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3. lekce

A 3.1 Co jim vadí na partnerovi  
 nebo partnerce? Kristýna
Délka audia: 00:59

Kamarádka: A vadí ti něco na tvém příteli, Kristýno?
Kristýna: Né, on je takový hodný, pořád mi pomáhá. 

Nevím, co bych bez něj dělala.
Kamarádka Takže ideální partner, říkáš?
Kristýna: No, ideální… Nechci o něm říkat nic 

špatného, ale úplně ideální partner to není.
Kamarádka A co ti na něm třeba vadí?
Kristýna: Strašně moc mluví. To by mi tolik nevadilo, 

ale mluví pořád jen o sobě – své práci, o svém 
volném čase, o svém psovi... Minule jsme byli 
na návštěvě u mé kamarádky. Bylo to strašné. Mluvil 
celou dobu. Dělá to tak všude, dokonce i u mé mámy. 
Občas mě z něj tak bolí hlava, že si musím vzít 
prášek.

A 3.2 Co jim vadí na partnerovi  
 nebo partnerce? Libor
Délka audia: 00:49 

Kamarádka: A jak se má Monika? Už dlouho jsme o ní 
nic neslyšeli…

Libor: Jó, o Monice taky nic moc nevím.
Kamarádka: Vy už spolu nebydlíte?
Libor: Bydlíme, ale ona je pořád v práci. Už ani nevím, 

kdy měla naposledy volno. Když konečně přijde 
domů, jde se vykoupat a potom jde rovnou spát. 
Nemá ani čas se najíst. Přestávku na oběd nemá, 
obědvá u počítače. Doma dělám všechno já. Vařím 
i uklízím. I o víkendu je nervózní a pořád se jen dívá 
do svého mobilu nebo notebooku. Pracovní mobil 
nechce vypnout ani v noci.

Kamarádka: A neměl bys jí něco říct?
Libor: To je zbytečné. Když jí něco řeknu, tak se zlobí. 

Vůbec nevím, co mám dělat…

A 3.3 Co jim vadí na partnerovi  
 nebo partnerce? Jana
Délka audia: 00:53

Kamarád: A vezmeš na tu dnešní party i toho svého 
kluka, Jano?

Jana: Nevezmu, protože už žádného kluka nemám.
Kamarád: Jak to?
Jana: Odešel ode mě. Řekla jsem mu totiž, co mi 

na něm vadí.
Kamarád: A co ti vadilo?
Jana: Všechno. Nepracoval, celý den byl jenom doma, 

nevařil a za celou dobu ani jednou neuklidil. Zajímal 
se jen o ten svůj počítač. Ale nejhorší bylo to jeho 
oblečení.

Kamarád: Oblečení?
Jana: Jo. Snad nikdy si nedal nic do skříně. V lepším 

případě bylo jeho špinavé oblečení jen na pohovce 
nebo na křesle, v horším případě na stole nebo 
i na zemi.

Kamarád: Takže ti nevadí, že odešel?
Jana: Ne, vůbec mi nechybí. Jsem ráda, že odešel. 

Stejně jsme si moc nerozuměli. 

A 3.4 31. prosince 
Délka audia: 01:54

Ondřej: Dano, konečně jsi tady. Právě jsme se o tobě 
bavili.

Dana: Jó? A co jste o mně říkali?
Ondřej: Zajímá nás, jestli taky budeš chtít v příštím 

roce dělat něco jinak.
Dana: Zatím nevím. Vy nějaké změny plánujete?
Ondřej: Je to možná trochu divné, ale já raději nikdy 

nic neplánuju. Nemá to smysl. Ale Lenka říkala, že 
by chtěla konečně dodělat tu vysokou školu.

Dana: O Lence se ví, že je inteligentní. Ta tu školu 
dodělá bez problému.

Ondřej: No a co ty?
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Dana: Jestli bych ve svém životě chtěla něco změnit? 
Samozřejmě, že ano! Ale mám takový problém. 
Každý den mě někdo musí zkontrolovat. Když ne, 
začnu zase všechno dělat tak, jako jsem to dělala 
předtím.

Ondřej: Tak já ti můžu každý den volat a kontrolovat 
tě přes telefon.

Dana: Hmm, to by mohlo pomoct… Ale víš co, jsem 
dospělá. Budu to muset nějak udělat sama. V jedné 
knížce doporučovali psát si každý den deník.

Ondřej: To zní jako dobrý nápad. Ale ještě pořád jsi 
mi neřekla, co chceš dělat jinak.

Dana: Chci začít chodit běhat a taky chci přestat jíst 
sladké.

Ondřej: A neříkala jsi to stejné už minulý rok? Mám 
pocit, že ano...

Dana: To je možné. Asi to nebude jednoduché, ale 
tentokrát vás překvapím, uvidíte. 

Ondřej: Jednoduché to rozhodně nebude. Já bych bez 
sladkého asi nemohl žít. 

Dana: Tak uvidíme za rok... Ale kolik je hodin? Vidíš 
na hodiny? Nebude už půlnoc?

Ondřej: Až za chvíli, ale raději si půjdeme připravit 
drink, ne?

A 3.5 5. července 
Délka audia: 01:51

Lenka: Ten jahodový koláč je moc dobrý!
Ondřej: Souhlasím, taky mi moc chutná. Já miluju 

jahody!
Lenka: Mohla bych si vzít ještě? Kdo ho dělal?
Ondřej: Myslím, že ho přinesla Dana…
Lenka: Dana? Ale vždyť ona tehdy říkala, že letos 

nebude jíst sladké.
Ondřej: Tak třeba ho jen přinesla, ale sama si nevzala. 
Lenka: A kde vlastně je?
Ondřej: Nevím, asi v kuchyni… Ale už jde! Dano, právě 

mluvíme o tvém koláči. Pamatuješ si, co jsi říkala 
o sladkém na Silvestra?

Dana: Pamatuju. Nejdřív jsem si myslela, že to 
nepůjde, každý den jsem měla strašnou chuť 
na čokoládu. Vždyť víte, o cukru se říká, že je horší 
než drogy. Ale po nějaké době to naštěstí přestalo. 
A ten koláč? – ten dělala máma, já ho jen přinesla. Já 

neměla nic sladkého od toho Silvestra.
Lenka: Fakt? Tak to jsi dobrá... Ale taky jsi říkala, že 

chceš chodit běhat. Tak jak to dopadlo?
Dana: Je pravda, že běhat už nechodím. Nerada 

sportuju sama. Napsala jsem proto do jedné skupiny 
na Facebook, že bych chtěla začít dělat nějaký sport, 
ale ne sama. Odpověděla mi jedna holka, začaly jsme 
spolu hrát tenis. I dneska večer bychom si chtěly jít 
zahrát...

Lenka: Tak to jsi mě fakt překvapila. Myslela jsem si 
o tobě, že tě všechno rychle přestane bavit.

Dana: No, možná jsi měla pravdu. Ale tentokrát to 
naštěstí jde dobře. A co ta tvoje vysoká škola, Lenko? 
Jak to vypadá?

Lenka: Nic moc. Letos už ji nedodělám. A bojím se, že 
ani příští rok.

A 3.6 Posloucháme a opakujeme
Délka audia: 01:10

knížka, lehký, návštěva, občas, plavky, pohovka, 
průvodce, předevčírem, přestávka, složka, včas, 
vědkyně, vchod, vstát, vstupné, však, všimnout si, 
všude, zahrádka, zkontrolovat

A 3.7 Čteme a posloucháme
Délka audia: 01:10

kamarádka, navštívit, obchod, odpočívat, otázka, 
polévka, procházka, průvodčí, předtím, vpravo, 
vstávat, však, všechno, vteřina, zkusit, zkušenost, zpět, 
zpoždění, zpráva, ztratit




