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V 7.1 Bude sportovní den! Část 1
Délka videa: 01:39

Amy: Pamatujete si na ten volejbalový zápas, o kterém 
jsem vám říkala minulý měsíc?

Linda: Volejbalový zápas? To si nějak nevzpomínám.
Amy: Ano, v květnu bude sportovní den, kde bude taky 

volejbal. 
Linda: A ty máš volejbal ráda?
Amy: Jo, je to jeden ze sportů, které mě baví. Vlastně 

je to asi můj nejoblíbenější sport.
Linda: Aha, takže tam chceš jít?
Amy: Plánuju to. Ale potřebuju dalších pět lidí, kteří 

budou v mém týmu. Takže potřebuju, abyste šly taky.
Linda: Kdy a kde to bude?
Amy: Bude to patnáctého května. Ale to místo, kde to 

bude, neznám. Podívej se na internet.
Linda: Aha, tak to je zrovna ten týden, kdy nejsem 

v Česku. Sestřenice má svatbu. Je mi to líto, zahrála 
bych si ráda.

Amy: To se nedá nic dělat. Mimochodem, kdy se 
vracíte?

Linda: Až devatenáctého.
Amy: Aha. A ty bys nešla, Diano?
Diana: Upřímně, moc se mi nechce. Volejbal nemám 

moc ráda. Když se řekne volejbal, vzpomenu si 
na střední školu, kde jsme hráli volejbal pořád. 
Mnohem raději mám tenis. Ale když v týmu budou 
lidé, které znám, tak bych možná šla…

Amy: Horší je, že všech známých už jsem se ptala. 
Půjdou Martin, Tom a Adéla. Takže potřebuju dva 
lidi. A kromě tebe zbývá už jenom Kurt.

Diana: Tak se ho nejprve zeptej a uvidíme. 
Amy: A myslíte, že je nějaká šance, že půjde? Já o tom 

dost pochybuju.
Linda: Šance je vždycky, musíš být optimista.

V 7.2 Bude sportovní den! Část 2
Délka videa: 01:52

Kurt: Zdravím, Amy.
Amy: Ahoj Kurte. Máš čas patnáctého května?
Kurt: Asi jo, proč?
Amy: No, na univerzitě bude sportovní den. Hledám 

lidi do svého volejbalového týmu.
Kurt: Aha… Moment, podívám se do kalendáře. Á, 

bohužel tady mám jednu věc, na kterou jsem úplně 
zapomněl… Tak to asi nepůjde.

Amy: Aha, a je to něco důležitého? Myslím, že 
sportovní den je určitě důležitější.

Kurt: No, budu u jednoho kamaráda, kterého neznáš… 
Tak... Zeptej se raději ostatních.

Amy: Ale já už se všech ptala. Ty asi neznáš někoho, 
kdo by chtěl jít? Musím sehnat ještě jednoho 
člověka.

Kurt: O nikom nevím.
Amy: Hele, Kurte, já vím, že nemáš rád sport. Ale 

všichni bychom chtěli, abys taky šel. Fakt nemáš čas? 
Kurt: Ále, čas je ten nejmenší problém. Sporty, soutěže 

a závody mi vůbec nejdou. Amy, vždyť to víš. Když 
tam budu, určitě prohrajete. 

Amy: To je jedno, že prohrajeme… Tak víš, jak to 
uděláme? Můžeme si zahrát o víkendu jen tak. 
Všechno tě naučíme a budeme trénovat. Pokud tě 
to bude bavit, můžeš hrát toho patnáctého taky. 
A pokud ne, najdu někoho jiného. Co na to říkáš? 
Ale do ničeho tě nenutím...

Kurt: V tom případě by to možná šlo. Udělám všechno, 
co budu moct...

Amy: Díky Kurte, jsi nejhodnější!
Kurt: Poděkuješ, až vyhrajeme. A kdy a kde se teda 

sejdeme v tu sobotu?
Amy: Někdy dopoledne... V jedenáct? U kolejí? 
Kurt: U těch kolejí, kde je menza? To by šlo. Tak 

zatím!
Amy: Měj se!
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V 7.3 Bude sportovní den! Část 3
Délka videa: 00:56

Amy: Lindo, konečně jsi zpátky! Jaká byla svatba?
Linda: Neboj, všechno ti potom řeknu. Ale co nového 

tady? Jak dopadl sportovní den?
Amy: Bylo to super. Šel dokonce i Kurt, který ze 

začátku jít nechtěl. Hodně se snažil a celkem mu to 
šlo… Podle mě má docela talent.

Linda: A kolikátí jste byli? 
Amy: Byli jsme první!
Linda: Cože?! Vy jste vyhráli...? Opravdu? No, tak to 

jsem nečekala! Gratuluju!
Amy: ... První od konce. 
Linda: Aha, tak to jo. 
Amy: Ale pro poslední místo měli taky jednu cenu. 

Nějaký nejlevnější alkohol. Název už nevím, ale má 
zelenou barvu. Počkej, ukážu ti ho.

Linda: Jo, ten znám. A chutnal ti? 
Amy: Moc ne. Trochu jsem ochutnala a zbytek 

nechala. Upřímně, chutná to jako zubní pasta.
Linda: Přesně! 


