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the sea. I have only sailed in a tourist boat along the shore. Being on a real 
huge boat which travels from England to France must be special!

I mustǹ t forget to bring some presents for my hosting family. It is 
hard to come up with9) presents for people I doǹ t know. I doǹ t even 
know whether to get a present for a boy or for a girl. What̀ s more, it 
might be an Indian or black family. Maybe I could buy a DVD with Czech 
music tomorrow. The question is, should it be classical or rock? We have 
several books at home about beautiful spots in our country. That might be 
a suitable gift. It is hard to say. I caǹ  t even tell what gift would please me 
the most if I were to receive it. In any case, I mustǹ t forget my passport, 
health insurance card, mobile phone and some money. I can see about the 
rest when I am there. If there are any problems, the teacher will help us 
solve them. She has been to England many times. 

I wish it were tomorrow already!

Me and my next date

I am twenty three. I think it is a nice age for a beautiful, permanent, 
soulful1) relationship. All of the girls around me are already in such a 
relationship. They constantly sing songs about their “heavenly partners“, 
where they have been with them, where they have been invited, what they 
will give them for Christmas, name day, birthday and so on.

Unfortunately, this is not true for me. The fact is, there are some guys 
interested in me and I would not like to refrain from experiencing real 
love. The trouble is that lately, I have only been meeting idiots if you 
excuse my language.

Since a young age, they have been reading us stories in which the 
princes struggle hard to get the daughter of the king. They are not scared 
to kill a dragon, trick a witch or kiss a frog for her.

ve výletních člunech podél pobřeží. Ale být na opravdické obrovské lodi, 
která se plaví z Francie do Anglie, to musí být něco! 

Nesmím zapomenout vzít nějaké dárky pro rodinu, kde budu bydlet. 
Jenže to je těžké, vymýšlet dary pro lidi, které neznám. Ani nevím, zda 
mám shánět dárek pro kluka nebo pro holku. A navíc to třeba budou 
Indové nebo černoši. Možná bych ještě zítra dopoledne mohl koupit ně-
jaké DVD s českou hudbou. Jenže s klasickou nebo rockovou skupinou? 
Doma máme několik knih o krásách naší země. To by asi byl vhodný dar. 
Těžko říct. Vlastně ani nevím, co by nejvíc potěšilo mě.

Každopádně si nesmím zapomenout vzít pas, kartu od zdravotní po-
jišťovny, mobil a nějaké peníze.

Zbytek se uvidí až na místě. Kdyby byl nějaký problém, paní učitelka 
nám pomůže jej vyřešit. Ta už byla v Anglii mockrát.

Už aby bylo zítra!

Já a moje další rande

Je mi dvacet tři let, a to už je podle mě pěkný věk na stálý, krásný a du-
chaplný vztah. Všechny holky okolo mě už navíc nějaký takový mají. Ne-
ustále o svých „božských partnerech“ básní… Kde s nimi byly, kam byly 
pozvány, co jim dají k Vánocům, svátku, narozeninám a tak podobně.

Tohle o mně bohužel neplatí. Není to však proto, že by o mě nikdo nestál, 
ani to není tím, že bych se stranila poznat pravou lásku, ale spíš je to tím, 
že poslední dobou potkávám, s prominutím, samé pitomce.

Od mala nám čtou pohádky, kde se princové mohou přetrhnout, aby 
nějakou tu královskou dceru získali, a nebojí se kvůli ní zabít draka nebo 
obelstít čarodějnici nebo dát pusu žábě.

Konverzační témata

                                       
1) Duchaplný

                                       
9) Vymyslet, přijít s
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on the faucet and let water flow into the wash-basin. She washed her hands 
and face. “I must bring some soap and a towel from the car,” she told herself. 
She turned the water off and left the bathroom. Then she stopped, turned 
around and went to check to see if the toilet flushed alright and the water 
didǹ t run through. Everything was alright so she left.

Not long after that she was outside, pulling a big bag of necessities out 
of her car trunk17). When she was climbing the stairs, her phone rang. 
They called to say that the moving truck18) was on the way and would 
arrive in 10 minutes.

“I have just enough time to take out an electric kettle from the bag and 
make myself some coffee,” she thought to herself. “Today is going to be a 
hard working day.”

Friday Shopping

When Mr. Novák heard his wife start her car and leave, he sighed in 
relief1). If there is anything he truly dislikes, it is shopping for the weekend. 
To avoid2) this unpleasant duty, he made up an excuse3) that he had to 
fix the lawn mower and mow the lawn. He looked at his watch. He had 
about 3 hours left. Lawn mowing would take him about half an hour. The 
lawn mower was absolutely ok, despite4) him telling his wife the contrary. 
He saved about two hours. He headed for the porch5). He grabbed6) a 
newspaper and a beer from the fridge. He sat down in a wicker7)armchair 
just as his wife was driving out of the garage.

Mrs. Nováková drove out of the garage. She turned around to make 
sure the garage door automatically closed behind her. She glanced8) at the 
porch and had a feeling as if somebody was sitting there. 

“I must have imagined that,” she thought for herself. “The kids are 
running around somewhere and my husband is fixing the lawn mower.”

místnosti. Dívala se, zda objeví známky vlhkosti nebo plísně. Pak oto-
čila vodovodním kohoutkem a pustila vodu do umyvadla. Opláchla si 
ruce a obličej. „Hned si sem musím z auta donést ručník a mýdlo,“ řekla 
si. Zavřela vodu, vyšla z koupelny. Pak se však zarazila a vrátila se zpět. 
Vyzkoušela, zda záchod dobře splachuje a zda neprotéká voda. Vše bylo 
v pořádku. Zamířila tedy ven.

Za chvíli již byla na ulici a z kufru auta vzala velkou kabelu s nejnut-
nějšími věcmi. Když šla po schodech, zazvonil jí mobil. Volali jí, že stěho-
vací vůz již je na cestě a dorazí během deseti minut.

„To mam tak akorát čas vytáhnout si z tašky rychlovarnou konvici 
a udělat si kávu,“ pomyslela si Jana. „Dnes mě čeká hodně namáhavý den.“

Páteční nákup

Když pan Novák uslyšel, jak jeho žena startuje svůj automobil a odjíždí, 
ulehčeně si oddechl. Jestli něco skutečně nemá rád, tak je to nakupování na 
víkend. Aby se této nepříjemné povinnosti vyhnul, vymluvil se manželce, 
že musí opravit sekačku na trávu a posekat trávník. Podíval se na hodinky. 
Má zhruba tak tři hodiny času. Sekání trávy mu zabere nanejvýš hodinu, 
a protože sekačka je úplně v pořádku, přestože manželce tvrdil opak, ušet-
řil si pro sebe dobré dvě hodiny. Zamířil tedy na verandu. Cestou si vzal ze 
stolku na chodbě noviny a z ledničky si vytáhl pivo. Do proutěného křesla 
na verandě se posadil právě ve chvíli, když manželka vyjížděla z garáže.

Paní Nováková vyjela z garáže a otočila se, aby se ujistila, že se za ní 
automaticky zavřela vrata. 

Při letmém pohledu na verandu měla pocit, že někoho zahlédla sedět 
v křesle na verandě. „To se mi asi jen zdálo,“ přemýšlela. „Děti běhají ně-
kde venku a manžel je ve sklepě a opravuje sekačku.“

Konverzační témata

                                       
17) Kufr u auta (US), 

(GB) boot
18) Nákladní auto (US) 

(GB) lorry

                                       
1) Úlevou vydechnout
2) Vyhnout se
3) Vymyslel si výmluvu
4) Navzdory
5) Veranda

6) Vzít, popadnout
7) Proutěný
8) Letmo se podívat, 

mrknout
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Something`s Going On

Marc had a friend who loved walking down quiet streets at night. He 
had to pass a tall building on his way home. It was an office building 
belonging to some company. He noticed there was often light on the top 
fifteenth floor, even on Sunday night at times. He wondered1) what might 
have been going on up there.

“What could be going on there?” Marc poked fun2) at him. “That is 
what I doǹ t know but I am scared. It is not possible that someone would 
constantly forget to turn out the light or work at such hour” replied his 
friend and went on after a while: “I think something evil and secret is 
going on there. Would you not like to check it out with me and find out?” 

“You got it,” Marc dismissed3) him, “I would not”.
One night the friend came over to Marc̀ s place. “I am going to check 

it out,” he said. “There is the light again.” Marc took a switch blade4) out 
of his pocket. “Just in case,” he said.

“What would I do with it?” the friend turned the offer down and they 
said good bye. A month later, Marc was coming home late at night. He 
accidentally passed the fifteen-floor building. At that moment he realized 
he had not seen his friend for a month. He looked at the building. The 
light on the top floor was on.

He hesitated for a while and then headed to5) the entrance. He took the 
knife out and jemmied6) a window. He slipped inside. Quietly he climbed 
the stairs. He stopped on the fifteenth floor and took a deep breath. He 
slowly opened the door leading to a corridor. He left it open, just in case. 
He cringed and crawled7) along the wall. He aimed for a slightly opened 
door, where the light was coming out from. He reached it. There was 
silence all around. Holding his breath he peaked in.8) There was nobody. 
He sighed with relief.9)

He came out. He was horrified to find that the floor access door had 
been closed. He held the knife tight in his pocket. At that moment, the 
light in the room turned off.

Něco se děje

Marek měl jednoho přítele. A ten strašně rád chodil v noci ztichlými uli-
cemi města. Když se vracel domů, musel projít kolem vysokého domu. 
Byla to administrativní budova jakési firmy. Všímal si, že v posledním 
patnáctém patře se svítí občas i v neděli o půlnoci.

Hloubal nad tím, co se tam může dít. „Co by se tam mělo dít?“ dobíral 
si ho Marek. „To právě nevím, ale mám z toho strach. Není možné, aby 
tam někdo soustavně zapomínal zhasnout, nebo tam v tu dobu pracoval,“ 
odvětil přítel a za chvíli pokračoval: „Myslím, že se tam děje něco tajného 
a zlého. Nechceš se tam jít se mnou podívat a zjistit to?“

„To jsi uhodl, že nechci,“ odbyl ho Marek.
Jednou v noci přišel přítel k Markovi domů.
„Jdu se tam podívat,“ řekl. „Už se tam zase svítí.“
Marek vylovil z kapsy vystřelovací nůž. „Pro všechny případy,“ řekl.
„Co bych s tím dělal?!“ odmítl přítel Marka a rozloučili se.
Asi měsíc poté se Marek vracel pozdě v noci domů. Náhodou šel ko-

lem toho patnáctiposchoďového domu. V tu chvíli si uvědomil, že vlastně 
od té doby svého přítele neviděl. Podíval se na budovu. V posledním pa-
tře se svítilo.

Chvíli zaváhal, ale pak zamířil ke vchodu. Vytáhl z kapsy nůž a vypá-
čil okno. Protáhl se dovnitř.

Tiše stoupal po schodech.
V patnáctém patře se zastavil a nabral dech. Potichu otevřel dveře ve-

doucí do chodby v patře. Pro jistotu je nechal otevřené.
Přikrčil se a plížil se kolem stěny. Mířil k pootevřeným dveřím, ze 

kterých se linulo světlo.
Došel k nim, všude bylo ticho. Se zatajeným dechem nakoukl dovnitř. 

Nikdo tam nebyl. Oddechl si.
Vyšel ven. S hrůzou zjistil, že dveře od patra jsou zavřené. Sevřel 

v kapse nůž. V tu chvíli zhaslo v místnosti světlo.

Humorné a fantaskní povídky

                                       
1) Přemýšlet
2) Utahovatsi (dělal si legraci z)
3) Odbýt (někoho)
4) Vystřelovací nůž
5) Namířitsi to

6) Vypáčit
7) Přikrčil se a plazil se 
8) Nakouknout
9) Vydechnout úlevou
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The Largest Ocean
The largest ocean is the Pacific Ocean, measuring 179 680 000 square 
kilometers. It is about a third of the whole planet̀ s surface. The smallest 
one is the Arctic ocean with an area of a mere 14 056 000 square meters. 
An interesting fact about the Pacific is that there is a point around which 
there is no land for a whole 2 575 kilometers.

The Largest Sea
There are 36 seas within oceans, out of which the largest one is the 
Philippine Sea with an area of 5 726 000 square kilometers. The smallest 
sea is the Baltic Sea with a mere 422 300 square kilometers. A curiosity is 
the Sargasso Sea-the only sea with no shoreline.4) It lies in the subtropical 
latitude5) of the Atlantic. It bears the name of the Sargassum sea weed.

The Largest Lakes
The largest lake is the Caspian Sea in Asia. Its area is 371 000 square 
kilometers. It is 1200 km long. As the name suggests, this huge water 
reservoir holds salty water. The largest fresh water lake is Lake Superior on 
the boarder of Canada and the USA. Its area is 82100 square kilometers. 
The deepest lake is Lake Baikal. Its depth is 1620 meters. Some sources 
even state 1637 meters. An interesting fact is that 300 rivers flow into 
Baikal. However, the Ankara River is the only one which flows out of it.

The longest fresh water lake is African Tanganyika. Its length is 660 
kilometers. 

187 888 lakes are in Finland, which makes it the country with most 
lakes in the world!

The Highest Waterfalls
The world s̀ highest waterfall is Angel Falls in Venezuela. It drops over the 
edge of the Auyán-tepui mesa. It is the highest uninterrupted waterfall 
with a height of 979 meters, plunging 807 meters.

Největší oceán
Největším oceánem je Tichý oceán, měřící 179 680 000 kilometrů čtve-
rečních, což je zhruba třetina povrchu celé naší planety. Nejmenší oceán 
je Severní ledový s pouhými 14 056 000 kilometry čtverečními. Jen pro 
zajímavost, v Tichém oceánu je bod, v jehož dosahu není celých 2 575 
kilometrů žádný břeh.

 
Největší moře 
V rámci oceánů existuje 36 moří, z nichž největší je Filipínské moře s roz-
lohou 5 726 000 kilometrů čtverečních. Nejmenší moře je Baltické s pou-
hými 422 300 kilometry čtverečními. Kuriozitou je Sargasové moře, které 
je jediným mořem, jež nemá žádný břeh. Nachází se v subtropické šířce 
Atlantického oceánu, jmenuje se podle chaluh rodu Sargassum. 

Největší jezera
Největším jezerem je Kaspické moře v Asii. Jeho rozloha je 371 000 kilo-
metrů čtverečních a délka 1 200 km. Jak už název napovídá, v této ob-
rovské vodní nádrži je slaná voda. Největším sladkovodním jezerem je 
Hořejší jezero na pomezí Spojených států a Kanady, jeho rozloha je 82 100 
kilometrů čtverečních. Nejhlubším jezerem je sibiřský Bajkal s hloubkou 
1 620 metrů (někdy se uvádí dokonce 1 637 metrů). Jen pro zajímavost, do 
Bajkalu vtéká na 300 různých řek a říček, vytéká z něj pouze jediná – An-
gara. Nejvýše položeným splavným jezerem je Titicaca rozprostírající se 
mezi Peru a Bolívií. Nachází se ve výšce 3 820 metrů a má rozlohu 8 288 
km čtverečních. Nejdelší sladkovodní jezero na světě je africká Tanga-
nika, která na délku měří 660 kilometrů. Pro zajímavost: Finsko je zemí 
s největším počtem jezer. Je jich tam asi 187 888.

 
Největší vodopády.
Nejvyšší vodopád je Salto Angel ve Venezuele, který padá ze stolové hory 
a měří 979 metrů. Tento vodopád drží i další rekord – v délce ničím ne-
přerušeného volného pádu vody. Voda padá celých 807 metrů, aniž by 
narážela na kameny. 

Zajímavé informace z geografie, demografie a biologie

                                       
4) Břeh, pobřeží
5) Šířka, zeměpisně
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27 A Full Vessel
Once a conceited1) philosopher and scientist who was full of his own 
knowledge came to see renowned Master Keshu. However, the Master 
refused to have any kind of conversation with him or even teach him 
anything. All saddened, the philosopher was just about to leave, when 
Keshu addressed him:

“You believe you know a lot which results in2) the fact that you 
resemble3) a vessel full of water. Just like this vessel, you are not able to 
contain4)any more. This fullness is a sign5) of overfeeding6) yourself with 
worthlessness.7) In fact, there is nothing worth mentioning inside you, no 
matter8) how you feel.” 

28 A Choice of friends
One day, several people asked Master Keshu:

“Throughout your life, how did you behave towards people to 
understand their qualities?” 

The Master answered:
“I usually behaved humbly1) and amenably.2) I god rid of3) the ones who 

responded aggressively to my behavior. I did it as fast as I could. I also 
got rid of the ones who respected me only due to the humbleness4) of my 
appearance. I did that just as fast.”

29 Only Once
Master Keshu constantly reminded his disciples: “Death doesǹ t pay us more 
than one visit. You should get ready for this visit for you only get one chance.

30 A Trap
Master Keshu continuously warned his disciples against so called teachers 
who lure1) their disciples by promising some mystical and enigmatic 
teachings. For the one who doesǹ t possess the true knowledge often likes 
playing ‘Mr. Secretive’ and speaks in riddles. 

27 Plná nádoba
Jeden filosof a vědec, který byl domýšlivý a plný vlastních vědomostí, za-
šel na jedné ze svých cest navštívit proslulého mistra Kešua.

Mistr však s ním odmítl vést jakýkoliv rozhovor, a už vůbec ho nechtěl 
čemukoliv učit.

Filosof, celý posmutnělý, se již chystal odejít, když ho Kešu oslovil:
„Věříš, že toho víš mnoho. Což má za výsledek to, že jsi podobný ná-

době přeplněné vodou. A stejně jako ta nádoba už nejsi schopný pojmout 
cokoliv víc.

Ale tato plnost je jen známkou přecpání se nicotnostmi, takže ve sku-
tečnosti v tobě není nic, co by stálo za řeč, ať už se cítíš jakkoliv.“

28 Výběr přátel
Několik lidí se zeptalo mistra Kešua:

„Jak ses během svého života choval k lidem, které jsi potkal, abys roz-
poznal jejich vlastnosti?“

Mistr Kešu odpověděl:
„Obyčejně jsem jednal pokorným a poddajným způsobem. Těch, kteří 

na moji pokoru odpověděli agresivně, jsem se zbavil ihned, jak jen jsem 
mohl. A ty, kteří mě respektovali pouze díky pokoře mého vzezření, jsem 
opustil stejně tak rychle.“

29 Jen jedenkrát
Mistr Kešu neustále připomínal svým žákům:

„Smrt nás nenavštíví více než jedenkrát, takže se dobře připravte na 
její návštěvu. Máte jen jednu možnost.“

30 Past 
Mistr Kešu neustále varoval své žáky před rádoby učiteli, kteří vábí žáky 
na tajemné a mystické nauky, neboť ten, kdo nemá skutečné poznání, si 
mnohdy hraje na tajnůstkáře a mluví v záhadách. 

Hříčky, anekdoty a vtipná poučení

                                       
1) Domýšlivý, ješitný
2) Mít za následek
3) Podobat se
4) Obsahovat

5) Známka, znamení
6) Přecpat
7) Nicotnost, bezcennost
8) Nehledě (na)

                                       
1) Poddajně, pokorně
2) Přizpůsobivě
3) Zbavit se
4) Pokora, prostota, 

skromnost

                                       
1) Vábit


