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A 8.1 Paní Brázdová se právě vrátila 
z dovolené. 

Délka audia: 01:07

Muž: Vy už jste zpátky z dovolené, paní Brázdová?
Paní Brázdová: Vrátila jsem se už v pátek. Naštěstí.
Muž: Proč “naštěstí”?
Paní Brázdová: Letos se mi dovolená moc nelíbila.
Muž: Jak to? Co se stalo?
Paní Brázdová: Když jsem letěla tam, ztratili mi kufr.
Muž: A co jste dělala?
Paní Brázdová: Čekala jsem do druhého dne. Měli mi 

ho poslat přímo do hotelu.
Muž: A přišel?
Paní Brázdová: Nepřišel. A třetí den taky nepřišel.
Muž: A co oblečení?
Paní Brázdová: Musela jsem si něco koupit.
Muž: A co ten kufr?
Paní Brázdová: Myslela jsem, že už nepřijde. Tak jsem 

si koupila nový.
Muž: No a co ten starý?
Paní Brázdová: Přišel až poslední den.
Muž: Tak to jste měla radost, že?
Paní Brázdová: Docela ano, ale už jsem zase letěla 

zpátky a do letadla jsem mohla vzít jen jeden kufr. 
Tak jsem chtěla zaplatit za ten druhý. Ale už jsem 
na to neměla peníze, protože jsem si předtím musela 
všechno koupit. 

Muž: A co jste nakonec dělala?
Paní Brázdová: Rozhodla jsem se tam ten starý kufr 

nechat. Stejně už se mi nelíbil.

A 8.2 Jaká byla dovolená? 
Délka audia: 01:14

Muž: Ahoj, tak jaká byla dovolená?
Žena: Bylo to úplně super!
Muž: Jo?
Žena: No, stala se nám taková věc. Přijeli jsme 

do hotelu a nejdříve nám řekli, že už pro nás nemají 
pokoj. Nějaká chyba systému nebo co.

Muž: Tak to byl docela problém, ne?

Žena: Vůbec ne. 
Muž: Jak to?
Žena: Měli jsme mít normální pokoj, ale ten už 

neměli, takže nám dali velký luxusní pokoj a měli 
jsme vlastní bazén!

Muž: Tak to se vám určitě moc líbilo.
Žena: A to ještě není všechno! Z okna jsme viděli 

přímo na moře. To bylo super.
Muž: A co to město? Líbilo se vám tam?
Žena: Hned první den jsme se ztratili. A to jsme měli 

velké štěstí, protože jsme se podívali tam, kam 
se normálně nepodíváš. Skoro nikdo tam nebyl. 
Za celou dobu jsme potkali jen jednoho turistu.

Muž: A viděli jste něco zajímavého?
Žena: Šli jsme do muzea hudby a potom na trh, koupili 

jsme si tam strašně dobré ovoce.
Muž: A chcete se tam vrátit třeba příští rok?
Žena: Určitě, snad nám zase dají takový hezký pokoj.

A 8.3 Čtyři lidé říkají, co se jim stalo.  
1 Co se stalo?

Délka audia: 00:43

Žena: Každý člověk ví, že pas je strašně důležitá 
věc. Když ho ztratíme, je to velký problém. Já ho 
naštěstí neztratila, ale našla. Najít cizí pas je ale 
taky problém. Právě jsem jela metrem z letiště, když 
jsem uviděla, že vedle mě je cizí pas. Nemohla jsem 
ho tam nechat. Chtěla jsem ho vzít na policii, ale 
bylo to docela daleko. Hledala jsem to asi dvě hodiny 
a měla jsem s sebou těžký kufr. Jsem asi příliš hodná, 
nemyslíte?

A 8.4 Čtyři lidé říkají, co se jim stalo.  
2 Co se stalo? 

Délka audia: 00:38

Muž: Na letiště je lepší jezdit brzo. Když jedete pozdě, 
může se vám stát to, co se stalo nám. Běželi jsme 
celá rodina na poslední chvíli na metro. Jeden z nás 
nastoupil, ale potom metro najednou zavřelo dveře 
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a jelo. Ten uvnitř byl bohužel náš syn. Bylo mu jen 
šest let a samozřejmě mobil ještě neměl. Já a moje 
manželka jsme stáli venku a nevěděli jsme, co máme 
dělat. Naštěstí máme inteligentní dítě – počkalo 
na nás. Jeli jsme na další stanici a tam ho našli.

A 8.5 Čtyři lidé říkají, co se jim stalo.  
3 Co se stalo?

Délka audia: 00:35

Muž: Pes je nejlepší přítel člověka. Ale když se vám 
ztratí a vy ho pět hodin hledáte, nemyslíte si to. 
Šli jsme večer na procházku a náš pes Fido uviděl 
kočku. Asi víte, co se stalo potom. Kočka rychle 
běžela pryč. A Fido? Ten běžel taky. Dvě, tři vteřiny 
a byli pryč. Tak jsme běželi taky. Našeho milého Fida 
jsme našli až ve dvě hodiny ráno. Čekal na nás u nás 
doma. Bylo to asi deset kilometrů daleko.

A 8.6 Čtyři lidé říkají, co se jim stalo.  
4 Co se stalo?

Délka audia: 00:29

Žena: Když jsme loni jeli na dovolenou, stala se nám 
taková nepříjemná věc. Zapomněli jsme naše číslo 
pokoje. Večer jsme šli do města, a když jsme se 
pozdě v noci vrátili do hotelu, hledali jsme náš pokoj. 
Nakonec jsme ho našli. Chtěli jsme otevřít dveře, 
ale karta nefungovala. Zkusili jsme to čtyřikrát nebo 
pětkrát a nic. A pak najednou někdo otevřel a ptal se, 
co chceme. Byly to správné dveře, ale špatné patro.

A 8.7 Posloucháme a opakujeme.  
C, Č, S, Š, Z, Ž

Délka audia: 05:05

C: ocas, pracovat, celý, vůbec, cizí, ulice, tancovat, 
nemocný, cukr, ruce, Olomouc, kocour, sympatický, 
lekce

Č: často, počítač, čeština, přečíst, číšník, tričko, 
čokoláda, počkat, pokračuju, učebnice, pečou, 
současný, začátečník, pomeranč

S: napsat, zase, sedm, Česko, nosit, dopis, časopis, 
most, sukně, autobus, soused, vousy, vlastní, 
studentský

Š: šaty, naštěstí, kašel, ještě, košile, příliš, šok, pošta, 
šunka, duše, rouška, píšou, strašně, menší

Z: zajímavý, jazyk, žízeň, dezert, zítra, televize, brzo, 
pozor, rozumím, muzeum, zoufalý, pouze, znát, 
inzerát

Ž: spolužák, každý, žena, důležitý, židle, křižovatka, 
růžový, protože, můžu, bohužel, můžou, louže, 
možná, manžel


