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1 
afternoon 

I will fly tomorrow afternoon. 

Now is afternoon. 

Taxi will come in the afternoon. 

After noon is afternoon. 

I know that it is afternoon. 

odpoledne 

Poletím zítra odpoledne. 
Teď je odpoledne. 
Taxi přijede odpoledne. 
Po poledni je odpoledne. 

Já vím, ţe je odpoledne. 

market 

Market is open from 9 A.M. to 6 P.M. 

Taxi driver will take you to the market. 

Where is this market? 

On the market are good prices. 

You can buy it on the market. 

tržnice, trh 

Trţnice je otevřená od 9 ráno do 6 večer. 
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Taxikář vás vezme na trţnici. 
Kde je tato trţnice? 

Na trţnici jsou dobré ceny. 
Můţete to koupit na trhu. 

present 

He wants to buy me a present. 

Don't touch my present. 

Bomb is not a good present. 

I am not a present. 

Power bank can be a good present. 

dárek 

On mi chce koupit dárek. 
Nesahej na můj dárek. 
Bomba není dobrý dárek. 
Já nejsem dárek. 
Powerbanka můţe být dobrý dárek. 
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2 
Dialog - English 

A: Do you have some questions? 

B: Yes. I want to know where I can buy some presents for my family. 

A: You can buy it on the market. 

B: Market? What is it? 

A: It is a place where people sell souvenirs. 

B: Aha. 

A: On the market you can buy a lot of presents for your family. Prices 
on market are usually good. 

B: I understand. That's great. Where is it? 

A: You need to go by taxi. 

B: Really? Can you call the taxi for me? 

A: Yes. What time do you want to go? 

B: Tomorrow at 2 or 3 P.M. 

A: Fine. I will call taxi for tomorrow afternoon. 

B: Thank you. See you later. 

rozhovor - česky 

A: Máte nějaké otázky? 

B: Ano. Chci vědět, kde můţu koupit nějaké dárky pro mojí rodinu. 
A: Můţete to koupit na trţnici. 
B: Trţnice? Co to je? 



 

- 6 - 

 

A: To je místo, kde lidi prodávají suvenýry. 
B: Aha. 

A: Na trhu můţete koupit hodně dárků pro vaší rodinu. Ceny na trţnici 
jsou obvykle dobré. 
B: Rozumím. To je skvělé. Kde to je? 

A: Potřebujete jet taxíkem. 
B: Opravdu? Můţete pro mě zavolat taxi? 

A: Ano. Jaký čas chcete jet? 

B: Zítra ve 2 nebo 3 odpoledne. 
A: Fajn. Zavolám taxi na zítra odpoledne. 
B: Děkuji. Uvidíme se později. 
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SLOVNÍČEK ANGLICKO-ČESKÝ 
A 

a [e] = neurčitý člen, 65 

a [e] = kaţdý, 37 

address [édres] = adresa, 35 

adult [edalt] = dospělí, 7 

afternoon [áftrnůn] = odpoledne, 1 

air [ejr] = vzduch, 47 

any [eny] = ţádný (v záporné větě), 41 

are [ár] = jste, jsme, jsou, 75 

ask [ésk] = zeptat, 55 

at [et] = v (u hodin), 15 

B 

best [best] = nejlepší, 85 

bigger [bygr] = větší, 95 

book [buk] = kniha, 75 

bunker [bankr] = bunkr, 3 

business class [byznys klás] = byznys třída, 97 

button [batn] = tlačítko, 41 

C 

captain [keptn] = kapitán, 3 

castle [kásl] = hrad, 93 

ceiling [sýlynk] = strop, 21 
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SLOVNÍČEK ČESKO-ANGLICKÝ 
A 

adresa = address [édres] 35 

B 

bezpečnostní pás = seat belt [sýt belt] 5 

bota = shoe [šů] 31 

brýle = glasses [glásys] 27 

budoucí čas = will [vyl] 53 

bunkr = bunker [bankr] 3 

byznys třída = business class [byznys klás] 97 

C 

cesta = way [vej] 81 

cestovat = travel [trevl] 15 

chrapér (chrápající člověk) = snorer [snórr] 51 

číšník = waiter [vejtr] 45 

D 

další = next [nekst] 53 

dárek = present [prezent] 1 

delší = longer [longr] 85 

dítě = child [čájlt] 23 

dnes v noci = tonight [tnajt] 83 

dobrý = good [gud] 15 

dospělí = adult [edalt] 7 
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DALŠÍ E-KNIHY 
 

 

 

Máte uţ všechny e-knihy ze série "začátečník"? 
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