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Můj byt je v centru města. Vedle mého bytu je kavárna a naproti jsou dvě dobré restaurace. 
V centru města je několik krásných budov a je tam také hodně turistických atrakcí. Na 
Wendell Street je skvělé muzeum a vedle muzea je galerie. 
 
 
 
 
 
 
Jsou ve vašem městě nějaká divadla? 
 
 
Je v Barceloně pláž? 
 
 
Jídlo není velmi drahé a je velice dobré. 
 
 
Myslím, že toto tržiště je fantastické. 
 
 
Jídlo není velice dobré a restaurace je drahá. 
 
 
Je nedaleko bankomat? 
 
 
Kdy jede příští vlak? 
 
 
Chtěl bych jednu jízdenku tam a dvě zpáteční do Prahy? 
 
 
Je tam jedenáct nástupišť. 
 
 
Tento hotelový pokoj je příšerný. 
 
 
V mém pokoji je lednička, postel, tři ručníky a rychlovarná konvice. 
 
 
Kolik je hodin, prosím?  
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Můj byt je v centru města. Vedle mého bytu je kavárna a naproti jsou dvě dobré restaurace. 
V centru města je několik krásných budov a je tam také hodně turistických atrakcí. Na 
Wendell Street je skvělé muzeum a vedle muzea je galerie. 
My flat is in the centre of town. There is a café next to my flat and there are two good 
restaurants opposite. There are some beautiful buildings in the centre of town and there are 
a lot of tourist attractions, too. There is a great museum on Wendell Street and there is a 
gallery next to the museum.  
 
Jsou ve vašem městě nějaká divadla? 
Are there any theatres in your town?  
 
Je v Barceloně pláž? 
Is there a beach in barcelona?  
 
Jídlo není velmi drahé a je velice dobré. 
Food isn´t very expensive and is very good.  
 
Myslím, že toto tržiště je fantastické. 
I think this market is fantastic.  
 
Jídlo není velice dobré a restaurace je drahá. 
Food isn´t very good and restaurant is expensive.  
 
Je nedaleko bankomat? 
Is there a cashpoint near (here)?  
 
Kdy jede příští vlak? 
What time is the next train?  
 
Chtěl bych jednu jízdenku tam a dvě zpáteční do Prahy? 
Can I have a one single and two returns to Prague? 
 
Je tam jedenáct nástupišť. 
There are eleven platforms.  
 
Tento hotelový pokoj je příšerný. 
This hotel room is terrible.  
 
V mém pokoji je lednička, postel, tři ručníky a rychlovarná konvice. 
There is a fridge, a bed, three towels and a kettle in my room. 
 
Kolik je hodin, prosím?  
What´s the time, please? 


