
Výsledky výzkumu výuky cizích 

jazyků 

Celkem odpovědí: 1145 

1) Pohlaví 

• Muž: 505 

• Žena: 640 

 

2) Věk 

15 – 24: 255 

25 – 34: 410 

35 – 50: 325 

51 – 65: 155 

 

3) Jaké jazyky se učíte 

Anglicky: 960 

Německy: 505 

Rusky:  140 

Francouzky: 95 

Španělsky: 100 

Jiný jazyk: 95 

……………….. 180 lidí se učí 3 jazyky 

      

4) K čemu cizí jazyky využíváte?  

Cestování: 765 

K práci: 620 

Ke studiu: 625 

Prostě, abych se domluvil(a), když potřebuju: 830 

5) Ve výuce jazyka se 

Zlepšuji: 395 

Stagnuji: 590 

Spíše zhoršuji: 160 

 

6) Proč se ve výuce výrazně nezlepšuji 

Nemám čas na učení: 680 

Špatně se přizpůsobuji pravidelným termínům výuky: 125 

Zlepšuji se: 275 
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7) Jakým způsobem studuji 

Samouk: 655 

Kurz ve více lidech: 405 

Individuální výuka s lektorem: 90 

 

8) Jak si představujete ideální výuku jazyků 

Moderní přístupy výuky (PC, mobil, apod.): 395 

Kurz, který se mi časově přizpůsobí: 400 

Klasický kurz s učitelem domácími úkoly v pravidelnou dobu: 335 

 

Napište vaši zkušenost, kdy a jak vám pomohla znalost cizího jazyka ze složité životní 
situace 

Spřítelem jsme byli v Budapešti,tam jsme zabloudily a madarsky samozřejmě neumíme,Naštěstí se 
už mladá generace učí i jiný jazyk než ten ruský a tak jsem se zhruba tou angličtinou domluvila,a 
protože už byla tma,tam jsme byli rádi,že jsme našli náš hotýlek.   Marta 

Angličtina se mi velice hodila když jsme jeli se školou na výměnný pobyt do Holandska. 

Nedostala jsem se naštěstí do složité životní situace, ale mám spoustu drobných příhod, kdy jsem 
byla ráda, že se domluvím. Např. ve Washingtonu jsem získala nejprve v kadeřnictví, potom u řidiče 
školního autobusu a nakonec u ochranky v metru náplasti na puchýře z nových bot (je tam strašně 
vlhko). V Irsku jsem s kamarádkou hledala cestu ke stadionu, kde se konal koncert. Když jsem 
chtěla jet se známou na vánoční večírek firmy, u které v Norsku pracovala, ale nebylo místo u ní v 
pokoji, tak jsem musela přemluvit cizího člověka, aby si směla zaplatit lůžko v pokoji u nich, i když 
jsme následně slavili až do rána:) Každopádně nejvíce se mi angličtina zlepšila, když jsem 
vycestovala jako au-pair a dostala se i na spoustu dalších míst, např. když jsem se na dovolené 
seznámila se švédskou rodinou a následně u nich ve Švédsku strávila úžasných pět dní. 

Tuto příhodu jsem vyprávěl do návratu z dovolené. 
Byli jsme i s dcerou v Řecku, ona ještě v kočárku. Upadl jí dudlíka na zem a bylo potřeba jej umýt. 
Ale okolo nikde žádný volně přístupný kohoutek. Zešel jsem tedy do nejbližšího obchodu a požádal 
prodavačku, aby dudlík umyla. 
Učitelka i spolustudující nevěřili, že jsem toho byl schopen. "Ty víš, jak se řekne dudlík?" Ano, 
skutečně jsem byl úspěšný. Řekl jsem totiž "Can you wash THIS, please?" A při slově this jsem 
natáhl ruku s dudlíkem. :-) 

V Maďarsku při štípnutí vosou ,hledala jsem ošetření a domluvu v lékárně.Anglicky i neměcky. 

  

ve složité životní situaci jsem cizí jazyky zatím nepotřebovala, pouze v práci nebo když jsem byla na 
delším pobytu ve Velké Británii, ale je prima, že se člověk domluví, když jede na dovolenou do 
zahraničí. 



Nestalo se mi, že by mi znalost cizího jazyka pomohla v nějaké složité životní situaci. Spíše v 
jednoduchých situacích, kdy si chci v zahraničí něco koupit, objednat, nebo pokud mě potká cizinec 
a ptá se mě na cestu (vzhledem k tomu, že žiji nedaleko hranic, je to docela časté). Další situací 
jsou česko-německé projekty, kterých se zúčastňuji a je nutné (ale i chci samozřejmě) zde 
komunikovat s německými přáteli jinak než česky :) 

  

Myslím že jsem ještě nic takového nezažila/nepotřebovala. 

  

v zahraničí na letišti 

Bohužel nebo bohudík jsem se se složitou životní situací nesetkal... Angličtinu se učim již x let ale 
určitě to není každý rok lepší a lepší. Pokud cestujem s přítelkyní do Německa tak stejně musí 
mluvit přítelkyně, anglicky sice určitě někdo rozumí ale narazil jsem spíš na lidi co mají k tomu jen 
odpor a mluví německy. Ale doufám že až nějaka situace přijde že i ta moje malá znalost AJ 
pomůže :) 

 

znalost španělštiny mi pomohla při bloudění na Kubě  

  



V zavřeném informačním centru v malém městěčku Scharnitz v Německu mne oslovil asi 75-letý 
pán. Jen tak se se mnou dal do řeči o tom, jestli jsme tam na dovolené. Vyptával se mě asi čtvrt 
hodiny, až bylo manželovi a dětem venku divné, co tam tak dlouho dělám. Pán mi na sebe 
prozradil, že je rodilý Polák, ale jeho rodiče za války emigrovali. Vysvětlil mi, že on se německy 
naučil podle cestovatelských průvodců a mně doporučil, abych tu svou  zlepšila, ať čtu jednoduché 
zamilované romány. - Takový způsob výuky jsem zatím nikde nezažila, tak nevím, jestli to funguje :-
) 
Je ale pravda, že můj 9-letý syn se naučil slušně německy za 2 roky dívání se na německé pohádky 
na satelitním kanálu Nick. Vloni jsem byli na dovolené v Maďarsku, kde na recepci někdo mluví 
německy, někdo anglicky, záleží na tom, na koho zrovna narazíte. Syn si tam s jeho znalostmi bez 
problémů půjčil třeba hole a míčky na minigolf. Moc mile mě tím překvapil i potěšil :-) 
Tak proč chodit do školy a kurzů? Jsou i jiné a účinné metody, jak se naučit cizí jazyk. 

  

  

Na zimní lyžařské dovolené v Itálii se mi povedlo srazit se s snowboardistou. Jezdil na sjezdovkách 
se svým otcem a byl celkem neobratný začátečník. Nesrazila jsem ho naschvál, vyloženě se pletl. Z 
jeho otce se vyklubal nějaký státní úředník. Incident se musel řešit na pojicejní stanici a vypadalo to, 
že budu nějak postižena, přitom se nic nestalo. Naneštěstí se to vše odehrálo asi dvě hodiny před 
odjezdem zájezdu, kdy na mě čeal autobus plný lidí pod horou. Mluvili jsme anglicko-německy. 
Musím shledat tuto zkušenost jako velmi nepříjemnou, protože to vážně vypadalo, že mě zatknout a 
odvedou do vězení. Já jsem nic sice neudělala, to jim nevadilo a otec syna je přesvědčoval, že já za 
všechno můžu. Dopadlo to dobře, nakonec mě propustili bez postihu, ale k autobusu jsem byla 
dovlečna pod dohledem policistů, asi aby měli jistotu, že jsem opravdu odjela.  

  

  

Zatím žádná složitá situace nenastala, ale když je potřeba jsem schopná říct co potřebuji. Třeba při 
nákupech, v restauraci, při práci s počítačem a při komunikaci s přáteli. 

  

spíše mi nepomohla neznalost francouzštiny, resp. i angličtiny. Celý týden jsem lyžovala ve Francii, 
často jsem potkávala nápisy Attention avalanche a neveděla, na co si mám dát pozor. Znala jsem 
hokejové družstvo Colorado Avalanche, ale co je avalanche, jsem nevěděla. Až doma jsem zjistila, 
že jsem měla dávat pozor na laviny, že to tam asi bylo samé lavinové pole... naštěstí se nic nestalo 



Pokaždé, když jsem se ztratil:-) 

Minulé léto  jsem trávil s přáteli dovolenou ve Španělsku. Když jsme se jednou vraceli z výletu do 
Barcelony posledním večerním vlakem do našeho kempu, zapomněl jsem batoh na nádražní 
lavičce. Ve chvíli, kdy jsem se pro něj po asi hodinovém běhu vrátil, už tam samozřejmně nebyl. 
Naštěstí jsem byl schopen se domluvit s ostrahou nádraží, která našla mé doklady a následně také 
na policii, která se mnou sepsala porotokol. Díky tomu mi po návratu domů pojišťovna proplatila 
část škody. :-D 

  

  

  

Při odloženém zavazadlu při návštěvě trafiky na nádraží v UK, kdy se ochranka domnívala že je to 
bomba, ale byla to naše taška. :) 

Možná právě díky znalosti jazyků jsem se naštěstí zatím do žádné složité životní situace v zahraničí 
nedostala... 

Základ jazyka na škole a protože jsem osoba co ráda cestuje,tak nestačí jen minimální 
frázování.Dalším bodem byl krize v zaměstnání a tak došlo na hledání jiného zaměstnání. 

  

Na dovolené v Řecku jsme si s přítelem vypůjčili motorový člun. Projeli jsme se kolem pobřeží, 
užívali jsme si dovolenou. Až poslední den jsme se rozhodli, že si uděláme výlet do 
nedalekýchjeskyní přístupných pouze z moře. Počasí nám vycházelo, moře bylo klidné. Spustili 
jsme kotvu a v klidu si užívali koupání, potápěli se do jeskyní. Když jsme se rozhodli vrátit se, motor 
nechtěl naskočit. Zkoušeli jsme to snad tisíckrát a nic. Začínali jsme propadat panice. Na lodi sice 
byla vysílačka, ale ani jeden z nás neumí pořádně žádný jazyk. Navíc se ztáhlo a začal foukat vítr, 
nebylo kam se schovat. Začínali jsme popadat panice.V nouzi nejvyšší a po pořádné hádce čí to byl 
nápad vyjet si, jsme se odhodlali použít vysílačku, i když ji ani jeden z nás neuměl používat. Něco 
jsme pomačkali, bylï jsme nervózní. Najednou se z vysílačky ozval hlas. Byl to majitel lodi. Naštěstí 
uměl anglicky i německy. Prý se už jsme pryč moc dlouho  a vypadá to na déšť, že se máme vrátit. 
Když jsme se mu snažili vylíčit naši situaci (nevím už jak jsme se domlouvali) rozhodl se, že pro nás 
přijede. to čekání bylo nekonečné. Šedá obloha, vítr, moře začalo být neklidné. Když se v dálce 
objevil kapitánův člun, ze srdce mi spadl obrovský kámen a roztřásla jsem se úlevou. Na břeh jsme 
se dostali v pořádku, kapitán žádnou závadu na lodi neobjevil (asi to bylo tím že jsme pořádně 
neuměli s lodí zacházet) a pro nás to znamenalo velké poučení pro příště - už žádné osamocené 
výlety na lodi.  



Nebyl jsem v žádné takové situaci 

znalost cizího jazyka mi pomáhá v práci, pracuji pro rakouskou firmu a někdy vysvětlit složitější 
pojmy je problém, ale vždy se nějak podaří :-) 

Mně pomohla znalost angličtiny při přijímačkách na vysokou školu.  

Když jsem u Eifelovy věže asi před 2 lety nemohla s kamarády odehnat skupinu černochů, kteří 
nám pořád nutili nějaké suvenýry. Prostě jsme jim řekli: "We have full wardrobe of these things at 
home" 

  

Nebyla to složitá životní situace,ale cestu zpět k nádraží mi v Erfurtu před několika lety vysvětlili. 

Při záchraně zraněného horolezce v Nepálu. 

  

  

  

  

Cizi jazyk pouzivam pravidelne pri komunikaci v praci, kde je anglictina na dennim poradku. Z 
duvodu castych zahranicnich stazi me prinutily okolnosti i naucit se francouzsky abych si v obchode 
dokazala samostatne koupit chleba bez toho, ze bych pouzila ruce a nohy. Nemcinu zas uplatnuji v 
nemecky mluvicich zemich, kam jezdim na hory a za zabavou.  



  

komunikace s lékaři v nemocnici v Německu 

Moje zkušenost není nijak světoborná. Pracuji jako porodní asistentka a již několikrát u nás byla 
hospitalizovaná cizinka. S ukrajinkami a ruskami se lze domluvit i česky díky podobnosti jazyků, ale 
u indky a albánky fungovala komunikace jen díky angličtině.  

Znalost cizího jazyka mi pomohla při ztrátě pasu v Německu, kde jsem pracovala po škole (ještě v 
bývalém NDR :-)). Vyřešit to na úřadě, v práci a dostat se do Berlína na ambasádu, bylo podstatně 
jednodušší, když jsem mohla aspoň trochu komunikovat. 

  

Na Islandu, když jsme v brodě uprostřed pustiny utopili auto. Naštěstí takřka všichni tamní 
obyvatelé umějí anglicky. Vytáhli nás, pokusili se auto zprovoznit, poradili co a jak dále. 

Lámaqnou angličtinu a češtinu používám pro domluvu s přáteli a příbuznými dcery která žije již 21 
let v cizině. 
Helena Dobrovolská 
Rezlerova 305 
109 00 Praha 10 - Petrovice 
ivan.dobrovolsky@volny.cz 

Za války v Afghánistánu.  
Petr Blahuš 
pafb@post.cz 

Na dovolené, při strátě dokladů jsem se dokázal domluvit, jak s policií, tak s lidmi v hotelu. Václav 
Mareš, vasek.klidas@seznam.cz 

Znalost cizích jazyků využívám především při cestování.  
 
Ing. Pavel Liprt 
Na Vyhlídce 37, 360 01 Karlovy Vary 
listav@cmail.cz 

  

Žádná složitá životní situace nenastala kde bych uplatnila znalosti cizího jazyka 
 
Zuzana Zárubová 
kodlovadcera@gmail.com 



Je to spíše humorná příhoda. Když byla známá v Peru, tak tam poznala peruánské domorodce kteří 
se učili španělsky, včetně starší generace. Když potom s jednou babičkou přišli do hospody, 
babička zavolala na celou hospodu: "Yo tengo hombre!"(dala bych si chlapa), místo "Yo tengo 
hambre."(mám hlad). Celá hospoda samozřejmě lehla smíchy :D 

  

napr. kdyz mi v Amsterdamu uletelo letadlo do New Yorku :-D 
----------- 
Zuzana99@seznam.cz 
Zuzana Rajnisova 

Nepovažuji za složitou životní situaci chvíle, kdy je člověk tisíce kilometrů od domova a potřebuje se 
někam dopravit, něco zařídit, atd. Spíše mi cizí jazyk usnadnil mé cestování po světě, než že by za 
mě řešil nějakou složitou situaci. Přesto ale znalost cizích jazyků považuji za velké plus. 
 
kolator.pavel02@centrum.cz  

práce v Itálii po ročním kurzu Italštiny - ale nejde to jinak, to nejlepe člověka donutí, takže i jakákoliv 
domluva v Itálii. 
  

Díky znalosti cizího jazyka jsem se mohla kvalitně připravit na přijímací zkoušku, která částečně 
probíhala v anglickém jazyce. 
  

  

 

 

Všechny dovolené přímo přes internet, řešení různých situací při pobytu v zahraničí, emailová 
komunikace. 
  



  

 

To, že mluvím dobře anglicky mi pomohlo např.při cestování (při letu z LA domů naprostý výpadek 
systému na Heathrow, díky AJ jsem se domluvila, zajistila si ubytování a večeři na náklady letecké 
společnosti a"vyžebrala" si náhradní let již druhý den ráno místo původně nejbližšího cca za dva 
dny:) či při akutní bolesti zubů jsem se v pohodě domluvila se zubařkou v Santa Monice. Díky mé 
dobré kamarádce Sally, se kterou mluvím anglicky, mi svou podporou pomohla v mnoha životních 
situacích (rozchod s přítelem apod.). Zkrátka AJ i RJ jsem využila při cestách po celém světě a 
samozřejmě i v zaměstnání. Nejdůležitější však pro mě je, že mě sblížila s mojí kamarádkou Sally, 
se kterou jsem v kontaktu již čtvrtým rokem a zrovna letos plánuje i ona práci na rok v CZ, takže si 
budeme znovu blíže. 

  

  

Cizí jazyk využívám nyní hlavně v práci, při jednání se zahraničními kolegy. Dále pak při dovolené 
kde nemám problém se domluvit.  Ráda bych rozšířila znalost ještě o jeden jazyk, francouštinu. 
Lucie Vraná 
v2310luci@centrum.cz 

Naštěstí mě žádná složitá životní situace nepotkala, ale potěší, když se domluvím v cizině, nebo 
mohu pomoct cizincům u nás. 
  

Roman Pochop, roman.pochop@centrum.cz 

Sp´še využívam řeč rukou a nohou, než cizí jazyk :-) 
  



 

Při cestách po Francii, bylo důležité se ubytovat, protože původní ubytování nevyšlo. 
 
Monika Adamcová, monika.ct@seznam.cz 

Při dovolené na kolech po Německu mého přítele "překvapila" ledvinová kolika, musela pro něj do 
kempu přijet záchranná služba v Magdeburku a já musela vše zařizovat. Zavolání záchranky, 
komunikace s lékaři v nemocnici atd. Dodnes nevím, co všechno jsem povídala, ale mé znalosti 
němčiny asi stačily, protože vše proběhlo tak jak mělo a kamínek, přítel druhý den "vyčůral" do 
kelímku, aby měl důkaz, jak strašně trpěl. Dnes už se tomu jen směji, ale tenkrát mi moc do smíchu 
nebylo. 
 
Iva Štěpánková, ivka.stepankova@seznam.cz 

Jsem naprosty zacatecnik, takze jsem znalost ciziho jazyka jeste nevyuzil. 
 
Mgr. Dubovov Jiří, jiri.dubovov@atlas.cz 

  

 

V cizině při hledání našeho velvislanectví 
  

O dovolené v Rakousku si můj syn zlomil nohu, byl hospitalizován na dětské úrazové chirurgii v 
nemocnici v "Salzburgu". Bylo nutné domluvit podrobnosti ohledně hospitalizace, pojištění a  
operace. Bez dobré znalosti němčiny by to byl velký problém, ale vzhledem k tomu, že se německy 
dobře domluvím, jsme náročnou životní situaci dobře zvládli. 
Hana  Myšáková 
hana.mysakova@seznam.cz 
    

Nejvíce jsem všechny tři jazyky, které přiměřeně dobře a lépe ovládám, využil při své práci na 
vojně. Ale o tom se snad ani dnes nesmí moc mluvit ... 
Byla to práce velice zajímavá a vysoce odborná a setkal jsem se v té souvislosti s mnoha 
inteligentními lidmi. I jsme si užili situace, kdy adrenalin teče po litrech. Jenže na rozdíl ode dnešní 
doby byla tehdy práce nás, jazykových borců, výborně morálně ceněna a odměňována. 
Prostě díky znalosti cizích jazyků jsem měl vojnu celkem dobrou. Nebylo to běhání po lesích, 
zakopávání se a křičení hurááá při útoku se samopalem. 



Dobrý den, já byl v pozici toho, kdo vytáhl kamarády z nepříjemné situace, byli jsme na dovolené v 
Itálii, oni se tam přijeli podívat, chtěli se ubytovat v kempu, ale nikdo anglicky neuměl (mladí lidé na 
recepci anglicky mluvili), tak jsem jim to domluvil a byli mi opravdu vděční. No něšlo o život, ale 
Itálie není na Šumavě, že? :-)   

 

Při řešení náročného pracovního úkolu,kdy jsem si nevěděl rady,jsem našel informace na Internetu 
na anglicky píšících serverech. Díky informacím na nich se mě podařilo úkol splnit. 
Jiří Vágner 
hvezdarx@seznam.cz 

Když se mi rozbilo ve Finsku kolo a neměl jsem se jak dostat zpět do města, kde přechodně bydlím. 
Znalost jazyka a schopnost dorozumět se mi pomohly vysvětlit moji situaci místním, kteří mi pomohli 
sehnat díly, opravit kolo a já jsem se mohl (sice pozdě) vrátit zpět. 

Znalost německého jazyka mi pomohla o letních prázdninách, když jsem byla s přáteli ve Vídni v 
Rakousku. Jeli jsme tam za účelem celodenního bruslení spojeného s noční projížďkou po Vídni, 
což byl nezapomenutelný zážitek. Jediná já jsem uměla německý jazyk, a tak jsem se musela 
dorozumívat ve všech situacích pouze já sama. Úspěšně jsem zvládla zjistit, kde jsou parkoviště 
placená, jaké povolení na místo určené potřebujeme, kudy se dostaneme na místo určené srazu a 
další spoustu potřebných rad. Nejednalo se sice o složitou životní situaci, ale o zisk bohatých 
zkušeností. miluji studium cizích jazyků a všech jej vřele doporučuji.  
 
Kontaktní informace: 
jméno: Gabriela Kopáčiková 
e-mail: kopacikova.gaaby@seznam.cz 

Minulý rok, na dovolené v Oslu (hl. město Norska), když mi ukradli batoh i s dokladama. Jenže to 
bylo jen pár hodin před odjezdem autobusu zpět do ČR. Takže v tu chvíli jsem se musel dorozumět 
i kdybych byl němý. Rychle zjistil kde co a jak nahlásit a vyřešit cestu domů bez dokladů, a přitom 
abych stihl autobus. Naštěstí se to ale vše vyřešilo díky ochotné policii a domů jsem se dostal. 
Samozřejmě ale bez ukradených věcí :(  
  

  

Jsem majitel chovatelské stanice Kavalír King Charles Spaniela a o tyto psíky je velký zájem i v 
zahraničí. Pro mě to byl však veliký šok, když se ozvala zájemkyně 
z Mnichova. Tato o pejska měla veliký zájem a já jsem musel zvládnout nejen písemnou část 
konverzace, ale i konverzaci ústní, když si k nám pro kavalíra přijela. 
No povím vám, že jsem se u toho pořádně zapotil.Paní chtěla vědět všechny podrobnosti ohledně 
očkování, stravy, zdravotního stavu a popisu předků. Byl jsem 
velice rád, že jsem v mém věku dokončil před rokem střední školu, kde jsem se jazyk učil a 
zanedlouho jsem ho uplatnil.                            
jirka.milan@seznam.cz 
Milan Jirka,  Lesní 278,   54303 Vrchlabí 3  



Jsem majitel chovatelské stanice Kavalír King Charles Spaniela a o tyto psíky je velký zájem i v 
zahraničí. Pro mě to byl však veliký šok, když se ozvala zájemkyně 
z Mnichova. Tato o pejska měla veliký zájem a já jsem musel zvládnout nejen písemnou část 
konverzace, ale i konverzaci ústní, když si k nám pro kavalíra přijela. 
No povím vám, že jsem se u toho pořádně zapotil.Paní chtěla vědět všechny podrobnosti ohledně 
očkování, stravy, zdravotního stavu a popisu předků. Byl jsem 
velice rád, že jsem v mém věku dokončil před rokem střední školu, kde jsem se jazyk učil a 
zanedlouho jsem ho uplatnil.                            
jirka.milan@seznam.cz 
Milan Jirka,  Lesní 278,   54303 Vrchlabí 3  

Znalost cizího jazyka mi ze složité životní situace ještě nikdy nepomohla, protože moje jazykové 
znalosti jsou bohužel opravdu mizivé! :D Což se mi už několikrát nevyplatilo. Naposledy při mé letní 
dovolené, kdy jsem se seznámila s místním krasavcem a opravdu ráda bych s ním prohodila pár 
slov. Naštěstí slova nakonec vůbec nebyly potřeba :-).  
 
Zdeňka Jirásková - e-mail: Zdena.Jiraskova@seznam.cz 

Dobrý večer, 
naštěstí jsem dosud nemusela využít cizího jazyka ve složité životní situaci. 
Hana Hrubá 
Hanatko7@seznam.cz 

Pomohla mi znalost jazyka hodně při dlouhodobém pobytu v zahraničí, kde jsem řešil spoustu 
situací. Max Jarosch, email: maxja@volny.cz 

  

  

Znalost cizího jazyka by mi pomohla získat lepší zaměstnání. 
Stanislava Uhlířová, 007.bv@seznam.cz 

Když jsme s kamarádkou cestovaly po Španělsku, dokázala jsem se zeptat, kdy a odkud nám jede 
autobus do místa, kam jsme chtěly jet. Bez pomoci bych zastávku nenašla a asi bychom se nepohly 
z místa! 

Když jsme s kamarádkou cestovaly po Španělsku, dokázala jsem se zeptat, kdy a odkud nám jede 
autobus do místa, kam jsme chtěly jet. Bez pomoci bych zastávku nenašla a asi bychom se nepohly 
z místa! 
 
Martina Seidlerová 
seidler.martina@seznam.cz 

  

Jezdime na nakupy do Nemecka a i dovolenou castecne travime v Nemecku movot@seznam.cz 
Monika Votrubova 



Pomohla mi během pobytu v Anglii, kdy jsem si v obchodě koupila šátek, ale pak jsem zjistila, že je 
na něm skvrna. Šátek jsem další den díky znalosti angličtiny úspěšně vyreklamovala.  
 
Markéta Florianová 
florianova7@seznam.cz 

V cizině dosud pouze získávání informací souvisejících s cestováním. Spíše mám při každém 
vycestování obavy, že v případě složitější situace budou mé jazykové znalosti nedostatečné. 
Miloslav Zahradníček, mzahradnicek@seznam.cz 

 

Zkušenost se složitou životní situací v cizině nemám. Jaroslava Šilarová, 561 63 Nekoř 251, 
jarca.silarova@centrum.cz 

Znalost ruštiny mi otočila profesní rozvoj - vystudoval jsem polymerní chemii, ale nakonec jsem 
pracoval v managementu, účastnil se procesů vedoucích k perestrojce v SSSR, vystudovanou 
chemii jsem se nikdy neživil.  
Zdenek Urbanovský 
zdenek.urbi@gmail.com  

  

Bylo to na celnici v Benátkách, italsky neumím a s angličtinou jsem na štíru takže temperamentní 
ital na mě křičel (italsky, sám anglicky neuměl) přeš celou halu a já netušila co po mě požaduje. S 
červenala jsem až víte kde a trapas to byl velikej, na to konto jsem se rozhodla, že mírná zlanolst 
němčiny a nic moc angličtiny mě nestačí a začala jsem chodit do kurzu. Je to náročné, ale baví mě 
to. 
Obalilová Kateřina 
ObalilovaK@seznam.cz 

Andrea Morkusová 
a.morkusova@seznam.cz 

Pri rodinne rekreaci na Korfu jsem pomohla stare pani pri navsteve lekare, abych mu vysvetlila, jake 
ma pani zdravotni potize a pani, jak se lecit. 
Alena Brabcova 
alabrabcova@seznam.cz 

pomohlo mi to domluvit se na dovolené alespoň v základních věcech. 
Yvetta Gavlasová, email yvetta.g@centrum.cz 



Cizí jazyk mi pomohl v Egyptě, kde nám v hotelu na recepci nechtěli vydat lístky na půjčení ručníků, 
přičemž pokud bychom tento lístek neodevzdali při odjezdu, chtěli by po nás pokutu 100 dolarů. 
Toto jsme věděli z předchozího ubytování a proto jsem se lístku dožadovala pomocí ruštiny, 
němčiny a angličtiny (vydolovala jsem z paměti co se dalo, ruštinu jsem se učila naposledy před 30ti 
let, němčinu také, ale snažím se doma zdokonalovat a z angličtiny znám jenom pár slovíček z doby 
kdy jsem se učila s dětma). Nevím, zda pomohla cizí řeč a nebo to, jak jsem byla v tu chvíli 
rozčilená a asi jsem i dost "řvala", ale nakonec nám lístky vydali. 
Hana Venglová, Liberec 
umpalump@seznam.cz 

Vzhledem k tomu,že pracuji v letectví, tak bych se bez znalosti angličtiny neobešel. Potřebuji jak 
číst mnoho dokumentace v angličtině, tak se účastním i pracovních jednání nebo výcvikových kurzů 
vedených taktéž v angličtině. Samozřejmě znalost cizího jazyka je velkou výhodou i při soukromých 
cestách do zahraničí. 
 
Martin Lindner 
mlindner@seznam.cz 

Jáchym Šlik 
g.jachym@gmail.com 

  

V dnešní době je znalost cizího jazyka nutnost. 
 
Cepelkaa@seznam.cz 

Angličtina mi asi zatím nejvíc pomohla v New Yorku na letišti, když jsem zjistil že mám na 
zaměstnanecké letence místo data platnosti letenky napsané datum nástupu do zaměstnaní, tudíž 
datum již dávno prošlé. Díky životnímu výkonu angličtiny se situaci podařilo vysvětlil a tak jsem 
mohl s velkou úlevou odletět vysněným Airbusem 380 do Paříže a ušetřit cca 30 tisíc za koupení 
nové letenky :-) 
 
Jan Žeravík 
Honza.Zeravik@seznam.cz 

vizsla@khnet.info 

byl jsem ubytovaný v anglii u jedné rodiny a byl jsem tam i s mojí kamarádkou. Anglická rodina si o 
nás myslela, že jsme pár a dobírali si nás a tak jsem jim to pěkně po anglicku vysvětlil jak to je...... 
 
S pozdravem  
 
René Boleslav 
bore@email.cz 



Před rokem a půl jsme byli u příbuzných na Floridě,což samo o sobě (pro moji angličtinu) byla velká 
zkušenost.Cestou zpět mělo v Miami letadlo zpoždění a tím pádem letadlo z Londýna do Prahy 
nám frnklo (a což bylo k vzteku před nosem).Musela jsem tedy se svou ne zdaleka perfektní 
angličtinou zajistit pro všechny let náhradní.Přes únavu,obrovský spánkový deficit i vysloveně 
otrávenou náladu jsem vše vyřešila a my se do své vlasti po strastech dostali. 
 
Bohumila Choulíková,bohunkach@seznam.cz 

Martina  Pechová, Korunní 24, 120 00 Praha 2, 603 893 836, martina.pechova@centrum.cz 

Náhodou jsem vyhrál v Itálii loteri a jelkož,jsem nechtěl přijít o značný obnos, musel jsem se přes 
noc naučit základní slova a přeložit si dopis s vysvětlením a případnými větami. Jinak na jazyky 
jsem tak blbý,že jsem musel dělat reparát z ruštiny a němčiny / jazyky mně prostě na rozdíl od 
jiných předmětu nešly a dosud nejdou - nikdo není dokonalý...vyzkoušel jsem všechno - ale bůh 
nedal a nevezme... 
  Karel Boháček       Waketai@seznam.cz 

Nejde o složitou životní situaci, ale postřeh. Na dovolené v Tunisu jsem zjistil, že samozřejmě česky 
nic neobjednám, když jsem zkusil francouzsky číšníci se rychlostí nezadali se šneky. Na žádost: 
Two Cola, please. to bylo lepší. Ale raketové motory nastartovali na žádost: Zwei mal Cola, bitte. To 
víte spropitné, tedy spíše trinkgeld.  
Karel Hanuš karelhanus@atlas.cz 

Před časem jsem se v Karlových Varech dostala do velice zlé situace. Dva mladíci mi ukradli 
kabelku ve které jsem měla nejen peněženku, mobil a osobní doklady, ale především léky, které 
potřebuji mít stále u sebe. 
Díky vypjaté situaci se mi udělalo velice špatně. Lidé bez zájmu procházeli okolo a jediní kdo se 
zastavili byli turisti z ruska. 
Díky částečné znalosti ruského jazyka (opravdu nejsem žádná tlumočnice :-) ) jsem jim dokázala 
vysvětlit co se stalo. Byli moc milí, ochotní a soucitní. Dali mi napít a přivolali pomoc. 
 
Jájina Springlová 
Dasnice 32 
Habartov 
35709 
 
jarka.springl@seznam.cz 

  

Například na cestě po holandsku , při shánění ubytování na poslední chvíli, večer, v dešti... 
 
Tomáš Kleiber 
tcw@email.cz 

Znalost cizího jazyka mi pomáhá při dovolených, ale obzvláště ve složité životní situaci mi cizí jazyk 
nepomohl.  
 
Veronika Tesaříková 
Budovatelů 2325 
434 01 Most 



hlavně při cestování - nejsem odkázána jen na jazykově lépe vybaveného manžela 
 
Zuzana Zítková 
zuzanazitkova@seznam.cz 

  

Zjistil jsem, že v restauračním zařízení se domluvím tím lépe, čím více jsem zkonzumoval místních 
alkoholických nápojů.....K ráno většinou již mluvím plynule většinou světových jazyků :-)) 

Při příležitosti ztracení se na dovolené v Řecku, se mi velice hodilo, že se domluvím anglicky a 
oslovený domorodec mě zachránil :-) 
 
Nikola Zapletalová, nám. TGM 934, Bohumín. 

Při hledání ubytování v Maďarsku jsem se jako začátečník ztěží částečně anglicky, rukama a 
nohama domluvil s domorodcem, kde bych na noc mohl složit hlavu.  
vladimir.hanousek@seznam.cz 

Zlomil jsem si nohu v Praze na Vyšehradě /ledovka/, jsem teenager ,oblečen asi nějak zvláštně či 
zjev nemám zrovna důvěryhodný, žádal jsem o pomoc kolemjdoucí  a nezabralo to, promluvil jsem 
anglicky a hned mně naložili do auta a odvezli do nemocnice / ti co mne naložili - byli - češi/ .Holt 
jsem anglicky asi povýšil. 
                     petr boháček   Skincarlos@seznam.cz 

  

ASI PŘED 10 LETY PŘI PŘÍJEZDU DO ŠPANĚLSKA, MĚ S MOJÍ PŘÍTELKYNÍ A ASI 10 
DŮCHODCI VYSADIL AUTOBUS NA ŠPATNÉM MÍSTĚ, ASI 2 KM OD NAŠEHO UBYTOVÁNÍ. 
JELIKOŽ JSEM BYL JEDINÝ, KDO MĚL NĚJAKÉ ZNALOSTI ANGLIČTINY, BYLO NA MĚ 
ZJISTIT, KDE SE NACHÁZÍ NÁŠ HOTEL. BOHUŽEL V ČASNÝCH RANNÍCH HODINÁCH BYLO 
TĚŽKÉ POTKAT ČLOVĚKA, KTERÝ UMĚL ALESPOŇ TROCHU ANGLICKY. TEPRVE ASI PO 2 
HODINÁCH JSME ÚSPĚŠNĚ NAŠLI NÁŠ HOTEL.  
JIŘÍ KYSELA, kyselajiri@seznam.cz 

  

Bohuslava Farníková 
b.farn@seznam.cz 

Při domluvě ve Španělsku s francouzským řidičem autobusu před odjezdem do Prahy jsem použil 
angličtinu, jako jediného styčného jazyku. Jinak bych byl v Barceloně dodnes. :-) 
 
Roman Králík 
kralik.roman@seznam.cz 

Žádnou takovou zkušenost nemám. 
 
Hezký den  
                         Petra Štroblová  
                         petra.strobl@seznam.cz 
                          
     



Moc složitých životních situací, 
kdy mi pomohly cizí jazyky jsem opravdu neměl, 
spíše kupříkladu jednou, ve škole, 
se měla odehrát scénka, kde jsem měl hrát dítě  
z ciziny. Byla sranda, když jsem začal mluvit finsky. 
 
Pavel Porubiak 
Pavel-i@seznam.cz 

Hledání na internetu v angličtině, učení s dětmi. Žádnou složitou situaci s jazykem jsem nemusela 
řešit. 
 
Anna Franíková 
Tyršova 229 
683 32 Brankovice 

Pracovala jsem s kamarádkou měsíc v cizině (Turecko), komunikovat se mělo v angličtině, kterou 
se učila kamarádka, jenže po příjezdu se ukázalo, že anglicky takřka nikdo neumí a když už někdo 
uměl, pak byl problém aby kamarádka přeložila, co vlastně říka. Nakonec nám moc pomohlo, když 
jsme našli v práci slečnu, která uměla německy, domluva pak byla najednou o tolik snažší. 
Druhý případ mne potkal na víltě do Wídně, kde jsem zabloudila, ale s němčinou nebyl problém se 
zeptat na cestu a dojít na místo kam jsem chtěla. 

při cestování  
 
Monika Lovecká 
mlovecka@lfmt.cz 

Určitě pobyt v Německu, kurz k nezaplacení! Martina Vondráčková 
vondrackova.martina@gmail.com 

Bylo mi tehdy 8 let, éra husákovského komunismu a my jsme jeli (jak jinak) na dovolenou k moři do 
Rumunska. Pláž kolem Černého moře se táhla snad do nekonečna a WC, aby zde člověk pohledal 
- natož malé dítě, kterému vše nutně připadá větší. Záchytných boů zde bylo minumum, vše 
vypadalo stejně a unifikovaně. 
Bez vědomí rodičů, kteří se právě věnovali mladšímu bratrovi, jsem se vydala na záchod. Cestou 
zpátky jsem to ale nějak popletla, šla na druhou stranu nebo nevím, každopádně jsem se během 
několika minut dokázala pořádně ztratit. Rumunsky jsem neuměla ani slovo, složitý název hotelu se 
mi ještě nevžil do paměti a navíc jsem asi i trochu zmatkovala.  
V kritické chvíli jsem však oslovila jednu paní - německy, jak mě mí uvědomnělí rodiče učili. Pár 
základních slov (něco jako ich-suchen-Mutter-Hotel) a obrovské štěstí, neboť paní němčinu také 
trochu ovládala, mě dovedli k tomu, že zhruba po hodině bloudění jsem byla předána svým 
bezradným rodičům. 

Prostě se jen domluvit.  zdenek.herman@volny.cz  Zdeněk Heřman  



Myslím si, že v mém životě nenastala žádná složitá situace, kdy by mi vyloženě pomohla pouze 
znalost angličtiny, nepočítám li zcela běžné situace jako se někde ztratit, být okraden nebo tak 
něco. Spíše jsem zažil jednu situaci, kdy mě i mému synovi, (který v tu dobu chodil do americké 
sekce mezinárodní školy) byla znalost angličtiny k ničemu. Zkuste zabloudit v Glasgow a ptát se na 
cestu místních "opilců". Jiné slovo než začínající f, jsme prostě nerozuměli :o)))) (tedy pokud nějaké 
jiné použili) a tak jsme raději bloudili dál :o))) 
petr.sva@centrum.cz 

Počas leta som pracoval v Anglicku na jablkovej farme. Keď som sa posledný deň pobytu vracal 
domov musel som ísť vlakom neskôr prestúpiť na autobus na letisko, dokopy som mal asi 4 hodiny 
na presun. Cesta na letisko sa tak skomplikovala, že som musel vodiča autobusu mierne podplatiť 
aby nedodržiaval rýchlosť. Lietadlo som stihol presne na minútu. Takže vďaka angličtine som sa 
vrátil domov včas. 
Tomáš Benc 
tomas@benc.biz 

Znalost ciziho jazyka mi pomaha pri mych kazdorocnich nekolika vyletech za hranice. Pokud jsou to 
zrovna zeme exoticke, tak mi mnohdy pomuze napriklad rychly slovnicek expresnich slov pro 
zakladni komunikaci a ruce a nohy. Pokud mam stesti a ti se kterymi se setkam mluvi napriklad 
anglicky, nemecky ci francouzsky, tak potom je to o to lehci a nemusim hrat pantomimu. Tyto tri 
jazyky take uzivam pro komunikaci s prateli, ktere jsem na svych cestach ci v zamestnani poznala.  
 
Kontakt: Martina Praveckova - arwene@seznam.cz 

  

Kdysi dávno jsem čekal v recepci,obrátil se na mne chlap a chtěl "vedoucí". 
Odvedl jsem ho k pultu a řekl paní, že ten člověk chce vedoucí. 
Nechtěl "vedoucí". 
Chtěl "debljůsí"´,tj.WC. 
::)))) 
Josef Kasal 
pep57@seznam.cz 

Zatím nemám takovou zkušenost 
 
Petr Škrob 
pskrob@seznam.cz 

Cizí jazyk mi pomohl už mockrát, člověk nemusí ani vycestovat, aby ho využil. Mnohokrát jsem díky 
angličtině a ruštině radila turistům v ČR. Nejvíc mi ale pomohla němčina, i když mám jen mizerné 
základy. Na výletě do Vídně jsem najednou nezbytně potřebovala najít záchod. Nikde žádná 
cedule, nikde žádná mapa ani informační centrum, nikde žádná hospoda, kam bych se vnutila. 
Nervozita stoupala, nakonec jsem se odhodlala a zeptala se jedné laskavě vypadající paní. Naštěstí 
porozuměla i mé vystresované němčině (nebo spíš zoufalství v očích) a poslala mě správným 
směrem. A příběh měl šťastný konec :) 
 
Anna Dudková 
dudkann@seznam.cz 

Na složité životní situace mně zatím vždy stačila čeština :-) 
 
Olga Coufalová, lebroka@seznam.cz 

  



  

Na letišti v Torontu jsme vlivem zpoždění letu zmeškali naše průvodce, kteří nás měli očekávat a 
telefonní číslo mělo jen obsazovací tón. Naštěstí jsme měli adresu a nějaké peníze a tak jsem svou 
lámanou angličtinou domluvila dopravu do našeho místa ubytování. Dopadlo to dobře,nespali jsme 
pod mostem 

Je to už hodně dávno,pracovala jsem jako studentka v Kijevě a jela jsem městskou autobusovou 
dopravou,jízdenky se kupovaly v autobuse.Přišel kontrolor a kontroloval mě,ještě než jsem si 
jízdenku stačila koupit.Pomohla mi znalost ruského jazyka, 
 
                                               Vladimíra Zemková 
                                               V.Zemkova@seznam.cz 

Když jsem se ve ztratila,tak mi jazyk hodně pomohl 
1princess@seznam.cz 
Zdenka Martinčíková 

Když mi da dovolené ujel trajekt tak jsem se potřebovala domluvit co a jak.. 
evaaa001@seznam.cz 

jazyk mi pomohl při výběru zaměstnání.. 
ondraaa001@seznam.cz 

jazyk mi pomohl když byla krize a měl jsem přijít o práci 
krakenM@seznam.cz 

znalost jazyka mi pomohla při hledání práce v zahraničí 
petrikdzafa@seznam.cz 

práce v zahraničí 
slunatko1980@seznam.cz 

Zatím taková situace nenastala. 
 
Jana Flegrová 
jana.flegrova@atlas.cz 

Při strátě klíčů od apartmánu na dovolené s rodiči, personál mluvil jen španělsky nebo anglicky a já 
byl jediný kdo jim to mohl vysvětlit. Rodiče anglicky neumí. Jinak by jsme asi spaly venku na pláži. 
 
Jan Ruber 
razzl2@seznam.cz 
Klášterní dvůr 932 
Rajhrad, 664 61 
tel: 774230554 

nemám takovou zkušenost 
Iveta Němcová , ita2004@volny.cz 

  



  

na dovolené, při náhlé nenadálé situaci 
 
Pavel Netolický 
netolicky.pavel@email.cz 

zatím jsem takovou situaci nezažila 
 
Soňa Marvanová 
s.marvanova@centrum.cz 

Při cestování po Itálii, kde jsem se několikrát ztratila. (Vladimíra Šajtarová, 
dispecerkamp@seznam.cz) 

Umím toho málo ale i to pomohlo při pohovoru u nového zaměstnavatele. Proto vidím, že umět cizí 
jazyk je výhoda, ale i nutnost. 
Pavel Vejvoda 
Na Brance 190 
Krušovice 27053 
pavel.vejvodast@seznam.cz 

Žil jsem ve Španělsku rok a čtvrt, pomohla mi angličtina, základy, musel jsem si hledat práci a 
ubytování. 
 
Ing. Karel Dekar 
Bosonožská 11/328 
625 00 Brno 
 
+420777254854 
k.dekar@seznam.cz 

Musela jsem několikrát zařizovat lékařskou pomoc 
 
Mirka Jindrová 
mirkajindrova@centrum.cz 

O prázdninách se moje vnučka rozhodla sama cestovat. Je velmi dobrodružná povaha, zatímco já 
jsem doma umírala strachem. Nemohla jsem se smířit s tím, že   nevím kde je, protože mi to raději 
ani neřekla, abych se o ni nebála, proto jsem se naučila jak s Facebookem a tam jsem se snažila 
dopátrat toho, kde se pohybuje. Psala si v angličtině s přáteli vzkazy a z nich jsem si vydedukovala, 
kam má namířeno. Anglicky umím pouze základy, ale to mě donutilo vyhledávat slovíčka a tím se i 
učit. Uklidnila jsme se, protože už jsem byla v obraze a nakonec všechno dobře dopadlo a vnučka 
se ze svých cest v pořádku vrátila. 



O prázdninách se moje vnučka rozhodla sama cestovat. Je velmi dobrodružná povaha, zatímco já 
jsem doma umírala strachem. Nemohla jsem se smířit s tím, že   nevím kde je, protože mi to raději 
ani neřekla, abych se o ni nebála, proto jsem se naučila jak s Facebookem a tam jsem se snažila 
dopátrat toho, kde se pohybuje. Psala si v angličtině s přáteli vzkazy a z nich jsem si vydedukovala, 
kam má namířeno. Anglicky umím pouze základy, ale to mě donutilo vyhledávat slovíčka a tím se i 
učit. Uklidnila jsme se, protože už jsem byla v obraze a nakonec všechno dobře dopadlo a vnučka 
se ze svých cest v pořádku vrátila. 
 
Jarmila Fryčová 
O.Jeremiáše 1995 
70800 Osatrava  tel.737867789 

Když jsem se ztratila 
Petra Janišová 
janiskap@email.cz  

při každé cestě do zahraničí mi znalost cizího jazyku pomáha ze složité životní situace. 
Tomáš Vejražka 
tommail@email.cz 

naštěstí jsme se ve složité situaci, kde bych potřebovala cizí jazyk neocitla, ale pomohla jsme 
vyřešit problém např. 1 pána, kt. si zabouchl klíče v autě a zamklo se 
 
MHasku@seznam.cz 
Markéta Hašková 

 
JarousekKovacik@seznam.cz 
Jaroslav Kováčik ml. 

V slozite zivotni situaci sem pomohla zranene zene vyhledat okamzitou zdravotnickou peci a 
domluvit se s doktorem v anglickem jazyku 
lucia.veverkova@seznam.cz 

Bohužel ve složitých situacích pomáhá spíše komunikace rukou a nohou, než má znalost cizího 
jazyka :( 
 
Miroslav Koželuh, mail: adamek33@seznam.cz 

Asi před 15-ti lety jsme odletěli do Tunisu a tam se zjistilo, že s naší cestovkou hotel zrušil smlouvu. 
Dostali jsme náhradní ubytování, ale při svozu na odlet domů nikde náš hotel nebyl zaznamenán a 
tak prostě odletěli bez nás. Tvrdím, že neumím francouzsky, ale když šlo "do tuhého", úplně jsem 
viděla napsaná slova ve slovníčku. Vše dopadlo dobře, vrátili jsme se v pořádku 

vera.bukackova@seznam.cz 

takovou zkušenost zatím nemám 
 
Ivana Plechatá 
iplechata@centrum.cz 



S angličtinou jsem začala už na základní škole a protože mě bavila a šla, tak sem se vypracovala 
už na gymplu k certifikátu FCE a začala jsem učit angličtinu i soukomě. Teď na vysoké škole 
angličtinu učím pro jazykovou školu a tudíž mi pomohla ve složité situaci finanční, kdy si angličtinou 
vydělám. Jinak samozřejmě angličtinu i jiné jazyky používám hlavně při cestování. 
Jana Fiorela Kubecová, j.kubecova@seznam.cz 

V roce 1994 jsme se školou poprvé vycestovali na Západ - do Londýna na poznávací pobyt. S 
kamarádkou jsme se tam ztratili, ale naštěstí jsme se doptali na cestu na místo srazu. 
 
Jana Beranová 
berjana@centrum.cz 

JIŘÍ KRATEJL 
 jrk63@seznam.cz 

vždy mi pomůže když  se  domluvím a je  to  příjemné  Marie Dostálová 
loučany 739 
78344 marie.dostalova@seznam.cz 

Pavel Bilík, nadporučíka Loma 1409, 74258 Příbor 

Na nějakou vyloženě složitou životní situaci s využitím cizího jazyka si momentálně nevzpomínám, 
nicméně vzpomínám si na situaci, kdy jsem odposlechl v jedné instituci v Německu, kde jsem 
pracoval jako dobrovolník, nějakou peprnější poznámku o někom - a já, abych si procvičil svou 
mluvu a dokázal svou patřičnou "důležitost", jsem neudělal nic lepšího, než že jsem za dotyčným 
"pomlouvaným" přišel a řekl mu, co a kdo o něm řekl. No, za normálních okolností se tomu u nás 
říká mj. udavačství :-) Nicméně, tehdy jsem byl uvnitř na sebe tak nějak pyšný a cítil se patřičně 
důležitě u vědomí toho, že můj cizí jazyk skutečně funguje a pociťuji z toho i nějaké důsledky 
(samozřejmě že ze strany pomlouvaného sympatie kladné a naopak ze strany pomlouvajícího ty 
záporné). 
 
Jan Severa, janse@centrum.cz  

  

Zatím jsem se do složité situace nedostal, ale jinak se nějak domluvím, ruce nohy a lámaně si pak 
porozumíme 
Miroslav Dunda, Švabinského 1793, 35601 Sokolov 

  

Vzhledem k tomu, že jsem lempl a nepřekročím hranice našeho státu, nepotřebuji cizí jazyk. V práci 
mám na překlad lidi. Takže mé znalosti jsou omezeny ma internet, kde o život nejde. 
 
Filip Vácha 
Dzoubino@seznam.cz 

Vít Helinger 
hellinger.v@centrum.cz 



Pravdepodobne pri ceste do Norska, kdy si kamarad zapomnel pas :-) Po ujeti 1000km se mu 
opravdu nechtelo vracet zpet, nic nevidet a zkazit si tak dovolenou. Nevim, jak se mi to povedlo, ale 
diky pridruzeni Norska k EU jsme se z toho nejak vymluvili a mohl vstoupit a vystoupit z trajektu jen 
na obcanku. 
 
Simona  Tesařová, simona.tesarova@volny.cz 

Do současné doby jsem se nedostala do žádné složité životní situace, kdy bych potřebovala použít 
cizí jazyk. Zatím jsem měla jen příjemné zážitky na dovolených apod.  
 
Eva Kratochvílová 
Vlasákova 1794 
258 01 Vlašim 

V Řecku na ostrově Thassos, kdy nás paní průvodkyně poslala na autobus, který jel někam úplě 
jinam. S řidičem autobusu jsme se ale naštěstí domluvili. 

V Řecku na ostrově Thassoss nás průvodkyně poslala na autobus, který nejel tam, kan jsme chtěli, 
ale naštěstí jsem se dokázal domluvit s řidičem autobusu.  
Tomáš Krejčí 
krejci.tomik@gmail.com 

Před několika lety jsem měla letní brigádu jako pokojská v jednom řeckém hotelu. Jak jsem po 
příjezdu zjistila většina zaměstnanců byli cizinci, vedení hotelu však mluvilo pouze hodně lámanou 
angličtinou. Většina informací se tedy předávala spíše pantomimou než konverzací :-) Ani jeden z 
řeckých hostí nikdy neoplýval znalostí angličtiny. Jednou jsem uklízela v pokoji když se vrátili hosté 
z pláže. Začali na mne mluvit řecky, řečtinu však kupodivu neovládám zase já :-) nuže jsem se jim 
mými lámanými řeckými frázemi pokoušela vysvětlit že jim nerozumím. Ukazovali stále na čerstvě 
povlečenou postel. Po chvíli se jali volati na recepci. Polohlasně jsem si řekla "kdybyste uměli 
English, tak by nebyl problém." A paní zareagovala! "English? English? Do you speak english?" A 
už to jelo. Nakonec se ukázalo, že si nepřáli, aby se jim každý den znovu stala postel :-D 
Irena Dobešová - irena.dobesova@gmail.com 

Zatím jsem se naštěstí do žádné složité situace, kdy bych si musela pomoct znalostí cizího jazyka 
nedostala a doufám, že se ještě nějakou dobu nedostanu, než se mé jazykové znalosti dostanou na 
lepší úroveň, protože zatím bych musela snad používat i nohy a ruce, ale nějaký jazykový základ by 
tu už byl. 
 
Z. Hrabalová zhrab@seznam.cz 

 
 
Václav Lakomý, vaclav.lakomy@mora.cz 

  



Žádné složité situace naštěstí  nebyly, o běžných věcech se tak nějak domluvím; francouzsky nebo 
anglicky, ale mohlo by to jít lépe... 
 
Zuzana Dvořáková 
zuzana.dvorak@seznam.cz 

Když se jezdilo do Anglie na pozvání /zvací dopis/  a já musela na letišti vysvětlovat proč se zeť 
Angličan jmenuje Mišík a proč si vzal jméno po mé dceři  
 
Olga Mišíková omiskova@seznam.cz 

    Žádné složité životní situace v mém životě nenastaly.  
  U příbuzných jsem se nějak domluvil. Když došla slovní zásoba, tak nastala posunková mluva.  
 
Petr; petrzmoravy@centrum.cz 

Při návštěvě přítele našeho synovce z Ameriky.Povídali jsme si.Sice trochu krkolomně, ale rozhovor 
to byl. Byla jsem na sebe pyšná. 
 
Michaela Závadová 
MichaelaZavadova@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


