English 1
Vážení studenti!
Prosím netrapte se “biflováním” níže uvedených textů.
Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny
a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud
najdete chuť a čas, uvařte si kávičku či čaj, jakýmkoli
přijatelným způsobem se uvolněte a texty si opakovaně
pročítejte, případně reprodukujte nahlas. Přejeme
příjemnou zábavu a těšíme se na vás na kurzu!
Unit 1

Hi!
I’m Jim.
Nice to meet you.

Ahoj!
Já jsem Jim.
Těší mě.

What’s your name?
Where are you from?
What’s your job?
What do you do?

Jak se jmenuješ/jmenujete?
Odkud jsi/jste?
Jaké je tvoje/vaše zaměstnání?
Co děláš/děláte (dotaz na zaměstnání)?

I’m a lawyer.
I’m from Spain.
I like travelling.

Jsem právník.
Jsem ze Španělska.
Ráda cestuji.

I’m looking for experience.
Let’s go.

Hledám zkušenosti.
Pojďme.

Unit 2

I’m Australian.
I’m not from New Zealand.
He’s Canadian.
She isn’t American.
They’re from the States.

Jsem Australan.
Nejsem z Nového Zélandu.
On je Kanaďan.
(Ona) není Američanka.
Oni jsou ze Států.

I’m at work.

Jsem v práci.

Are you hungry?
Are you thirsty?
Are you busy?
Yes, I am.
No, I’m not.
Is he single?
Is she married?
No, she isn’t.
She’s divorced.

Máš hlad?
Máš žízeň?
Jsi zaneprázdněný?
Ano, jsem.
Ne, nejsem.
Je svobodný?
Je vdaná?
Ne, není.
Je rozvedená.
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Where are you?
Who is it?
What is it?
Where is it?
When is it?
How old are you?
Hi Jim! How are you?
I’m fine, thanks. And you?
I’m great.

Kde jsi?
Kdo je to?
Co je to?
Kde je to?
Kdy je to?
Kolik je ti let?
Ahoj Jime! Jak se máš?
Mám se dobře, díky. A ty?
Mám se skvěle.

What’s his job?
What’s wrong?
He’s a librarian.
He’s a loser.
He wants my money.

Jaké je jeho zaměstnání?
Co se děje?
(On) je knihovník.
(On) je ztracený případ.
(On) chce moje peníze.

Unit 3

I have a boyfriend.
I have a daughter.
They have a dog.
He has a new girlfriend.

Mám přítele.
Mám dceru.
Mají psa.
(On) má novou přítelkyni.

I don’t have any children.
She doesn’t have a car.

Nemám děti.
(Ona) nemá auto.

Do you have any brothers or sisters?
Do you have a boyfriend?
Yes, I do.
No, I don’t.
Does he have a map?

Máš nějaké sourozence?
Máš přítele?
Ano, mám.
Ne, nemám.
Má (on) mapu?

Is this your luggage?
That’s a great idea.
Are these your keys?

Tohle je vaše zavazadlo?
To je skvělý nápad.
Jsou tohle vaše klíče?

The house has three bedrooms.
Do you like it?

Dům má tři ložnice.
Líbí se ti?

I have a lot of horses.
I’ve got a low-paid job.

Mám spoustu koní.
Mám špatně placenou práci.

Unit 4

I can play golf.
I can drive a car.

Umím hrát golf.
Umím řídit auto.
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I can work with the Internet.
I can ski, but I can’t skate.
Can you play tennis?
Can you ride a horse?
Can you speak any foreign languages?

Umím pracovat s Internetem.
Umím lyžovat, ale neumím bruslit.
Umíš hrát tenis?
Umíš jezdit na koni?
Umíš nějaké cizí jazyky?

You can sleep in the guest house.
You can’t mess with my sister.

Můžeš spát v době pro hosty.
Nesmíš mít pletky s mou sestrou.

I’m sorry, I can’t come tomorrow.
But I can come next week.
Is that ok?

Omlouvám se, ale zítra nemůžu přijít.
Ale můžu přijít příští týden.
Je to v pořádku?

Unit 5

Pardon? Can you repeat that?
Can you help me, please?

Promiň(te)? Můžeš/můžete to zopakovat?
Můžeš/můžete mi prosím pomoci?

Can I have some coffee, please?
Can I have your phone number?
Can I talk to her?
Can I ask you something?
Yes, of course.

Mohu prosím dostat kávu?
Mohl(a) byste mi dát vaše telefonní číslo?
Mohu s ní mluvit?
Mohu se tě/vás na něco zeptat?
Ano, samozřejmě.

Please sit down.
Can I get you a drink?

Posaď(te) se, prosím.
Mohu ti/vám donést něco k pití?

Can I have the menu, please?
Anything to drink?
I’d like some coffee.
Can I have the bill?

Mohu dostat jídelní lístek, prosím?
Něco k pití?
Dal(a) bych si kávu.
Mohla bych dostat účet?

Unit 6

I like my job,
but I have to get up at 6:30.

Má práce se mi líbí,
ale musím vstávat v půl sedmé.

I don’t have to work tomorrow.
I have a day off.
You don’t have to change trains.
It’s a direct train.

Zítra nemusím jít do práce.
Mám den volna.
Nemusíš přestupovat.
Je to přímý vlak.

Can I use your phone, please?
Yes, of course. Go ahead.

Můžu použít váš telefon, prosím?
Ano, samozřejmě. Prosím.

I must quit smoking.

Musím přestat kouřit.
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I must do more exercise.

Musím více cvičit.

I’m sorry I must go now.
Have a good evening.

Omlouvám se, ale musím jít.
Přeji hezký večer.

You can’t smoke in here.
You can’t park here.

Tady nemůžeš/nemůžete kouřit.
Tady nesmíš/nesmíte parkovat.

Unit 7

Call me tonight.
Send me an e-mail.
Wait a moment, please.
Fill in this form.
Pass me the salt, please.
Have fun. See you later.
Turn right.

Zavolej(te) mi dnes večer.
Pošli(pošlete) mi e-mail.
Počkej(te) chvíli, prosím.
Vyplň(te) tento formulář.
Podej(te) mi prosím sůl.
Bav(te) se. Uvidíme se později.
Zaboč(te) doprava.

Call Mr Lewinsky
and arrange an appointment with him.
Don’t worry about the money.
I’ll take care of it.

Zavolej panu Lewinskému
a domluv si s ním schůzku.
S penězi si nedělej starosti.
Zařídím to.

Don’t forget your passport.
Don’t wait for me.
Bring me a cheeseburger
with fries and a coke, please.

Nezapomeň(te) svůj pas.
Nečekej(te) na mě.
Přines mi prosím cheeseburger
s hranolky a kolu.

Would you like a cup of coffee?
Yes, please. Black, no sugar.

Dáš/dáte si šálek kávy?
Ano, prosím. Černou, bez cukru.

Would you like some tea?
No, thanks. I’m fine.

Dáš/dáte si čaj?
Ne, díky. Nic nepotřebuji.

Can I have a glass of mineral water, please?
Yes, of course.

Mohu dostat sklenici minerálky?
Ano, samozřejmě.

I’m sorry,
we don’t have any more salad.

Omlouvám se,
už nemáme žádný salát.

Unit 8

I’m reading a book.
I’m jogging.
What are you doing?
I’m making dinner.

Čtu knihu.
Běhám.
Co děláš?
Dělám večeři.
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Vicky is having a shower.

Vicky se sprchuje.

What about going for a walk?
Yeah, that’s a great idea.
Let’s go.

Co takhle jít se projít?
Jo, to je bezva nápad.
Pojďme.

What are you doing tonight?
Can I invite you for dinner?
Thanks, great. When? Where?
What about at 8 in front of the Thai
restaurant on Bangkok Street?
That’s fine with me. See you.

Co děláš dnes večer?
Mohu tě pozvat na večeři?
Díky, skvělé. Kdy? Kde?
Co třeba v 8 před Thajskou
restaurací na Bangkok Street?
To mi vyhovuje. Uvidíme se.

Let’s go swimming.
It’s so hot today.
I’d love to.
I just need to make a phone call.
Can you wait for me?

Pojďme si zaplavat.
Dnes je takové horko.
Moc rád(a).
Jen si musím zavolat.
Můžeš na mě počkat?

Unit 9

I start work at 9.
I drive to work.
I take a tram.

Začínám pracovat v 9.
Jezdím do práce autem.
Jezdím tramvají.

I like sports.
I go swimming once a week.
I go to the gym.

Rád sportuji.
Jednou týdně chodím plavat.
Chodím do posilovny.

I like Indian food,
but I don’t like this restaurant.

Mám rád indické jídlo,
ale nemám rád tuhle restauraci.

She lives in a small village
near Prague.
She doesn’t play tennis.

(Ona) bydlí v malé vesnici
nedaleko od Prahy.
(Ona) nehraje tenis.

Do you live in Prague?
Do you smoke?
Where do you live?
Where do you work?
What time do you finish work?

Bydlíš/bydlíte v Praze?
Kouříš/kouříte?
Kde bydlíš/bydlíte?
Kde pracuješ/pracujete?
V kolik končíš/končíte v práci?

Do you like classical music?
Yes, I do.
Do you like computer games?
No, I don’t.

Máš/máte rád(a) vážnou hudbu?
Ano, mám.
Máš/máte rád(a) počítačové hry?
Ne, nemám.
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Do you need anything?
No, that’s all.
It’s up to you.

Potřebuješ/potřebujete něco?
Ne, to je vše.
Je to na tobě/vás.

Unit 10

There is a good film on TV tonight.
I’d like to watch it.

Dnes večer běží v televizi dobrý film.
Rád(a) bych se na něj díval(a).

There are some people in the office.
Do you know them?

V kanceláři jsou nějací lidé.
Znáš/znáte je?

Is there enough food?
There is chicken pasta in the kitchen.
Help yourself.

Je dost jídla?
V kuchyni jsou kuřecí těstoviny.
Vezmi si/berte si.

Is there anybody in the bathroom?
No, there isn’t anybody there.

Je někdo v koupelně?
Ne, nikdo tam není.

Are there any problems?
No, everything is fine.

Jsou nějaké problémy?
Ne, vše je v pořádku.

Be careful.
Don’t worry.
See you in an hour.
Is there a bus stop near here?
No, but there’s a metro station
not far from here.
Go down the street and turn left.

Buď opatrný.
Nedělej si starosti.
Uvidíme se za hodinu.
Je tu někde blízko zastávka autobusu?
Ne, ale nedaleko odtud je
stanice metra.
Jděte dolů po této ulici a zabočte vlevo.

Excuse me.
Can you tell me the way
to the railway station?
Is it far?

Promiňte.
Můžete mi říct, jak se dostanu
k vlakovému nádraží?
Je to daleko?

Unit 11

I’ll
I’ll
I’ll
I’ll

call her.
get something to eat.
send it later today.
take care of it.

Zavolám jí.
Obstarám něco k jídlu.
Pošlu to dnes později.
Postarám se o to.

I won’t pass the test.
Come on, you can do it. Cheer up!

Neudělám ten test.
Ale no tak, to uděláš. Hlavu vzhůru!

Does she have a new boyfriend?
I think so.

Má nového přítele?
Myslím, že jo.
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Is he married?
I don’t think so.

Je ženatý?
Myslím, že ne.

Let’s go out for dinner.
Let’s go biking.
Let’s go to the theatre.

Pojďme na večeři.
Pojďme se projet na kole.
Pojďme do divadla.

What about going out for lunch?
That’s a great idea!
When?
What about 2 o’clock?
Yeah, that’s fine with me.

Co takhle zajít si na oběd?
To je výborný nápad!
Kdy?
Co takhle ve dvě?
Jo, to mi vyhovuje.

I need to reserve a table for tonight.
I have to pick up my dress.
We’ll do it on the way home.
It won’t take long.
I think we should leave earlier.

Potřebuji na dnešní večer rezervovat stůl.
Musím si vyzvednout šaty.
Uděláme to cestou domů.
Nezabere to dlouho.
Myslím, že bychom měli vyrazit dřív.

I don’t care.
What a surprise!

Je mi to jedno. (Nezajímá mě to.)
To je ale překvapení!

Unit 12

I was tired last night.
I was at home.

Včera jsem byl(a) unavený/unavená.
Byl(a) jsem doma.

We were out last night.
We had a great time.

Včera večer jsme si vyrazili.
Výborně jsme se bavili.

He wasn’t at work last week.

Minulý týden nebyl(a) v práci.

Where were you last night?
At the cinema. And you?

Kde jsi byl(a) včera večer?
V kině. A ty?

She was furious yesterday
because I had a drink with Patricia.
It’s so hard to get on with her.
You were also jealous.
I saw you.

Včera zuřila,
protože jsem si dal skleničku s Patricií.
Je tak těžké s ní vyjít.
Taky jsi žárlil.
Viděl jsem tě.

Unit 13

I worked all day.
I called her.

Celý den jsem pracoval(a).
Volal(a) jsem jí.
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I talked to them.
I liked him.

Mluvil(a) jsem s nimi.
Líbil se mi.

I
I
I
I
I
I
I
I

Šel/šla jsem ven.
Odešel/odešla jsem.
Dostal(a) jsem tvůj e-mail.
Letěl(a) jsem letadlem.
Potkal(a) jsem někoho nového.
Viděl(a) jsem je.
Udělal(a) jsem to.
Udělal(a) jsem ti kafe.

went out.
left.
got your e-mail.
took the plane.
met someone new.
saw them.
did it.
made you some coffee.

I didn’t have breakfast this morning.
I didn’t have time.

Dnes ráno jsem nesnídal(a).
Neměl(a) jsem čas.

Did you go there?
Did you go by tram?
Did you take a taxi?
Did you stay long?
What time did you get home?

Jel jsi tam?
Jel jsi tramvají?
Vzal sis taxi?
Zůstal jsi dlouho?
V kolik jsi dorazil domů?

Did he call you?
Yes, he did.
Did he buy the tickets?
No, he didn’t.

Zavolal ti?
Ano, zavolal.
Koupil ty lístky?
Ne, nekoupil.

I didn’t get your e-mail.
I wasn’t on-line.

Nedostala jsem tvůj e-mail.
Nebyla jsem na netu.

He cancelled our appointment.
He didn’t tell me why.

Zrušil naši schůzku.
Neřekl mi proč.

Did you like the movie?
Was it good?

Líbil se ti ten film?
Bylo to dobré?

We have to sign a contract.
I have a date.
Why did you split up?
You loved him so much and he loved you.

Musíme podepsat smlouvu.
Mám rande.
Proč jste se rozešli?
Tolik jsi ho milovala a on miloval tebe.

Unit 14 & 15

This suitcase isn’t mine.
It must be theirs.

Tento kufr není můj.
Musí být jejich.

Let’s start.
I don’t have much time.

Pojďme začít.
Nemám moc času.
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I don’t think that’s a good idea.

Myslím, že to není dobrý nápad.

Can I ask you for something?
I have a meeting with some Texas farmers.
They want to deal with a man.
Would you like something to drink?
Yes, please. Can we have some whiskey?
Yes, of course. Here you are.

Mohu tě o něco poprosit?
Mám jednání s farmáři z Texasu.
Chtějí jednat s mužem.
Chtěl(i) bys(te) něco k pití?
Ano. Můžeme dostat whisky?
Samozřejmě. Prosím (tady to máte).

Hi! This is Mr. Redford.
Can I speak with Ms. Newman?
Can I take a message?
No, thanks. I’ll call later.

Dobrý den! Tady je pan Redford.
Mohu mluvit s paní Newmanovou?
Mohu něco vyřídit?
Ne, děkuji. Zavolám později.

Hi! Can I help you?
Can I have a bottle of mineral water?
And I’d like some bread.
Which one?
This one.
Anything else?
Can we have two tram tickets?
Yes, of course.

Ahoj! Můžu vám nějak pomoci?
Mohu dostat láhev minerální vody?
A ještě bych chtěl chléb.
Který?
Tento.
Ještě něco?
Můžeme dostat dva lístky na tramvaj?
Ano, samozřejmě.
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