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V 8.1 Budeme mít slevu! Část 1
Délka videa: 01:38

Amy: Tyhle slevové poukázky jsou super věc. Jsou tady 
různé restaurace i hotely a všechno je to s velkou 
slevou. Třeba tady – menu, za které normálně 
zaplatíš 500 korun. S poukázkou je to ale jen za 300.  

Linda: Dřív lidé v Česku kupovali tyhle poukázky 
hodně. Dneska už to není tak moc v módě... Ale 
občas se tam objeví i slevy na vstupné do různých 
památek, galerií, muzeí a tak.

Amy: Žádné památky tady teď nevidím… Hele, tady je 
dokonce i jedna vegetariánská restaurace. Burger 
s přílohou i s pitím za 150 korun! To je skvělá cena!

Linda: Ale má to i svoje nevýhody. Poukázky musíš 
například použít do nějakého data. Máma jich kdysi 
nakoupila strašně moc, dala si je někam do složky 
a zapomněla na ně. Nestihla je použít. Nakonec 
to byly vyhozené peníze. Říkala jsem jí, ať jich 
nekupuje tolik.

Amy: Hmm, s tím může být problém. Ještě se podívám 
na pobyty. Byla jsi někdy někde přes slevovou 
poukázku?

Linda: Jo, s mou mámou jsme byly asi před měsícem 
v jednom wellness hotelu. A byl to celkem fajn 
zážitek. Slyšela jsem ale, že ze začátku u těch pobytů 
byly i nějaké podvody. Jedna známá mi říkala, 
že někam přijeli a tam jim tu poukázku odmítli 
přijmout. Ale teta se strýcem jezdí minimálně 
dvakrát ročně na nějaký takový pobyt a nikdy si 
nestěžovali.

Amy: Hmmm… Taky bych někam jela... Nechtěla bys 
jet se mnou?

Linda: Jasně, že chtěla. Ale musíme se domluvit 
předem. Víš, že poslední dobou jsem na tom špatně 
s časem.

Amy: Tak to je jasné.

V 8.2 Budeme mít slevu! Část 2
Délka videa: 01:11

Amy: Ahoj Lindo! Zvu tě na večeři. Mám na dnes 
poukázky do jedné vegetariánské restaurace. 
Doufám, že půjdeš se mnou?

Linda: Já nevím, moc se mi to nehodí. Mám jít 
s jednou mou spolužačkou do knihovny. Nechceš jít 
s Kurtem nebo s Davidem?

Amy: No… Raději bych šla s tebou.
Linda: A nechceš jít s tím novým spolužákem? Pořád 

se na tebe v hodině dívá.
Amy: Jo? To jsem si nevšimla. Ale já nechci jít 

s žádným cizím klukem. Já chci jít s tebou.
Linda: No dobře… Do té knihovny půjdu zítra, bude 

to sice náročný den, ale nějak to zvládnu. Je to 
ta vegetariánská restaurace blízko náměstí? Je 
ve druhém patře a pod ní je myslím nějaká jiná 
restaurace, že?

Amy: Jo, to je ona. Ty tu restauraci znáš? Nevíš, jestli 
tam mají zahrádku? Nemůžu to nikde najít.

Linda: To nevím. Ale stejně bych se dnes raději 
posadila dovnitř, je trochu chladno. Kde se sejdeme?

Amy: Ty končíš o půl čtvrté, že? Počkám na tebe před 
školou. 

Linda: Dobře, počítám s tím... Ale počkej, ještě se 
vlastně potřebuju stavit za jedním učitelem. Tak 
ve tři čtvrtě?

Amy: Dobře. Počkám na tebe na lavičce u fontány.

V 8.3 Budeme mít slevu! Část 3
Délka videa: 01:20

Amy: Tak s jídlem jsem celkem spokojená. Ještě se 
tady píše, že máme dostat zákusek. Dáš si koláč 
s lesním ovocem, nebo palačinky s jahodovým 
džemem a šlehačkou?

Linda: Amy, já už nemůžu. Nejraději bych si šla 
lehnout. 

Amy: Jak to? Myslela jsem, že ještě půjdeme na kávu. 
Mám jednu poukázku do…
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Linda: Amy, dneska už rozhodně nikam nepůjdeme. 
A nebudeme o tom diskutovat.

Amy: Dobře, tak kafe necháme na jindy. Ale vlastně 
jsem se tě na něco chtěla zeptat…

Linda: Ano? 
Amy: Máš volno o víkendu?
Linda: Moment, musím se podívat do kalendáře... Proč 

se ptáš? 
Amy: Kdysi jsem koupila poukázku na dvě noci 

v luxusním hotelu s večeří. Problém je, že jsem 
na to zapomněla. A teď jsem zjistila, že se ta 
poukázka musí použít do konce měsíce, je tady 
o tom poznámka. Zrušit to samozřejmě nejde… Tak… 
Nepojedeme...? 

Linda: Já ti říkala, že s tímhle jsou jenom problémy. 
Ale máš štěstí, že zrovna tento víkend mám volno. 
A vlastně, tohle vypadá celkem fajn. Ale příště… 
Nechci ti radit... Příště už raději nic nekupuj.

Amy: Tohle je poslední poukázka, kterou jsem v životě 
koupila.


