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Can I help you? / May I help you? Mohu vám pomoci? 

What type of place are you looking for? Jaký typ místa hledáte?  

We are looking for somewhere to eat.  Hledáme místo, kde se můžeme najíst. 

Did you have anything in particular in mind? Máte na mysli něco konkrétního? 

Why don’t you go to the city cinema? Proč nejdete do městského kina? 

I can recommend it. Mohu to doporučit.  

Is there anything else I can help you with? Je zde ještě něco, s čím vám mohu pomoci? 

Would you like any more information? Chtěl byste více informací? 

Have a good day. Pěkný den.  

I hope you enjoy (the meal). Doufám, že si užijete (své jídlo). 

How can I get to the airport? Jak se dostanu na letiště? 

If I were you I’d visit this castle.  Kdybych byla vámi, navštívila bych tento hrad. 

Why don’t you try canoeing? Proč nezkusíte jízdu na kánoi? 

Have you thought of visiting the local church?  Přemýšleli jste o navštívení místního kostela? 

One of the best things you can do is to try the 

Czech beer.  

Jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat, je 

ochutnat české pivo.  

It’s a good idea to try horse-riding.  Zkusit jízdu na koni je dobrý nápad.  

You might like to try this.  Mohlo by se vám líbit zkusit tohle.  

Remains of ramparts Zbytky hradebního opevnění 

Church monuments Církevní památky 

Castle Hrad/zámek 

Chateau Zámek 

Ruin(s) Zřícenina 
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Types of accommodation Typy ubytování 

Bed and Breakfast  Ubytování se snídaní (penzion, ubytování 

v soukromí). 

Campsite kemp 

Hostel hostel (levné ubytování) 

Backpacker Batůžkář  

Four star hotel Čtyřhvězdičkový hotel 

Inn Hotel 

Silver mining Těžba stříbra 

Hill fort Pevnost na kopci 

Fortification Opevnění 

Memorial Památník 

The pilgrimage tradition Poutní tradice 

Romantic valley Romantické údolí 

Stronghold Bašta, pevnost 

Cemetery  Hřbitov 

Sandstone Pískovec 

Cave system Jeskynní systém 

Bistro/ Snack bar Bistro 

Café Kavárna 

China restaurant Čínská restaurace 

Nightlife Noční život 

 


