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4. lekce

A 4.1 Co večeříte 24. prosince?
Délka audia: 04:08 

Reportérka: Posloucháte rádio Morava. Dnes je 
prvního prosince a to znamená, že do Vánoc máme 
už jen 23 dní. Vánoce jsou čas relaxu, pěkných 
chvil, dárků a příjemných překvapení. Ale Vánoce 
máme rádi taky proto, že je to příležitost dobře 
se najíst a napít. Dnes nás zajímá, co Češi jedí 24. 
prosince večer. U nás to byla vždycky rybí polévka, 
smažený kapr a spousta bramborového salátu. Je 
to ale vždycky tak? Na to se jdeme zeptat do ulic 
Olomouce.

(...)
Reportérka: Dobrý den, mohli bychom se vás zeptat, 

co se u vás bude večeřet 24. prosince?
Muž 1: No, manželka je veganka, takže Vánoce u nás 

jsou trochu jiné.
Reportérka: A je těžké připravit veganské Vánoce?
Muž 1: Dnes už to tak těžké není. Ale tak sedm, osm 

let zpátky to celkem těžké bylo. To víte, na Vánoce 
potřebujete nakoupit spoustu věcí, museli jsme 
tehdy pro všechno jezdit do Prahy. Dneska už se dá 
všechno koupit na internetu. Některé z těch věcí 
mají dokonce i obchody tady v Olomouci.

Reportérka: A co například jíte místo kapra?
Muž 1: Máme speciální sojové maso, chutná to úplně 

jako ryba.
(...)
Reportérka: Pane, můžu se Vás zeptat, co bude u vás 

na stole 24. prosince večer?
Muž 2: Spousta jídla, máme pět dětí.
Reportérka: A můžu se zeptat, co konkrétně budete 

jíst?
Muž 2: Kapra a aspoň pět kilo bramborového salátu. 

Co jiného?
Reportérka: Takže tradiční Vánoce! Máte na ten salát 

nějaký speciální recept?
Muž 2: Ne, děláme úplně obyčejný český bramborový 

salát. Brambory, zelenina, majonéza, trocha hořčice, 
trocha soli a pepře. To je všechno.

Reportérka: My tam doma dávali ještě vajíčka.
Muž 2: No vidíte, každý Čech dělá bramborový salát 

trochu jinak.

Reportérka: To je pravda. 
(...)
Reportérka: Dobrý den, měli byste čas na pár otázek?
Žena: Ano, co byste chtěla vědět?
Reportérka: Co budete jíst 24. prosince večer?
Žena: No, možná to bude znít divně, ale my Vánoce 

vůbec neslavíme. Žádné cukroví, žádný kapr, ani 
dárky si nedáváme.

Reportérka: Takže pro vás je 24. prosinec úplně 
obyčejný den?

Žena: Přesně tak. Večer si dáme pár skleniček vína, ale 
to děláme nejen 24. prosince.

(...)
Reportérka: Dobrý den, mohla bych se zeptat, co 

budete večeřet 24. prosince? Bude to kapr?
Muž 3: Dobrý den, my kapra nejíme. Má moc kostí. 

A taky nám vadí v tom mase taková ta chuť rybníka.
Reportérka: A co jíte místo kapra?
Muž 3: Lososa. A místo bramborového salátu máme 

jen pečivo a zeleninu. A rádi si taky otevřeme láhev 
vína, i když normálně alkohol nepijeme.

Reportérka: A co cukroví?
Muž 3: Kapra nejíme, ale cukroví máme vždycky. 

Manželka dělá minimálně 10 druhů.
Reportérka: A můžeme se zeptat, jaké druhy 

konkrétně děláte? 
Muž 3: Nevím, jestli si vzpomenu… Každý rok 

děláme trochu něco jiného. Ale vždycky máme 
hodně vanilkových rohlíčků, čokoládových koleček 
a ořechových pusinek.

(...)
Reportérka: Slyšeli jsme odpovědi Čechů na otázku 

„Co budete večeřet 24. prosince?“. I když máme 
tradiční česká vánoční jídla, teď už víme, že 
české Vánoce nemusí být vždycky jen o kaprovi 
a bramborovém salátu. Možností je spousta. Stačí se 
jenom inspirovat. (Teď už ale budeme mluvit o tom, 
jaký dárek...)
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A 4.2 Potřebovala bych poradit…  
Délka audia: 01:00

Renata: Ahoj, prosím tě, máš na mě pár minut? 
Potřebovala bych poradit.

Táta: Moment, špatně tě slyším, jen vypnu televizi… 
Ano, co potřebuješ?

Renata: Nedávno jsi mi dal recept na ty bramborové 
knedlíky. Já si to ale napsala tak ošklivě, že to teď 
nemůžu přečíst. Kolik gramů té mouky tam mám 
dát?

Táta: Moment, musím si to najít… To je strašné, mám 
tady těch receptů hrozně moc... Už to vidím, dává se 
tam 15 deka mouky.

Renata: A kolik soli?
Táta: Stačí jen trocha. Co budete mít dobrého?
Renata: Myslela jsem, že kachnu. Ale nakonec nechám 

kachnu na příští týden a udělám jen vepřové. A zelí, 
samozřejmě.

Táta: Hmm, to zní dobře. 
Renata: Snad to bude dobré, ještě jsem to nikdy 

nedělala. Tak díky!
Táta: Není zač.

A 4.3 Ještě na něco jsem zapomněla!
Délka audia: 00:45

Přítelkyně: Prosím tě, jsi ještě v tom obchodě?
Robert: No, už ne... Jsem kousek od bytu.
Přítelkyně: A nemohl by ses tam ještě vrátit?
Robert: Je ještě něco potřeba?
Přítelkyně: Zapomněla jsem ti na ten seznam napsat 

olej. A kromě oleje bych ještě potřebovala tvaroh 
a máslo. Jo, a ještě cukr! Na poslední chvíli jsem se 
rozhodla, že upeču něco sladkého!

Robert: A jaký cukr? Je hodně druhů.
Přítelkyně: Vanilkový. Potřebuju aspoň pět sáčků. 
Robert: Hele, tak já už nepůjdu zpátky, ale stavím se 

jenom v tom malém obchodě u křižovatky. Snad to 
tam budou všechno mít.

Přítelkyně: Jo, dobře.

A 4.4 Přijede máma!
Délka audia: 01:20

Máma: Ahoj Slávku, tady máma. Tak mám přijet 
v neděli na ten oběd?

Slávek: Ahoj mami. Jasně, už jsme tě neviděli několik 
měsíců. 

Máma: A nechcete raději přijet vy sem? Já bych něco 
uvařila, už takhle máte hodně práce.

Slávek: Tak to vůbec, ty nás zveš vždycky, jednou 
můžeš přijet taky ty sem. Budu dělat guláš!

Máma: Jé, tak ten jsem neměla aspoň pět let! A ty 
guláš umíš?

Slávek: Ne, ale včera v práci jsem půlku pracovní doby 
studoval recepty. 

Máma: Aha. No… Ráda ochutnám něco nového... Tak 
já aspoň něco upeču! V neděli po obědě musí být 
nějaký dezert!

Slávek: No, upéct něco sladkého bys možná mohla. My 
tady nemáme troubu. Chtěl jsem koupit zmrzlinu, 
ale nějaký dobrý koláč by se asi hodil.

Máma: A máte chuť na něco konkrétního?
Slávek: Hlavně něco bez ořechů, prosím tě, Kamila je 

nemůže.
Máma: Mám tady spoustu krásných čerstvých jahod, 

dostala jsem je od sousedky. Tak udělám jahodový 
koláč.

Slávek: To zní fajn. Tak ahoj v neděli!
Máma: Ahoj.

A 4.5 Posloucháme a opakujeme
Délka audia: 01:06

četba, dokdy, fotbal, kbelík, kde, kdo, kdy, někde, 
někdo, někdy, nikde, nikdo, nikdy odjakživa, platba, 
sbírat, sdílet, svatba, takhle, takzvaný, takže




