštář. Načechral jsem polštář. načechrat 

připravený Nabízel levné suvenýry. vnucovat někomu něco 

Znamenají obrovské riziko. znamenat, představovat 
To je připraveno způsobit revoluci 

v oboru. 

otálet Krásně špulila rty. špulit 

Po roce radil stále stejně. nabízet radu Neodkládej to, udělej to! 

podpořit tvrzení Rád bych rozproudil debatu. dát podnět, pobídnout 

Řekla to a skoro u toho předla vrnět, příst 
Abych podpořil své tvrzení, musíš 

jen zvážit různou výchovu 

potlačit, rozptýlit Ať už sleduje jakýkoli cíl. sledovat, jít po, jít za 
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Der Aufstand wurde 
niedergeschlagen. 

löschen Sein Durst wurde gelöscht. 

streiten 
Es gab keine Gelegenheit, um über 

den Preis zu streiten. 
überfallen 

Das würde sie nicht davon 
abhalten, unser Haus zu 

überfallen, wenn wir weg sind. 
schimpfen 

Der Kerl schimpfte immer weiter 
mit ihm. 

widerlegen 
Sie haben die Behauptungen 

widerlegt. 
zurückgehen 

Wann wird das Wasser 
zurückgehen? 

meinen Du hast den Job, meine ich. 

verstärken Es ist aus Stahlbeton. nachgeben 

Er wird nachgeben, wenn Sie es 
mehrmals versucht haben werden. 

genießen 
Es gibt nichts, was ich nicht 

genießen würde. 

sich mit jemandem gut stellen 
Du musst dich mit deinen Chefs 

gut stellen. 
wieder auffüllen 
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Jeho žízeň se schladila. zakalit, prudce schladit Vzpoura byla potlačena. 

vtrhnout někam, udělat razii 
To nebyla vhodná příležitost 

handrkovat se o ceně. 
hašteřit se 

Ten chlap na něj pořád řval. křičet 
To by jim nezabránilo udělat u nás 

razii, když budeme pryč. 

ustupovat Vyvrátili ty nároky vyvracet 

Máš tu práci, myslím. myslet si, mít zato, že Kdy voda ustoupí? 

ustoupit, povolit, obměkčit 
Je to uděláno ze zpevněného 

betonu. zpevnit 

Není věc, která by mi nedělala 
radost 

vychutnávat si, těšit se z 
Ustoupí poté, co to párkrát 

zkusíte. 

znovu doplnit 
Musíš si zachovat dobré vztahy se 

šéfy 
zachovat si dobré vztahy 
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Er verlangte, dass die Gläser von 
allen wieder aufgefüllt werden. 

anwenden zurückhalten 

Es waren drei Männer nötig, um 
ihn zurückzuhalten. 

wieder aufnehmen 
Sie erwarten, dass die Arbeiten 

nächstes Jahr wieder 
aufgenommen werden. 

würgen Er hat sie würgen gehört. sein wahres Gesicht zeigen 

Sie hatten keine andere Wahl, als 
ihr wahres Gesicht zu zeigen. 

wie aufs Stichwort 
Wie aufs Stichwort erklang eine 

Stimme aus der 
Lautsprecheranlage. 

ärgern 
Er ärgerte sich über sich selbst, 

weil er Peter erlaubt hatte, ihn zu 
ärgern. 

den Köder schlucken 

Ich bin nicht befugt, diese 
Information weiterzugeben, 

wiederholte der Direktor, ohne 
den Köder zu schlucken. 

verkehren 
Sie mochten es, mit 

Berühmtheiten zu verkehren. 

abfärben 
Hoffen wir, dass etwas von 

meinem Erfolg auf dich abfärbt. 
spotten 

Sie werden vielleicht ungläubig 
spotten, aber es ist wahr. 

aus dem Weg räumen 
Er wollte, dass die Gerüchte aus 

dem Weg geräumt werden. 
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zkrotit, umírnit uchýlit se k 
Vyžadoval, aby sklenice všech byly 

znovu doplněny. 

Čekali, že práce budou obnoveny 
příští rok. 

znovu zahájit 
Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli 

k rozumu. 

přiznat barvu Slyšel ji, jak zvrací. dávit se, zvracet 

Jako na zavolanou se ozval hlas z 
reproduktoru. 

jako na zavolanou Nezbylo jim než přiznat barvu. 

spolknout návnadu 
Zlobil se sám na sebe, že dovolil 

Petrovi, aby jej vytočil. 
štvát, vytáčet 

Rádi si podávali ruce s celebritami. podávat si ruce s 
Nejsem oprávněn vám sdělit tuto 
informaci, opakoval ředitel, který 

přitom neskočil na návnadu. 

dělat si legraci, vysmívat 
Doufejme, že se trochu z mého 

úspěchu přenese na tebe. 
setřít, odrhnout 

Chtěl, aby ty pověsti ustaly. utnout, učinit přítrž 
Můžete tomu nevěřit a dělat si z 

toho legraci, ale je to pravda. 
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absuchen 
Sie suchten das Feld nach 

Hinweisen ab. 
finster schauen 

Sie schaute finster drein, als ich 
aus der Deckung kam. 

verwerfen 
Der Plan musste verworfen 

werden. 

quietschen 
Das Auto kam quietschend zum 

Stehen. huschen 

Er huschte davon. festlegen 
In dem Schreiben wurden keine 

Alternativen festgelegt. 

entlassen, loswerden 
Ich muss wissen, welche Abteilung 

es sich leisten kann, Personal zu 
entlassen. 

eine Träne nachweinen 

Wein mir keine Träne nach. auf Eis legen 
Das Projekt wurde für immer auf 

Eis gelegt. 

zittern 
Unsere Füße klapperten laut und 
ließen die alte Brücke erzittern. 

sich scheuen 

Die Leute scheuen sich selbst vor 
kleinen Unterhaltungen. 

plaudern Ich muss mit jedem hier plaudern. 
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zamračit se 
Pročesávali pole pohledem, 
hledajíc jakékoli náznaky. 

pročesávat pohledem 

Museli ten plán opustit. sešrotovat 
Zamračila se, jakmile jsem se 

odsunul stranou. 

pelášit Auto se skřípěním zastavilo. pištět, skřípat 

Dopis nedefinoval žádné další 
možnosti. 

stanovit, kodifikovat Odpelášil pryč. 

uronit slzu 
Musím vědět, které oddělení si 

může dovolit zbavovat se 
zaměstnanců. 

línat, zbavit se 

Projekt byl dán k ledu navždy. dát k ledu, odložit na neurčito Neplač pro mě. 

ostýchat se, vyhýbat se 
Naše nohly hlasitě zvonily a 

otřásaly starým mostem. 
třást se 

Musím si pokecat s každým. klábosit, kecat 
Lidé se vyhýbají i té nejmenší 

konverzaci 
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gleiten 
Das Schnellboot glitt über die 

Wellen. 
nachlassen, drosseln 

Die Schlange ist nicht kürzer 
geworden. 

schlabbern   
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ochabovat Motorový člun letěl po hladině. letět po hladině 

  slintat Fronta nikdy nepolevovala. 
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Sie schlabberte Küsse auf sein 
ganzes Gesicht. 

spritzen, schleudern 
Sie haben überall mit Bier 

herumgespritzt. 

zusammensacken 
Er sackte auf dem Stuhl 

zusammen. schlürfen 

Ich schlürfte einen Kaffee und ging 
schnell weg. 

verschmieren 
Mach es, bevor du den Schmutz 

verschmierst. 

zehn Meter gegen den Wind 
riechen können 

Ich konnte es schon zehn Meter 
gegen den Wind riechen. 

schwelen 

Er ging auf die schwelenden 
Überreste der ehemaligen 

Werkstatt zu. 
angeln 

Er wollte sich schon immer die 
Rechte angeln. 

schnappen, verschwenden 
Es war nur ein seltsames, 

weggeschnapptes Wochenende. 
kichern 

Als er sich umdrehte, sah er die 
Jungs kichern. 

sich kuscheln 
Wir kuschelten uns unter eine 

dicke Bettdecke. 

sich gönnen 
Am Ende habe ich mir ein 

Hotelzimmer gegönnt. züngeln 
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Cákali pivem všude. šplíchat, cákat 
Líbala ho a přitom mu poslintala 

ksicht. 

srkat Ztěžka klesla na židli. poklesnout 

Udělej to předtím, než setřeš 
špínu. setřít 

Vysrkal jsem trochu kávy a rychle 
odešel. 

doutnat Cítil jsem to na sto honů. cítit na sto honů 

Vždy chtěl dostat ta práva. lapit, oko, smyčka 
Zamířil k doutnajícím zbytkům 

toho, co kdysi byla dílna. 

hihňat se 
Byl to jen další divný útržkovitý 

víkend vytrhnout, vyrvat 

Zachumlali jsme se do tlusté 
peřiny. 

stulit se, zachumlat se 
Otočil se, aby uviděl, jak se kluci 

chichotají. 

vyprsknout 
Nakonec jsem za pokoj utratil 

balík. 
utratit majlant 
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Kleine blaue Flammen züngelten 
in die Luft. 

wachsen, sprießen 
Er sah mich an, als wären mir 

Federn gewachsen. 

anspornen 
Das hat ihn angespornt, noch 

härter zu arbeiten. 
blinzeln 

Ich blinzelte zu den Glassternen 
hinauf. in einem Pulk stehen Sie standen in einem Pulk. 

schmoren 
Die Leute schmoren monatelang 

im Stillen, anstatt zu fragen. 
zusammenhalten 

Ich dachte, wir Bauern müssen 
zusammenhalten. 

unterdrücken Er unterdrückte ein Lächeln. 

versetzen, anregen 
Das würde die Boulevardpresse in 

einen Rausch von Schlagzeilen 
versetzen. 

sich regen 

Sie regte sich, als er heimlich aus 
dem Bett schlüpfte. 

stampfen 
Ich musste sie wegstampfen 

lassen. 

überbrücken 
Niemand wusste die Wahrheit 

über das Haus, das an der Grenze 
steht. 

wandern 
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Díval se na mě, jako by na mě 
rostlo peří. 

rašit, pučet 
Malé modré plamínky vyprskly do 

vzduchu. 

mžourat, přimhouřit oči 
To ho pobídlo, aby pracoval ještě 

tvrději. 
pobídnout, popohnat 

Stáli v hloučku. stát v chumlu Mžoural jsem na zářící hvězdy. 

držet spolu 
Lidé se trápí celé měsíce než aby 

se na něco zeptali. 
dusit se 

Potlačil úsměv. potlačit, zadusit 
Myslel jsem, že my pěšáci musíme 

držet spolu. 

míchat 
Bulvár to podnítí ke spoustě 

článků. zamíchat, přimět 

Musel jsem ji nechat odkráčet 
pryč. 

dusat, mašírovat. 
Zavrtěla sebou, když vyklouzl 

potichoučku z postele. 

bloudit, těkat 
Nikdo neznal pravdu o domu který 

byl na obou stranách hranice. 
překlenovat 
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Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft 
zurück auf die andere Seite des 

Tisches. 
abweichen 

Er merkte, dass er vom Drehbuch 
abgewichen war. 

abschweifen 
Wir schweifen vielleicht vom 

Thema ab, aber ... 
einen Deal machen 

Können wir einen Deal mit ihnen 
machen? loslegen Die Band hat losgelegt. 

kämpfen 
Sie kämpften damit, 

herauszufinden, was sie 
erfolgreich machte. 

stolpern 

Sei vorsichtig! Stolpere nicht. nachgeben 
Er hat sich gewehrt, aber nachdem 

er eine ziemlich große Summe 
verloren hatte, gab er nach. 

schmollen Schmollt er immer noch? stürmen 

Sie stürmten aus der Tür. ausschließen 
Er wurde aus medizinischen 

Gründen ausgeschlossen. 

durchschauen 
Er wusste, dass das geheime 

System durchschaut worden war. 
tauschen 
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Uvědomil si, že se odchýlil od 
scénáře. 

odchýlit se 
Její pozornost často utíkala zpět na 

druhou stranu stolu. 

uzavřít obchod s 
Možná se odchylujeme od tématu, 

ale … 
odchýlit se 

Kapela spustila. spustit (o muzice) Můžeme s nimi uzavřít obchod? 

zakopnout, klopýtnout 
Snažili se přijít na to, co jim 

přineslo úspěch. 
přít se 

Odolával, ale poté co přišel o 
docela velkou sumu, to vzdal. 

podlehnout, neodolat Buď opatrný. Nezakopni! 

vyvalit se Trucuje? trucovat 

Byl vyloučen ze zdravotních 
důvodů. 

vyloučit, zavěsit Vyvalili se ze dveří. 

vyměnit 
Věděl, že tajný systém byl 

prolomen. 
přijít na kloub 
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Er spielte mit dem Gedanken, die 
beiden Grundstücke zu tauschen. 

wechseln 
Er wechselte von Fahrbahn zu 

Fahrbahn. 

schlucken Sie hat zwei Aspirin geschluckt. Zischen 

Einen Moment lang hörte ich nur 
das Zischen von Satelliten. drehen   
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Kličkoval z pruhu do pruhu. odchýlit se 
Pohrával si s myšlenkou výměny 

těch dvou pozemků. 

šustění Spolkla dva aspiriny. nasát, vířit 

  otočit se 
Na chvíli jsem slyšel jenom šustění 

satelitů. 
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In dem Raum standen einige 
Drehstühle. 

in Ohnmacht fallen Sie wären in Ohnmacht gefallen. 

in Angriff nehmen 
Wir sind bereit, das Problem in 

Angriff zu nehmen. sich durchsetzen 

Wenn sich dieses System erst 
einmal durchgesetzt hat, werden 
die Vorteile wahrscheinlich noch 

stärker zum Tragen kommen. 

übereinstimmen 
Alle Rechnungen stimmten 

überein. 

verärgern Sie wollten dich nur verärgern. wimmeln 

Sie führte uns die belebte Straße 
hinunter. in Versuchung führen 

Womit kann ich Sie heute Abend 
in Versuchung führen? 

tendieren 
Sie tendieren dazu viel länger 

auszuhalten. 
gedeihen 

Das ist die Insel, auf der Mandel- 
und Olivenbäume gedeihen. 

verprügeln Willst du dich verprügeln lassen? 

spielen 
Er hat mit dem Gedanken gespielt, 

die beiden Grundstücke zu 
tauschen. 

reisen 
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Byli by omdleli. omdlévat 
V místnosti byly nějaké otočné 

židle. 

uvést do chodu 
Jsme připraveni pustit se do toho 

problému. 
pustit se do 

Všechny účty seděly. shodovat se, souhlasit 
Jakmile se systém uvede do 

chodu, jeho výhody se 
pravděpodobně ještě zvýší. 

hemžit, překypovat Jen se pokoušeli vás napálit. naštvat, dopálit někoho 

Čím vás mohu navnadit dnešní 
večer? 

navnadit Vedla nás po rušné ulici. 

dařit se, prosperovat 
Mají tendenci vydržet mnohem 

déle. mít tendenci 

Říkáš si o facku? bouchnout, fláknout 
To je ostrov, kde se daří 

olivovníkům a mandlovníkům. 

vláčet se, potloukat se 
Pohrával si s myšlenkou výměny 

těch dvou pozemků. 
pohrávat si 

   



 358 

Lekce 07_aktivity_07_slovní zásoba a věty_2 

Er ist kreuz und quer durch 
England gereist. 

kaputtmachen 
Er wurde von einem 

rücksichtslosen Stiefvater 
kaputtgemacht. 

durchkämmen 
Ich habe alle Zeitungen 

durchkämmt, in denen der Fall 
erwähnt wurde. 

treten 

Er fand, dass es nichts Peinlicheres 
gibt, als anderen auf die Füße zu 

treten. 
zittern Er kam zitternd zurück. 

schlendern 
Wir schlenderten zum Restaurant 

hinüber. 
stapfen 

Sie stapften im Regen herum. trudeln 
Das Auto trudelte die Straße 

hinunter. 

sich ins Bett verziehen, ins Bett 
stecken Ich habe mich ins Bett verzogen. zerren 

Sie zerrte fest an meiner Jacke. purzeln Die Versicherungspreise purzeln. 

zucken Meine Finger haben gezuckt. untergraben 
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Byl zničen krutým nevlastním 
otcem. 

zdemolovat Potloukal se Anglií tam a zpátky. 

šlapat 
Pročesal jsem všechny noviny, 

které ten případ zmiňují. 
pročesávat 

Vrátil se chvějící. třást, chvět se 
Cítil, že není nic trapnějšího, než 

šlapat lidem na nohy. 

plahočit se Nahrnuli jsme se do restaurace. valit se 

Auto se ztěžka táhlo ulící. jet ztěžka Plahočili se v dešti. 

škubnout, trhnout Byl jsem uložený v posteli. uložit do postele 

Ceny pojištění se propadají. propadnout, svalit Zatahala mě silně za bundu. 

ohrozit, podminovat Prsty mi cukaly. cukat 
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Er riskiert, den Friedensprozess zu 
untergraben. 

in Wellen liegen 
Die Bäume lagen in Wellen, so 

weit wir sehen konnten. 

weitergehen Wie soll das weitergehen? sagen 

Ich habe kein Wort von dem 
geglaubt, was er gesagt hat. ärgern Warum ist das so ärgerlich? 

sich durcharbeiten 
Ich musste in einer Stunde den 

Text durcharbeiten. 
Geschwafel 

Lass das Geschwafel und komm 
auf den Punkt. 

wehen 
Der süße Duft von Kerzen wehte 

durch die Kirche. 

an Land ziehen 
Ich wollte gerade fragen, wie sie 
dieses fantastische Geschäft an 

Land ziehen konnte. 
sich ziehen 

Als der Winter sich zog... den Sturm überstehen 
Mit der Hilfe der Regierung haben 

wir es geschafft, den Sturm zu 
überstehen. 

stecken 
Sie hat versucht, den Daumen in 

den Umschlag zu stecken. 
ausführen 
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Stromy se vlnily co jsme jen 
dohlédli. 

vlnit se 
Hrozilo, že to ohrozí mírový 

proces. 

vydat ze sebe slovo Jak se tohle rozvine? rozvinout 

Proč je to tak naštvávací? rozčilovat, štvát 
Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze 

sebe vypouštěl. 

blábolit, žvanit 
Musel jsem se prokousat textem 

během hodiny. 
brodit se 

Sladká vůně svíček se linula 
kostelem. 

zavanout Přestaň žvanit a přejdi k věci. 

táhnout se, vléct se 
Právě jsem se chtěl zeptat, jak 
schrastila ten skvělý obchod. zchrastit, sehnat 

S pomocí vlády se nám podařilo 
přežít bouři. 

přežít bouři Jak se zima vlekla … 

rychle dopravit 
Pokoušela se nacpat palec do 

obálky 
vklínit 
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Ich habe sie in eines ihrer 
Lieblingsrestaurants ausgeführt. 

brüllen 
Sie haben es alle mit einer Stimme 

gebrüllt. 

im Lotto gewinnen 
Sie sah aus, als hätte sie im Lotto 

gewonnen. 
runterkurbeln 

Er kurbelte das Fenster runter. zittern Ihre Stimme zitterte. 

auswringen 
Ich wollte das Wasser aus meinen 
tropfenden Kleidern auswringen. 

hochzerren 

Sie haben ihn an den Schultern 
hochgezerrt. 

sich sehnen 
Sie hat sich danach gesehnt zu 

fliegen. 

aufplustern aufplustern Ich plusterte mein Kissen auf. 

Schein     
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Všichni jednohlasně vykřikli. výskat, křičet 
Rychle jsem ji zavezl do jedné z 

jejích oblíbených restaurací. 

stáhnout Vypadala, jako by vyhrála v loterii. vyhrát v loterii 

Její hlas se chvěl. chvět se Stáhl okno (v autě). 

vytrhnout, vyškubnout 
Chtěl jsem vyždímat vodu z mých 

kapajících šatů. 
vyždímat 

Toužila po tom, aby mohla létat. toužit, prahnout Trhli mu rameny. 

Načechral jsem polštář. načechrat načechrat 

    zjev 
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Schein Der Schein trügt. schuldig wie die Sünde selbst 

Er plädierte auf schuldig wie die 
Sünde selbst. ungezwungen Wie gewonnen, so zerronnen. 

bellen Hunde, die bellen, beißen nicht. auf dem Holzweg sein 

Korb Setz nicht alles auf eine Karte. um den heißen Brei herumreden 

Du wirst nicht um den heißen Brei 
herumreden. Bettler 

Wenn Wünsche Pferde wären, 
würden Bettler reiten. 

Betrachter 
Schönheit liegt im Auge des 

Betrachters. 
gebissen 

Ein gebranntes Kind scheut das 
Feuer. 

Segen Unwissenheit ist ein Segen. 

blasen Eigenlob stinkt! sich loben 
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vinen jako hřích Zdání klame. zjev 

Lehce nabyl, lehce pozbyl. v klidu Prohlásil, že je absolutně vinen. 

plakat na špatném hrobě Pes, který štěká, nekouše. štěkat 

chodit kolem horké kaše 
Nedávej všechna vajíčka do 

jednoho košíku. Nevsázej vše na 
jednu kartu. 

košík 

Slibem neurazíš. Kdyby byly v 
zadku ryby … 

ožebračit Nebudeš chodit kolem horké kaše 

pokousaný Krása je individuální divák, pozorovatel 

Blažená nevědomost blaženost Kdo se jednou spálí, nevěří. 

chválit se Nepřisvojuj si všechny zásluhy. foukat, vanout 
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Ganz ohne Eigenlob ... kaputt 
Wenn es nicht kaputt ist, dann 

reparier es nicht. 

erbaut 
Rom wurde nicht an einem Tag 

erbaut. 
verbrannt 

Wer mit dem Feuer spielt, muss 
auch in Flammen stehen können. Busch 

Der Spatz in der Hand ist besser 
als die Taube auf dem Dach. 

Karren 
Spann den Karren nicht vor das 

Pferd. 
Wenn ich es mir recht überlege 

Wenn ich es mir recht überlege, 
kann es nur einen Weg geben. 

zu einem Ende kommen 
Alles Gute kommt einmal zu einem 

Ende. 

Verachtung 
Zu viel Vertraulichkeit führt zu 

Verachtung. ein Heidengeld kosten 

Das muss ein Heidengeld gekostet 
haben. 

Einband 
Beurteile ein Buch nicht nach 

seinem Einband. 

überqueren 
Kümmere dich nicht um ungelegte 

Eier. 
Neugier 
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Není li to pokažené, nespravuj to,  švorc, rozbitý Aniž bych se chválil … 

spálený Všechno chce svůj čas postaven 

Lepší vrabec v hrsti než holub na 
střeše. keř Kdo si hraje s ohněm, spálí se. 

když se nad tím tak zamyslíme Pěkně popořadě. vozík 

Všechno dobré jednou končí. skončit 
Když tak nad tím přemýšlím, je 

jenom jedna cesta. 

stát hromadu peněz 
Příliš dlouho na jednom místě 

nesvědčí. opovržení, pohrdání 

Nesuď knihu podle obalu. obal Muselo to stát fůru peněz. 

zvědavost Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. překročit 
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Neugier ist der Katze Tod. am dunkelsten 
Vor dem Morgengrauen ist es 

immer am dunkelsten. 

tief Stille Wasser sind tief. tun wie sie tun 

Andere Länder, andere Sitten. Kreisring 
Achte auf den Kreisring und nicht 

auf das Loch. 

erwarten 
Hoffe das Beste, erwarte das 

Schlimmste. 
erlaubt 

erlaubt 
In der Liebe und im Krieg ist alles 

erlaubt. 
fallen 

Man muss genauso oft aufstehen, 
wie man hinfällt. Gunst Wer wagt, gewinnt. 

Zaun 
Das Gras auf der anderen Seite 

des Zauns ist immer grüner. 
ein Haar in der Suppe 

Es gibt da ein Haar in der Suppe. Wald 
Man darf den Wald vor lauter 

Bäumen nicht übersehen. 
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Zase bude líp. nejtemněji Kdo je zvědavý, bude brzy starý. 

dělej jako oni Tichá voda břehy mele. hluboký 

Soustřeď se na to podstatné. kobliha Nevybočuj z řady. 

fér 
Doufej v to nejlepší a připrav se na 

to nejhorší. 
očekávat, předpokládat 

padat V lásce a válce je vše dovoleno. fér 

Odvážnému štěstí přeje. favorizovat, upřednostňovat Po každé ráně se zvedni. 

zádrhel, liška v kurníku 
Tráva je zelenější na opačné straně 

plotu. 
plot 

Pro stromy nevidí les. les Je v tom zádrhel. 
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Gewinn Ohne Fleiß kein Preis. Glashaus 

Wirf keine Steine in einem 
Glashaus. 

glänzen Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 

herumgehen 
Wie man in den Wald hineinruft, 

so schallt es heraus. Leid 

Geteiltes Leid, halbes Leid. halb fertig Gut begonnen ist halb gewonnen. 

jemanden auf seiner Seite haben 
Er kann sich glücklich schätzen, 
dich auf seiner Seite zu haben. 

Heu 

Das Eisen schmieden, solange es 
heiß ist. Ehrlichkeit Ehrlichkeit ist die beste Politik. 

kauen     
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skleník Bez práce nejsou koláče. zisk 

Není všechno zlato co se třpytí. třpytit se Neházej kameny ve skleníku. 

smutek 
Jak se do lesa volá, tak se z lesa 

ozývá jít kolem 

S chutí do toho a půl je hotovo. napůl hotovo Sdílená bolest poloviční bolest. 

seno Má štěstí, že jsi na jeho straně. mít někoho na něčí straně 

S poctivostí nejdál dojdeš. poctivost Kuj železo, dokud je žhavé. 

    žvýkat 
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Allzu viel ist ungesund. Zoll 
Gib ihm den kleinen Finger, und er 

nimmt die ganze Hand. 

es ist vorbei Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Lachen 

Lachen ist die beste Medizin. Blitz 
Der Blitz schlägt nie zweimal an 

der gleichen Stelle ein. 

Streifen Wo Schatten ist, ist auch Licht. Glied 

Eine Kette ist nur so stark wie ihr 
schwächstes Glied. Laib (Brot) Ein halbes Brot ist besser als keins. 

einen Mordsgewinn machen 
Auf diese Weise kannst du einen 

Mordsgewinn machen. 
Manieren 

Manieren machen den Menschen 
aus. 

Mittel Der Zweck heiligt die Mittel. 

ausbessern Zum Ausbessern ist es nie zu spät. Mäuse 
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Dej jim prst a vezmou si ruku. palec Neber si příliš velké sousto. 

smích Není všem dnům konec. skončilo to 

Blesk nikdy neudeří dvakrát do 
stejného místa. blesk Smích je nejlepší lékař. 

článek 
Každý mrak má zlatý okraj. Na 
všem špatném je něco dobré. 

lemování 

Lepší něco než nic. krajíc 
Řetěz je tak ilný jako jeho nejslabší 

článek. 

způsoby 
Pokud to uděláš, můžeš udělat 

terno. udělat terno 

Účel světí prostředky. prostředek Způsoby dělají muže. 

myši Nikdy není pozdě na nápravu. opravit 
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Wenn die Katze aus dem Haus ist, 
tanzen die Mäuse auf dem Tisch. 

mächtig 
Ein Wort ist mächtiger als ein 

Schwert. 

Nachrichten 
Keine Nachrichten sind gute 

Nachrichten. 
einäugig 

Unter den Blinden ist der 
Einäugige König. gepflastert 

Der Weg zur Hölle ist mit guten 
Vorsätzen gepflastert. 

Übung Übung macht den Meister. verschieben 

Was du heute kannst besorgen, 
das verschiebe nicht auf morgen. 

streiten Zum Streiten braucht es zwei. 

ernten Wir ernten, was wir säen. rosten 

Lieber abnutzen als einrosten. schließen 
Wo sich eine Tür schließt, öffnet 

sich eine andere. 

Sicht Aus den Augen, aus dem Sinn. Schweigen 
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Slovo je mocnější než meč mohutný, mocný Kocour je pryč a myši mají pré. 

jednooký Žádné zprávy dobré zprávy. novinky, zprávy 

Cesta do pekla je lemována 
dobrými úmysly. dlážděný Mezi slepými jednooký králem. 

odložit v čase Cvičení dělá mistra. cvičení 

Na hádku je třeba dvou. hádat se 
Co můžeš udělat dnes, neodkládej 

na zítřek. 

rez, rezivět Jak zaseješ, tak sklidíš. sklízet 

Kde se jedny dveře zavřely, jiné se 
otevírají. 

zavřít Lepší se opotřebovat než zrezivět. 

mlčení, ticho Sejde z očí, sejde z mysli. pohled 
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Schweigen ist die halbe 
Zustimmung. 

Rauch Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. 

verschütten 
Über verschüttete Milch lohnt es 

sich nicht zu weinen. 
beständig 

Gut Ding will Weile haben. Stich 
Was du heute kannst besorgen, 

das verschiebe nicht auf morgen. 

Stroh 
Ein Ertrinkender klammert sich an 

jeden Strohhalm. 
genügen 

Es genügt zu sagen, dass ... auf ein andermal verschieben 
Darf ich es auf ein andermal 

verschieben? 

werfen 
Man soll das Kind nicht mit dem 

Bade ausschütten. Flut 

Die Welt dreht sich weiter. Trick 
Einem alten Hund sollte man keine 

neuen Tricks beibringen. 

den Sturm überstehen 
Es gibt Stürme, die schwer zu 

überstehen sind. 
Wille 
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Na každém šprochu pravdy trochu. kouř 
Mlčení znamená (poloviční) 

souhlas. 

stabilní, plynulý 
Nemá smysl plakat nad rozlitým 

mlékem. 
rozlitý 

Co můžeš udělat dnes, neodkládej 
na zítřek. steh Nepřepal to na začátku. 

stačit Tonoucí se stébla chytá. stéblo, sláma 

Bude ti vadit, když to udělám 
později? 

odložit něco na později Stačí říct, že… 

příliv Nevylij vaničku i s dítětem. hodit 

Starého psa novým kouskům 
nenaučíš. 

trik Čas na nikoho nečeká. 

vůle Některá období je těžké zvládnout. přežít bouři 
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Wo ein Wille ist, da ist auch ein 
Weg. 

weise Hinterher ist man immer klüger. 

Wurm Der frühe Vogel fängt den Wurm. wert 

Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte. Wald 

Man darf den Wald vor lauter 
Bäumen nicht übersehen. 

Aus den Augen, aus dem Sinn. 
Der Blitz schlägt nie zweimal an 

der gleichen Stelle ein. 
Schein 

Schein Der Schein trügt. erlaubt 

erlaubt 
In der Liebe und im Krieg ist alles 

erlaubt. Helfer 
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Po bitvě je každý generál. moudrý Kde je vůle, tam jde všechno. 

mít hodnotu Ranní ptáče dál doskáče. červ 

Pro stromy nevidí les. les Obrázek vydá za tisíc slov. 

zjev 
Blesk nikdy neudeří dvakrát do 

stejného místa. 
Sejde z očí, sejde z mysli. 

fér Zdání klame. zjev 

pomocník, nohsled V lásce a válce je vše dovoleno. fér 
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Man muss sich um seine Helfer 
kümmern. 

Freispruch 
Der Fall endete mit einem 

Freispruch. 

Abkürzung Gibt es dafür eine Abkürzung? Gier 

Seine Gier war nervig. wie aufs Stichwort 
Wie aufs Stichwort erhoben sich 
beide Männer von ihren Plätzen. 

Behauptung 
Die Behauptung wurde mehrmals 

wiederholt. 
Grundlagen 

Der Technologie fehlt es an 
regulatorischen Grundlagen. Sturmhaube 

Sie trug eine Sturmhaube und 
riesige Handschuhe. 

plaudern 
Ich hätte mit ihnen plaudern 

sollen. 
Gehässigkeit 

Er hat versucht, diese Gehässigkeit 
zu übergehen. 

Perle 
Ihm standen Schweißperlen auf 

der Stirn. 

Becher 
Ich zeigte auf den Becher in der 

Größe eines Feuereimers. Decke 
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Případ skončil zproštěním viny zproštění 
O jeho pomocníky je třeba se 

postarat. 

dychtivost, horlivost Je pro to nějaká zkratka? zkratka 

Jakoby jim někdo dal signál, oba 
muži vstali ze svých míst. na znamení Jeho dychtivost byla obtěžující. 

prostředí, pozadí 
Ujištění bylo několikrát 

zopakováno. 
ujištění 

Měla na sobě kuklu a obrovské 
palčáky. 

kukla 
Technologie postrádá regulační 

rámec. 

jízlivá poznámka Měl jsem si s nimi pokecat. pokec 

Na čele se mu objevily kapičky 
potu. 

korálek, krůpěj Snažil se ignorovat tu narážku. 

přehoz na postel 
Ukázal jsem na kyblík velikosti 

požárního vědra. 
pohár 
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Die hier war groß genug, um eine 
Decke für zwei Wale zu sein. 

Glockenturm 
Inmitten des Dorfes gab es einen 

Glockenturm. 

Vorbote 
Das ist immer ein Vorbote dessen, 

was kommen wird. 
Segen 

Wenn es sich als Segen 
herausstellt, wird er dir nie 

verzeihen. 
Klappentext 

Wer hat den Klappentext für die 
Innenseite geschrieben? 

Wildschwein 
Der Koch kam herein und trug 

einen großen Wildschweinkopf auf 
einem silbernen Tablett. 

Kröte 

Er hatte noch ein paar Kröten auf 
der Bank. 

Verriegelung 
Er kontrollierte, ob alle Türen 

verriegelt waren. 

Gunst Die Gunst war nicht sicher. Suff 

Wird es Suff geben? Kopfgeld 
Obwohl ein stattliches Kopfgeld 
auf ihn ausgesetzt war, wurde er 

nie gefasst. 

Rand Er füllte den Becher bis zum Rand. Kuppe 
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Uprostřed vesnice byla zvonice. zvonice na kostele 
Ta byla tak velká, že mohla být 

klidně prostěradlo pro dvě 
veleryby. 

dokonalé stěstí 
Je to vždy předzvěst toho, co 

přijde. 
předzvěst, indikátor 

Kdo napsal propagační text na 
vnitřní obálku? propagační text 

Pokud jim to vyjde, nikdy ti to 
neodpustí. 

šilink 
Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou 
kančí hlavu na stříbrném tácu. 

kanec 

Zkontroloval, že každé dveře byly 
zavřené na západku. 

zástrčka, západka Stále ještě měl pár šilasů v bance. 

chlast 
Nedalo se zaručit, že to bude 

výhodné. přínos, výhoda 

Navzdory tučné odměně vypsané 
na jeho hlavu nebyl nikdy chycen. 

odměna (za dopadení zločince) Bude tam co pít? 

vrcholek Naplnil hrnek po okraj. okraj 
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Akzent 
Er sagte es mit leichtem 

Edinburgh-Akzent. 
Vergangenheit 

Ich denke, das ist eine gute 
Gelegenheit, die Vergangenheit 

ruhen zu lassen. 
Schuft Was für ein Schuft! 

Galopp England hat mühelos gewonnen. Geldpolster 

Wir haben leider kein Geldpolster. Haken Achtung, da gibt es einen Haken! 

Hellseher 
Wenn das so wäre, dann wärst du 

kein Experte, sondern ein 
Hellseher. 

Beweis 

Seine Meinung war ein klarer 
Beweis. Schlagkraft 

Es ist unwahrscheinlich, dass er 
mit viel Schlagkraft zurückkommt. 

Ahnung 
Ich habe keine Ahnung, was ich 

tun soll. 
gepflastert 

Um das Gebäude herum war ein 
gepflasterter Platz. 

Kabeljau Er aß gern Kabeljau. 
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to co se stalo 
Řekl to s lehkým edinburghským 

přízvukem. 
skotský přízvuk 

To je ale hulvát! hulvát 
Myslím že tohle je příležitost 

udělat tlustou čáru za minulostí. 

peněžní polštář Anglie vyhrála o sáh. cválat 

Ale pozor, je v tom háček. háček, zádrhel Není žádný peněžní polštář, lituji. 

pádný důkaz 
Pokud by to bylo takto, nebyl bys 

expert, ale jasnovidec. 
jasnovidec 

Bylo nepravděpodobné, že bude 
nějak výrazněji reagovat. vliv, rána Jeho názor byl pádným důkazem. 

dlažební kostka Nemám ponětí, co bych měl dělat. ponětí, tušení 

Rád obědval tresku. treska 
Kolem budovy bylo dlážděné 

náměstí. 
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Rädchen 
Es war nur ein Rädchen im 

Getriebe. 
Kolumne 

Er schreibt Ratgeberkolumnen. Ansammlung 
Es war hinter einer Ansammlung 

von Bäumen versteckt. 

kurzes Zunicken Er hat ihm kurz zugenickt. Kasten 

Wenn du pünktlich zurückkommst, 
wartet ein Kasten Bier auf dich. 

Credo 
Sie hielt den Spruch für ein Credo, 

nicht für ein Klischee. 

Gipfel 
Es ist auf dem Gipfel des Berges, 

siehst du? 
Krampf 

Der Blick nach oben führte bei mir 
zu einem Krampf. Gauner 

Du reichst diesem Gauner doch 
nicht etwa die Rettungsleine, 

oder? 

Krümel 
Es ist ihnen überlassen, den Boden 

zu fegen und die Krümel 
aufzusammeln. 

Hinweis 

Sie gab ihm einen Hinweis, wie es 
weitergehen sollte. 

Ausgangssperre 
Es hat sich als notwendig 

erwiesen, eine Ausgangssperre auf 
der Insel zu verhängen. 
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sloup 
Bylo to jen malé ozubené kolečko 

v dobře namazaném stroji. 
ozubené kolečko 

Bylo to schováno za skupinkou 
stromů. 

mlází, houština Píše sloupky s radami. 

bedna, přepravka Stroze mu pokývl. krátké kývnutí 

Věřila, že to přísloví je svatá 
pravda a ne pouze klišé. 

přesvědčení 
Jestli se vrátíš včas, bude na tebe 

čekat bedna piv. 

strnutí šíje, křeč Je to na hřebenu hory - vidíš? hřeben, vrchol, erb 

Nechystáš se dát tomu křivákovi 
šanci, že? podvodník, křivák 

Dívání nahoru mi přivodilo strnutí 
šíje. 

podnět, signál 
Na nich je, aby zametli podlahu a 

posbírali drobky. 
drobky 

Zavedení zákazu vycházení se 
ukázalo na ostrově jako nutnost. 

večerka, zákaz vycházení Naznačila mu, jak pokračovat 
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Feuchtigkeit 
Niemandem gefiel die Feuchtigkeit 

des Raumes. 
Totenglocke 
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umíráček 
Nikomu se nelíbila vlhkost toho 

místa. 
vlhkost 
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Alle hörten die Totenglocke vom 
Glockenturm. 

Köder Das war dort nur als Köder. 

Tat 
Ihr habt es endlich in die Tat 

umgesetzt, nicht wahr? Bestürzung 

Zu unserer Bestürzung weigerte 
sich die Firma, auch nur einen 

Penny zu zahlen. 
für Stempelgeld anstehen Er steht für Stempelgeld an. 

Portion 
Ich könnte eine Portion gesunden 
Menschenverstand gebrauchen. 

Zug 

Er trank ihn in einem Zug aus. Mülleimer 
Es wird im Mülleimer der 

Geschichte landen. 

Bettdecke 
Wir kuschelten uns unter eine 

dicke Bettdecke. 
Ruhr 

Die Armee litt unter Ruhr und 
Skorbut. 

Bildnis Auf seinem Grab stand ein Bildnis. 

Glut 
Es blieb nicht viel anderes übrig, 

als die Glut zu löschen. Unterstützung 
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Bylo to tam jako návnada. návnada Každý slyšel umíráček ze zvonice. 

úděs, hrůza Nakonec jste to udělali, že? skutek, čin 

Stal se nezaměstnaným. nezaměstnaní 
K našemu údivu, společnost 

odmítala zaplatit byť jen penny. 

lok 
Hodila by se mi špetka tvého 

zdravého rozumu. 
kydanec 

Skončí to na smetišti dějin. odpadkový koš Vypil to na jeden lok. 

úplavice 
Zachumlali jsme se do tlusté 

peřiny. peřina, deka 

Na jeho hrobě byla plastika. figurína, náhrobní plastika 
Armáda trpěla kurdějemi a 

úplavicí. 

podpora, schvalování 
Už nebylo moc na práci krom 

udusit poslední uhlíky. 
uhlík 
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Darf ich mit deiner Unterstützung 
rechnen? 

Inbegriff 
Er ist der Inbegriff eines guten 

Chefs. 

Fabel 
Sie freuten sich auf den fabelhaten 

vierten Satz. 
Trugschluss 

Er erkannte, dass alles ein 
Trugschluss war. Heldentat Eine Heldentat für sich. 

Hirngespinst 
Es ist fast so, als wäre es mein 

Hirngespinst. 
finanzielle Notlage 

Ist er in einer finanziellen Notlage? Flanke 
Er hat seine Sporen in die Flanke 

des Pferdes gebohrt. 

angehend 
Sie haben das Gebiet an die 

angehende Republik verkauft. Kehrseite der Medaille 

Aber es gibt auch eine Kehrseite 
der Medaille. 

Anmerkung Ich habe nur eine Anmerkung. 

Stärke 
Smalltalk war noch nie seine 

Stärke. 
Aufregung 
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Je ztělesněním dobrého šéfa. ztělesnění, prototyp Mohu počítat s tvojí podporou? 

blud, klamná představa Těšili se na legendární čtvrtý set. bajka, pověra 

Hrdinský skutek sám o sobě. čin, skutek Uvědomil si, že to je vše přelud. 

finanční tíseň 
Je to téměř jako by to byl výplod 

mé fantazie. 
výplod 

Zabodl ostruhy koni do slabin. bok, slabina Je ve finanční tísni? 

opačná strana mince Prodali to území nové republice. zelenáč, začínající 

Mám jen jednu poznámku. poznámka, dodatek Ale je tady i druhá strana mince. 

rozruch poprask 
Small talk nebyl nikdy jeho silnou 

stránkou. 
silná stránka 

   



 394 

Lekce 11_podstatna_jmena_02_slovní zásoba a věty_3 

Er hat gewartet, bis sich die 
Aufregung gelegt hat. 

Sicherung 
Bei ihm brennt leicht die 

Sicherung durch. 

Sturm 
Er versicherte ihm, dass das Zelt 

selbst einen Gebirgssturm 
überstehen würde. 

Juwel 

Der Besitzer ist ein Juwel. Hauptpunkt, Kern 
Er dachte, das sei der Kern der 

Sache. 

Reibe 
Da war ein großes Stück Käse und 

eine Reibe. 
Schmutz 

Die Wasserstrahlen entfernten 
den Schmutz. 

Arglist Er hat ohne Arglist geantwortet. 

Markenzeichen 

Ich bin sicher, du wirst das mit der 
Diplomatie schaffen, die zu einem 

Markenzeichen eurer Firma 
geworden ist. 

Vorbote 

Es war ein Vorbote von allem, was 
noch kommen sollte. 

Reiher 
Manchmal kann man sogar einen 

Reiher sehen. 

Anspielung 
Er hat die unpassende Anspielung 

ignoriert. 
Holster 
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Snadno vybuchne. pojistka, rozbuška Čekal, až se poprask utiší. 

klenot 
Ujistil ho, že ten stan přežije i 

horskou bouři. 
vichřice 

Myslel, že to je jádro problému. podstata, jádro Vlastník je opravdový poklad. 

zažraná špína 
Ležel tam velký kus sýra a 

struhadlo. 
struhadlo 

Odpověděl bez záludnosti. záludnost 
Proudy vody odstraňovaly 

zažranou špínu. 

předzvěst 
Jsem si jistý že to budeš schopen 
vyřídít s diplomacií, která je pro 

vaši firmu typická 
typický znak 

Někdy vidíte dokonce volavku. volavka 
To byla předzvěst toho co mělo 

přijít. 

pouzdro Ignoroval tu nevhodnou narážku. narážka, náznak 
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Er hat seine Pistole aus dem 
Holster genommen. 

Bild von einem Mann 
Klär mich auf, du Bild von einem 

Mann. 

Hürde 
Jede Hürde ist eine 
Herausforderung. 

keuscher Kuss 

Sie gab mir einen keuschen Kuss 
auf meine Lippen. Gekicher Nach dem Ende folgte Gekicher. 

Trottel 
Ich fühlte mich wie ein richtiger 

Trottel. 
Batzen 

Vielleicht verliere ich einen ganzen 
Batzen meiner Prämie. 

Spruch 
Ich bin dazwischen gegangen, 
bevor sie irgendeinen Spruch 

brummen konnte. 

Junkie Er ist ein Junkie. Bordstein 

Das Taxi raste vom Bordstein weg. Fingerknöchel 
Er hat mir gerade meine 

Fingerknöchel zerschmettert. 

Seifenschaum 
Er hat den Seifenschaum im 

Gesicht verteilt. 
Wahrscheinlichkeit 
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Pouč mě, ty drsňáku. kus chlapa Vytáhl pistoli z pouzdra. 

cudný polibek Každá překážka je výzvou. překážka 

Po závěru řeči bylo slyšet 
chichotání. chichotání Dala mi cudný polibek na rty. 

řádný kus Cítil jsem se jako úplný trouba. trdlo, trouba 

Zasáhl jsem, než mohla zvrčet 
nějaký posměšek. 

posměšná poznámka Mohu přijít o řádný kus bonusu. 

obrubník Je feťák. feťák, narkoman 

Právě mi rozdrtil klouby na ruce. kloub na prstech Taxi vyrazilo od obrubníku. 

pravděpodobnost Rozetřel si pěnu po tváři. mýdlová pěna 
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Es hat die Wahrscheinlichkeit um 
20% erhöht. 

Kauderwelsch 
Was für ein Kauderwelsch spricht 

er da? 

sich gut anstellen     
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Jakou hatmatilkou to mluví? hatmatilka 
Zvýšilo to pravděpodobnost o 

20%. 

    dařit se 
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Es hieß, wenn er sich gut anstellt, 
lautet sein nächster Posten 

Generaldirektor. 
Meister 

Er war ein Meister der 
Mathematik. 

Fehlbezeichnung 
Das als international zu 
bezeichnen, war eine 

Fehlbezeichnung. 
Scherflein 

sein Scherflein zu etwas beitragen Fäustlinge 
Sie trug eine Sturmhaube und 

riesige Fäustlinge. 

Leckerbissen 
Er hat sich Zeit genommen, die 

delikatesten Leckerbissen 
auszuwählen. 

Nacken 

Sie begann, seinen Nacken zu 
küssen. Spitzel Ein Spitzel hat ihn verraten. 

Ärgernis Es ist nur ein kleines Ärgernis. Eid 

Er verlas seinen Eid mit Vertrauen 
in seiner Stimme. 

Chance Die Chancen sprechen gegen dich. 

Beitrag 
Sie brachte den Beitrag zu ihm 

hinüber. dafür, dass 
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Byl expertem v matematice. expert v určité oblasti 
Říkalo se, že pokud se mu bude 
dařit, jeho příští zastávka bude 

generální ředitel. 

penízek, pár šupů 
Nazývat to mezinárodní bylo 
trochu nevhodné označení. 

nevhodné označení 

Měla na sobě kuklu a obrovské 
palčáky. palcové rukavice vzít od někoho to poslední, co má 

šíje, týl 
Dával si práci s vybíráním těch 

nejchutnějších kousků. 
ždibec, kousíček 

Práskl ho práskač. policejní informátor Začala ho líbat na týl. 

přísaha, slib Je to jen malá nepříjemnost. otrava, nepříjemnost 

Šance jsou proti tobě. šance 
Četl svou přísahu s důvěrou v 

hlase 

na základě čeho Vzala ten dárek směrem k němu. dar, příspěvek 
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Dafür, dass du mir das Leben 
gerettet hast. 

Ergebnis 
Du wirst das Ergebnis bekommen, 

das du dir wünschst. 

Stich, Schmerz 
Er fühlte eine herbe Enttäuschung 

über seine Frau. 
Armer 

Die Verarmung der Menschen 
muss aufhören. Bauer (im Schach) 

Mir wurde klar, dass ich ein Bauer 
in einem viel größeren Spiel sein 

muss. 

Haken 
Er hat die Uniform vom Haken 

genommen. 
Gefahr 

Gibt es da eine Gefahr? 
Pidgin (aus mehreren Sprachen 

gemischte Sprache) 
Es muss eine Art von Pidgin sein. 

Schweinestall 
Der Ort sah aus wie ein 

Schweinestall. Krug 

Die Kellnerin erschien mit einem 
Krug Wasser in der Hand. 

Scholle 
Hast du schon mal Scholle 

gegessen? 

Notlage Er geriet in eine Art Notlage. Sockel 
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Dostaneš výsledek, který si přeješ. výsledek 
Na základě skutečnosti, že jsi mi 

zachránil život. 

nuzák, žebrák 
Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své 

ženy. 
píchnutí 

Uvědomil jsem si, že jsem jen 
pěšák v mnohem vyšší hře. pěšák (v šachu) Ožebračování lidí musí přestat. 

riziko Sundal uniformu z háčku. věšáček, háček 

Musí to být nějaká forma žargonu. lámaný jazyk Je tam nějaké riziko? 

džbánek Místo vypadalo jako chlívek. chlívek 

Jedl jsi někdy platýse? platýs 
Servírka se objevila se džbánkem 

vody v ruce. 

podstavec, sokl Skončil v poněkud těžké situaci. těžká situace 
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Die Statue steht auf einem Sockel. Trick 
Das war ein Trick, den er 
regelmäßig anwandte. 

Rauchwolke 
Eine schwarze Rauchwolke 

schwebte über der Baustelle. 
Trottel 

An der Wand stand ganz groß 
"Trottel". Vorrecht 

Es ist das Vorrecht eines alten 
Mannes, die erste Rede zu halten. 

Vortäuschung falscher Tatsachen 

Er wurde angeklagt, weil er 
versucht hatte, sich unter 

Vortäuschung falscher Tatsachen 
Geld zu beschaffen. 

Wortspiel 

Er hat sich über das kleine 
Wortspiel gefreut. 

Strafe 
Er beschuldigte die Regierung der 

Strafsteuern. 

lächerliche Bemerkung 
Meine lächerliche Bemerkung ließ 

Mike zusammenzucken. Laune 

Es war eine Laune des Schicksals. Harke 
Zum Set gehörten eine Harke, ein 

Spaten und eine Kelle. 

Verzweigung Später kommt die Verzweigung. Zweifel 
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Tenhle trik používal pravidelně. trik, fígl Socha je na podstavci. 

hňup, debil 
Sloup černého kouře se vznášel 

nad spáleništěm. 
sloup (kouře) 

Je to přednostní právo starého 
muže promluvit jako první. privilegium, přednostní právo 

Na zdi bylo velkým napsáno 
"KOKOT". 

slovní hříčka 
Byl obviněn z pokusu vylákat 

peníze pod falešnou záminkou. 
záminka 

Vinil vládu z represivních daní. trest Ta slovní hříčka ho potěšila. 

rozmar, vrtoch 
Moje trapná poznámka Mikem 

trhla. vtipná poznámka 

Sada obsahovala hrábě, rýč a 
lopatu. 

hrábě Stalo se to rozmarem osudu. 

výtka, výčitka Později přijde rozvětvení. rozvětvení 

   



 406 

Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba a věty_4 

Sein Ruf ist über jeden Zweifel 
erhaben. 

Umbildung 
Er hat bei seiner letzten 
Umbildung Änderungen 

vorgenommen. 

Zahlschein 
Sie war auf einem Zahlschein von 

der Weinindustrie. 
Rätsel, Mysterium 

Es ist mir ein Mysterium, wie er 
das Rätsel gelöst hat. Welle Eine Welle des Beifalls brach aus. 

Domino-Effekt 
Wenn das passiert, kann ein 

Domino-Effekt auftreten. 
Streit 

Ich hatte einen Streit mit meiner 
Frau. 

Tumult 
Bei dem Tumult ging es nur um 

Geld. 

Bergung 
Sie leiten ein sehr erfolgreiches 

Bergungsunternehmen. Tablett 

Der Chefkoch kam mit einem 
großen Wildschweinkopf auf 

einem silbernen Tablett herein. 
Verachtung 

Es war schwer für ihn, die 
Verachtung zu verbergen. 

Skrupel Er hatte ein paar Skrupel. Abschaum 
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Udělal změny v rámci poslední 
reorganizace. 

reorganizace Jeho reputaci nelze nic vytknout. 

hádanka 
Byla na výplatní pásce vinařského 

průmyslu. 
výplatní páska 

Zvedla se vlna potlesku. vlnění 
Bylo záhadou, jak vyřešil tu 

hádanku. 

hádka 
Pokud se to stane, může dojít k 

dominovému efektu. 
dominový efekt 

Ten povyk byl kvůli penězům. povyk, mela Pohádal jsem se se svojí ženou. 

tác 
Provozují vysoce ziskovou 
záchrannou společnost. záchrana 

Bylo pro něj těžké skrývat despekt. despekt 
Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou 
kančí hlavu na stříbrném tácu. 

lůza, spodina Měl určité zábrany. zábrany 
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Es gab einen Jubelschrei aus der 
Mitte des Abschaums. 

Skorbut 
Die Armee litt an Ruhr und 

Skorbut. 

Alge     
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Armáda trpěla kurdějemi a 
úplavicí. 

kurděje, podlý Střed davu zajásal. 

    chaluhy, řasy 

      

      

      

      

      

      

   



 410 

Karty_Lekce 13_podstatna_jmena_04_slovní zásoba a věty_1 

Ich habe die Algenmassage sehr 
genossen. 

Haltbarkeitsdatum 
Es wurde schnell klar, dass er sein 
Haltbarkeitsdatum erreicht hatte. 

Hütte 
Die Hütte war weit von dem 

entfernt, was uns versprochen 
wurde. 

Schwindel 

Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, 
diesen Schwindel fortzusetzen. 

Scherbe 
Es war eine fürchterlich 

aussehende Scherbe eines 
Porzellantellers. 

Stapel 
Sie schlenderte mit einem kleinen 

Stapel Speisekarten herüber. 
Krankenstation 

Als er aus der Krankenstation 
entlassen wurde. Rochen 

Wir haben gerne die Rochen 
angesehen. 

Verleumdung 
Ich warne dich. Wiederhol deine 

Verleumdungen nicht! 
Schneeregen 

Der Schneeregen war sehr 
unangenehm. 

Ausrutscher 
In dieser Phase kann ich mir keine 

Ausrutscher mehr leisten. 

Stück Seife 
Dieses Stück Seife ist alles, was du 

bekommen wirst. Grinsen 
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Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice 
svých možností. 

datum spotřeby 
Opravdu se mi líbily chaluhové 

masáže. 

švindl 
Ta chatrč byla daleko od toho, co 

nám bylo slíbeno. 
chatrč 

Byl to zle vypadající střep 
porcelánového talíře. střep 

Teď už nebude nutné s tím 
švindlem pokračovat. 

ošetřovna 
Přiloudala se s malou hromádkou 

jídelníčků. 
svazek, snop 

Rádi jsme se dívali na rejnoky. rejnok 
Jakmile byl propuštěn z ošetřovny 

… 

plískanice Varuji tě. Neopakuj svou urážku! pomluva 

V této fázi si nemohu dovolit 
žádné úlety. 

chyba, uklouznutí Plískanice byla velmi nepříjemná. 

ucul, úšklebek 
Ten kousíček mýdla je vše, co 

dostaneš. 
odštěpek mýdla 
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Er hat sich ein Grinsen erlaubt. Gesprächsfetzen 
Ich konnte nur gelegentlich ein 

paar Gesprächsfetzen 
aufschnappen. 

Trost 
Manche Menschen finden Trost in 

einem spirituellen Leben. 
Spaten 

Das Set enthielt eine Harke, einen 
Spaten und eine Kelle. Zauberspruch, Bann Der Bann ist gebrochen. 

Beute 
Der einzige Unterschied zwischen 
einem Piraten und einem Politiker 

ist, mit wem du die Beute teilst. 
Stapel 

Der Papierstapel wurde immer 
größer. 

Pattsituation 
Das Spiel endete mit einer 

Pattsituation. 

Einstellung 
Ihre Einstellung hat sich nicht 

geändert. Bedingung 

Ihre einzige Bedingung war, dass 
niemand die Herkunft 
herausfinden durfte. 

Aufregung 
Die Nachricht sorgte für ein wenig 

Aufregung. 

abgekartetes Spiel Es war ein abgekartetes Spiel. Strähne 
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Občas se mi podařilo zachytit 
nějaký útržek. 

úryvek, útržek Dovolil si úšklebek. 

rýč 
Někteří lidé nacházejí útěchu v 

duchovním životě. 
útěcha 

Kouzlo bylo zlomeno. kouzlo 
Sada obsahovala hrábě, rýč a 

lopatu. 

štos, kupa 
Jediný rozdíl mezi pirátem a 

politikem je v tom, s kým se dělí o 
kořist. 

kořist 

Hra skončila patem. patová situace Štos papírů se zvětšoval. 

podmínka, požadavek Jejich postoj se nezměnil. postoj 

Zpráva způsobila trochu rozruchu. rozruch 
Její jediná podmínka byla, že se 
nikdo nesmí dozvědět původ. 

pruh, pás Byl to podraz. podraz, bouda 
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Sie hatte rosa Strähnen in ihrem 
schwarzen Haar. 

Katzensprung 
Es ist nur einen Katzensprung von 

hier entfernt. 

Schlag Es geschah Schlag zehn Uhr. 
Wer war auf der mit Stars 

vollbespickten Liste? 

Stummel 
Er nahm einen langen Zug an dem 

Stummel seiner Zigarette. Stunt 

Er konnte es nicht riskieren, den 
gleichen Stunt zu wiederholen. 

überflüssig 

Ein guter Schneider hatte die 
Tatsache verschleiert, dass der 

Kunde ein paar überflüssige 
Pfunde mit sich herumtrug. 

Schwarm Es gab einen Schwarm von Fliegen. Masse 

Die Werbung wird dafür gelobt, 
dass sie die breite Masse der 

Bevölkerung anspricht. 
umdrehen 

Sie drehte das Formular um, damit 
er unterschreiben konnte. 

Marke, Etikett 
Er wurde für zwei Monate 

verhaftet. 
Tauwetter 

Wenn ich wüsste, dass Tauwetter 
kommt, würde ich meinen Garten 

vorbereiten. 
Fingerhut 

Bis jetzt haben wir nicht mal einen 
Fingerhut voll Öl gesehen. 

   



 415 

Lekce 13_podstatna_jmena_04_slovní zásoba a věty_3 

Je to jen kousek vedle. dlouhý krok 
Měla růžové pruhy v černých 

vlasech. 

Kdo byl na hvězdném seznamu 
hostů? 

Stalo se to úderem desáté. úder, mrtvice 

husarský kousek Dlouze potáhl ze špačku cigarety. pahýl, špaček 

Dobrému krejčímu se podařilo 
zakrýt, že klient má pár liber 

nadváhu. 
přebytek, nadbytek 

Nemohl riskovat opakování toho 
samého husarského kousku. 

pruh , pás Byl tam roj much. roj 

Otočila formulář směrem k němu, 
aby jej podepsal. čep 

Propagace je ceněna pro to, že 
oslovila velkou část populace. 

tání Zavřeli ho na dva měsíce. visačka 

Zatím jsme neviděli ani náprstek 
nafty. 

náprstek 
Kdybych věděl, že bude tát, 

připravil bych zahradu. 
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klopfen Er konnte sein Herz klopfen hören. pikantes Detail, Leckerbissen 

Er hoffte, ein pikantes Detail zur 
bevorstehenden Hochzeit zu 

finden. 
Rinnsal 

Der Fluss verkleinerte sich zu 
einem Rinnsal. 

rinnen Das Blut rann von seinem Finger. Kelle 

Das Set enthielt eine Harke, einen 
Spaten und eine Kelle. 

Waffenstillstand 
Die Armeen einigten sich auf einen 

Waffenstillstand. 

unbegründeter Verdacht 
Er wurde auf der Grundlage eines 

unbegründeten Verdachts 
verurteilt. 

Wende, Änderung 

Die Logik dieser Änderung ist klar. Selbstgefälligkeit 
Männer in einen unnötigen Tod zu 
schicken, ist kein Akt der Führung, 

sondern der Selbstgefälligkeit. 

Beruf 
Er ist in seinem neuen Beruf sehr 

geschickt geworden. 
Kugelsalve 

Die Kugelsalve kam aus dem 
Nichts. 

Bündel 
Er nahm ein Bündel Scheine aus 

einer Innentasche. 
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pikantní detail, drb Slyšel bít jeho srdce. bouchnutí, úder 

Tok se zmenšil na tenký pramínek tenký pramínek 
Doufal, že najde nějaký drb 

spojený s nastávajícím 
manželstvím. 

lopata Krev mu prýštila z prstu. pomalu téct 

Armády se shodly na příměří. dočasné příměří 
Sada obsahovala hrábě, rýč a 

lopatu. 

otřes, převrat 
Byl odsouzen na základě 

nepodloženého podezření. 
nepodložené podezření 

Poslat muže na zbytečnou smrt 
není projevem vůdcovství, ale 

ješitnosti. 
ješitnost Logika tohoto obratu je jasná. 

sprška 
Stal se velmi zběhlým ve svém 

novém poslání. 
poslání, povolání 

Vytáhl svazek bankovek z vnitřní 
kapsy. 

svazek Sprška kulek přišla odnikud. 
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Laune 
Sie sollten jede einzelne Lust und 

Laune von ihm ertragen. 
dünn 

Der Himmel war mit dünnen 
Wolken bedeckt. 

ohne Ausreden 
Ohne sich rauszureden, gab er zu, 

dass er pleite war. 

Verfügung 
Er will eine Verfügung im Namen 

seines Mandanten erlassen. Eifer 

Er tat es mit einem Eifer, den er in 
der Werkstatt nie gezeigt hatte. 

Der Bann ist gebrochen. Ahnung 

Ich habe keine Ahnung, was ich 
tun soll. 

Streit 
Ich hatte einen Streit mit meiner 

Frau. 

verlegen     
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řídký, jemný 
Měli za úkol splnit jeho každičké 

přání. 
rozmar, vrtoch 

Bez vytáček přiznal, že je švorc. bez vytáček 
Obloha byla pokryta řídkými 

mraky. 

nadšení, elán 
Chce vydat soudní nařízení ve 

prospěch svého klienta. soudní nařízení, výnos 

ponětí, tušení Kouzlo bylo zlomeno. 
Udělal to s vervou, jakou nikdy 

předtím v dílně neukázal. 

Pohádal jsem se se svojí ženou. hádka Nemám ponětí, co bych měl dělat. 

    nesvůj, v rozpacích. 
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Er sah ziemlich verlegen aus. auf dem Laufenden 
Er will immer auf dem Laufenden 

bleiben. 

stichelnd 
Ich hatte mal einen stichelnden 

Kollegen bei der Arbeit. feindselig 

Er hat in einer feindseligen Weise 
gesprochen. 

einen Spalt offen Die Tür war einen Spalt offen. 

Peinlichkeit 
Man vermeidet Gespräche, in 

denen es zu Peinlichkeiten 
kommen könnte. 

wenn auch 

Das Bußgeld wurde auf den 
vorherigen - wenn auch hohen - 

Betrag festgesetzt. 
angeblich 

Das war in dem Zimmer, in dem er 
angeblich Selbstmord begangen 

hat. 

reichlich 
Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne 

zu präzisieren. 
entsetzt 

Er sah entsetzt aus. besorgt Er begann, sich Sorgen zu machen. 

am Ruder Er ist schon zu lange am Ruder. eifrig 
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Vždycky chce zůstat v obraze. v obraze Vypadal docela v rozpacích. 

nepřátelský 
Jednou jsem měl kritizujícího 

kolegu v práci. 
káravý 

Dveře byly nedovřené. nedovřený 
Promluvil nepřátelským 

způsobem. 

třebaže 
Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud 
je nějaká pravděpodobnost trapné 

situace 
neohrabanost 

Bylo to v pokoji, ve kterém údajně 
spáchal sebevraždu. 

údajně, domněle 
Pokuta byla stanovena na své 

původní- třebaže vysoké- hodnotě. 

zděšený, konsternovaný 
Měl spoustu času doladit své 

plány. hojný, bohatý 

Začínal se cítit znepokojeně. znepokojený Vypadal zděšeně. 

náruživě Je u kormidla už příliš dlouho. u kormidla 
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Er hat eifrig gegessen. Markise 
Sie haben den Trend für farbige 

Markisen gesetzt. 

verblüfft 
Er sah noch verlorener und 

verblüffter aus. 
boshaft 

Er ignorierte den boshaften 
Kommentar. verspätet 

Es war eine verspätete Halloween-
Party. 

verwirrt Er klang ein wenig verwirrt. verwirrt 

Er klang ein wenig verwirrt. mangelhaft Er berücksichtige sein  Register. 

Wahnsinnstempo 
Sie arbeiteten mit einem 

Wahnsinnstempo. fleckig 

Ihre Haut war fleckig. direkt Darf ich ganz direkt sein? 

auf dem Weg Er war auf dem Weg nach Hause. Ausbruch 
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Začali módu barevných markýz. markýza Jedl náruživě. 

jízlivý, uštěpačný Vypadal více ztracený a bezradný. zmatený, bezradný 

Byl to zpožděný Halloweenský 
večírek. zpožděný Ignoroval jízlivý komentář. 

zmatený, paf Zněl trochu zmateně. zmatený 

Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý 
rejstřík. 

skvrnitý, s vadami Zněl trochu zmateně. 

flekatý Pracovali ve vražedném tempu. ve vražedném tempu 

Mohu být upřímný? přímočarý, tupý Na kůži měla fleky. 

záchvat, nával Mířil domů. vázaný, mířený 
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Ihre Bemühungen wurden mit 
Wutausbrüchen quittiert. 

der größte Teil 
Den größten Teil seines 

Vermögens hinterließ er seiner 
Frau. 

falsche Fährte 
Er begann sich zu fragen, ob er auf 
eine falsche Fährte gelockt wurde. 

sehr maskulin 

Er war ein sehr maskuliner Mann. unerfahren 
Sie besaß die Schönheit des 

mittleren Alters, auf die sich die 
unerfahrene Jugend nur so freut. 

überzeugend 
Das war ein überzeugender 

Beweis für uns. 
Reue 
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Velká část sídla byla zanechána 
jeho ženě. 

velká část 
Její úsilí se setkávalo s jeho 

záchvaty zuřivosti. 

drsný 
Začínal přemýšlet, jestli si z něj 

někdo nevystřelil. 
falešná informace 

Měla v sobě krásu středního věku, 
na kterou se nezkušení mladí jen 

těší. 
nezkušený, nezralý Byl chlapácký. 

kajícnost, lítost To byl pro nás pádný důkaz. přesvědčivý, pádný 
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Es folgt eine Erklärung der Reue. begehrt 
Es ist der begehrteste Posten in 

der Firma. 

beengt 
Der Raum fühlte sich ein wenig 

beengt an. niedergeschlagen 

Er sah niedergeschlagen aus. entscheidend Dieser Moment ist entscheidend. 

anmutig Sie hatte sehr anmutige Augen. feucht 

Der Raum war feucht und 
dampfig. abschreckend 

Er fand die Idee etwas 
abschreckend. 

schillernd 
Das alles machte die Szene noch 

schillernder. 
trotzig 

Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. absichtlich 
Sie halten absichtlich 

Informationen zurück. 

verblenden 
Nur die Verblendeten glauben, 
dass ein Sieg noch möglich ist. dezimiert 
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To je nejžádanější místo ve firmě. lačný, bažící Následuje vyjádření lítosti. 

sklíčený 
Místnost vypadala trochu 

stísněně. 
stísněný, přeplněný 

Ten moment je zásadní. kritický, zásadní Vypadal sklíčeně 

vlhký Měla velmi půvabné oči. roztomilý, půvabný 

Ta myšlenka ho poněkud 
znepokojovala. 

znepokojivý Místnost byla vlhká a zapařená. 

vzpurně 
To udělalo celou scénu ještě 

nádhernější. okouzlující 

Svévolně zadržují informace. svévolně Podíval se na ni vzpurně. 

zdecimovaný 
Jen ti zmýlení věří, že vítězství je 

možné. 
oklamat, ošálit 
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Seine dezimierte Gruppe machte 
sich auf den Rückweg. 

verfallen 
Er kam zu einer verfallenen 

Scheune. 

entschlossen 
Er war fest entschlossen, nicht 

loszulassen. 
ohne 

Die Nachricht war komplett ohne 
Großbuchstaben. fleißig Er war ein fleißiges Kind. 

vage 
Er konnte sich vage an die lange 

Reise erinnern. 
schlimm 

Sie waren in größter Not. massiv 
Die massive Kraft der technischen 

Innovation ist unglaublich. 

sturzbetrunken 
Er kam sturzbetrunken nach 

Hause. begierig 

Er war begierig, das Geheimnis zu 
lüften. 

berechtigt 
In zwei Jahren ist er berechtigt auf 

Bewährung freizukommen. 

schwer fassbar Das Gefühl ist schwer fassbar. belebend 
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Přijel do zchátralé stodoly. zchátralý 
Jeho zdecimované družstvo mířilo 

zpět. 

postrádající Byl odhodlán nepustit. odhodlaný 

Byl pečlivým dítětem. svědomitý, pěčlivý 
Zpráva zcela postrádala velká 

písmena. 

hrozný, zoufalý 
Matně si pamatoval dlouhou 

cestu. 
tlumený, matný 

Převratná síla technických inovací 
je neuvěřitelná. 

rušivý Zoufale potřebovali. 

dychtivý Vrátil se domů zpitý pod obraz. opilý pod obraz 

Bude způsobilý k prominutí trestu 
za dva roky. 

způsobilý 
Byl dychtivý, aby odhalil to 

tajemství. 

oživující Ten pocit je velmi nepostižitelný. nepostižitelný, prchavý 
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Ich habe mein Bestes getan, um 
die belebende Wirkung des 

Kaffees aufzusaugen. 
überhöht 

Ich hatte keine andere Wahl, als 
eine überhöhte Parkgebühr zu 

zahlen. 

Umfang, Grad 
Bis zu einem gewissen Grad ist das 

verständlich. 
anspruchsvoll 

Jemand, der von einer 
anspruchsvollen Mutter erzogen 

wurde. 
abgeschwächt 

Ich habe es ein bisschen 
abgeschwächt gesagt. 

errötet Sie sah ein wenig errötet aus. zerbrechlich 
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Neměl jsem jinou možnost než 
zaplatit přemrštěný poplatek za 

parkování. 
přehnaný, přemrštěný 

Snažil jsem se nasát oživující efekt 
kávy. 

puntičkářský Do určité míry je to pochopitelné. rozsah 

Poznamenal jsem to trochu slabě. slabě, neprůbojně 
Někdo, kdo byl vychován 
puntičkářskou matkou. 

křehký Vypadalo to, že se trochu červená. s ruměncem 
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Sie sah viel zerbrechlicher aus als 
beim letzten Mal. 

Mief 
Mein erster Eindruck war der Mief 

von Käse. 

Tapferkeit 
Er wurde für seine Tapferkeit in 

der Schlacht ausgezeichnet. hager 

Seine hageren Züge verrieten 
keine Gefühle. 

wirklich 
Sie haben wirklich gehofft, dass es 

nicht so enden würde. 

frech sein Sei nicht frech zu mir. schadenfroh 

Mit einem schadenfrohen Lächeln 
fuhr er fort. begeistert 

Sein zweiter Bericht wurde noch 
begeisterter aufgenommen. 

albern 
Er sah uns mit einem albernen 

Blick an. 
ernst 

Er versuchte, ernst auszusehen. grimmig Sie sah so grimmig aus wie immer. 

planlos Sie mag ein wenig planlos wirken. überheblich 
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Můj první dojem byl sýrový odér 
ve vzduchu. 

zatuchlý vzduch 
Vypadala mnohem křehčeji než 

minule. 

vychrtlý 
Byl vyznamenán za statečnost v 

boji. 
statečnost 

Opravdu doufali, že to takhle 
neskončí. skutečně, opravdu 

Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly 
žádné emoce. 

škodolibý Neotvírej si na mě hubu! otvírat si pusu na, odmlouvat 

Jeho druhá zpráva byla ještě víc 
pochvalná. 

pochvalný, vřelý 
Pokračoval se škodolibým 

úsměvem. 

znepokojivý 
Díval se na nás s přihlouplým 

výrazem. pitomý, přihlouplý 

Vypadala ponuře jako vždycky. neradostný Snažil se vypadat znepokojeně. 

povýšený, nadutý Může se zdát trochu zmatená chaotický, zmatený 
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Ich mag seine überheblichen 
Manieren nicht. 

ordentlich 
Dafür wirst du eine saftige Gebühr 

zahlen müssen. 

heiser Seine Stimme war heiser. faul 

Er bezeichnete ihn immer wieder 
als faulen Sack. teilnahmslos 

Er war teilnahmslos, als der 
Richter das Urteil verkündete. 

unplausibel 
Diese Entwicklung mag völlig 

unplausibel erscheinen. 
ernst 

Wann wird es ernst? gut in Form Er ist gut in Form. 

im Nachhinein 
Im Nachhinein betrachtet war es 

gar nicht so schlecht. im Kielwasser von jemandem 

Eine kleine Menschenmenge 
begann, in unserem Kielwasser zu 

segeln. 
im Schlepptau 

Mit einem weiteren Auto im 
Schlepptau können wir nicht 

gewinnen. 

unpassend 
Er ignorierte die unpassende 

Anspielung. 
unaufhörlich 
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Za to zaplatíš tučný poplatek. pořádný, značný 
Nemám rád jeho povýšené 

způsoby. 

nečinný Jeho hlas byl nakřáplý. nakřáplý 

Vypadal lhostejně, když soudce 
pronášel rozhodnutí. netečný, lhostejný 

Neustále o něm mluvil jako o 
flákavém kreténovi. 

na vážno 
Tento vývoj se může zdát zcela 

nepravděpodobný. 
nepravděpodobný 

Je v dobré formě. ve formě Kdy to začne na vážno? 

v těsné blízkosti Viděno zpětně nebylo vše špatné. viděno zpětně 

Nemůžeme vyhrát s dalším autem 
v závěsu. 

v závěsu 
V naší blízkosti se začal srocovat 

malý dav. 

neustálý Ignoroval tu nevhodnou narážku. nevhodný 

   



 436 

Lekce 16_vlastnosti_03_slovní zásoba a věty_3 

Das unaufhörliche Hupen 
erinnerte ihn an seine 

Heimatstadt. 
im Amt 

Er war Anfang der neunziger Jahre 
im Amt. 

unauslöschlich 
Diese Worte haben sich 

unauslöschlich in sein Gedächtnis 
eingebrannt. 

entrüstet 

Sie dachte entrüstet darüber nach. entrüstet Er antwortete etwas entrüstet. 

nachsichtig 
Ich habe mich unter nachsichtigem 

Beifall gesetzt. 
unaufhaltsam 
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Byl v úřadě na začátku 
devadesátých let. 

úřadující 
Neustálé troubení aut mu 

připomínalo jeho domovské 
město. 

pohoršený 
Ta slova byla nesmazatelně vyryta 

v jeho paměti. 
nesmazatelně 

Odpověděl poněkud naštvaně. rozhořčeně Pohoršeně o tom přemýšlela. 

nezadržitelně 
Sedl jsem si při shovívavém 

potlesku. 
shovívavý 
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Der Zeiger der Uhr tickte 
unaufhaltsam auf die Elf zu. 

Einfallsreichtum 
Er hat das Verbrechen mit 

Geschick und Einfallsreichtum 
geplant. 

heimtückisch 
Er hatte den Ruf, ein 

heimtückischer Spieler zu sein. immateriell 

Du musst einige immaterielle 
Dinge berücksichtigen. 

ausnahmslos 
Er hat das Spiel ausnahmslos 

gewonnen. 

undankbar 
Du bringst mich in eine 

undankbare Lage. 
beladen 

Die Tische waren mit Essen 
beladen. mild 

Er sagte, er würde eine mildere 
Strafe empfehlen. 

lustlos Ich fühle mich ein wenig lustlos. tapfer 

Tapfer hielt er seine Tränen 
zurück. 

rührselig 
Er verfiel wieder in rührseliges 

Schweigen. 

angefressen 
Sie schien wieder angefressen zu 

sein. vorgetäuscht 
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Naplánoval ten zločin dovedně a 
důmyslně. 

důmyslnost 
Ručička hodin tikala neodvratně k 

jedenácté. 

nehmatatelný Měl pověst zákeřného hráče. zákeřný 

Neomylně vyhrával. vždy, pořád 
Musíš v zít v úvahu i nehmotné 

aspekty. 

obtěžkaný, naložený 
Stavíš mě do nezáviděníhodné 

pozice. 
nevděčný, nezáviděníhodný 

Řekl, že doporučí mírný trest. mírný, shovívavý 
Stoly se prohýbaly pod nánosy 

jídla. 

odhodlaně, mužně Cítím se trochu bez energie. bez energie, malátný 

Upadl do melancholického ticha. patetický, sentimentální Mužně přemáhal pláč. 

předstíraný Zase se zdála namíchnutá. namíchnutý, dotčený 
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Er hat sich mit einem 
vorgetäuschten Gruß an die Stirn 

gefasst. 
banal 

Ich will Sie nicht mit einem 
banalen Gespräch langweilen. 

muffig 
Er betrat den muffigen alten 

Laden. 
unempfänglich 

Er ist unempfänglich für jegliche 
Vorschläge. lästig 

Ihre neuen Zuständigkeiten war 
lästig. 

dürftig 
Er versuchte, nicht an den 
dürftigen Zustand seines 
Bankkontos zu denken. 

spröde 

Ich hörte eine spröde Stimme, die 
antwortete: Am Apparat. 

eine stolze Summe 
Es wurde für eine stolze Summe 

gekauft. 

eingeweiht 
Er ist in unser kleines Geheimnis 

eingeweiht. versöhnlich 

Er hat es sich ganz versöhnlich 
angesehen. 

tiefgreifend 
Ihr Einfluss ist oft sehr 

tiefgreifend. 

anfällig 
Die Oberfläche ist anfällig für 

Risse. 
am Boden liegend 
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Nechci vás nudit banální 
konverzací. 

obyčejný, nudný 
Dotkl se čela v předstíraném 

pozdravu. 

netečný 
Vstoupil do zatuchlého starého 

obchodu. 
zatuchlý 

Její nové zodpovědnosti byly 
náročné. tíživý, zavazující. Je netečný k jakýmkoli návrhům. 

upjatý, škrobený 
Snažil se nemyslet na tristní stav 

svého bankovního konta. 
žalostný, katastrofální 

Bylo to koupeno za slušnou sumu. slušná, nemalá suma 
Slyšel jsem jak škrobený hlas 

odpověděl: "U telefonu". 

zkoumavý 
Je zasvěcený do našeho malého 

tajemství. zasvěcený 

Jejich vliv bývá často hluboký. hluboký Zkoumavě se na to podíval. 

tváří k zemi Povrch je náchylný na praskliny. náchylný 
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Er ging zu seinem am Boden 
liegenden Körper hinüber. 

geschwollen Ihre Haut war geschwollen. 

mickrig Es ist nur eine mickrige Brigade. mulmig 

Mir ist ein bisschen mulmig 
zumute. manipuliert 

Das Spiel war überhaupt nicht 
manipuliert. 

entschlossen     
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Její pleť byla nateklá nateklý 
Šel k jeho tělu, které leželo tváří 

dolů. 

špatně od žaludku Je to jen malá brigáda. drobounký, malý 

Hra nebyla vůbec cinknutá. cinknutý, zmanipulovaný Je mi nějak špatně od žaludku. 

    odhodlaný 

      

      

      

      

 


