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A 8.1 Co má dělat? Dialog 1
Délka audia: 01:51

Kamarádka: A jak se má váš Tomáš?
Lenka: Já vlastně ani nevím. V poslední době se se 

mnou moc nebaví. Dělá mi to starosti.
Kamarádka: Je mu 16, že? Tak to je normální. S naším 

Lukášem to bylo úplně stejné.
Lenka: Asi máš pravdu. Ale teď se na něj trochu 

zlobím. Říkal, že se odpoledne učí, ale nedávno jsem 
zjistila, že to není pravda. Hraje přes internet nějaké 
hry s kamarádem. Nechtěla jsem ho kontrolovat, ale 
asi to jinak nepůjde. Takhle to rozhodně nejde, ráno 
vstane, zapne notebook a sedí u něj celý den.

Kamarádka: S tím asi nic neuděláš. Pokud nemá 
ve škole problémy, neřešila bych to. Nemá to smysl.

Lenka: No, známky má celkem dobré, příští měsíc 
budu mluvit s jeho učitelkou, tak se raději ještě 
zeptám. Předtím chodil ven s jedním spolužákem, 
ale už se s ním asi vůbec nebaví.

Kamarádka: Chápu, že chceš, aby chodil víc ven, ale 
nemůžeš ho nutit. 

Lenka: To je pravda… No a další problém – za měsíc 
jsou Vánoce a já vůbec nevím, co mu mám vybrat… 
Knížku asi ne, co?

Kamarádka: S tím ti asi moc neporadím, mám 
problém i s dárkem pro našeho Lukáše. Ani si 
nevzpomínám, co jsem mu dala minule. Ale 
souhlasím, že knížka není dobrý nápad, budou to 
vyhozené peníze.

Lenka: Knížky teď u dětí obecně asi nejsou moc 
v módě. Sestra mi řekla, ať mu dám raději peníze, ale 
s tím mám trochu problém. 

Kamarádka: No, nemáme to vůbec lehké.

A 8.2 Co má dělat? Dialog 2 
Délka audia: 01:27

Kamarádka: Byli jste někde o víkendu?
Lída: No, byli jsme u mámy v Praze. Chtěla bych za ní 

jezdit častěji, ale bohužel teď máme moc práce s tím 
naším domem, se zahradou... Navíc jezdit do Prahy 
s dítětem není jen tak.

Kamarádka: To chápu. A máma se teď cítí trochu 
sama, že?

Lída: No obecně je teď taková smutná. Dřív pořád 
něco dělala, ráda pekla, zajímaly ji památky, muzea, 
galerie… Několikrát ročně jezdila s mým strýcem 
na různé výlety, klidně na několik dní. Ale od té 
doby, co strýc umřel, nechce o žádném výletě ani 
slyšet.

Kamarádka: Takže by nejela ani s tebou?
Lída: Ne, několikrát jsem jí to nabízela. Chtěli jsme 

koupit pobyt u moře a vzít ji s sebou, ale nakonec 
jsme to nestihli. Naštěstí, ona by stejně nechtěla jet. 
Mám pocit, že už nechce jezdit nikam daleko. Chtěla 
bych ji překvapit, ale nevím jak.

Kamarádka: A co celý den dělá?
Lída: Když je hezky, chodí s jednou kamarádkou 

do parku, posadí se tam na lavičku, dívají se 
na město a baví se. 

Kamarádka: Ale tak je fajn, že má kamarádky.
Lída: Jo, to je asi důvod, proč nechce bydlet s námi. Je 

to pro ni moc daleko od Prahy. Ona miluje Prahu, je 
tam celý život.

A 8.3 Co má dělat? Dialog 3
Délka audia: 01:12

Kamarád: A co je u tebe nového? Jsi ještě s Denisou?
Radek: Jojo, jsme pořád spolu.
Kamarád: A svatba nebude?
Radek: Hele, asi ještě ne. Ty jsi s Lucií déle, tak byste 

měli mít svatbu dřív než my, ne?
Kamarád: No, uvidíme... A pojedete někam v létě?
Radek: Já bych jel, klidně někam daleko. Ale Denisa 

se mnou nechce jet, cizí země ji moc nezajímají. 
Trochu mě to štve, ale nic s tím neudělám.

Kamarád: Tak má to i svoje výhody... Když nikam moc 
nejezdíte, tak ušetříte. 

Radek: No, to je druhá věc… Ona miluje slevy, pořád 
říká, že všechno je moc drahé. Minule jsme kupovali 
televizi a víš kolik s tím bylo problémů? Diskutovali 
jsme několik hodin, než jsme jednu vybrali. 
Samozřejmě jsme museli koupit tu, co byla v akci.
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Kamarád: Já vím, co bys měl udělat. Kup pobyt někde 
daleko, zaplať předem a řekni jí to, až to nepůjde 
zrušit. Potom pojede ráda, ne?

Radek: Pochybuju, že by byla ráda, asi by odmítla 
jet. Ale o prázdninách ji musím někam vzít, oba 
potřebujeme přestávku, pořád jenom pracujeme. 
Možná si jen někde pronajmeme chatu, nevím...

A 8.4 Reklama 1 
Délka audia: 01:05

Muž: Vzbudil ses v divné místnosti. Vypadá to jako 
hotel, ale dveře ani okna se nedají otevřít. Všiml 
sis, že na stole leží složka, ve které jsou klíče. Zkus 
s nimi dveře otevřít, nic jiného ti stejně nezbývá... 
Nebo máš jiný nápad? EXIT GAME PRÁZDNÝ 
HOTEL

Žena: Zvládneš se dostat ven dřív, než bude pozdě? 
Muž: Počítej s tím, že na to máš jen 60 minut. 
Žena: Zkusíš to sám? Nebo s tebou půjdou tvoji 

kamarádi, kteří ti budou radit?
Muž: Přijďte za námi, čekáme na vás v PRÁZDNÉM 

HOTELU v Olomouci. 
Žena: Pro studenty máme levnější vstupné. Prodáváme 

i dárkové poukázky, ideální dárek pro rodinu 
i kamarády. 

A 8.5 Reklama 2
Délka audia: 00:43

Zveme vás do restaurace LETNÍ TERASA. LETNÍ 
TERASA je nová luxusní restaurace s krásným 
výhledem na město. Přijďte si dát výbornou večeři 
na zahrádce vysoko nad Prahou – s naším týmem vám 
připravíme večer snů. 
Máme pro vás mnoho druhů jídel od specialit 
z čerstvých ryb po tradiční českou kuchyni. Do konce 
května vám k jídlu dáme kávu s domácím zákuskem 
zdarma. Dostanete se k nám metrem A nebo tramvají. 
Sejdeme se na LETNÍ TERASE… Ulice Žitná, Praha 1

A 8.6 Reklama 3
Délka audia: 00:47

Jste unavení…? Potřebujete se zastavit…? Potřebujete 
si odpočinout po náročném týdnu…? Přijeďte za námi, 
pomůžeme vám. Nejsme jen obyčejný hotel… Jsme 
WELLNESS HOTEL FONTÁNA a pobyt u nás je 
zážitek.
Přijeďte sami, s partnerem nebo klidně s celou 
rodinou. Letní pobyty jsou teď navíc s velkou slevou. 
Udělejte si rezervaci hned teď.
Lehněte si… Zavřete oči… Relaxujte…
Vaše tělo vám poděkuje.
WELLNESS HOTEL FONTÁNA. Jen dvacet kilometrů 
od Brna.

A 8.7 Čteme a posloucháme 
Délka audia: 02:15

jindy, móda, pobyt, ročně, fontána, galerie, lavička, 
náročný, nevýhoda, palačinka

bez reklam, bez rodičů, do galerie, do kalendáře, 
na kolej, na poštu, o kolegyni, o tobě, po operaci, 
po prezentaci, pro děti, pro známého, u ředitelky, 
u zubaře, v menze, ve třídě, z hotelu, ze školy

Nepamatuju si to. | Chtěla bych se objednat. | Půjčíš 
mi to, prosím? | Raději bych se ho zeptal. | Jak se to 
píše? | Proč se mi směješ? | Dej mi to. | Pronajala jsem 
si byt. | Domluvili jste se nějak?




