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A 7.1 Rita je cizinka. Ptá se,  
jak se dostane na univerzitu.

Délka audia: 01:52

Rita: Dobrý den, promiňte prosím, jak se dostanu 
na Univerzitu Palackého?

Muž: Pěšky je to trochu daleko, asi dvacet minut.
Rita: To nevadí, mám čas.
Muž: Tak musíte jít tady rovně přes křižovatku. Vidíte 

tu banku tamhle? Tak u té banky zahnete doprava 
a potom pokračujete na náměstí.

Rita: A potom?
Muž: Můžete jít doleva nebo doprava. Musíte se dostat 

na druhou stranu náměstí. Tam je kavárna a vedle 
kavárny vegetariánská restaurace. 

Rita: Tak tam si nejdříve dám oběd.
Muž: To můžete, mají tam moc dobré jídlo. Já tam 

chodím často.
Rita: A kam mám jít potom?
Muž: Můžete pokračovat rovně. Nebo můžete jít 

doprava a nahoru a potom u kostela zahnete doleva. 
A pak jdete až na tu ulici, kde jezdí tramvaj. 

Rita: A tam už to je?!
Muž: Ne, tam zahnete doprava. A pokračujete kolem 

té dlouhé žluté budovy. A pak už jdete pořád rovně 
a univerzitu najdete vpravo.

Rita: Dobře, tak moc děkuju!
(...)
Rita: Dobrý den, kde je tady prosím univerzita? Nějak 

ji nemůžu najít.
Žena: Nevím, jak vám to mám vysvětlit, je to trochu 

těžké. Musíte jít tady po schodech dolů do parku 
a potom zahnout doleva. 

Rita: A tam už je univerzita?
Žena: Ne, potom ještě pokračujete asi pět set nebo 

šest set metrů a pak musíte zase po schodech 
nahoru. Pozor, jsou to až ty druhé schody vlevo, ne 
první!

Rita: A potom?
Žena: A potom už jste tam. Ty schody jsou hned vedle 

univerzity.
Rita: Aha, děkuju. Tak snad to najdu.

A 7.2 Anna a Igor chtějí jet na výlet. 
Délka audia: 00:59

Igor: Dobrý den, chceme jet na Svatý Kopeček. Jak se 
tam dostaneme?

Žena: Nejlepší je nastoupit tady na tramvaj a jet 
na hlavní nádraží. Tam musíte přestoupit. Z hlavního 
nádraží jezdí autobus číslo 11 přímo na Svatý 
Kopeček.

Igor: A odkud ten autobus jezdí?
Žena: Jedenáctka má zastávku hned vedle zastávky 

tramvaje. Určitě to najdete.
Igor: A kde máme vystoupit?
Žena: A chcete jít do ZOO, nebo chcete jít do toho 

kostela?
Igor: Nejdříve chceme jít do ZOO a potom možná 

do kostela.
Žena: Tak musíte jet na zastávku Svatý Kopeček, ZOO. 

A tam vystoupíte.
Igor: A kam máme jít potom?
Žena: Když vystoupíte, musíte jít doprava a pak hned 

ještě jednou doprava. A pak už jdete pořád rovně až 
do ZOO.

Igor: Dobře, to není tak těžké. Děkujeme!

A 7.3 Ivana jde na univerzitu. 
Délka audia: 00:40

Ivana: Nevíte prosím, kde má kancelář paní Smutná? 
Nikde ji nemůžu najít.

Muž: To nemůžete, protože tady jste v přízemí. Musíte 
jít do třetího patra.

Ivana: Aha. A kde je tady výtah?
Muž: Tamhle.
Ivana: Dobře, moc děkuju.
Muž: Ale výtah dnes nefunguje, musíte po schodech. 

Schody jsou hned vedle výtahu.
Ivana: A kde přesně najdu tu její kancelář?
Muž: Musíte jít doprava až na konec chodby. Jsou to 

dveře číslo 319.
Ivana: Tak děkuju. Na shledanou.
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A 7.4 Amy potřebuje poslat balík,  
a tak jde na poštu. 

Délka audia: 00:53

Muž: Promiňte, slečno, už máme zavřeno. Zavíráme 
přesně v 16:00.

Amy: Ale má být otevřeno do šesti!
Muž: Bohužel, ale dnes je úterý, zavíráme už ve čtyři.
Amy: A kdy zítra otevíráte?
Muž: Zítra je středa, takže otevíráme až v deset.
Amy: Ale to je moc pozdě!
Muž: A co potřebujete?
Amy: Potřebuju poslat balík.
Muž: Tak můžete jet třeba na nádraží, tam je taky 

pošta.
Amy: A tam je ještě otevřeno?
Muž: Ano, tam zavírají až v sedm.
Amy: A jak se tam dostanu?
Muž: Musíte jít na náměstí Republiky, tam nastoupíte 

na tramvaj a jedete až na nádraží. Pošta je nalevo 
od budovy nádraží vedle parkoviště.

Amy: Moc děkuju, na shledanou.
Muž: Není zač. Na shledanou.

A 7.5 Posloucháme a opakujeme.  
CH, H, H/CH

Délka audia: 03:07

CH: chalupa, strach, chemie, střecha, kuchyně, tichý, 
chodit, trochu, chuť, kuchař, pochoutka, poslouchat

chce, chleba, chmel, technologie, chňapka, chrám, 
buchta, chtít, chvíle

H: noha, nahoru, herec, nehoda, historie, kniha, hotel, 
alkohol, hudba, druhý, houby, dlouho

hbitý, tehdy, hluk, hmota, zahnout, hnědý, hranolky, 
hvězda 

CH/H: chodit × hodit, chuť × huť, chybný × hybný, 
chutný × hutný, chladit × hladit

A 7.6 Posloucháme a opakujeme.  
CH, H 2

Délka audia: 01:25

ticho, chodba, sprcha, schody, břicho, běhat, pomáhat, 
bohužel, přihláška, hlava, hrad, holka, hloupý, 
zahraniční, dlouhý, kalhoty, hra, hodný, jeho, hledat, 
hovězí, hlavně, kachna, hospoda, horký


