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A 5.1 V lékárně: Dialog 1 
Délka audia: 01:12

Paní Pokorná: Dobrý den, pan doktor mi dal recept.
Romana: Ukažte? To jsou speciální léky na bolest. 

Řekl vám pan doktor, jak se berou?
Paní Pokorná: Ano, ale raději mi to prosím řekněte 

ještě jednou. Já vždycky všechno zapomenu. 
Romana: Samozřejmě. Nejdřív budete brát tři tablety 

denně, po snídani, po obědě a po večeři. Po týdnu 
berte už jen dvě tablety denně, ráno a večer 
zase po jídle. Napíšu vám to pro jistotu i tady 
na krabičku.

Paní Pokorná: A kdy je mám přestat brát úplně?
Romana: Za dva týdny zavolejte panu doktorovi 

a zeptejte se ho, jestli je máte brát dál.
Paní Pokorná: Aha, já mám za dva týdny kontrolu, tak 

to on mi asi řekne, co a jak dál.
Romana: Ano, on vám řekne. Je to všechno?
Paní Pokorná: Ano.
Romana: Je to 115 korun. Budete platit hotově, nebo 

kartou?
Paní Pokorná: Hotově. Děkuji, na shledanou.
Romana: Na shledanou.

A 5.2 V lékárně: Dialog 2
Délka audia: 01:13

Romana: Dobrý den, jak vám můžu pomoct?
Pan Novák: Nějak mě bolí břicho. Dejte mi prosím 

nějaké léky na bolest.
Romana: A jak dlouho vás to bolí?
Pan Novák: Začalo to z ničeho nic předevčírem 

dopoledne. Včera to bylo lepší, ale dnes ráno jsem 
ani nemohl vstát z postele. Je mi taky trochu špatně 
od žaludku.

Romana: V tom případě bych vám spíš doporučila jít 
k doktorovi.

Pan Novák: Já na to nemám čas. Něco mi na to dejte...
Romana: Nezlobte se, ale nemůžu vám dát žádné léky, 

protože nevím, proč vás to břicho bolí. A upřímně, 
vůbec se mi to nelíbí, bolest břicha není jen tak. 

Běžte k doktorovi co nejrychleji. Může to být i něco 
vážného.

Pan Novák: ... No dobře, kde je tady nemocnice?
Romana: Není to sice nejblíž, ale jezdí tam MHD, 

nejrychleji se tam dostanete tramvají. Půjdete tady 
doleva, zastávka je na druhé křižovatce. Jeďte pět 
zastávek a asi za deset minut jste u nemocnice. 
Zvládnete to?

Pan Novák: Myslím, že ano. Tak já jdu. A díky.
Romana: Na shledanou.

A 5.3 V lékárně: Dialog 3
Délka audia: 01:07

Pan Šimek: Dobrý den, potřeboval bych nějaké léky 
na alergii.

Romana: Dobrý den, a na co máte alergii?
Pan Šimek: Nevím, letos se to stalo poprvé.
Romana: Aha, a jaké máte problémy?
Pan Šimek: Kašlu, mám rýmu a taky mě svědí oči 

a uši.
Romana: Ukažte? No, to pravé oko máte úplně 

červené. A teplota nebyla?
Pan Šimek: Ne.
Romana: Tak to asi opravdu bude alergie. Dám vám 

tyto prášky, hned si jeden vezměte. Ale když to 
nebude lepší, musíte jít k doktorovi.

Pan Šimek: Už jsem se tam objednal, ale má volno až 
za měsíc.

Romana: Chápu. Tak když budete mít problémy, 
vezměte si jednu tabletu. Můžete si vzít nejvíc tři 
prášky za den. Potom uvidíte, co vám řekne doktor.

Pan Šimek: Maximálně tři prášky? Můžete mi to 
prosím napsat na krabičku?

Romana: Samozřejmě. Je to 175 korun.
Pan Šimek: Budu platit kartou.
Romana: Je to v pořádku. Děkujeme, na shledanou.
Pan Šimek: Na shledanou.
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A 5.4 V lékárně: Dialog 4
Délka audia: 00:53

Pan Vlček: Dobrý den, tady mám recept.
Romana: Dobrý den, hned se na to podíváme… Je 

mi líto, ale tenhle lék teď nemáme. Můžu vám ho 
objednat, bude tady nejpozději pozítří.

Pan Vlček: Dřív to nejde?
Romana: Je možné, že tady bude už zítra, ale to 

bohužel nevím jistě. Ale ještě se podívám, jestli 
ho nemají v jiné lékárně… Tak ho mají v lékárně 
v nemocnici, stavíte se tam pro něj?

Pan Vlček: To je trochu daleko… Asi zkusím počkat 
do zítra a v nejhorším případě ty léky začnu brát až 
pozítří. Není to až tak důležité.

Romana: Tak sem zítra zavolejte. Léky chodí 
nejčastěji druhý den, ale není to tak vždycky.

Pan Vlček: Ano, zavolám.
Romana: Dobře, dám vám tento lístek, ten si prosím 

přineste potom s sebou.
Pan Vlček: Dobře, snad nezapomenu. Děkuji, 

na shledanou.
Romana: Na shledanou.

A 5.5 Paní Králová je v nemocnici
Délka audia: 01:07

Zdravotní sestra: Tak kdo je další na řadě?
Paní Králová: Já… 
Zdravotní sestra: Tak pojďte, tady se posaďte. Máte 

formulář?
Paní Králová: Ano, už jsem ho vyplnila, tady je.
Zdravotní sestra: Děkuji, jenom se tady ještě 

podepište, prosím.
Paní Králová: Promiňte, v tom stresu jsem na to nějak 

zapomněla. Víte, že jsem v nemocnici nebyla… No, 
nejméně 20 let?

Zdravotní sestra: Opravdu? Tak jenom pár dní 
tady na oddělení a potom už budete zase doma. 
A nebuďte nervózní, všechno dobře dopadne, uvidíte.

Paní Králová: A kdy asi budu moct jít domů?
Zdravotní sestra: No, operaci máte zítra, tak nejdříve 

za tři dny, když nebudou žádné komplikace. Hlavně 
buďte v klidu, operace se vůbec nemusíte bát. Není 
to nic vážného, navíc dostanete injekci, takže vás nic 
nebude bolet.

Paní Králová: Doufám… Děkuji, jste hodná...
Zdravotní sestra: Tak tady je to všechno, teď běžte 

vedle k panu doktorovi, ještě se na vás podívá.

A 5.6 Co se ti stalo?
Délka audia: 00:59

Kamarád: Čau Lukáši, co se ti stalo?
Lukáš: Myslíš tu nohu? Minulý měsíc jsem se 

potřeboval co nejrychleji dostat do školy, tak jsem si 
vzal kolo… A takhle to dopadlo. 

Kamarád: Tak aspoň se naučíš konečně chodit včas. 
Lukáš: Nesměj se mi, mohl jsem umřít. Ale je pravda, 

že teď raději chodím všude dřív. Nemůžu chodit moc 
rychle.

Kamarád: Je pravda, že jsi měl štěstí, mohlo to být 
horší. Jak dlouho jsi byl v nemocnici?

Lukáš: Jen krátce, ležel jsem tam jen čtyři dny.
Kamarád: Takže všechno v pohodě, jo?
Lukáš: Jo, jo. Fotbal si sice chvíli nezahraju, ale jinak 

se cítím dobře. Jen mě štve, že nebudu moct jet 
na chatu… Tak se někdy stav, jsem teď pořád doma. 
A nejméně 14 dní ještě budu.

Kamarád: Jo, tak co třeba hned zítra?
Lukáš: Fajn, tak zítra.

A 5.7 Není mi moc dobře…
Délka audia: 01:15

Iva: Jsi úplně zelená, není ti špatně?
Petra: No, upřímně, není mi moc dobře. Cítím se 

nějak divně.
Iva: A nesnědla jsi něco špatného?
Petra: To nebude z jídla... Myslím, že je to ze stresu. 

Čeká mě několik těžkých zkoušek. Měla jsem se 
začít připravovat dřív… Nejhorší je to ráno, když 
se vzbudím. To mě bolí břicho a je mi špatně 
od žaludku.

Iva: Aha, tak to fakt bude ze stresu. A nemůžeš 
na některou tu zkoušku jít později?

Petra: To bohužel nejde… To je strašné, první zkoušku 
mám už příští týden a teprve se učím poznámky 
z přednášek. Ještě musím přečíst několik knížek.

Iva: Neboj se, dobře to dopadne, uvidíš.
Petra: No, to nevím…
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Iva: Hele, důležité je zkusit se to naučit co nejlépe. Ale 
to nepůjde, když nebudeš spát.

Petra: Asi máš pravdu.
Iva: Tak nejpozději o půlnoci jdi spát, ano? Pokračovat 

můžeš zítra.
Petra: Dobře.
Iva: O půlnoci ještě raději přijdu zkontrolovat, jestli jsi 

opravdu v posteli. 
Petra: Ty jsi úplně jako moje máma!  

A 5.8 Čteme a posloucháme
Délka audia: 02:54

v časopise, v červenci, v červnu, v Česku, v košíku, 
v květnu, v pekařství, v peněžence, v pohodě, v pondělí, 
v pátek, v prosinci, v sobotu, v srpnu

z Česka, z kanceláře, z kina, z koncertu, z konzervy, 
z kufru, z kopce, z parku,z pekařství, z peněženky, 
z pohovky, z pokoje, z pošty, z tašky

od kamarádky, od kolegy, od policisty, od přítele, 
od sestry, od souseda, od spolužačky, od studentů, 
od syna, od táty, od tebe

bez cukru, bez čepice, bez čokolády, bez chuti,  
bez kostí, bez košíku, bez poplatku, bez snídaně,  
bez svačiny, bez šály, bez šamponu, bez tebe




