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יַע ִהּגִ לֹא י ּלִ ׁשֶ ְטָען ַבַזְדַלהNepřišla mi zavazadlaַהּמִ ַזﬞ ִמי ִר'יְשַלה ּפְ ֶנﬞ

ַע ֶנ'סVÝM�NA PEN�Zַהְחָלַפת ַמְטּבֵ ּפֶﬞ יְמֶנ'ַנה ִוﬞ

ת] ׁשֶ [ְמַבּקֶ ׁש ְמַבּקֵ ֲאִני
ְמקֹוִמי ְלֶכֶסף ְלַהְחִליף

Chtěl [chtěla ] bych místní 
měnu

יְסְטִנ'י ִמﬞ יח ּבִ 'ַלה] [ְחֶטﬞ ְחֶט'ל
'נּו ְמֶנﬞ

ְל... ַהֲחִליִפין ַער ׁשַ ַמהּו
ַהּיֹום?

Jaký je dnešní kurz...??...קּוְרס ְשִנ'י ְדֶנﬞ ֶיה ִקי ַיﬞ

יּורֹו ּדֹוָלר / / ְרֵאִלי ֶקל ִיׂשְ ׁשֶ - - izraelského šekelu / dolaru 
/ eura

ﬞדֹוַלרּו / ֶקלּו ֶשﬞ יְזַרֶאְלְסֶקהֹו - ִאﬞ
אּוַרה ֶאﬞ /

ָקָטן ְלֶכֶסף ִלְפרֹוט ר ֶאְפׁשָ
ה? ׁשָ ַבּקָ ּבְ

Můžete mi, prosím vás, 
rozměnit?

ַוס, ﬞרֹוִסים ּפְ ִמי, ﬞמּוֶז'ֶטה
ﬞרֹוְזְמֶנ'ִנ'יט?

ָהֲעָמָלה? ָהַעְמָלה/ ﬞרֹוִביֶזה??Jaká je provizeַמִהי ּפְ ֶיה ַקה ַיﬞ
ֶאְמָצעּות ּבְ ֶסף ּכֶ ִלְמׁשֹוְך

ַראי ְרִטיס ַאׁשְ ּכַ
vybrat peníze kreditní kartouְרטֹוּו ַקﬞ ִדיְטִנ'י ְקֶרﬞ ִנ'יֶזה ּפֶﬞ ַרט יּבְ ִוﬞ

ְמקּוְלָקל ְסּפֹוָמט” פּוְנגּוֶיהbankomat nefunguje (Ten)”ַהּכַ ֶנﬞ ְנקֹוַמט ּבַﬞ (ֶטן)
ף... ְמזּוּיָ ה ּזֶ ׁשֶ ד ֲחׁשָ ִלי ֶלְשֶנה......Mám obavy, že je to falešnéֵיׁש ַפﬞ טֹו ֶיה ֶז'ה ִבי, ﬞאֹוּבַ ַמם
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ָמלֹון  REZERVACE POKOJE Vַהְזָמַנת ֶחֶדר ּבְ

HOTELU
ְו-ﬞהֹוֶטלּו ﬞפֹוקֹוֶיה ֶזְרַבֶצה ֶרﬞ

נּוי? ֶחֶדר ּפָ ָלֶכם לֹום, ֵיׁש  Dobrý den, máte nějaký volnýׁשָ
pokoj?

ﬞוֹוְלִני 'ַיִקי ֶנﬞ ֶטה ַמﬞ ֶדן, ִרי ﬞדֹוּבְ
ֹוקֹוי? ּפﬞ

פּוס ּתָ ַהּכֹול ַסֶזנֹוBohužel, vše je obsazenoִמְצַטֲעִרים, ﬞאֹוּבְ ֶיה ְוֶשה ֹוהּוֶז'ל, ּבﬞ
ַהְזָמָנה ִלי ֵאין / ֶזְרַבִציMám / nemám rezervaciֵיׁש ֶרﬞ ַמם ֶנﬞ / ַמם

ֶחֶדר... [ְצִריָכה] ָצִריְך ֹוקֹוי......Chtěl [chtěla] bych pokojֲאִני ּפﬞ יח ּבִ 'ַלה] [ְחֶטﬞ ְחֶט'ל
ֶאָחד ְלַלְיָלה - - na jednu nocנֹוץ -ֶיְדנּו - ַנﬞ

ֵני ְוִלׁשְ ִרים ְמבּוּגָ ֵני ִלׁשְ -
ְיָלִדים

 - pro dva dospělé a dvě dětiְדְבֶיה ַא ֶיֶלה ﬞדֹוְסּפְ ﬞרֹו-ְדַבה ּפְ -
'ִט'י ֶדﬞ

ירּוִתים ׁשֵ ִעם - - s toaletouְס-ﬞטֹוַאֶלטֹוּו -
ה ִמיּטָ / ּבֹוֶדֶדת ה ִמיּטָ ִעם -

זּוִגית
 - s postelí pro jednoho / s 

manželskou postelí
/ ﬞרֹו-ֶיְדנֹוהֹו ּפְ ֹוְסֶטִלי ְס-ּפﬞ -

ֹוְסֶטִלי ּפﬞ ְנֶז'ְלְסקֹוּו ְס-ַמﬞ
ִנְמָצִאים? ם ַאּתֶ ְדֶרַסה??Jaká je vaše adresaֵאיפֹה ַאﬞ ֶשה ַוﬞ ֶיה ַקה ַיﬞ

יָעה] [ַמּגִ יַע ַמּגִ ֲאִני ֵאיְך
ִמ...? ֲאֵליֶכם

Jak se k vám dostanu z / od...?(- (ֶזﬞ ְז- ﬞדֹוְסַטנּו ְק-ַום ֶסה ַיק
ﬞאֹוד-...? //



54

הגעה
ה? ׁשָ ַבּקָ ִחיר ּבְ ַהּמְ ַנה??Jaká je cenaָמה ֶצﬞ ֶיה ַקה ַיﬞ

ּבֹוֶקר? ּכֹוֵלל ֲארּוַחת ִחיר -ְסִנ'יַדִנ'י??Cena je i se snídaníַהּמְ ֶסﬞ ִאי ֶיה ַנה ֶצﬞ
ָעה... ׁשָ ַעד יַע ַאּגִ  Děkuju, přijedu nejpozdějiּתֹוָדה,

v(e)...
ְיּפֹוְזֶד'ִיי ֶנﬞ 'יֶידּו ִרﬞ ּפְ 'קּויּו, ֶדﬞ

...(- (ֶוﬞ ו-

ְלַתָּייִרים יְנפֹוְרַמֶצהTURISTICKÉ INFORMACEֵמיָדע ִאﬞ ﬞטּוִריְסִטיְצֶקה

אן...? ֵיׁש ּכָ ִדי...??...Promiňte, kde je tadyְסִליָחה, ֵאיפֹה ַטﬞ ֶיה ﬞרֹוִמיְנ'ֶטה, ְקֶדה ּפְ
יִרים מֹוִדיִעין ְלַתּיָ - - informační centrum pro 

turisty
ﬞרֹו- ּפְ ְנְטרּום ֶצﬞ יְנפֹוְרַמְצ'ִנ'י - ִאﬞ

טּוִריְסִטי
ָהִעיר ל ׁשֶ ה ַמּפָ - - plán městaְסַטה' ְמֶנﬞ ַלן ּפְ -

ֶרֶכב ַרת ּכָ ַהׂשְ - - půjčovna autַאּוט ּוְיצ'ֹוְבַנה - ּפﬞ
אֹוטֹוּבּוס / מֹוִנּיֹות ֲחַנת ּתַ - - stanoviště taxiků/ zastávka 

autobusu
ְקִסיקּו/ ַטﬞ נֹוִביְשֶט'ה ְסַטﬞ -

ּוטֹובּוסּו ַאﬞ ְסַטְבַקה ַזﬞ
ְל... ֶבת ַרּכֶ -Promiňte, odkud jede vlak 

do...?
ְוַלק ֶדה ֶיﬞ ﬞאֹוְדקּוט ﬞרֹוִמיְנ'ֶטה, ּפְ

ﬞדֹו-...?
ֶלֱאכֹול הּו ֶ ַמׁשּ -Promiňte, kde se tu dá koupit 

něco k jídlu?
ַדה טּו ﬞרֹוִמיְנ'ֶטה, ְקֶדה ֶסה ּפְ

יְדלּו? ְק-ִיﬞ 'צֹו ֶנﬞ יט ﬞקֹוּוּפִ
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ֶטֶלפֹון א ּתָ - - telefonní budkaּוְדַקה ּבﬞ ֶלפֹוִנ'י - ֶטﬞ

ים ַמּנִ ַהּזְ לּוַח ֶאת - - jízdní řádַר'ט יְזְדִנ'י - ִיﬞ
ְפִרי” יּוִטי ”ּדְ - - "duty free""ְפִרי "ְדﬞיּוִטי -

ֶרֶכב ַרת ּכָ ּוַטהPRONÁJEM AUTAַהׂשְ ַאﬞ ﬞרֹוַנֶים ּפְ

ִמי... ׁשְ לֹום, ֶסם......Dobrý den, já jsemׁשָ ַיה ֶדן, ִרי ﬞדֹוּבְ
ִלי ֶרֶכב מּוְזָמן ּוטֹוMám objednané autoֵיׁש ַאﬞ ֶיְדַנֶנה ﬞאֹוּבְ ַמם

ִהיָגה ַהּנְ יֹון ְוִריׁשְ ּור ָהִאיׁשּ ה ִהּנֵ
י ּלִ ׁשֶ

Tady je potvrzení a můj 
řidičský průkaz

מּוי ַא ֹוְטְבְרֶזִנ'י ּפﬞ ֶיה ִדי ַטﬞ
ﬞרּוַקס ּפְ 'יִדיְצ'ְסִקי ִרﬞ

ֵיׁש נּויֹות ּפְ ְמכֹוִנּיֹות ֵאילּו
ָלֶכם?

Jaká auta máte volná??ﬞוֹוְלַנה ֶטה ַמﬞ ּוַטה ַאﬞ ַקה ַיﬞ

ת]... ׁשֶ [ְמַבּקֶ ׁש ְמַבּקֵ יח......Chtěl [chtěla] bychֲאִני ּבְ 'ַלה] [ְחֶטﬞ ְחֶט'ל
יֹוַמִיים / ֶרֶכב ְליֹום ּכֹור ִלׂשְ - - si půjčit auto na jeden den / 

na dva dny
/ -ֶיֶדן ֶדן ַנﬞ ּוטֹו ַאﬞ ּוְיִצ'יט - ִסי ּפﬞ

ְדִני -ְדַבה ַנﬞ
בּוַע ְלׁשָ ָהֶרֶכב ֶאת ּכֹור ִלׂשְ -

ָיִמים
 - si to auto půjčit na týdenִטיֶדן- ַנﬞ ּוְיִצ'יט ְפﬞ ּוטֹו - ִסי טֹו ַאﬞ

... ּבְ ָהֶרֶכב ֶאת ְלַהְחִזיר - - to auto vrátit v(e)......(- (ֶוﬞ ְו- ִט'יט ְוַרﬞ ּוטֹו ַאﬞ טֹו -
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ַראי ַאׁשְ ַכְרִטיס ּבְ ם ּלֵ ְלׁשַ - - platit kreditní kartouְרטֹוּו ַקﬞ ִדיְטִנ'י ְקֶרﬞ ְט'יט ַלﬞ ּפְ -
ַלַהְזָמָנה ְדרּוג ׁשִ ַלֲעׂשֹות -

ַהּזֹו
 - tu objednávku upgradovatְגֶרידֹוַבט ּפְ ַאﬞ ֶיְדַנְבקּו ﬞאֹוּבְ טּו -

ה...? ַהּזֶ ָהֶרֶכב ּוטֹו...??...Má to autoַהִאם ַאﬞ טֹו ַמה
ֲאִוויר ִמיּזּוג ִעם / אֹוטֹוָמִטי - - automatickou převodovku / 

klimatizaci
'בֹודֹוְבקּו ֶרﬞ ּפְ ּוטֹוַמִטיְצקֹוּו - ַאﬞ

יַמִטיַזִצי ְקִלﬞ /
ּכֹוֵלל...? ִחיר ַהּמְ ִאי...??...Zahrnuje cena iַהִאם ַנה ֶצﬞ ְהְרנּוֶיה ַזﬞ

יף (לידיעה: ַמּקִ יּטּוַח - ּבִ
שלישי" "צד ביטוח בצ'כיה

החובה) בביטוח נכלל

- havarijní pojištěníֹוִייְשֶט'ִנ'י ּפﬞ ַבִריְיִנ'י - ַהﬞ

ַנָהג הּוא... ְלָכל ה ֲעִריף ַהּזֶ  Tahle sazba je...pro všechnyַהּתַ
řidiče

ﬞרֹו-ְוֶשְחִני ֶיה...ּפְ ה ְזּבַ ַסﬞ ְהֶלה ַטﬞ
'יִדיֶצ'ה ִרﬞ

ִקילֹוֶמְטַרז‘ ַלת ַהְגּבָ ְללֹא - - bez omezení kilometrůילֹוֶמְטרּו ִקﬞ ז-אֹוֶמֶזִנ'י ּבֶﬞ -
ּכֹוֵלל... לֹא ה ַהּזֶ ִחיר ַזְהְרנּוֶיה......Cena nezahrnujeַהּמְ ֶנﬞ ַנה ֶצﬞ

ל... ׁשֶ ָסְך ּבְ דֹון יּקָ ּפִ - - garanci ve výši......ִויִשי- ֶוﬞ ַרְנִצי - ַגﬞ
ֵנָבה ּגְ ֶנֶגד ּכְ יּטּוַח ּבִ - - pojištění proti krádežiֶדִז'י ְקַרﬞ ﬞרֹוִט'י ּפְ ֹוִייְשֶט'ִנ'י - ּפﬞ

ה ׁשָ ַבּקָ ּבְ ִמי] ְרׁשְ [ּתִ ְרׁשֹום ּתִ
ֵיׁש... ֶרֶכב ּלָ ׁשֶ

Zapište, prosím vás, že auto 
má...

ֶז'ה ַוס, ﬞרֹוִסים ּפְ יְשֶטה, ּפִ ַזﬞ
ַמה... ּוטֹו ַאﬞ


