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V 8.1 Jak jsme jeli do Turnova. Část 1
Délka videa: 01:00

Linda: Ahoj, ty už jsi zpět?
Amy: Včera jsme se vrátili.
Linda: Aha. A v kolik jste přijeli?
Amy: Docela pozdě, asi v jedenáct večer. Náš vlak byl 

docela plný a vedle mě seděl můj spolužák Kurt. 
Pořád na mě mluvil a bolela mě z něj hlava a byla 
jsem opravdu unavená. Proto jsem ti nenapsala.

Linda: To je v pořádku. Tak jaký byl výlet?
Amy: Bylo to… Zajímavé…? Škoda, že jsi nejela taky.
Linda: Já vím, ale opravdu jsem nemohla. Musela jsem 

se učit na zkoušku. Ale to nevadí, byla jsem tam 
minulý rok.

Amy: Tak třeba příště můžeme někam jet spolu. A už 
aspoň všechno umíš?

Linda: Něco málo ano… No a nechceš mi říct více? Kde 
jste bydleli, jak vám chutnalo, co jste viděli…

Amy: To víš, že ti všechno řeknu. Ale nejdřív musíme 
někam na oběd, už mám velký hlad.

Linda: Já taky, tak jdeme!

V 8.2 Jak jsme jeli do Turnova. Část 2
Délka videa: 01:16

Linda: Tak jaká byla cesta?
Amy: Byla hlavně dlouhá…
Linda: Jakto?
Amy: Víš, že jsme se chtěli jet podívat do Českého 

ráje.
Linda: A tak jste jeli do Turnova.
Amy: No, a to byl ten problém.
Linda: Proč?
Amy: Nejdřív jsme se chtěli podívat do Hradce, 

protože tam jsme měli pak přestoupit na vlak 
do Turnova.

Linda: A líbil se vám Hradec?
Amy: Ano, mají tam moc hezké náměstí.Šli jsme tam 

na procházku a dali si dobrý oběd.
Linda: A pak jste jeli do toho Turnova, že?

Amy: Přesně to jsme chtěli. Ale když jsme přišli 
na nádraží, už tam stál vlak a my jsme mysleli, že je 
to ten náš…

Linda: A nebyl?
Amy: Rychle jsme běželi na nástupiště a špatně 

přečetli jméno města. Nebylo tam Turnov, ale 
Trutnov. Ale čas odjezdu byl stejný, 16:04! Jeden 
vlak jel do stanice Turnov a jeden vlak do stanice 
Trutnov…

Linda: Cože?!
Amy: No tak jsme nastoupili do rychlíku do Trutnova…
Linda: A co jste dělali?
Amy: Nic. Nikdo z nás to nevěděl.
Linda: A průvodčí vám nic neřekl? Nechtěl vidět 

jízdenku?
Amy: Přišel za hodinu, když už jsme chtěli vystoupit. 

A tak jsme nepřijeli do Turnova, ale do Trutnova…

V 8.3 Jak jsme jeli do Turnova. Část 3
Délka videa: 01:11

Linda: A co potom?
Amy: Potřebovali jsme se dostat do hotelu, takže jsme 

museli jet do toho Turnova. Ten je asi 90 kilometrů 
daleko…

Linda: A jak jste tam jeli?
Amy: Naše další zastávka byl Dvůr Králové. Tam jsme 

jeli autobusem a potom jsme měli přestoupit na vlak.
Linda: A přestoupili jste na ten vlak?
Amy: Autobus měl zpoždění. Byla nějaká nehoda nebo 

co… Když jsme konečně přijeli, vlak jenom zavřel 
dveře a odjel. Bez nás.

Linda:On na vás nepočkal?
Amy: Ne.
Linda: Tak jste čekali na další?
Amy: Podle jízdního řádu to byl poslední vlak ten den. 

Už bylo docela pozdě večer.
Linda: A co jste dělali?
Amy: Měli jsme štěstí, našli jsme hotel blízko nádraží. 

Další den jsme si koupili vstupenky a šli jsme do zoo.
Linda: No a co ten Turnov?
Amy: Tam jsme jeli potom odpoledne.
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Linda: Takže nakonec jste se podívali do toho Českého 
ráje?

Amy: Samozřejmě. Proto jsme tam jeli! V neděli 
jsme jeli do malé vesnice u Turnova, byly tam staré 
chalupy a hezká příroda. Proto jsme večer přijeli tak 
pozdě domů…


