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V 5.1 Jdeme do kina! Část 1
Délka videa: 01:16

Linda: Amy, ještě se učíš česky?
Amy: Učím, proč?
Linda: Tady někdo říká, že prodá učebnici. Říká, že už 

ji nepotřebuje, že už všechno umí.
Amy: Ale já používám jinou. Jedna stačí.
Linda: No dobře. A co práce pro studentský časopis? 

Nechceš to zkusit?
Amy: Víš, že na to neumím dost dobře česky. Možná je 

to něco pro tebe.
Linda: Hmmm… Nevím. Ale asi pošlu e-mail. No a už 

máš nějaké plány na víkend?
Amy: Chci jít do kina. Nechceš jít taky?
Linda: A na jaký film chceš jít?
Amy: Chci jít na nějaký český film, ale zatím nevím 

na který. O víkendu hrajou tři různé staré české 
filmy. Každý den je jiný film.

Linda: A máš program?
Amy: Určitě… Moment, tady ho mám…
Linda: Co je? Co hledáš?
Amy: Nemůžu najít mobil… Mám tam ten program.
Linda: A nemáš ho doma?
Amy: Možná jo…
Linda: Jednou někde zapomeneš hlavu :-)
Amy: Ale ne, tady je.

V 5.2 Jdeme do kina! Část 2
Délka videa: 00:55

Linda: Tak na který film chceš jít?
Amy: Tak třeba… Na samotě u lesa.
Linda: To je moc krásný film. Možná trochu smutný, 

ale krásný. Kdy ho hrajou?
Amy: V pátek.
Linda: To je škoda. V pátek už něco mám. Jdu 

na jednu párty. Nechceš jít taky?
Amy: Na jakou párty?
Linda: Kamarádka má narozeniny a zve mě. Říká, že 

můžu vzít někoho s sebou.
Amy: A kde to je?

Linda: Ještě nevím, ale je to někde venku… Tak co, jdeš 
taky?

Amy: Možná… Ale nemám peníze na dárek.
Linda: Dárek nepotřebuješ, já už pro ni něco mám.
Amy: Tak jo… A co v neděli?
Linda: V neděli taky nemůžu, jdu na koncert.
Amy: A v sobotu? Hrajou Vrchní, prchni.
Linda: Ten film mě moc baví, takže proč ne?
Amy: Tak jdeme hned pro lístky? Máš teď čas?
Linda: Můžeme!

V 5.3 Jdeme do kina! Část 3
Délka videa: 01:21

Linda: Dobrý den, prosím dvě vstupenky na sobotu 
večer na osm hodin.

Pokladní: Říkáte na sobotu večer?
Linda: Ano, prosím. Máte nějakou studentskou slevu?
Pokladní: Ano, jako student máte slevu 20 procent 

na zahraniční filmy a 30 procent na české filmy. Ale 
potřebuju nejdříve vidět vaši studentskou kartu.

Amy: Tady ji mám.
Pokladní: Dohromady to je 240 korun.
Linda: Není to nějak moc?
Pokladní: Je to zahraniční film, takže dvakrát 120 

korun.
Amy: Zahraniční film? Ale my chceme jít na starý 

český film Vrchní, prchni!
Pokladní: Ale my ho tenhle rok bohužel nehrajeme.
Amy: Jakto? Tady je program a ten říká, že v sobotu je 

tenhle film.
Pokladní: To ano, ale to je jiné datum. A hlavně jiný 

rok! Vidíte? Tady je rok 2019, ale teď už je rok 2020!
Amy: Aha. (…)
Linda: A jaký film hrajete dnes?
Pokladní: Dnes hrajeme jeden americký horor.
Amy: Hm, tak to asi není nic pro nás…


