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V 7.1 Hledáme byt. Část 1
Délka videa: 01:38

Dvořák: Prosím, Dvořák.
Amy: Dobrý den, hledám nějaký byt nebo aspoň pokoj 

blízko centra a univerzity. Právě se dívám na inzeráty 
a máte tady jeden pokoj, je to ulice Vídeňská. Docela 
se mi líbí. Je ještě volný?

Dvořák: Ano, ještě je volný. Je to byt 3+1, každý pokoj 
pronajímáme zvlášť. Kuchyně, koupelna a WC jsou 
společné.

Amy: Aha, a je to prosím blízko univerzity?
Dvořák: Byt je u velkého nákupního centra, 

na univerzitu musíte jít asi 15 minut pěšky.
Amy: Hmmm… To vypadá docela dobře, ale já ráda 

bydlím sama… Nemáte nějaký malý byt pro jednoho 
člověka?

Dvořák: Stačí vám byt 1+1?
Amy: Ano.
Dvořák: Mám tady jeden takový. A je za dobrou cenu. 

Jen tam nesmíte mít zvíře.
Amy: To nevadí, já zvíře nemám.
Dvořák: Tak chcete ho vidět?
Amy: Určitě. Která je to ulice?
Dvořák: Ulice Komenského.
Amy: Nevím, kde to je… Jak se tam dostanu?
Dvořák: Když jedete z hlavního nádraží, musíte jet 

tramvají 2, 4 nebo 6.
Amy: Aha, a kde mám vystoupit?
Dvořák: Je to zastávka U Dómu.
Amy: Tu znám.
Dvořák: Tam vystoupíte a potom musíte jít doprava. 

Komenského je první ulice vlevo. Musíte jít rovně 
a pak přes most. Je to dům vpravo, číslo 8. Tu adresu 
vám ještě pošlu.

Amy: Dobře.
Dvořák: Máte čas zítra odpoledne?
Amy: Odpoledne mám čas od dvou do čtyř hodin.
Dvořák: Tak třeba ve tři?
Amy: Dobře, tak ve tři hodiny tam.
Dvořák: Tak zítra na shledanou.
Amy: Děkuji a na shledanou.

V 7.2 Hledáme byt. Část 2
Délka videa: 01:37

Dvořák: Je to třetí patro. Dům je bohužel bez výtahu, 
ale byt je docela hezký, z tohohle okna vidíte kostel.

Amy: A říkáte, že byt není drahý?
Dvořák: Ano, přesně tak. Jen 5000 korun za měsíc plus 

energie! To dnes jen tak nenajdete.
Amy: Máte pravdu, je docela levný.
Dvořák: Je tu ticho, byt je blízko parku a do města je 

to jen pět minut pěšky.
Amy: A kdo bydlí vedle?
Dvořák: Soused vpravo je starší pán a vlevo bydlí 

mladá rodina.
Amy: A co nábytek?
Dvořák: Jak vidíte, postel, stůl a skříň tady jsou. 

Jen u toho stolu není židle, tu si můžete objednat 
z internetu, to moc nestojí.

Amy: A pračka a lednička tady jsou?
Dvořák: Tady je kuchyně a jak vidíte, lednička tady je. 

A hned vedle ledničky je pračka.
Amy: Tak to je dobře. A jak daleko je to 

do supermarketu?
Dvořák: Supermarket je bohužel docela daleko, ale 

můžete jít do toho malého obchodu tady vedle.
Amy: Aha… No, to mi musí stačit. A kam tady můžu jít 

na oběd?
Dvořák: Nejlepší je asi jít do centra. To musíte jít tady 

doleva. Ale když nechcete nikam chodit, můžete jít 
dolů do přízemí - tam je restaurace.

Amy: Dům je hned u silnice. Není tady hluk?
Dvořák: Ne, je tady docela ticho. A u domu je zastávka 

autobusu. Na tramvaj je to taky blízko.
Amy: Byt se mi moc líbí. Odkdy je volný?
Dvořák: Třeba hned :-)
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V 7.3 Hledáme byt. Část 3
Délka videa: 01:38

Amy: Děkuju, že mi takhle pomáháš.
Linda: To já ráda, nemusíš mi děkovat. Kam mám dát 

tohle?
Amy: Můžeš to dát třeba tamhle na postel.
Linda: A tohle?
Amy: Tamhle do té skříně.
Linda: A tohle?
Amy: Třeba na stůl. Nebo ne, můžeš to dát na skříň, 

prosím?
Linda: OK. Líbí se mi, že je tu docela ticho.
Amy: Ano, je to moc fajn. No nic, já už jsem dneska 

docela unavená, asi jdu do postele a spát. Zítra je 
taky den.

Linda: Dobře, tak já už jdu domů a ty můžeš jít spát.
(…)
Linda: Co to je? Slyšíš to? To hraje nějaká hudba…? 

A teď někdo zpívá?
Amy: Ach ne… To musí být asi můj nový soused… Je to 

nějaký starší pán…
Linda: Tak snad máš ráda dechovku… :-) Aspoň se 

naučíš něco z české kultury…


