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ENTERTAINMENT 



Entertainment 

• What´s on at the theatre tonight?  Co dnes dávají v divadle? 

• What´s on at the cinema tomorrow? Co je zítra v kině? 

• Where can I get a cinema programme? Kde můžu dostat program kin? 

• Can you recommend a good film?  Můžete mi doporučit dobrý film? 

• When does the presentation begin? Kdy začíná představení? 

• Where can I buy tickets?   Kde můžu koupil lístky? 

• Two tickets for this evening please.  Prosím dva lístky na dnes večer. 

• Two adults and one child.   Dva pro dospělé a jeden dětský. 

• When does it end?   Kdy to končí? 

• Kde je šatna?    Where´s the cloakroom? 

• Is there an intermission?   Je během představení přestávka? 

• Did you like the film?   Líbil se vám film? 

 

 

 



Entertainment 

• Act  dějství   Opera glasses divadelní kukátko 

• Theatre divadlo   Cinema  kino 

• Main role hlavní role  Drive-in cinema letní kino   

• Church concert chrámový koncert  Ticket  lístek 

• Concert koncert   box office  pokladna 

• Row  řada   Choir  sbor 

• Company společnost  Subtitle  titulek 

• Actor/actress herec/herečka  Theatre schedule divadelní repertoár 

• Play  hra   Stage  jeviště 

• Box  lože   Musical  muzikál 

• Balet  balet   Opera  opera 

• Director režisér   Role  role 

 

 

 

 



MUSEUM 



Museum 

• Free entry!    Vstup volný 

• How much is a ticket/tour?  Kolik stojí lístek? 

• When is the museum open?  Kdy je muzeum otevřené? 

• When does the tour begin?  Kdy začíná prohlídka? 

• What´s of interest here?   Co je tu zajímavé? 

• Who painted this picture?  Kdo maloval tento obraz? 

• Where are the finds presented?  Kde jsou nálezy vystavené? 

• Who made this sculpture?  Kdo vytvořil tuto sochu? 

• May I take picture?   Můžu fotografovat? 

• From what kind of period is this building? Z kterého období je tato budova? 

• Have the excavations been completed? Vykopávky už skončily? 

• Have you got a poster/postcard?  Máte plakát/pohlednici?  

 



Museum 

• Watercolor akvarel   Ancient  antický  

• Architecture architektura  Baroque  baraoko 

• Bust  bysta   History  dějiny 

• Gallery galerie   Gothic  gotika 

• Ceramics keramika   Painting  malba 

• Finds  nálezy   Period  období 

• Sculpture plastika   Style  styl 

• Art  umění   Vase  váza 

• Influence vliv   Frieze  vlys 

• Exhibition výstava   Interesting sights zajímavé památky 

• Still life Zátiší   Gold work zlatnické umění 

• Guide  průvodce   Altar  oltář 

 

 

 



TRIPS 



Trips 

• Are there giuded tour?   Jsou prohlídky s průvodcem? 

• I´d like to visit . . .   Rád bych si prohlédl . . . 

• Can you recommend a tour?  Můžete mi doporučit nějakou prohlídku? 

• How much is a city map?   Kolik stojí mapa města? 

• How much is a guided tour?  Kolik stojí prohlídka s průvodcem? 

• Is there a reduction for students?  Jsou slevy pro studenty? 

• Two seats for the tour tomorrow, please. Prosím dvě místa na zítřejší prohlídku. 

• Does the tour guide speak Czech?  Mluví průvodce česky? 

• Will we also visit . . .?   Navštívíme také . . .? 

• Where do I get a ticket?   Kde dostanu lístek? 

• Can you show me the way on this map? Můžete mi ukázat cestu na mapě? 

• Is that for childtren?   Je to pro děti? 

 

 

 



Trips 

• Paket lunch balíček s obědem  Safe  bezpečný  

• Brochure brožura   Way there cesta tam 

• Price  cena   Circus  cirkus 

• Adventure dobrodružství  Mountains hory 

• Castle  hrad/zámek  Temple  chrám 

• Cave  jeskyně   Cathedral  katedrála 

• Ciname kino   Compas  kompas 

• Church kostel   Picnic basket koš na piknik 

• Landscape krajina   glacier  ledovec 

• Lighthouse maják   Painter  malíř 

• Bridge most   Palace  palác 

• On the way na cestě   Round trip Okružní cesta 

 



SPORTS 



Sports 

• What sports events are there here?  Jaké sportovní závody se tu konají?  

• How much is a ticket?   Kolik stojí lístek? 

• Who´s playing?    Kdo hraje? 

• What´s the score?   Jaký je stav? 

• Where is stadium?   Kde je stadion? 

• Are there tennis courts here?  Jsou tu tenisové kurty? 

• Where´s the beach?   Kde je pláž? 

• Can you go swimming here?  Dá se tu koupat? 

• Is there an openair swimming pool? Je tu koupaliště? 

• Can i fish near here?   Dají se někde poblíž chytat ryby? 

• No swimming!    Koupání zakázáno! 

• Danger!    Nebezpečí! 

 

 



Sports 

• Racing driver automobilový závodník Team  družstvo  

• Football match fotbalový zápas  Golf-course golfové hřiště 

• Go mountain jít lézt po horách  Ride  jízda 

• Bicycle kolo   Canoe  kánoe 

• Course kurz   Hunting licence lovecký lístek 

• Ball  míč   Motorboat motorový člun 

• Air mattress nafukovací matrace  Area rental nájemné za místo 

• Non-swimmer neplavec   Suntan oil olej na opalování 

• Sailboat plachetnice  Attendant plavčík 

• Beach  pláž   Flippers  ploutev 

• Rental poplatek za půjčení  Defeat  porážka 

• Diving potápění   Current  proud 
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