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Modul 1 
Komunikace 

 

 

Prezentace modulu 

V tomto modulu se nejd říve seznámíte s panem Balandou, který telefonuje do  
spole čnosti RED LINE, aby zjistil n ějaké informace o práci. V druhém rozhovoru 
mluví dva p řátelé o svých plánech na léto. Dále p řátelé Ljuba a Pavel si povídají o 
zítřejších plánech a po časí. V dalším rozhovoru dv ě kamarádky, V ěra a Anna, 
spolubydlící, tráví spolu ve čer a chystají se dívat na televizi. V posledním roz hovoru 
zve Maria svou kolegyni na ve čeři, pozd ěji ob ě zvou i vedoucí. V modulu si 
procvi číte telefonování s uvedením d ůvodu telefonického rozhovoru, zanechání 
vzkazu, ukon čení hovoru a žádost o zavolání. Seznámíte se se slo vní zásobou, která 
se týká kalendá ře, času, po časí. Procvi číte fráze užívané p ři pozvání. V gramatické 
části budou vysv ětleny číslovky. Na záv ěr si p řečtete o médiích v ČR. 

Obsah modulu  

Názvy rozhovor ů Způsob komunikace Cíl 

  Telefonování  Telefonický rozhovor  Výslovnost číslovek 

Kalendář/čas Rozhovor Slovní zásoba 

Počasí/předpověď počasí Rozhovor Podávání informace o počasí a 
plánech 

Média/televizní zprávy Rozhovor Číslovky 

Pozvání – přijmutí, odmítnutí Rozhovor Opakování větných struktur 

V České republice Informační text Informace o médiích  
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Lekce 1  
 

Telefonování  

  

Rozhovor 1  (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na www.l-
pack.eu – Modul 1.1) 
 

 
Telefonický rozhovor 
 
Situace:  Pan Balanda telefonuje 
panu Novákovi do společnosti 
REDLINE. Mluví se sekretářkou, 
protože pan Novák není v kanceláři.  
Osoby: pan Balanda (hledá práci); 
paní Fialová (sekretářka) 
Místo: doma u pana Balandy a 
v kanceláři společnosti RED LINE 

 

 
 
Sekretářka: Dobrý den. Společnost REDLINE. Jana Fialová. Co pro vás mohu 

udělat? 

Pan Balanda: Dobrý den. Adam Balanda. Mohl bych mluvit s panem Novákem? 

Sekretářka: Ano, ovšem. Přepojím vás do jeho kanceláře… Bohužel, pan Novák 

vyřizuje něco v pobočce. Přijde až odpoledne. 

Pan Balanda: Můžete mi, prosím říct, kdy přijde? 

Sekretářka.  Odpoledne, asi po druhé hodině bude ve své kanceláři. 

Pan Balanda: Aha. Mohu tedy zavolat po druhé? 

Sekretářka:  Ano, samozřejmě. Ale jestli chcete, můžete mu nechat vzkaz. 

Pan Balanda: Ano, to bude lepší. Mohla byste mu prosím vyřídit, že volal Adam 

Balanda a potřebuje informaci o konkurzu na místo řidiče u vaší firmy. 

Sekretářka: Dobře, já to panu Novákovi vyřídím a on vám může zavolat zpět. Jaké 

je vaše telefonní číslo, prosím? 

Pan Balanda: 753 897 987. 

Sekretářka:  Dobře. Ještě to zopakuji, 753 897 988. 
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Pan Balanda: Ne, ne 753 897 987. Poslední číslo je 7, ne 8. 

Sekretářka:  Dobře, děkuji a pro jistotu ještě jednou opakuji  - 753 897 987. 

Pan Balanda: Ano, teď je to správně. 

Sekretářka: Takže vyřídím panu Novákovi, že volal pan Balanda ve věci konkurzu 

na řidiče u naší firmy a že má zavolat na telefonní číslo 753 897 987. 

Pan Balanda: Ano, mockrát děkuji. 

Sekretářka:  Prosím. Na shledanou.  

Pan Balanda: Na shledanou. 
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Kontrola porozum ění 16 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

a. Sekretá řka se jmenuje pani Nováková.          �  � 

b. Pan Balanda by chtěl mluvit s panem Novákem.               � � 

c. Pan Novák přijde až zítra.                                �  �  

d. Pan Balanda nechá vzkaz.                           �  � 

e. Telefonní číslo pana Balandy je 753 897 987.         � � 

f. Pan Novák zavolá panu Balandovi později.                       �  � 

 

Kontrola porozum ění 2 

Označte, která věta je pravdivá. 

1. Pan Balanda volá 

a. na úřad práce. � 

b. do společnosti REDLINE. � 

c. do bytu paní Fialové. � 

2.  Pan Balanda chce mluvit  

a. s ředitelem společnosti. � 

b. se sekretářkou. � 

c. s panem Novákem. � 

3. Pan Novák   

a. je nemocný. � 

b. je na služební cestě. � 

c. vyřizuje něco v pobočce. �  

4. Pan Novák se vrátí 

       a. večer. � 

       b.   zítra. � 
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c.    odpoledne. �  

5. Pan Balanda  

a. potřebuje informaci o konkurzu na místo řidiče.  � 

b. potřebuje informaci o pracovní době řidiče. � 

c. potřebuje informaci o volném místě sekretářky pro manželku. � 

6. Sekretá řka chce  

a. telefonní číslo pana Balandy. � 

b. adresu pana Balandy. � 

c. mail pana Balandy. �  

 

Slovní zásoba 1  

Doplňte rozhovor.  
 

Asistentka: Přepojím vás do jeho kanceláře… Bohužel, pan Novák vyřizuje něco v 

pobočce. Přijde až ______________________. 

Vy:   Můžete mi, prosím říct, kdy _____________________? 

Asistentka: Odpoledne, asi po _________________ hodině bude ve své 

kanceláři. 

Vy:   Aha. Mohu tedy ___________________ po druhé? 

Asistentka: Ano, samozřejmě. Ale jestli chcete, můžete mu nechat 

_______________. 

Vy: Ano, to bude lepší. Mohla byste mu prosím vyřídit, že potřebuji 
informaci o konkurzu na místo řidiče u vaší firmy? 
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Konverza ční cvi čení 1    

Co řeknete v situacích: 

 

1. Představujete se v telefonu. 

______________________________________________________________ 

 

2. Nerozumíte. 

______________________________________________________________ 

 

3. Chcete poděkovat. 

 ______________________________________________________________ 

 

Výslovnost   (Poslouchejte audio na  www.l-pack.eu –  modul 1 – výslovnost.) 

Číslovky patří mezi slova, které dělají cizincům problémy. V jazyce existují skupiny 
souhlásek, které se také obtížně vyslovují, např. tři sta třicet tři stříbrných křepelek 
přeletělo přes tři sta třicet tři stříbrných střech. 

 

 

Procvičte si výslovnost číslovek. 

t ř i  s ta  t ř i ce t  t ř i  č t y ř i  s ta  č t y ř i ce t  č t y ř i   

p ě t  se t  padesá t  t i s íc  sedm  se t  dvace t  t ř i  

dv ě  s t ě  jedenác t  t ř i nác t ý  

t ř i nác t  se t  šedesá t  osm  č t r náctý   

padesá t ý  t i s íc í  
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Lekce 2  

Kalendá ř/čas 

Rozhovor 2  (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na www.l-
pack.eu – Modul 1.2) 
 

 
Rozhovor 
 
Situace: Dva přátelé mluví o 
svých plánech na léto.  
Osoby: Adam (hledá zaměstnání; 
Eva (ukrajinského původu) jede 
navštívit příbuzné. 
Místo: doma 

 

 

Adam:  Co budeš dělat odpoledne, Evo? 

Eva:  Chtěla bych jít nakupovat. A kam se chystáš ty? 

Adam:  Mám dnes schůzku na úřadu práce. Je 3. června, že? 

Eva:  Ne, to není. Dnes je 3. července roku 2011. 

Adam:  Ty se pleteš, je červen, tedy šestý měsíc v roce, ne? 

Eva:  No, přece je šestý měsíc červenec a sedmý měsíc červen, ne? 

Adam:  Ne, nemáš pravdu. Podívej se do kalendáře, šestý měsíc se česky 

řekne červen a sedmý měsíc je červenec. 

Eva:  Máš pravdu, spletla jsem se. A po červenci je srpen, že? To jedu na 

dovolenou na Ukrajinu. 

Adam:  V srpnu? Kdy přesně? 

Eva:  Odjíždím z domova v neděli 5. srpna do Prahy a pak 6. srpna v 

pondělí do Kyjeva. A budu tam do…  

Adam:  Do 1. září? 
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Eva:  Ne, tak dlouho ne! Z Kyjeva pojedu 10. srpna navštívit své příbuzné 

do Užgorodu a strávím tam 10 dnů. 

Adam:  To je víc než týden! To uvidíš všechny, že? 

Eva:  Asi jo, doufám. A koncem srpna jsem opět doma. Ale já tě zdržuju, ty 

spěcháš na schůzku. Kdy ji máš? 

Adam:  Jak jsem říkal - dnes odpoledne, ještě se musím podívat do diáře. 

Hm, schůzku mám ve tři hodiny. Kolik je hodin? 

Eva:  Teprve dvanáct. To máš ještě čas. Co kdybychom si zašli na kávu? 

Po cestě na úřad práce je pěkná kavárnička Vanilli. 

Adam:  Ano, tam je příjemně a můžeme plánovat, co budeme dělat v 

červenci. 5. a 6. července je svátek, to bude volno! 

Eva:  Co kdybychom jeli na výlet? Podíváme se večer na Internet na 

možnost ubytování. 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



                   Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                    Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  
 

Modul 1                                                                                                                                                                             Strana 10 

 

Kontrola porozum ění 3 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

1. Eva jde dnes odpoledne nakupovat.          � � 

2. Adam má dnes schůzku na úřadu práce.               � � 

3. Šestý měsíc se řekne česky červen.                           �  �  

4. Eva bude v Kyjevě v září.                           �  � 

5. Adam má zítra schůzku na úřadu práce.          � � 

6. Adam a Eva jdou do kavárny.          �  � 

 

Slovní zásoba 2  

Doplňte do textu slova z nabídky. 
 

svátek  –  srpna  –  červen –   koncem – schůzku – Odjedu  

1. Mám dnes schůzku na úřadu práce.  

2. Šestý měsíc se řekne česky ______________ a sedmý měsíc je červenec. 

3. _______________ z domova v neděli 5. srpna do Prahy. 

4. Z Kyjeva pojedu 10. _________________ navštívit své příbuzné do Užhorodu. 

5. A __________________ srpna jsem opět doma.  

6. 5. a 6. července je _________________, to bude volno!   

 
Konverza ční cvi čení 2    

 
Odpovězte podle skutečnosti. 

  

Co budete dělat odpoledne? ____________________________________________ 

Kolikátého je dnes? ___________________________________________________ 

Který je měsíc? ______________________________________________________ 
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Kdy máte dovolenou? _________________________________________________ 

Kdy máte narozeniny? _________________________________________________ 
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Lekce 3  
Počasí/předpov ěď počasí 

Rozhovor 3  (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na www.l-
pack.eu  – Modul 1.3) 

 

 
Rozhovor 
 
Situace:  Přátelé Ljuba a Pavel 
si povídají o zítřejších plánech 
a počasí.  
Osoby:  Ljuba (jede do Prahy 
nakupovat; Pavel (její přítel)  
Místo: v bytě  

 

Ljuba:  Pavle, nevíš, jaké má být zítra počasí? 

Pavel:  Proč se ptáš? Chystáš se někam? 

Ljuba:  Ano, jedeme s Janou do Prahy něco nakoupit. 

Pavel:  Předpověď počasí bude v sedm v televizi. To je za chvíli. 

Ljuba:  Musím poslouchat. Á, už začínají. 

 

Předpověď z televize: 

V Čechách zítra bude ráno a dopoledne polojasno kolem 18 stupňů. 

Odpoledne se obloha zatáhne a bude pršet, večer se počasí zlepší a bude 

svítit slunce. Pozítří bude celý den slunce a horko, teploty dosáhnou 24 

stupňů.   

 

Ljuba:  Předpověď je docela dobrá, zítra bude odpoledne možná pršet, ale to 

nevadí, budeme v nákupním středisku. A večer, když pojedeme domů, bude 

zase pěkně. 
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Pavel:  No a co kdybyste jely až pozítří? Má být krásně celý den. 

Ljuba:  No jo, ale bude horko, a to není ve městě moc příjemné, že ne? 

Pavel:  Buď ráda, že nebude sníh a déšť. 

Ljuba:  Snad přece víš, že v tomto podnebí v červnu nesněží. To bys musel být v 

Austrálii.  

Pavel:  Podnebí v Česku je celkem příjemné, v létě je teplo, jen pár dnů bývá horko. 

Ale v zimě může být pěkně chladno, teploty jsou mínus a ten mráz někdy, 

brr. Dobře, že je léto. 

Ljuba:  Jaké roční období máš nejraději? 

Pavel:  Asi léto, to je slunce a teplo. Vůbec nemám rád podzim, dny jsou chladné a 

vlhké a je taky často mlha. 

Ljuba:  To je čas, kdy si sedneš doma, uvaříš si čaj a čteš si nějakou knížku. To já 

mám moc ráda.  

Pavel:  No, to já nemusím. Ani zimu. To je mráz a sníh, někdy vítr a pěkně chladno. 

To taky můžeš vypít moc čaje a přečíst spoustu knih! 

Ljuba:  A co takový zimní den na horách?  Můžeš lyžovat nebo se procházet. 

Pavel:  Brr, to raději přeci jen budu doma číst.         
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Kontrola porozum ění 4   

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1. Zítra jede Ljuba   

a. výlet do Prahy. � 

b. nakupovat do Prahy. �  

c. na služební cestu do Prahy. � 

2. Zítra dopoledne bude  

a. polojasno kolem 18 stupňů. � 

b. horko kolem 26 stupňů. � 

c. pršet. � 

3. Pavel nemá rád   

a. podzim. �  

b. léto.  � 

c. jaro. � 

 

Konverza ční cvi čení 3     

 

Najděte v textu tři různé otázky/žádosti o informaci. 

 

1. ______________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________ 
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Lekce 4 

 

Média/televizní zprávy 

Rozhovor 4  (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na www.l-
pack.eu – Modul 1.4) 

 

 

 
Rozhovor 
 
Situace: Dvě spolubydlící, kamarádky, Věra 
a Anna, spolu tráví večer a chystají se dívat 
na televizi. 
Osoby: Věra; Anna  
Místo: v bytě  

 
 

Věra:  Ahoj, Anno, co děláš?  

Anna:  Právě čtu noviny „Dnes“. Je tady zajímavý článek o Česku. 

Věra: Co tam zajímavého píšou? 

Anna:  Je to statistika o Češích, například, co mají rádi, co dělají ve volném čase, co 

čtou a tak. 

Věra:  Jsou tam také inzeráty? 

Anna:  Počkej, podívám se, budou asi na konci. Ano, tady jsou nějaké. Jaké inzeráty 

chceš? 

Věra:    Chtěla bych se podívat na nějaká volná pracovní místa v Praze. 

Anna:  Tady je něco. Ale možná, že by bylo lepší podívat se na internet. Tady je 

počítač. Zapni si ho. 

Věra:  Ano, tady vidím nějakou zajímavou práci pro mne.  A je tady e-mail. Napíšu 

e-mail a zeptám se na detaily.  

Anna:  A je tady uveden i telefon. Mohla bys zatelefonovat a budeš vědět hned 

odpověď. 

Věra:  Já raději pošlu e-mail. Budu mít odpověď písemně. Snad odpoví brzy. 
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Anna:  Co budeme dělat? Já ten článek už přečetla. 

Věra:  Můžeme poslouchat rádio, dávají zajímavý program o vesmíru. Nebo se 

můžeme dívat na televizi, na programu je anglický dokumentární film nebo 

večerní zprávy ze světa. Já napíšu ten mail, vypnu počítač a můžeme se 

dívat na televizi. Zapni ji, prosím. 

 Anna:  No, právě je otravná reklama, máš tak čas na ten e-mail. Já si zatím přečtu 

něco v časopise. 

Věra:  Tak, e-mail je hotov. Už je něco v televizi? Já bych se chtěla dívat na večerní 

zprávy. 

Anna:  Jsou na prvním programu, ano večerní zprávy už začínají. 
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Kontrola porozum ění 5 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

 ANO NE 

a. Anna práv ě čte noviny Dnes.  � �  

b. V novinách je statistika o Češích. � � 

c. Věra hledá nějaké inzeráty. � �  

d. Věra si chce koupit nový byt. � � 

e. Věra píše mail. � � 

f. Dívky budou poslouchat rádio. � � 

 

Konverza ční cvi čení 4    

 
Odpovězte podle skutečnosti. Odpovědi ano/ne můžete doplnit. 

  

Čtete noviny nebo časopisy?____________________________________________ 

Díváte se často na televizi? _____________________________________________ 

Který program se vám líbí? _____________________________________________ 

Pracujete na počítači? _________________________________________________ 

Hledáte práci? _______________________________________________________ 
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Lekce 5  

 

Pozvání – p řijmutí/odmítnutí 

 

Rozhovor 5  (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na www.l-
pack.eu – Modul 1.5) 

 

 

 
Rozhovor 
 
Situace: Maria zve svou kolegyni Janu 
na večeři, později zve i svou vedoucí.  
Osoby: Jana; Maria; jejich vedoucí paní 
Dostálová   
Místo: v práci   

 

Jana:  Jak dlouho dnes budeš pracovat? 

Maria: Dnes tady budu do šesti, ale zítra mám volno. A co ty? 

Jana: Já budu pracovat do osmi a zítra od osmi do dvou. Budu mít 

 volné odpoledne. 

Maria: Co kdybys přišla na večeři?  

Jana: To je dobrý nápad. Děkuji. Mám přinést něco speciálního? Co budeš 

vařit? 

Maria:  Asi naše typické jídlo, třeba boršč. Mohla bys donést láhev 

červeného vína. 

Jana: Dobře. A co kdybychom pozvali naši vedoucí? Máš velký byt? 

Maria:  Proč ne? Máme dva pokoje a kuchyň. A jídla máme taky dost. Vidíš, 

tam jde naše vedoucí. Já ji pozvu. … Dobrý den, paní Dostálová, 

chtěla bych vás pozvat na zítřejší večeři. 

Paní Dostálová:  To je od vás milé. Děkuji za pozvání, ale zítra, bohužel, budu hlídat 

syna. Třeba někdy jindy. 
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Maria:  To je škoda, my máme zítra odpoledne volno, tak by nám to 

vyhovovalo.  

Jana: Tak se můžeme domluvit na sobotu, ne? 

Maria: Dobře, mohla byste přijít v sobotu? 

Paní Dostálová:   Počkejte, sobota to je 15., že? Ne, 14. To bych mohla. V kolik hodin? 

Maria:  Mohly byste přijít v pět? 

Paní Dostálová:  Ano, pět se mi hodí. Můžete mi říci adresu? 

Maria:  Je to Mánesova 45, na zastávce linky autobusu číslo 5, zastávka se 

jmenuje Mánesova podle ulice. Když vystoupíte, uvidíte Tesco a za 

Tescem je Mánesova 45. Bydlíme v druhém poschodí. 

Paní Dostálová:  Ano, Mánesova 45. Děkuji. Tak v sobotu v pět. Už se těším. 

Maria:  Já taky.  

Jana:  Já mohu přijít dříve a pomoci ti. Co říkáš? Mám přijít ve čtyři? 

Maria:  Přijď a můžeme si popovídat.  
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Rozhovor  

Doplňte rozhovor. Přítel vás chce pozvat na oslavu narozenin, ale vy v pondělí odpoledne 
musíte jít do práce a ve středu máte kurz češtiny do šesti. V sobotu máte celý den volno. 

Přítel:  Ahoj, Aleno. 

Vy:  _____________________________________________________ 

Přítel: Celkem dobře. Chtěl bych tě pozvat na večírek, mám tento týden narozeniny. 

Můžeš v pondělí? 

Vy:  _________________________________________________________ 

Přítel: To je škoda, že nemůžeš, přijde i Pavla. A co ve středu odpoledne, máš 

něco? 

Vy:  ______________________________________________________ 

Přítel: No, doufám, že v sobotu máš volno. 

Vy:  _________________________________________________________ 

Přítel: Tak se můžeme sejít ve dvě hodiny, zajdeme si na kávu a pořádně si 

popovídáme.  

Vy:  _________________________________________________________ 

Přítel:  A večer si zajdeme na večeři do mého bytu.  

Vy:  _________________________________________________________ 
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GRAMATIKA 

 
Číslovky 

 
Základní,  otázka – KOLIK?             Např. jeden, deset, padesát šest, sto osmdesát, tisíc, 
milion 
Řadové, otázka – KOLIKÁTÝ?       Např. první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, 
osmý, devátý, desátý, stý, sto první, tisící 
Násobné, otázka – KOLIKRÁT? např. jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát 
 
Řadové  číslovky 
 
Měkké:   1. pád končí na –í      první, třetí, tisící 
 
Číslovka + podstatné jméno:  koncovka –í se užívá pro všechny rody v 1. pádě: 
První student, první den, první studentka, první město 
Ve 2. pádě se užívají následující koncovky: 
1. ledna - prvního ledna, 3. září – třetího září 
 
Tvrdé:  1. pád končí na –ý,   –á, –é podle rodu (mužský, ženský, střední)   
druhý, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, dvacátý, třicátý, čtyřicátý, 
padesátý, šedesátý, sedmdesátý, osmdesátý, devadesátý, stý  
 
Číslovka + podstatné jméno:  druhý student, druhý den, druhá studentka, druhé město  
 
Ve 2. pádě se užívají následující koncovky: 
2. ledna – druhého ledna, 5. září –  pátého září 
 
 

Gramatické cvi čení 1 

Doplňte ve větách číslovky. 

 

1. Dnes je (3.) třetího září. 

2. Zítra bude (4.)  __________ září. 

3. Mám pohovor na úřadu práce (11.)  _____________ srpna. 

4. (1.)  _____________ zájemce o pracovní místo už čeká. 

5. (2.) ____________ kandidátka je připravena.  
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6.  (7.) ___________ úkol je velmi těžký.  

 

Gramatické cvi čení 2 

Přečtěte číslovky. 

56, 18, 48, 167, 986, 691, 789, 2012, 218,  765 432 124 
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V ČESKÉ REPUBLICE… 

INFORMACE O MÉDIÍCH 

 
INTERNET je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“). 
Společným cílem všech lidí, kteří užívají Internet, je bezproblémová komunikace (výměna 
dat). 
Nejznámější službou na Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií 
propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta) atd. Většina 
zajímavých informací je na Internetu soustředěna do WWW. Pro usnadnění orientace ve 
stránkách vznikly specializované služby. Abychom se dostali k informacím, které 
hledáme, používáme tzv. odkazy. Nejznámějšími službami, které systematicky s odkazy 
pracují, jsou například:  

o Centrum.cz 
o Seznam.cz – katalog (obsahuje i vyhledávač, který pro seznam.cz zajišťuje 

Bing) 
o Yahoo! – katalog (obsahuje i vyhledávač) 

 
TELEVIZE 
Program ČT 1 
Slečna Marplová: Vlak z Paddingtonu     20:00  

Film VB (2004). Nepodceňujte staré panny! Mohli byste na to krutě doplatit. 
Film je natočený podle detektivního románu Agathy Christie. Film s titulky  

Příběhy slavných - Milan Chladil            21:40 

Bylo nám s ním dobře. Dokument (2002). Populární zpěvák s krásným hlasem by se letos v únoru 
dožil 80 let. Žije ve vzpomínkách dcery, Y. Simonové, M. Vostřákové, K. Hály, M. Drobného, J. 
Baura a mnoha pamětníků.  

TELEFON 
Nejdůležit ější telefonní čísla  (První pomoc, Policie, Požárníci) jsou tříciferná (viz níže). Volání 
na tato čísla je bezplatné.  

112 –  Mimo řádné situace     
155 –  Pohotovostní léka řská služba   
158 –  Policie        
156 –  Městská policie     
150 –  Požární ochrana     
Bezplatné jsou také telefonní informační služby, jejichž telefonní čísla začínají na – 800. Informaci 
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o telefonních číslech získáte, jestliže vytočíte - 1180 nebo 1181 (tato služba je placená). 

 

Telefonní automaty (budky) v České republice             

Česká republika se řadí mezi země s nejhustší sítí telefonních automatů. Z telefonních automatů 
můžete volat, posílat SMS nebo používat e-mail s multifunkční kartou O2 Trick, korunami i 
euromincemi. 

Návod k telefonování s kartou O2 Trick 

1. Sejměte sluchátko telefonního automatu 
2. Vložte kartu 
3. Volte číslo - pro opravy stiskněte (C) 
4. Volejte 
5. Zavěste 
6. Vyjměte kartu 
 

Cena volání z telefonních automat ů je závislá na typu a délce hovoru. 

 
Zdroj: http://program.centrum.cz 

 

 

 
 

telefonní automat (VT Veřejný A) je telefonní přístroj 

určený pro použití veřejností 

karta s více funkcemi 

mince jsou platidlo, euromince jsou mince měny euro 

část telefonu, 

která se používá 

k mluvení a 

poslechu 
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Kontrola porozum ění 6 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

   ANO NE 

a. Cílem všech lidí, kte ří užívají Internet, je 
seznámit se s novými informacemi.   �  �  

b. Na WWW stránkách se kombinuje text, grafika a 
multimédia, která jsou propojena hypertextovými 
odkazy.  �  �  

c. Film o slečně Marplové je detektivní příběh 
natočený podle románu Conana Doyla.  �  �  

d. Film o slečně Marplové je v cizím jazyce.  �  �  

e. Na pohotovost můžete volat zdarma.  �  �  

f. Když voláte na telefonní čísla začínající 800, musíte 
platit mincemi.  �  �  

 

Kontrola porozum ění_7 

Odpovězte podle TV programu níže. 

1. Co je na programu v 10:35? 

2. Kdy se vysílá romantická komedie? 

3. Kdy se vysílá seriál? 

4. O čem bude seriál? 

5. Jak dlouho trvá seriál? 
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TV SEZNAM. CZTV SEZNAM. CZTV SEZNAM. CZTV SEZNAM. CZ    

08:40 Kráska v růžovém 

 

Romantická komedie USA (1986). O emancipované studentce, která nikdy nechtěla splynout s davem. (93 min) 

Film - Přidat do mých pořadů 

10:15  Zprávičky 

Zpravodajský magazín nejen pro děti 

Přidat do mých pořadů 

10:35  Svět ČT 

Exkluzivní pohled do světa natáčení, světa televizních osobností a programových hitů příštího týdne 

Zábava  Přidat do mých pořadů 

10:55  My všichni školou povinní (2/13) 

 

Rovnýma nohama. Seriál ČR (1984). O učitelích, žácích a rodičích. (61 min) 

Seriál - Přidat do mých pořadů 
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SLOVNÍ ZÁSOBA  

1. včera, včera večer  

2. dnes, dnes ráno 

3. zítra, zítra odpoledne 

4. vzkaz, nechat vzkaz, vyřídit vzkaz 

5. jaro, krásné jaro 

6. léto, horké léto  

7. podzim, deštivý podzim  

8. zima, chladná zima  

9. počasí, předpověď počasí  

10. sledovat, sledovat předpověď počasí  

11. inzerát, hledat inzerát  

12. noviny, číst noviny  

13. článek, zajímavý článek 

14. zprávy, večerní zprávy  

15. dokumentární film, sledovat dokumentární film 

16. seriál, seriál o škole 

17. vyhledávat, vyhledávat  informace na Internetu 

18. najít, najít informace na Internetu 

 

ONLINE SLOVNÍKY   

www.slovnik.cz/ 

www.online-slovnik.cz/ 

www.slovnik.seznam.cz/ 

www.slovniky.centrum.cz/http://www.slovnik.cz  
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ZDROJE ILUSTRACÍ A OBRÁZK Ů: 
 

1. http://isearch.avg.com/images?s=sidenav&i=42&tp= tb&q=numbers&lng=cs&pagenum 
2. http://isearch.avg.com/images?s=sidenav&i=42&tp= tb&q=telefonov%u00e1n%u00ed&lng=cs

&pagenum=4&snd=pg 
3. http://www.binderovci.sk/files/pocasie.jpg 
4. http://kalendar.beda.cz/&docid=j_waBjM5U9D0EM&w= 402&h=480&ei=wE2LTqncBoHk4QTape

GUBA&zoom=1&iact=hc&vpx=221&vpy=166&dur=881&hovh=24 5&hovw=205&tx=121&ty=127
&page=1&tbnh=146&tbnw=122&start=0&ndsp=16&ved=1t:42 9,r:1,s:0 

5. http://4.bp.blogspot.com/_sYig04Fo8IY/Sgmx_kISAZ I/AAAAAAAATLA/rnyTWd_8xcI/s320/tele

vision_07.jpg 

6. http://www.obrazky.cz/?q=program+tv 
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Klíče ke cvi čením  
 

Lekce 1 
 

Kontrola porozum ění 1 6 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

a. Sekretá řka se jmenuje pani Nováková.                            �  � 

b. Pan Balanda by chtěl mluvit s panem Novákem.            � x  �  

c. Pan Novák přijde až zítra.                                �  � x  

d. Pan Balanda nechá vzkaz.                           � x   � 

e. Telefonní číslo pana Balandy je 753 897 987.      � x  � 

f. Pan Novák zavolá panu Balandovi později.                           � x   � 

 

Kontrola porozum ění 26 

Označte, která věta je pravdivá. 

1. Pan Balanda volá 

a. na úřad práce. � 

b. do společnosti REDLINE. � 

c. do bytu paní Fialové. � 

2.  Pan Balanda chce mluvit  

a. s ředitelem společnosti. � 

b. se sekretářkou. � 

c. s panem Novákem. � x  

3. Pan Novák   

a. je nemocný. � 

b. je na služební cestě. � 

c. vyřizuje něco v pobočce. � x  

4. Pan Novák se vrátí 



                   Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                    Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  
 

Modul 1                                                                                                                                                                             Strana 30 

 

       a.    večer. � 

       b.    zítra. � 

c.    odpoledne. � x  

5. Pan Balanda  

a. potřebuje informaci o konkurzu na místo řidiče.  � x  

b. potřebuje informaci o pracovní době řidiče. � 

c. potřebuje informaci o volném místě sekretářky pro manželku. � 

6. Sekretá řka chce  

a.     telefonní číslo pana Balandy. � x  

b.    adresu pana Balandy. � 

c.    mail pana Balandy � 

 

Slovní zásoba 1  

Doplňte rozhovor. 
 

Asistentka: Přepojím vás do jeho kanceláře… Bohužel, pan Novák vyřizuje něco v 

pobočce. Přijde až odpoledne. 

Vy:   Můžete mi, prosím říct, kdy přijde? 

Asistentka: Odpoledne, asi po druhé hodině bude ve své kanceláři. 

Vy:   Aha. Mohu tedy zavolat po druhé? 

Asistentka: Ano, samozřejmě. Ale jestli chcete, můžete mu nechat vzkaz. 

Vy: Ano, to bude lepší. Mohla byste mu prosím vyřídit, že potřebuji 
informaci o konkurzu na místo řidiče u vaší firmy. 

 
Konverza ční cvi čení 1    

Co řeknete v situacích 

 

1. Představujete se v telefonu. 

Dobrý den. Tady je …  
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2. Nerozumíte. 

     Prosím?  Ne/mohl/a byste to zopakovat?  

3. Chcete poděkovat. 

Mockrát děkuji. 
 

 
Lekce 2 
 
Kontrola porozum ění 3 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

1. Eva jde dnes odpoledne nakupovat.        �  � 

2. Adam má dnes schůzku na úřadu práce.             � x  � 

3. Šestý měsíc se řekne česky červen.                            � x   �  

4. Eva bude v Kyjevě v září.                            �  � x  

5. Adam má zítra schůzku na úřadu práce.        � � x  

6. Adam a Eva jdou do kavárny.        � x   � 

 

Slovní zásoba 2  

Doplňte do textu slova z nabídky. 
 

svátek  –  srpna  –  červen –   koncem – schůzku – Odjedu  

1. Mám dnes schůzku na úřadu práce.  

2. Šestý měsíc se řekne česky červen  a sedmý měsíc je červenec. 

3. Odjedu z domova v neděli 5. srpna do Prahy. 

4. Z Kyjeva pojedu 10. srpna navštívit své příbuzné do Užgorodu. 

5. A koncem srpna jsem opět doma.  

6. 5. a 6. července je svátek, to bude volno!   
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Lekce 3 
 
Kontrola porozum ění 4   

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1. Zítra jede Ljuba   

a. na výlet do Prahy. � 

b. nakupovat do Prahy. � x  

c. na služební cestu do Prahy. � 

2. Zítra dopoledne bude  

a. polojasno kolem 18 stupňů. � x  

b. horko kolem 26 stupňů. � 

c. pršet. � 

3. Pavel nemá rád   

a. podzim. � x  

b. léto.  � 

c. jaro. � 

 

Konverza ční cvi čení 3    

Najděte v textu tři různé otázky/žádosti o informaci. 

 

1. Nevíš, jaké má být zítra po časí? 

2. Jaké ro ční období máš nejrad ěji? 

3.  Proč se ptáš? Chystáš se n ěkam? 
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Lekce 4 
 
Kontrola porozum ění 5 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

 ANO NE 

a. Anna práv ě čte noviny Dnes.  � �  

b. V novinách je statistika o Češích. � x  � 

c. Věra hledá nějaké inzeráty. � x  �  

d. Věra si chce koupit nový byt. � � x  

e. Věra píše mail. � x  � 

f. Dívky budou poslouchat rádio. � � x  

 

Lekce 5 
 

Rozhovor  

Doplňte rozhovor. Přítel vás chce pozvat na oslavu narozenin, ale vy v pondělí odpoledne musíte 
jít do práce a ve středu máte kurz češtiny do šesti. V sobotu máte celý den volno. 

Přítel:  Ahoj, Aleno. 

Vy:  Ahoj. Jak se máš? 

Přítel: Celkem dobře. Chtěl bych tě pozvat na večírek, mám tento týden narozeniny. 

Můžeš v pondělí? 

Vy:  Bohužel, zítra budu hlídat vnuka.  

Přítel: To je škoda, že nemůžeš, přijde i Pavla. A co ve středu odpoledne, máš něco? 

Vy: Lituji, ale budu v práci.  

Přítel: No, doufám, že v sobotu máš volno. 

Vy:  Ano, v sobotu mám volno celý den.  

Přítel: Tak se můžeme sejít ve dvě hodiny, zajdeme si na kávu a pořádně si popovídáme.  

Vy:  Výborně, to je dobrý nápad.  

Přítel:  A večer si zajdeme na večeři do mého bytu.  

Vy:  Dobře, co budeš vařit?  
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Gramatické cvi čení 1 

Doplňte ve větách číslovky. 

 

1. Dnes je (3.) třetího září. 

2. Zítra bude (4.) čtvrtého září. 

3. Mám pohovor na úřadu práce (11.) jedenáctého srpna. 

4. (1.)  První zájemce o pracovní místo už čeká. 

5. (2.) Druhá kandidátka je připravena.  

6.  (7.) Sedmý úkol je velmi těžký.  

 

Gramatické cvi čení 2 

Přečtěte číslovky. 

56 padesát šest 

18 osmnáct 

 48 čtyřicet osm   

167 sto šedesát sedm 

986 devět set osmdesát šest  

691 šest set devadesát jedna   

789  sedm set osmdesát devět   

2012 dva tisíce dvanáct   

 218 dvě stě osmnáct 

765 432 124 sedm set šedesát pět - čtyři sta třicet dva  - sto dvacet čtyři 
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V ČESKÉ REPUBLICE… 

Kontrola porozum ění 6 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

   ANO NE 

a. Cílem všech lidí, kte ří užívají Internet, je seznámit se 
s novými informacemi.  ����  ����  

b. Na WWW stránkách se kombinuje text, grafika a 
multimédia, která jsou propojena hypertextovými 
odkazy.  � x   �  

c. Film o slečně Marplové je detektivní příběh natočený 
podle románu Conana Doyla.  �  � x   

d. Film o slečně Marplové je v cizím jazyce.  � x   �  

e.  Na pohotovost můžete volat zdarma.   � x   �  

f. Když voláte na telefonní čísla začínající 800, musíte 
platit mincemi.  �  � x   

 
Kontrola porozum ění 7 

Odpovězte podle TV programu. 

1. Co je na programu v 10:35?   Svět ČT  

2. Kdy se vysílá romantická komedie? 8:40 

3. Kdy se vysílá seriál?  10:55 

4. O čem bude seriál?  O škole/učitelích, žácích a rodičích 

5. Jak dlouho trvá seriál? 61 minut 

 
 


