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A 9.1 Posloucháme rádio Morava!
Délka audia: 01:32

Adam: Dnes je pátek čtvrtého října a svátek má 
František. Je přesně devět hodin a posloucháte rádio 
Morava. Jaké bude dnes počasí? Na to se zeptáme 
mého kolegy Michala.

Michal: Ahoj Adame. Dnes ráno je docela teplo, asi 
dvanáct stupňů. Ještě chvíli bude svítit slunce, ale 
brzo to bude jinak. Odpoledne bude pršet a teploty 
půjdou dolů. Na první sníh si naštěstí ještě počkáme, 
ale zima nám bude – večer bude už jen pět stupňů. 
Co na to říkáš, Adame?

Adam: No, to je trochu problém. Právě dnes začíná 
festival vína, tak je to docela škoda. Půjdeš tam, 
Michale? Nebo co budeš dělat?

Michal: Možná se tam podívám. Zima mi nevadí, 
protože víno prostě miluju. A co ty?

Adam: Já to vidím tak, že si objednám pizzu a zůstanu 
doma. Ven nemusím, víno si otevřu doma.

Michal: Tak na dnes večer program máme. A co 
víkend a příští týden? Řekneš nám, co nás čeká?

Adam: O víkendu bude pokračovat festival, snad už 
bude lepší počasí. V pondělí sedmého října přijede 
do Olomouce známý kuchař. Neřekneme vám, 
kdo to je, ale určitě ho znáte z televize. Kdo nám 
řekne jeho jméno, dostane od nás zadarmo dvě 
vstupenky na jeho show. Telefonovat můžete na číslo 
713 178 789. 

A 9.2 Sylva chce jet na dovolenou.
Délka audia: 01:43

Sylva: Tak zlato, kam pojedeme letos na dovolenou? 
Co třeba někam na hory?

Přítel: Víš, že nerad chodím do kopce. A navíc může 
pršet. Co budeme dělat, když bude pršet?

Sylva: Ale nebude… A když bude, tak počkáme někde 
uvnitř, až přestane.

Přítel: Hory prostě ne. To mě nikdy nebavilo.
Sylva: No tak dobře. A co moře? Bude to super. Každý 

den budeme chodit plavat, večer se spolu budeme 
dívat na měsíc a budeme u toho poslouchat moře.

Přítel: U moře je moc horko… A navíc mi vadí ta slaná 
voda.

Sylva: Tak zase nic… A nepodíváme se třeba do Paříže? 
Hotely prý budou mít na podzim slevy.

Přítel: Víš, že nám nejdou cizí jazyky. Mám strach, že 
nebudeme rozumět.

Sylva: Určitě se ti tam bude líbit. Já moc dobře vím, že 
do Paříže jsi chtěl taky!

Přítel: Bohužel zlato, na podzim budu mít strašně moc 
práce, asi nebudu mít čas.

Sylva: A nebude ti vadit, když pojedu sama? 
Přítel: Jak to myslíš, sama?
Sylva: No, koupím si letenku, poletím do Paříže, 

najdu nějaký luxusní hotel, dám si to jejich výborné 
víno, půjdu někam na dobrou večeři. Budu prostě 
relaxovat.

Přítel: A co budu dělat já?
Sylva: Ty budeš pracovat. Když máš tak strašně moc 

práce.
Přítel: To jo, ale...
Sylva: Nemusíš mít strach. Budu ti každý den psát 

a pošlu ti pohled. Z Paříže. A pak ti ukážu fotky.
Přítel: No, tak to je nápad roku. 

A 9.3 Petr a Pavel chtějí jet spolu 
na chatu.

Délka audia: 01:31

Petr: Právě jsem tady našel krásnou chatu. Někdo 
ji pronajímá na víkend. Nepojedeme? Loni jsme 
na chatu chtěli, ale nemohli jsme nic najít.

Pavel: Já pojedu rád, ale potřebuju vědět datum.
Petr: No, chatu pronajímají do listopadu. To snad 

nějaké datum najdeme, ne?
Pavel: Já můžu třeba o víkendu patnáctého července. 

Co ty? Hodí se ti to?
Petr: Patnáctého to nepůjde. Právě ten víkend přijede 

máma. Ale co ten další víkend? Dvacátého druhého 
července?

Pavel: Aha, to teď z hlavy nevím. Manželka říkala, že 
budeme mít doma nějakou malou párty– přijdou její 
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kamarádky. Myslím, že je to přesně ten víkend. Nebo 
to má být až ten další týden? Moment, podívám se 
do mobilu… Tak je to v sobotu dvacátého třetího. 
Takže nemůžu.

Petr: A musíš tam být?
Pavel: Nevím, asi jo.
Petr: A nechceš se manželky aspoň zeptat?
Pavel: Tak jo, zeptám se jí. 
(...)
Pavel: Bohužel. Budu muset být doma. Chtějí grilovat 

a já jim budu muset pomoct.
Petr: Tak to nevadí. Aspoň jsme to zkusili. Ten další 

týden potom nemůžu, ale co první týden v srpnu?
Pavel: Myslíš ten víkend od pátého do sedmého srpna? 

Možná tam něco mám, ale budu to vědět zítra.
Petr: Tak mi zítra napíšeš?
Pavel: Jo, zítra ti určitě napíšu.
Petr: Tak až mi napíšeš, hned to zaplatím.

A 9.4 Camila je cizinka, ale žije v Česku. 
Ještě neví, co je to česká zima.

Délka audia: 01:29

Muž: Ahoj, proč máš tu šálu přes celý obličej?
Camila: Proč?! Protože je strašná zima!
Muž: Zima? Je 19. listopadu. To ještě není žádná zima.
Camila: A kdy bude zima?
Muž: Zima začíná až 21. prosince, takže za měsíc. Co 

budeš nosit potom?
Camila: To nevím. Kolik bude asi stupňů?
Muž: Většinou je tak od minus pěti do plus pěti. 
Camila: Tak málo?!
Muž: No… Snad máš teplou bundu. Budeš ji 

potřebovat.
Camila: Hm… Budu si muset koupit další oblečení. 

Třeba teplá čepice se asi bude hodit. A bude taková 
zima dlouho?

Muž: No, v lednu a v únoru bude ještě větší zima. 
Může být až minus 20. Ale to není často, třeba jen 
jednou za několik let.

Camila: Tak snad tahle zima bude lepší. A v březnu už 
bude teplo?

Muž: V březnu už začíná jaro, ale na jaře někdy ještě 
sněží.

Camila: Tak to bude můj konec. Je tady někdy taky 
teplo?

Muž: V červnu už bude velké teplo. A když budeme 
mít štěstí, tak bude teplo už v květnu.

Camila: A bude teplo dlouho?
Muž: No... V září už zase začíná podzim.
Camila: Takže už bude zase pršet a bude zima. Jako 

teď. 
Muž: Přesně tak.

A 9.5 Posloucháme a opakujeme.  
P, B, F, V, J

Délka audia: 04:15

P: papír, napsat, perlivý, čepice, pikantní, chřipka, 
sport, kopec, půl, chalupa, první, srpen, zaplatíme, 
skalpel

B: bar, babička, oblíbený, třeba, mobil, líbí, boty, oběd, 
bunda, duben, brigáda, vrba, oblek, album

F: fajn, fotograf, kafe, telefon, film, certifikát, fotbal, 
kofola, fungovat, kufr, fronta, perfektní, knoflík, golf

V: barva, zavřít, vesnice, vlevo, navíc, perlivý, volný, 
ovoce, zvuk, mluvit, čtvrtek, červen, vlasy, Silvestr

J: jazyk, čaj, průjem, obličej, jiný, přijet, jogurt, nápoj, 
děkuju, cestující, stejný, jméno, objednám


