magazine

Letní kurzy
Extra silná
dávka
angličtiny

str. 8–9

Gabriela
Gunčíková

Mluvit cizím
jazykem je neskutečně
osvobozující str. 6–7

Anglická slovíčka
a fráze na dovolenou
Lektor Jan Vašourek

Deset jedinečných
zážitků na Novém
str. 18–19

Neexistuje hloupý nebo pomalý student,
existuje jen nepečlivý student str. 10–12

Zélandu,

které si určitě
nenechte ujít
str. 13–17

SLOVO
NOVÝ ÚVODEM
ZÉLAND

Vážení studenti, milí přátelé,
léto je před námi, blíží se dlouho očekávané období
tepla, sluníčka a letních radovánek a pozitivní atmosféra
plná energie a dobré nálady je cítit všude kolem nás. Také
my si v těchto dnech připomínáme radostnou událost –
založení školy LITE v České republice. A právě u příležitosti
tohoto výročí jsme se rozhodli vydat první číslo časopisu
LITE magazine, které aktuálně držíte v rukou.
Prostřednictvím tohoto časopisu vám budeme
pravidelně, několikrát do roka, přinášet poutavé
rozhovory se zajímavými lidmi z řad našich klientů,
pracovníků i osobností ze společnosti. Čekají nás
reportáže z nejrůznějších koutů světa, které rozhodně stojí
za vidění a kde využijete i svoji angličtinu. Těšit se můžete
také na novinky z našich škol, anglické okénko a spoustu
dalších zajímavostí.
V aktuálním čísle přinášíme exkluzivní rozhovor s naší
studentkou a populární zpěvačkou Gabrielou Gunčíkovou.
Nahlédneme do života jednoho z lektorů LITE a vydáme
se na výlet až na vzdálený Nový Zéland. Samozřejmě
nechybí ani informace o kurzech angličtiny, zejména
o letních intenzivních kurzech, které během léta můžete
absolvovat na všech našich pobočkách. Pro vás, kteří se
chystáte v létě vycestovat do zahraničí, jsme připravili
užitečná slovíčka a fráze na téma cestování.
Věřím, že se vám časopis bude líbit a zpříjemní vám
nadcházející letní měsíce.
Přeji vám inspirativní čtení a krásné léto.
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VÍTE, ŽE…
Angličtina je obchodním jazykem
č. 1 na planetě. Osmdesát
procent všech elektronicky
uložených informací na světě
je v angličtině. Mezinárodní
společnosti vyžadují angličtinu
jako podmínku pro přijetí
do zaměstnání. A tisíce lidí
denně sahají po znalosti
anglického jazyka, protože
ví, že jim ovládnutí angličtiny
pomůže v každodenním
životě, v pracovním prostředí
i v osobních vztazích. Znalost
angličtiny je klíčová, pokud
člověk zamýšlí pracovat, studovat
nebo žít v dnešním světě.

ANGLIČTINA

– JAZYK TOHOTO TISÍCILETÍ

J

iž v devadesátých letech u nás začala vznikat
spousta jazykových škol, které nabízely kurzy
angličtiny. Do osnov základních a středních škol
se angličtina zařadila jako hlavní cizí jazyk. Mnoho
lidí se vrhlo do studia angličtiny, protože viděli
možnosti, které jim její znalost může přinést.
Přesto však jen malé procento lidí bylo schopno se
jazyk opravdu naučit a používat ho v reálném životě.
I po několika letech studia lidé zůstávali na úrovni
chronických začátečníků, měli pouze pasivní znalosti,
často zmatek v gramatice a především – nedokázali
mluvit. Dokonce i ti s pokročilou znalostí angličtiny
při mluvení a komunikaci „zadrhávali“ nebo „došli
na druhý konec ulice“, než sestavili odpověď
na jednoduchou otázku.
LITE představil inovativní metodu výuky
zaměřenou na komunikaci
Když v roce 1997 vstoupil na trh jazykového
vzdělávání LITE, přinesl do Čech zcela nový koncept
výuky cizích jazyků. Jako první škola v ČR začal
nabízet ukázkovou hodinu, kde si studenti mohli
sami vyzkoušet nový způsob výuky, vidět na sobě
výsledky a „nekupovat zajíce v pytli“.
LITE představil naprosto nový směr, který šel
proti všem zažitým zvyklostem a byl zaměřen

především na komunikaci a skutečnou schopnost
mluvit. Tento směr vyjadřovalo i motto: MLUVIT,
MLUVIT, MLUVIT anglicky®.
Studenti sami mluvili na hodinách až 80 %
času. Neučili se gramatickou teorii, nepracovali
s učebnicemi, nevyplňovali gramatická cvičení,
nebiflovali slovíčka. Naprostou většinu času trávili
skutečným procvičováním a trénováním komunikace.
Úplně tak obešli zajetý „učebnicový“ styl výuky cizích
jazyků a rovnou se vrhli na to, co opravdu chtěli
umět – mluvit a komunikovat anglicky.
Nešlo ale jenom o samotnou metodu výuky,
celý systém byl postaven tak, aby byl „pro studenty“.
Na cokoli jste se mohli zeptat a nikdo se vám
nesmál. Učitelé ze studentů nedělali hlupáky, ale
trpělivě a ochotně vysvětlovali, co bylo potřeba.
Hodiny byly velmi přátelské, živé a produktivní.
Snažili jsme se, aby nic nepřipomínalo klasickou školu
– dokonce ani domácí úkoly jsme neopravovali
červeně, ale zeleně. 
Jazykové školy LITE najdete nyní ve
14 městech po celé České republice
Od té doby, co byla založena první škola,
uplynulo již 18 let. LITE se rozrostl na 14 škol
po celé ČR, které všechny používají stejnou

metodu a fungují na jednotných standardech.
Uspořádali jsme více než 10 000 ukázkových
hodin a našimi kurzy prošlo přes 50 000 studentů.
Trh je dnes zaplaven spoustou jazykových škol
a vznikají stále nové a nové metody. Angličtinu
můžete studovat i v on-line kurzech, učit se
po Skypu, stahovat si nejrůznější učební aplikace či
při výuce používat moderní technologie.
Stále však platí poselství, které LITE před lety
do Čech přinesl – MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT,
jelikož právě toto odpovídá skutečnému
účelu jazyka, a tím vždy byla, je a bude
KOMUNIKACE.
Jestliže i vy cítíte, že angličtina je pro vás
nutností a schopnost komunikovat anglicky vás
v životě posune dál, vytrvejte. Život má někdy
tendenci zavalit nás nejrůznějšími problémy
a zavát jiným směrem, než člověk původně
zamýšlel. Držte se tedy pevně svých snů
a pokračujte na své cestě, dokud nedorazíte
k vytouženému cíli.
Přejeme vám mnoho úspěchů při studiu
a děkujeme za důvěru, kterou nám dáváte!
Váš LITE tým
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MAPA POBOČEK
LITE Jablonec

LITE Liberec

1. máje 97
460 01 Liberec
tel.: +420 739 611 714
e-mail: liberec@lite.cz

Komenského 33
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 739 611 714
e-mail: liberec@lite.cz

LITE Hradec Králové
Škroupova 957
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 739 613 644
e-mail: hk@lite.cz

LITE Pardubice

LITE Praha

Opletalova 36
110 00 Praha 1
tel.: +420 775 556 996
e-mail: lite@lite.cz

17. listopadu 237
530 02 Pardubice
tel.: +420 739 750 102
e-mail: pardubice@lite.cz

Liberec
Jablonec n. Nisou

Hradec Králové
Pardubice
Chrudim

Praha
Plzeň

Olomouc
Pelhřimov
Jihlava
České Budějovice
Brno

LITE Plzeň

Veleslavínova 12
301 00 Plzeň
tel.: +420 739 633 086
e-mail: plzen@lite.cz

LITE Jihlava

Havlíčkova 30
586 01 Jihlava
tel.: +420 728 680 210
e-mail: jihlava@lite.cz

LITE České Budějovice
Česká 195/20
370 01 České Budějovice
tel.: +420 604 289 123
e-mail: cb@lite.cz

LITE Pelhřimov

Svatovítské náměstí 128
393 01 Pelhřimov
tel.: +420 728 680 210
e-mail: pelhrimov@lite.cz
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LITE Chrudim

Široká ulice 83
537 01 Chrudim
tel.: +420 774 650 544
e-mail: chrudim@lite.cz

Pobočky jazykové školy
Jazyková škola LITE má 14 poboček po celé ČR, kde vám mohou
pomoci s vaší angličtinou. Přijďte se podívat na naši bezplatnou
ukázkovou hodinu, kde si můžete nezávazně vyzkoušet naši výuku
– zvolte si pobočku jazykové školy, kterou chcete navštívit.

 Jsme tu s vámi již 18 let
 Dne 15. května 1997 se konala
úplně první ukázková hodina LITE.
Byla to vůbec první ukázková hodina
angličtiny pořádaná v Čechách
 Rozrostli jsme se na síť 14 poboček
LITE v ČR a 4 v zahraničí

LITE Olomouc

Havlíčkova 661/11
772 00 Olomouc
tel.: +420 722 936 170
e-mail: olomouc@lite.cz

LITE v číslech

 S angličtinou jsme pomohli více než
50 000 studentů

LITE Ostrava

Na Hradbách 16
702 00 Ostrava
tel.: +420 773 590 282
e-mail: ostrava@lite.cz

 Získali jsme celkem 8 ocenění za
expanzi od mezinárodní vzdělávací
organizace Applied Scholastics
 Celkem 261 lidí se zúčastnilo naší
hromadné lekce angličtiny a vytvořili
jsme tak rekord v rámci festivalu
Pelhřimov – město rekordů a kuriozit

LITE Brno

Ostrava

Cejl 32
602 00 Brno
tel.: +420 725 597 425
e-mail: brno@lite.cz

Bratislava

ČR

SK

BEST ENGLISH (SK)
Grösslingová 51
811 09 Bratislava
tel.: +421 0948 798 158
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ROZHOVOR
Poprvé okouzlila tuzemskou scénu
v soutěži Česko Slovenská SuperStar,
v anketě Český slavík 2011 se stala
Objevem roku a její debutové album
Dvojí tvář se hned po týdnu stalo
10. nejprodávanějším v ČR.
V současné době si Gabriela
Gunčíková, jako frontmanka
kapely Trans-Siberian Orchestra,
podmanila už i americké publikum.
Za fantastickým úspěchem jako
z pohádky stojí ale také cílevědomé
studium, usilovná práce a jasná vize.

Gabriela Gunčíková
si splnila sen

Sledovat můžete
i Gábinin fanclub na
www.gabriela-fansite.cz

Gabriela na
svých koncertech
vyzařuje
obrovskou
energii

Žije, zpívá a studuje
ve slunečné Kalifornii

P

odařilo se vám jako jedné z mála českých
zpěvaček dosáhnout úspěchů také
v Americe. Jak vznikla vaše spolupráce
s Trans-Siberian Orchestra?
V roce 2013 jsem odletěla na pár týdnů
do Kalifornie studovat zpěv na Vocal Academy
amerického rockového zpěváka a kytaristy Kena
Tamplina. Natočili jsme několik prezentačních videí
a ty později na internetu objevila skupina Trans-Siberian Orchestra.
Pocházíte z malé obce u Holešova,
v současné době ale žijete v L. A. Jak na vás
taková změna zapůsobila?
Musím říct, že žít v Kalifornii byl pro mě sen. Už
první den, kdy jsem vystoupila z letadla a nadechla
se kalifornského vzduchu, jsem věděla, že jsem
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doma. Před dvěma lety jsem si vyrobila nástěnku
z fotografií zážitků, které bych si přála v životě zažít.
Byla tam právě i fotografie ulice v Los Angeles.
Nedávno jsem se přestěhovala do jednoho domu
blízko školy, kde studuji, a zjistila jsem, že na té ulici
z nástěnky bydlím. 
Tour TSO je šesté nejúspěšnější tour v USA
v počtu prodaných vstupenek. Jsou i jiné
žebříčky, které plánujete zdolat?
Šesté místo s TSO je docela v pohodě. To
mi zatím stačí.  Ne… Mám v životě asi jen
jeden velký a těžko dosažitelný sen, a to je
být spokojená a šťastná sama se sebou a dělat
šťastnými i lidi kolem sebe. Takže si nejsem
jistá, že by mi například první místo v prodeji
vstupenek na světě tento sen zaručilo. 

Čemu se momentálně věnujete?
Teď momentálně v L. A. studuji angličtinu
a správnou výslovnost, abych se zase o něco víc
přiblížila rodilým mluvčím.
Připravujete nějaké tour po Evropě? Zavítáte
se skupinou i do České republiky?
V roce 2015 plánujeme s TSO další americké
tour. A podle toho, co jsem zaslechla, se velice
pravděpodobně chystá na jaře 2016 i Evropa. TSO
hráli v Praze v roce 2014 a byli zde spokojení, takže
věřím, že se plánují vrátit i do České republiky.
Podle čeho jste se rozhodla studovat
angličtinu právě v jazykové škole LITE?
Především na základě dobrých ohlasů
a doporučení některých svých známých, kteří mi

Zdroj foto: soukromý archiv G. Gunčíkové

Již od raného
dětství byla
Gabriela
fascinována
hudbou

říkali, že se za měsíc naučili víc než za léta ve škole.
Takže hlavně rychlý a efektivní postup, to bylo
přesně to, co jsem hledala.
Jaké kurzy jste v LITE absolvovala? Jaký byl
přístup lektorů?
Absolvovala jsem kurz Intermediate 3 a 4.
Studovala jsem u Alexe a z jeho přístupu jsem byla
velice mile překvapená. Alex byl úžasně trpělivý,
a co nebylo pochopeno, bylo vysvětleno. Pokud
nastal nějaký problém, byl hladce vyřešen. Moc
ráda na studium v LITE vzpomínám a svým přátelům
jej vřele doporučuji.
Jak hodiny probíhaly? Splnily vaše
očekávání?
Ano, splnily. Největší radost jsem měla
z konverzací. Samozřejmě jsem měla ze začátku
obavy, ale hned po první konverzaci jsem se
do toho dostala a s radostí pozorovala, jak získávám
jistotu v mluvení. Líbilo se mi také učit se přenést
do fáze, kdy komunikujete s jistotou. A v neposlední
řadě i naprosto odlišná a efektivní forma učení se
slovíčkům takovým způsobem, že je pak dokážete
hladce používat i ve větách. Bylo to velice zábavné
a dodnes ta slovíčka mám díky LITE uložená v hlavě
a mohu je s naprostou jistotou používat každý den.

Ed mo eium con rem
resciduciet porum quidi
ducillabor si

Myslíte, že vynikající angličtina je v dnešní
době nutností?
Myslím, že pro lidi, kteří chtějí komunikovat se
světem, rozhodně ano. A pro ty, kteří chtějí hledat
angažmá, práci či studovat v zahraničí nebo cestovat
a poznávat nové kultury, je to přímo nezbytné. Mluvit
cizím jazykem je neskutečně osvobozující. Díky tomu
se všude na světě cítíte mnohem víc doma a můžete
být sami sebou. Začátky jsou těžké, ale jakmile je
prolomíte, je to úžasný pocit vítězství. ■

7

LETNÍ KURZY

Oblíbené

letní intenzivní
kurzy, díky kterým
se vám i sny budou
zdát v angličtině
Letní intenzivní kurzy se staly
opravdovým hitem mezi našimi
studenty. Díky vysoké intenzitě
a neustálému procvičování
látky jistota studentů při
konverzaci rychle roste. Hodiny
„pod taktovkou“ učitelů
jsou dynamické a mají spád.
Atmosféra je živá a přátelská.
A hlavně – studenti mluví
a mluví a mluví. A postupně se
zbavují ostychu. Odhoďte i vy
zábrany mluvit anglicky!

L

etní intenzivní kurzy pořádáme vždy
od června do září ve všech pobočkách
po celé České republice. Jen za posledních
pět let u nás v letních intenzivních kurzech
studovalo téměř sedm tisíc studentů. Intenzivní
kurzy jsou oblíbené především proto, že za
velmi krátkou dobu (pouhý jeden nebo dva
týdny) studenti udělají obrovský posun ve své
angličtině.
Možná si říkáte, že taková intenzivní
výuka musí být „pěkná nalejvárna“. Obáváte se,
že tolik informací najednou nepojmete nebo je
pak zase všechny zapomenete? Taková úvaha by
byla v určitém případě pochopitelná, podívejme
se na ni tedy podrobněji.
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Nikoli „nalejvárna“,
ale praktické zažití
všeho, co se naučíte
Výše uvedená obava, že jde o „nalejvárnu“
a všechno zase zapomenete, může být
opodstatněná, pokud se jazyk učíte klasickou
formou – učebnice, vyplňování gramatických
cvičení, články, mechanické biflování slovíček
a záplava gramatické teorie. Z toho všeho jde
člověku hlava kolem. Přesně takhle bohužel
může vypadat například i drahý jazykový kurz
na Maltě.
Pokud se ale učíte praxí a skutečně každou
věc, kterou se naučíte, nová slova i větné vzory,
ihned procvičíte a nejdete dál, dokud daná věc
není opravdu zažitá, pak je vysoká intenzita
naopak obrovským plusem. Jazyk se vám dostane
pod kůži a to, co si jednou důkladně zažijete, se
už mnohem hůř zapomíná.

Pokud by to záleželo
na nás, nejraději
bychom učili jenom
intenzivní kurzy
… tvrdí lektoři LITE. „V letních intenzivních
kurzech studenti dělají největší pokroky.
Angličtinu mají kolem sebe každý den prakticky
neustále. Většinu času procvičují ve dvojicích
a věnují se skutečné komunikaci. Díky tomu
se jim angličtina opravdu dostane do krve.

Někteří pokročilejší studenti začnou v angličtině
i přemýšlet a některým se dokonce začnou
zdát anglické sny. Je to podobné, jako když
odjedete do anglicky mluvící země. Tam také
máte angličtinu okolo sebe každý den,“ říká
Mgr. Blanka Knapová, ředitelka výuky LITE Praha.

Co vás na intenzivním
kurzu čeká?
 Budete opravdu mluvit, mluvit, mluvit anglicky
 Ujasníte si anglické časy a jejich použití
 Čekají vás užitečná témata z běžného i pracovního
života
 Zlepšíte si výslovnost
 Osvojíte si nejpoužívanější fráze
 Budete cvičit konverzaci v reálných situacích (např.
v hotelu, v restauraci, u přijímacího pohovoru atd.)
 Čeká vás pěkná dávka komunikace – v jediném
týdnu budete mluvit anglicky až 44 hodin
 Užijete si skvělou přátelskou a pracovní atmosféru
 Vaše jistota a sebevědomí v mluvené angličtině
během kurzu výrazně vzroste

Absolvujte s námi!

Jak to vidí studenti?
„Strašně dlouho jsem si říkala, že bych chtěla umět říci anglicky
to, co umím německy (učím se německy a mluvím 27 let, mám
německy mluvícího manžela), ale přišlo mi to naprosto nemožné.
Dnes, po týdnu na úrovni B1, jsem schopná se s manželem
bavit o základních věcech anglicky. Je opravdu neuvěřitelné, jak
se člověk může po týdnu rozmluvit, kolik nové slovní zásoby je
schopen získat a používat, kolik zmatků z dřívějška je schopen
odstranit a jak je schopen se zrychlit ve vyjadřování v angličtině.
Kdybych to nezažila, tak bych nevěřila.“
Iva S., letní intenzivní kurz B1
„V kurzu jsem
se konečně naučila
nebát se mluvit.
Cítím na sobě velký
pokrok. Maximální
spokojenost!“
Míša U.,
letní intenzivní
kurz B3

„Nedovedla jsem si představit
tolik hodin intenzivní výuky
angličtiny denně, ale na každý
den jsem se těšila a hlavně mě
každá hodina bavila. V LITE
nezažijete nudnou výuku,
ale intenzivní a přínosně
strávený čas s velkým posunem
ve studiu.“
Iva B.,
letní intenzivní kurz Int 3
„Za týden v intenzivním
kurzu jsem pochopila
gramatiku, kterou jsem
nepochopila za celé studium
na základní a střední škole.
Všechno super vysvětleno,
jednoduše, jasně. Tak nějak
mi to naskákalo do hlavy. “
Petra N.,
letní intenzivní kurz B3

 ANGLICKÝ TÝDEN (týdenní celodenní kurz)
Vezměte si v létě týden volna a věnujte
se angličtině naplno. Ponořte se s námi
do angličtiny a udělejte obrovský pokrok
během jediného týdne.
 DESETIDENNÍ intenzivní kurz (dopolední
či odpolední, 2x pondělí až pátek)
Pokud se nemůžete uvolnit na celé dny,
nevadí. Máme pro vás připraveny desetidenní
intenzivní kurzy v dopoledních nebo večerních
hodinách.
 LITE CAMP aneb Letní tábor
s angličtinou (pro děti od 5 do 16 let)
Vaše děti s námi mohou jet na týdenní pobyt
v přírodě plný her, zábavy a angličtiny.
Výuka v prázdninových intenzivních
kurzech anglického jazyka je zaměřena
na vaši schopnost MLUVIT a komunikovat.
Praktickému procvičování a komunikaci
věnujeme až 80 % času, takže si látku
zažijete a zautomatizujete.
Kurzy jsou vhodné pro všechny dospělé
a mládež od 15 let výše, zkrátka pro všechny,
kteří chtějí na své angličtině intenzivně
zapracovat a opravdu se rozmluvit.
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ROZHOVOR

Rozhovor

Jan Va
Úspěšný finanční poradce
a manažer, kterého nadchla
učební metoda LITE natolik, že
se rozhodl stát se členem týmu
lektorů a vzdělávat lidi, kteří
mají zájem naučit se anglicky.
Ve škole působí již pátým
rokem, jeho kurzy prošlo přes
400 studentů. Svůj volný čas
věnuje přítelkyni a malému
synkovi Dominikovi, rád
sportuje a vzdělává se. Jeho
mottem je: „Kdo chce, hledá
způsoby. Kdo nechce, hledá
výmluvy.“

J
„Pokud chcete v angličtině
velmi rychle pokročit a začít
plynule komunikovat, v LITE
vás díky propracovanému
systému výuky dovedeme k cíli.
A rozhodně to nebude trvat
roky. Na našich hodinách nejste
pasivní, ale naopak mluvíte,
mluvíte a mluvíte,“ říká Jan
Vašourek, lektor brněnské
pobočky LITE.
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aké cesty vás přivedly do jazykové
školy LITE?
Před LITE jsem pracoval jako finanční
poradce a manažer. Za největšího rozkvětu jsem
měl tým o 25 lidech. Ale i když se dařilo, zjistil
jsem, že učení finanční gramotnosti není
moje cesta, a hledal jsem jinde. Věděl
jsem, že chci vzdělávat lidi – v tom jsem
měl jasno. A tak jsem jednou zavítal
na ukázkovou hodinu LITE a ta mě
nadchla. 

Co vás na práci lektora v LITE
nejvíc baví a naplňuje?
Baví mě dennodenní kontakt
s lidmi. Vždy jsem chtěl vzdělávat lidi
a díky tomu, že držíme v rukou opravdu
funkční způsob, jak naučit jazyk, se mi daří tento
cíl každý den naplňovat. Je skvělé, když student
po ukončení úrovně napíše své zhodnocení
kurzu, ve kterém uvádí, jak je spokojen a že cítí
veliký posun. Občas si říkám, že to je pro mě
větší odměna než výplata. 

s lektorem

ašourek, LITE Brno
Mohl byste přiblížit principy metody LITE
z pohledu lektor–student?
LITE využívá principy, které sepsal americký
spisovatel a humanista L. Ron Hubbard. Ten si už
před 50 lety všiml, že úroveň vzdělávání a vůbec
schopnost učit se jde ve společnosti rapidně
dolů. Protože sám byl člověkem, který vzdělával
ostatní, začal vlastní výzkum na poli vzdělávání.
Na jeho základě později sepsal principy, jak
efektivně studovat. Tyto principy se nazývají
Studijní technologie a umožňují komukoliv osvojit
si jakýkoliv předmět.
LITE tuto technologii převzal a využívá ji při
výuce angličtiny. V praxi to zjednodušeně vypadá
tak, že my lektoři musíme perfektně vysvětlit
danou látku (aby ji studenti opravdu pochopili)
a pak dohlížíme na to, aby studenti dodrželi
základní principy učení. Tyto principy nejsou nic
složitého – je to například to, že student opravdu
nejde v učivu dále, dokud nedokáže danou látku,
slovíčko či frázi pohodlně používat. Tím logicky
nedojde k přehlcení studenta a on může hladce
pokračovat dál ke svému cíli a tím je: komunikovat
anglicky.
Sledujete pokroky svých studentů? Nabízí
škola individuální přístup ke studentům?
Samozřejmě sleduji. Ještě se mi nestalo, že
by student po absolvování několika hodin u nás
ve škole neviděl pokrok.
Co se týče individuálního přístupu, věřím, že
díky způsobu, jakým učíme, má každý student
maximální prostor si vše procvičit a zeptat se na to,
co potřebuje. Studenti vždy procvičují ve dvojicích,
kde jeden cvičí danou látku a druhý dohlíží, zda
procvičuje správně. Tady se často setkáváme
s překvapením studentů – jak já, který neumím
anglicky, mohu někoho kontrolovat, zda to má
správně!? To je ale přesně ono! Učitelé vše vysvětlí,
všichni se mohou doptat, na co potřebují, a pak
se jde cvičit. Pokud si studenti nejsou něčím jistí,
chceme, aby se ptali. Lektor samozřejmě stále
chodí mezi studenty a poslouchá je. Ale tím, že
studenti dokážou poznat chybu u druhého nebo se
zeptají, když nemají jistotu, se rapidně zvyšuje jejich
porozumění jazyku, a tím pádem i jejich jistota.

Lektoři v LITE musí
perfektně vysvětlit
danou látku
Čím se podle vás liší jazyková škola LITE
od své konkurence?
Je to opravdu potřeba říci a rád bych, aby
si to přečetli zejména ti, kteří váhají, zda u nás
studovat.
Odpověď je, že se lišíme VÝRAZNĚ!!! Díky
technologii, kterou jsem zmiňoval výše, jsme
jasnou garancí, že se může naučit anglicky
kdokoliv. Možná jsou i lepší lektoři, ale my máme
tuto technologii, která je neprůstřelná, a vždy,
když měl student trable, jsme přišli na to, že buď
on, nebo lektor nedodržel tyto zásady.
Neexistuje hloupý nebo pomalý student,
existuje jen nepečlivý student. Slovem nepečlivý
míním studenta, který se nezeptá na každou
otázku, kterou má. Nepečlivý také znamená, že
neprocvičí danou věc dostatečně a jde na další.
Pak se mu to začne kupit a najednou cítí, že

je toho moc. Omlouvá si to třeba tím, že je
hloupý apod. Ale z mého pohledu: učitel, který
nechá studenta se takto „topit“, by měl jít sedět
do školní věznice. Je to možná tvrdé, ale stokrát
potvrzené.
Je studium vhodné i pro „nenapravitelné“
začátečníky?
Rozhodně ano! Mají jen někdy těžší práci
v tom, že se musí přeučit věci, které mají
špatně zažité z jiných škol nebo ze samostudia.
Na druhou stranu cítí obrovskou úlevu, když
zjistí, že se ten jazyk opravdu naučit lze, že nejsou
hloupí a že to vlastně není ani tak těžké. Jen pro
zajímavost – mnoho studentů říká, že jsou příliš
staří... Učil jsem studenty všech věkových kategorií,
nejmladší 12 a nejstarší 80 let. Nikdy jsem
u nikoho věk nevnímal jako překážku.
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Zdroj foto: soukromý archiv J. Vašourka

ROZHOVOR

Basketbalu se Honza
aktivně věnoval 13 let
Během si Honza udržuje
skvělou kondici i dobrou náladu

Čemu se rád věnujete ve volném čase?
Pracuji opravdu hodně, budete se možná divit,
ale často i v čase, kdy neučím, přemýšlím nad
prací – jak něco lépe vysvětlit, jak to zefektivnit,
jak si poradit s daným studentem atd. Jinak mám
malého syna Dominika a přítelkyni Denču, kterým
věnuji v podstatě svůj veškerý volný čas. A pokud
občas ještě trochu času zbyde, chodím běhat
a dále se vzdělávám.
Co na vaši práci říká přítelkyně?
Je ráda, že mě práce baví. Sama byla mojí
studentkou. Samozřejmě chce, abych byl doma
co nejvíce, ale i když chodím domů později než
jiní chlapi, moc mě podporuje a já jsem jí za to
vděčný.
Vždycky jste se snažil aktivně sportovat.
Jakému sportu jste se nejvíce věnoval?
Od malička jsem chodil na basketbal. Začal jsem
už v šesti a hrál až do svých devatenácti let za tým
BBK Brno. Třikrát jsme vyhráli zlatou a jednou
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Honza Vašourek se svou
přítelkyní Denčou a ročním
synkem Dominikem
stříbrnou medaili na mistrovství ČR. Měli jsme
skvělý tým, zvali nás i na různé turnaje mimo
republiku.
„Kariéru“ jsem zakončil v USA, kde jsem byl
sice na pobytu s cílem naučit se anglicky, ale
probojoval jsem se až do školního týmu, kde
jsem reprezentoval svou školu. Byla to úžasná
zkušenost, protože u nás v Čechách jsme hráli
extraligu, nejvyšší soutěž, kam chodilo průměrně
padesát diváků (což i tak byli většinou naši rodiče).
Ale v USA, kde jsem hrál „jen“ za školní tým,
na zápas přišlo běžně 300 až 1 500 diváků, kteří
fandili jako o život.
Teď už basket nehraji, časově to nestíhám,
a proto jsem zvolil běh. Je to skvělý sport,

protože se dá praktikovat téměř kdykoliv
a kdekoliv, když má člověk po ruce tenisky.
Plánujete na svého malého synka mluvit
doma dvojjazyčně?
To je dobrá otázka.  Popravdě to trochu
„flákáme“, i když umíme oba anglicky. Ale
občas to děláme a věřím, že Domča a další naše
děti s angličtinou a vůbec s jakýmkoliv učením
nebudou mít nikdy problém.
Máte letos nějaký výrazný osobní cíl
v soukromém životě?
Ano, chci zaběhnout půlmaraton a připravit se
na maraton v dubnu 2016. ■

NOVÝ ZÉLAND

Deset jedinečných
zážitků na Novém

Zélandu,

které si určitě
nenechte ujít

Lanový most
v nádherné
soutěsce
Hokitika Gorge
s tyrkysově
modrou vodou
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Farma s ovcemi

Přívěsek
z kamene jade

Poštovní známka se znakem
novozélandské ragbyové
reprezentace

Po studiu na vysoké
škole jsem strávila sedm
nezapomenutelných
měsíců na Novém Zélandu.
Pracovala jsem na vinicích,
v kiwi sadech, sbírala
jablka a třešně, chodila
křížem krážem, surfovala,
lezla po skalách, plavala
v oceánu, žila v autě, hrála
si s tuleni, plavala s delfíny,
viděla velryby a samozřejmě
mluvila anglicky.
Během pár měsíců jsem zažila a viděla tolik
krásných věcí jako nikdy za celý svůj dosavadní
život. Příroda na Novém Zélandu mě okouzlila
natolik, že bych návštěvu této země všem vřele
doporučila. Pokud i vy uvažujete o cestě na Nový
Zéland, inspirujte se deseti zážitky, které rozhodně
stojí za to.

1

Sandsurfing v písečných dunách u Cape
Reinga
Jedním z nejsevernějších míst Nového Zélandu
je mys Cape Reinga na Severním ostrově. Kromě
nádherné přírody, útesů a pobřeží z něj můžete
pozorovat, jak se mísí Tichý oceán s Tasmanovým
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mořem. Nedaleko odtud, v oblasti Te Paki, se
nachází rozsáhlé písečné duny. Můžete si zde
vypůjčit surf a sjíždět je na něm, dokud vám síly
na vyšlapání písečného kopce stačí. Věřte, je to
velká zábava a jen tak někde ji nezažijete. Jen se
dopředu připravte na to, že písek pak budete mít
opravdu všude.

2

Tuleni na Wharariki Beach
Co mě na Novém Zélandu snad nejvíce
uchvátilo? Obrovské množství volně žijících zvířat,
která jsem do té doby viděla pouze v zoologické
zahradě. Možnost pozorovat tuleně, tučňáky,
lachtany, delfíny, nebo dokonce i velryby ve volné
přírodě. Jedním z nejkrásnějších zážitků bylo
pozorování hrátek tuleních mláďat v přírodních
jezírkách na pláži Wharariki Beach na úplném
severu Jižního ostrova. Žádný milovník zvířat by
toto místo neměl minout.

3

Great Walks – trek po nejkrásnějších
národních parcích
Nový Zéland se pyšní obrovským množstvím
národních parků a přírodních úkazů, které v rámci

jedné země na žádném jiném místě na světě
nenaleznete. Od krásných zelených kopcovitých
luk, tropických pralesů, písečných dun nebo
říček s křišťálově čistou vodou po masivní hory,
vulkanické oblasti, gejzíry, průzračná jezera nebo
nádherné fjordy a ledovce. Abyste všechna tato
krásná místa viděli, nestačily by vám na to měsíce,
možná ani roky. Existují zde stovky turistických
cest a míst, kam se vydat. Ty pravděpodobně
nejhezčí a jednoznačně nejnavštěvovanější
turistické cesty se nazývají Great Walks a tvoří
je devět několikakilometrových treků po těch
nejkrásnějších národních parcích Nového
Zélandu. Alespoň jeden Great Walk by si neměl
žádný návštěvník Nového Zélandu nechat
ujít. Osobně bych všem doporučila překrásný
trek v národním parku Tongariro na Severním
ostrově. Park tvoří několik aktivních sopek v čele
s nejvyšší horou Severního ostrova, 2 797 m
vysokou Ruapehu. Po několikahodinovém
putování sopečnou oblastí dojdete k malým
zelenomodrým přírodním jezírkům Emerald
Lakes, která se v kontrastu s černou sopečnou
krajinou krásně zrcadlí.

Národní park Abela Tasmana
na severu Jižního ostrova

Obecné informace
o Novém Zélandu:
 Stát v jihozápadní části Tichého oceánu tvoří
dva velké ostrovy, Severní a Jižní, a další malé
ostrůvky
 Nejbližším sousedním státem je
2 000 km vzdálená Austrálie
 Celková rozloha: 268 680 km2
 Počet obyvatel: 4 414 400
 Hlavní město: Wellington
 Úřední jazyky: angličtina, maorština
 Měna: novozélandský dolar (NZD)
 Nejvyšší vrchol: Mount Cook (3 754 m)

Maják na
Cape Reinga

4

Život v autě nejen pro dobrodruhy
Zkoušeli jste někdy žít několik dní, týdnů,
či dokonce měsíců jenom v autě? Nový
Zéland je pro to snad nejideálnější zemí. Většina
půjčoven aut nabízí k zapůjčení profesionálně
vybavená auta nejrůznějších velikostí k cestování.
Jsou zde zabudované postele, ledničky, vařiče atd.
Takto vybavené automobily se dají i přímo koupit
od nějakého backpackera, který se po měsících
života v autě vrací do své vlasti a rozhodl se svůj
pojízdný domov prodat dalšímu dobrodruhovi. Žít
v autě je totiž ta nejjednodušší možnost, jak ušetřit
peníze například na cestování, jídlo a zábavu, jelikož
hotely i hostely zde vyjdou velice draho. Na Novém
Zélandu žije na 268 tisících kilometrech čtverečních
pouze 4,5 milionu obyvatel. Což znamená, že lehce
naleznete místo, kde můžete zaparkovat a přespat,
aniž byste tím někoho obtěžovali. A pokud nejste
zrovna fanoušek spaní někde „na divoko“, není
problém najít nějaký kemp, kde můžete svůj mobilní
příbytek oficiálně zaparkovat a dopřát si třeba
i teplou sprchu. Život v autě je nejlepší způsob, jak
na Novém Zélandu ušetřit peníze a zároveň zažít to
pravé dobrodružství.

5

Horký pramen
v geotermální
oblasti Wai-O-Tapu

Jehněčí maso můžete ochutnat všude
Na Novém Zélandu žije více než 30 milionů
ovcí, což je mnohem více než lidí. Během svého
pobytu ovce jistojistě neminete. Jehněčí maso se
tu tudíž prodává více než kuřecí nebo vepřové.
Pokud nejste vegetariáni, rozhodně doporučuji
alespoň jednou toto velice zdravé a téměř netučné
maso ochutnat. Seženete ho v nejrůznějších
podobách na každém rohu a za ceny značně
příznivější než u nás.

6

Doporučuji vynikající hamburger
v Queenstownu

 Nový Zéland má mírné oceánské podnebí,
nejteplejší měsíce jsou leden a únor,
nejchladnější červenec
 Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu, místní kopec, je zapsán v Guinnessově knize rekordů za svůj 85 písmen
dlouhý název
Nikdy nezapomenu na tu neodolatelnou chuť
po domácku připravovaného hamburgeru, který
podávají v restauraci Fergburger v Queenstownu.
Nikdo, kdo projíždí tímto outdoorovým městem
na jihu Jižního ostrova, by neměl tuto burgerárnu
minout, a to i za cenu toho, že si na kvalitní burger
bude muset chvíli počkat ve frontě, která vede až
na ulici. Samozřejmě zde můžete ochutnat i variantu
z jehněčího masa.

7

Outdoorové sporty
jsou místním
evergreenem
Věděli jste, že Nový
Zéland je rájem pro
milovníky outdoorových
sportů? Je to tak a není
divu, divoká příroda
k tomu přímo
vybízí. Rafting,
horolezectví, lyžování,
snowboarding,
kayaking, bungee
jumping, skydiving
nebo surfing
a windsurfing.
Pro provozování
všech těchto
sportů jsou zde
ideální přírodní
podmínky. Právě

Tradiční
maorská řezba
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NOVÝ ZÉLAND
Kostel Good Shepherd
u jezera Tekapo

Lachtani

Co byste ještě měli vědět:
 Ta Moko – maorské tetování
Nejde o klasické tetování pod kůží, ale o vyrytí
vzorů do kůže a jejich následné obarvení.
Maoři toto tetování měli v minulosti nejčastěji
na obličeji a určovalo jejich identitu. Dnes je
Moko trendy záležitostí.
 Jade – zelený kámen
Tento druh kamene překrásné zelené barvy
můžete koupit na Zélandu skoro všude.
Obrušuje se do speciálních tvarů, které mají
v maorské kultuře hluboký smysl. Jeho nošení
se nebere na lehkou váhu, já jsem si ten svůj
dokonce nechala požehnat od maorského
náčelníka.
 Haka – maorský bojový tanec
Tanec, který se původně tančil před bojem,
měl dodat odvahu maorskému kmeni
a zastrašit protivníka. Tanec je doprovázen
akustickými i mimickými projevy tanečníků.
Maorští tanečníci často vyplazují jazyk. Pokud
pro vás někdo Haku zatančí, je to velká pocta.
Jinak ho můžete vidět na různých show
a přehlídkách.
 Motueka a okolí
Do této oblasti se hojně stěhovaly skupiny
hippies v 60. a 70. letech. Na městě je to vidět,
září barvami. Také zde žije česká komunita,
v průvodci Lonely Planet je dokonce zmíněna
restaurace jednoho Čecha, kde si můžete
zavzpomínat na domov u knedlíků nebo
borůvkového koláče.
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na Novém Zélandu byl v roce 1988 zprovozněn
první oficiální komerční bungee jumping. Bylo to
na 43 metrů vysokém mostu nad řekou Kawarau
River u výše zmiňovaného města Queenstown.
Bungee jumping je tam v provozu dodnes a každý
den se tam vydává slušný počet nadšenců.

8

Ideální místo pro znalce vín
Pro milovníky dobrého vína je Nový Zéland
jasná volba. I přesto, že novozélandská vína nejsou
v naší zemi příliš proslulá, Nový Zéland se může
pyšnit hned několika vinařskými oblastmi. Zajeďte si
do některé z nich na ochutnávku místních pokladů.

9

Město Napier ve stylu art deco
Na Nový Zéland se jezdí jednoznačně
za přírodou, ale pokud přece jen rádi navštívíte
sem tam i nějaké to město, mohu vám na závěr
doporučit elegantní Napier. Nachází se na Severním
ostrově, na pobřeží Tichého oceánu. Toto město
zasáhlo v roce 1931 silné zemětřesení, které
poničilo veškerou dosavadní zástavbu. Nové město
bylo vybudováno v tehdy moderním stylu art deco
a díky těmto impozantním stavbám je dodnes hojně
navštěvováno. Opravdu, jako by se zastavil čas
a atmosféra tehdejší doby v tomto městě zůstala.
Když už tu budete, navštivte i místní Novozélandské
národní akvárium nebo se projděte po pláži.

10

Nezapomeňte na geotermální oblast
Wai-O-Tapu
Nový Zéland je sopečná země, a proto se tu nachází
značné množství geotermálních oblastí. Vřele všem
doporučuji jednu z těchto oblastí navštívit, hlavně

Novozélandský národní
ragbyový tým tančící tradiční
maorský bojový tanec Haka
těm, kdo nikdy na podobném místě nebyli. Osobně
jsem navštívila oblast Wai-O-Tapu, která se nachází
na Severním ostrově, mezi městy Rotorua a Taupo.
V tomto geotermálním parku uvidíte na jednom
místě gejzíry, bublající bláto, fumaroly, železitá jezírka
nebo zelenožlutá siřičitá jezera. Kromě úžasného
pohledu na nevšední krajinu se připravte i na to,
že vaše čichové buňky poškádlí typický siřičitý
zápach. V okolí této oblasti najdete i přírodní jezírka
s horkým pramenem, kde se stojí za to zastavit
a prohřát si tělo.
Na závěr praktická informace, která potěší
Co na Novém Zélandu každý cestovatel jistě
ocení, jsou veřejné záchodky. Jsou všude. Vysoko
v horách, hluboko v lesích, na pobřeží, u silnic
a snad na všech turistických cestách. Navíc jsou
čisté, téměř vždy na nich najdete i toaletní papír
a hlavně jsou zdarma. Zélanďané nesmírně dbají
na čistotu, mají svoji zemi rádi, a proto se o ni
starají. ■
Petra Vlčková

Jezírka Emerald Lakes
v národním parku
Tongariro

Zajímavosti
o Novém Zélandu
 Na Novém Zélandu nežijí žádní jedovatí hadi.
 Novozélanďanům se také říká „kiváci“
(The Kiwis) podle jejich národního ptáka kivi.
Ve velkém se tu pěstuje i stejnojmenné ovoce,
proto je v mluvě třeba používat výrazy kiwi-fruit
a kiwi-bird, aby se to nepletlo.
 Obyvatelé Nového Zélandu chodí rádi bosi,
velmi často tak potkáte lidi bez bot například
i v nákupním centru.
 Nepotkáte zde bílé labutě, zato černých je tu
požehnaně.
 Věděli jste, že existuje i zlaté a červené ovoce
kiwi?
 Původní obyvatelé Nového Zélandu jsou
Maoři, kteří sem před cca 700 lety připluli
z Polynésie a jejich potomci zde žijí dodnes.
 Maorský název pro Nový Zéland je
„Aotearoa“, což znamená „země dlouhého bílého
oblaku“.

Oblast Te Paki
Mys Cape
Reinga

 V největším městě Aucklandu na Severním
ostrově žije více lidí než na celém Jižním ostrově.

SEVERNÍ
OSTROV

Tasmanovo moře

Wai-O-Tapu

 Národní sport Nového Zélandu je ragby.
Nejpopulárnějším týmem jsou All Blacks, jejichž
název je odvozen od černých dresů. Dlouhodobě
se drží na předních místech celosvětového ragby
hodnocení. Týmu byla udělena výjimka a před
každým zápasem tančí Haku.

Auckland

Wharariki
Beach

Národní park
Tongariro

Emerald
Lakes

 Na Novém Zélandu se nenachází žádná
jaderná elektrárna.
Napier

Kapradina symbolizuje
v maorské kultuře nový
život, růst a sílu
Mount Cook
Queenstown

 Na Novém Zélandu se natáčely trilogie Pán
prstenů a Hobit, místa, kde se filmovalo, najdete
po celé zemi.

 NZ = nejméně zkorumpovaný národ na Zemi

Wellington

Tichý oceán
Oblast
Motueka

JIŽNÍ
OSTROV
Elegantní město
Napier ve stylu
art deco
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SLOVNÍČEK

Hotel
and Travelling

Přibalte na dovolenou
také svou angličtinu:

Doba letních dovolených se blíží, a tak je na čase připravit se na cesty
také po jazykové stránce. Následující slovíčka a fráze vám jistě v zahraničí
přijdou vhod, ať už v hotelu na recepci, při rezervaci výletu, nebo na pláži.

Slovíčka k tématu Hotel:
hotel
single room
double room
accommodation
stay
receptionist
reception desk
reservation
book a room
pay a deposit
cancel
view of the sea
half board
all inclusive
wake-up call
luggage
suitcase
lounge
swimming pool
prolong the stay
lift/elevator
stairs
floor
chambermaid
bellboy
laundry
dirty, noisy
complain
hotel manager
recommended for
hostel
stay over night
photo ID
key card
registration form
dial
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hotel
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
ubytování
pobyt
recepční
recepční přepážka
rezervace
zamluvit pokoj
zaplatit zálohu
zrušit
výhled na moře
polopenze
plná penze
buzení telefonem
zavazadla
kufr
salonek
bazén
prodloužit pobyt
výtah
schody
podlaží, patro
pokojská
hotelový poslíček
špinavé prádlo
špinavý, hlučný
stěžovat si
manažer hotelu, ředitel
doporučený pro
ubytovna
zůstat přes noc
průkaz totožnosti s fotkou
magnetická karta k otevírání dveří
registrační formulář
vytočit

Slovíčka k tématu Cestování:
sights
sightseeing
hire
motorbike
exciting
splendid
journey
dangerous
trip
beach
meet
look around
relax
tourist office
guide
sunbathe
enjoy
wild nature
weather forecast
get lost
lost
lost and found
take a bus
take a plane
look around
fare
ferry

památky, místa k vidění
prohlížení památek
pronajmout si
motocykl
vzrušující
skvělý, nádherný
cesta
nebezpečný
výlet
pláž
potkat, seznámit se
rozhlížet se
relaxovat, odpočívat
informační centrum
průvodce
opalovat se
vychutnat, užít si
divoká příroda
předpověď počasí
ztratit se, zabloudit
ztracený
ztráty a nálezy
jet autobusem
letět letadlem
rozhlížet se
jízdné
trajekt

Užitečné fráze pro hladký průběh vaší dovolené
Welcome to the Bridge Hotel.
Do you have any rooms available?
I am very sorry, but we are fully booked.
Can I book a room please?
I would like to cancel my reservation.
I have already paid the deposit.
What kind of room would you like?
I would like a single room with a view of the sea.
How many nights would you like to stay?
I will stay for two nights.
Can I get a wake-up call for 8 a.m. please?
Could you recommend a good restaurant to me?
This hotel was recommended to me for its excellent services.
Breakfast is served between 7:30 a.m. and 10:00 a.m. in the restaurant.
What time do I need to check out?
Would it be possible to have a late checkout?
Excuse me. The lift doesn’t work.
I need to hire a car for two days.
Where is the nearest tourist office?
How far is it?
Do you have a guidebook, please?
How long does it take to get to the beach?
Would you have a free map of the city centre?
Enjoy your stay!

Vítejte v hotelu Bridge.
Máte volné pokoje?
Je mi líto, ale jsme plně obsazeni.
Mohu si zamluvit pokoj?
Rád bych zrušil rezervaci.
Již jsem zaplatil zálohu.
Jaký pokoj byste si přál?
Rád bych jednolůžkový pokoj s výhledem na moře.
Kolik nocí byste chtěl zůstat?
Zůstanu dvě noci.
Můžete mě vzbudit telefonem v osm hodin ráno?
Můžete mi doporučit dobrou restauraci?
Tenhle hotel mi doporučili pro jeho výborné služby.
Snídaně se podává mezi 7:30 a 10:00 v restauraci.
V kolik hodin se musím odhlásit z pobytu?
Bylo by možné odhlásit se z pobytu později?
Promiňte, ten výtah nefunguje.
Potřebuji si půjčit auto na dva dny.
Kde je nejbližší informační centrum?
Jak je to daleko?
Máte prosím tištěného průvodce?
Jak dlouho to trvá na pláž?
Mohl bych zdarma dostat mapu centra města?
Užijte si pobyt!

Rozhovor: Jak se ubytovat v hotelu?
A: Good morning, welcome to the Maria Hotel. What can I do for you?
Dobré ráno, vítejte v hotelu Maria. Co pro vás mohu udělat?
B: Good morning, my name is Lucie Novakova. I have a reservation for
a single room for three nights.
Dobré ráno, jmenuji se Lucie Nováková. Rezervovala jsem si
jednolůžkový pokoj na tři noci.
A: That’s right, Ms Novakova. You have booked a room with a view of
the sea. Could you fill out this registration form, please?
To souhlasí, paní Nováková. Zarezervovala jste si pokoj s výhledem na
moře. Vyplníte prosím tento registrační formulář?
B: Sure.
Zajisté.
A: Could I have your photo ID, please?
Mohu poprosit váš průkaz totožnosti?
B: Here is my passport.
Tady je můj pas.
A: Oh, you are from Prague.
Ach, vy jste z Prahy.
B: Yes, I am.
Ano, jsem.
A: I hope you had a good flight.
Doufám, že jste měla příjemný let.
B: Yes, I did, thank you. The flight was long, but I slept almost all the way.
Ano, měla, děkuji. Byl to dlouhý let, ale spala jsem skoro celou cestu.

A: And this is your first time in San Francisco?
A jste v San Franciscu poprvé?
B: Yes, it is. I am looking forward to some sightseeing.
Ano, poprvé. Těším se na chození po památkách.
A: Well, I will be more than happy to give you some sightseeing tips if
you need any.
Tak to vám velice ráda dám tipy na to, co zde lze vidět, pokud budete
potřebovat.
B: Thank you.
Děkuji.
A: Here is your key card. You’re in room 653. Just leave your suitcase
here and the bellboy will bring it up.
Tady je karta od vašeho pokoje. Jste v pokoji 653. Zanechte svůj kufr
zde a poslíček vám ho donese.
B: Great. Thank you very much.
Skvělé. Moc děkuji.
A: If you need anything, please feel free to
dial the front desk. Enjoy your stay.
Pokud budete cokoli potřebovat,
zavolejte na recepci. Přeji příjemný pobyt.
B: Thank you.
Děkuji.
A: You are welcome.
Rádo se stalo.
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mluvit

mmlluuvvitit

mluvit

Chcete
opravdu

mluvit
anglicky?

LETNÍ
INTENZIVNÍ KURZY
– extra silná dávka angličtiny
 Budete mluvit, mluvit, mluvit anglicky
 Ujasníte si časy a jejich použití
 Zlepšíte si výslovnost
 Užijete si přátelskou atmosféru
 Vaše jistota v komunikaci výrazně vzroste

Rezervujte si své místo na www.lite.cz

