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V 9.1 Co chcete dělat v budoucnu? Část 1
Délka videa: 01:20

Amy: Davide, a proč vlastně chceš být kuchař?
David: Asi díky mé babičce. Celé dny jsem s ní kdysi 

trávil v kuchyni a pomáhal jí. Krájel jsem cibuli, 
míchal omáčku a tak. A doma jsem pomáhal tátovi. 
Postupně jsem se od nich učil. 

Amy: Já jsem chtěla být průvodkyně, když jsem byla 
malá.

Linda: Proč průvodkyně? 
Amy: Na základní škole jsem pomohla jednomu 

turistovi. Bylo to poprvé, kdy jsem použila 
angličtinu. Měla jsem strašnou radost, že mi rozumí.

Linda: Vidíš, a ty jsi v depresi, že tady v Česku 
potřebuješ někdy s něčím pomoct. Tehdy jsi 
pomohla ty jemu a teď pomáháme my tobě.

Amy: Chtěla bych všechno zvládnout sama, znáš mě.
David: A proč nejsi průvodkyně tady v Česku? 

Průvodci nemají moc velké platy, co?
Amy: To by mi asi nevadilo. V Olomouci ale není tolik 

turistů. Asi bych se musela přestěhovat do Prahy.
Linda: Mně by asi nevadilo bydlet v Praze. Tobě jo?
Amy: Asi ne… Tak třeba v budoucnu… A co jsi chtěla 

dělat ty, Lindo?
Linda: Já jsem nejprve chtěla být herečka, ale potom 

jsem změnila názor.
Amy: A co jsi chtěla být potom?
Linda: Vědkyně. Bylo to kvůli jednomu seriálu.
Amy: Od herečky k vědkyni? To je teda velká změna.
Linda: No, to jo.

V 9.2 Co chcete dělat v budoucnu? Část 2
Délka videa: 01:44

Kamarádka: A co je u vás nového? Co dělají děti?
Maminka: No děti... David a Linda už jsou dospělí. 

Ten čas strašně letí… 
Kamarádka: Ještě studují, že? Jak jim to jde?
Maminka: Lindě dobře, ale ten David a Bára… 

Davidovi ten jeho obor moc nevyhovuje. Na vysokou 
se dostal jen díky mé kamarádce, která mu pomohla 
připravit se na zkoušky.

Kamarádka: A nechce David zkusit něco jiného? Je 
něco, co chce dělat?

Maminka: Chce být kuchař. Mně se to ale moc nelíbí. 
Bez vysoké to dneska prostě nejde.

Kamarádka: No ale já ve svém okolí mám lidi, 
kteří nemají vysokou školu, ale i tak jsou úspěšní 
a vydělávají hodně peněz. Třeba jednomu mému 
bratranci škola moc nešla, ale podnikat umí skvěle. 
Teď mu patří několik restaurací. Můžu na něj dát 
Davidovi kontakt. 

Maminka: No, to raději ne. V něčem máš určitě 
pravdu, ale já na to mám svůj vlastní názor.

Kamarádka: To je jasné… Nedáme si ještě něco k pití? 
Nebo nepůjdeme někam jinam?

Maminka: Osobně bych ještě někam šla. Nebo 
můžeme jít k nám. Víno mám a možná najdu i něco 
malého k jídlu.

Kamarádka: Naproti našemu domu je nějaký nový bar. 
Chtěla bych dnes jít tam. Nevadí? K vám můžeme jít 
jindy.

Maminka: Nevadí, bar zní taky celkem fajn.

V 9.3 Co chcete dělat v budoucnu? Část 3
Délka videa: 01:34

Diana: A co se teda v ten pátek stalo?
Amy: Byli jsme u Davida v baru, trochu jsme pili, 

povídali jsme si. A najednou se tam objevila máma 
Davida s nějakou její kamarádkou.

Diana: A ona nevěděla, že tam David pracuje?
Amy: Vůbec. David totiž odešel ze školy a našel si 

práci. Ale nějak to zapomněl říct své mámě a tátovi.
Diana: Tyjo, tak to je něco! A zlobila se jeho máma?
Amy: Vlastně ani moc ne. Ona totiž ze začátku 

nechápala, co se děje, až potom to pochopila. 
Davidovi potom hodně pomohla ta kamarádka, která 
tam byla s jeho mámou. Vysvětlila jí, že vysoká škola 
není všechno.

Diana: A co potom?
Amy: Potom tam obě zůstaly. A nakonec jsme všichni 

šli tady k Lindě domů. 
Diana: Tak nakonec všechno dobře dopadlo, ne?
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Linda: Jo. Vypili jsme láhev vína a přitom jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Máma totiž 
nechtěla být doktorka. Šla to dělat jen kvůli dědovi.

Diana: A co chtěla být?
Linda: Řidička tramvaje. Dokonce to chvíli dělala, 

ukazovala nám fotky. Jednu jsem si vyfotila. Ukážu ti 
ji, chceš?

Diana: Jasně! No, sluší jí to tam! Takže Davida nebude 
nutit, aby pokračoval ve studiu?

Linda: Ne. Teď si hlavně přeje, aby byl David šťastný. 
Jenom se bojím, že ona teď bude chtít taky změnu… 

Diana: Myslíš, že odejde z nemocnice a půjde řídit 
tramvaj?

Linda: Přesně toho se bojím.


