
Místa ve městě (Places in a city / town)

ulice (street) – na ulici 

 náměstí (square) – na náměstí

 zastávka autobusu / tramvaje (bus stop, tram stop) – na zastávce autobusu / tramvaje 

 stanice metra (metro station) – ve stanici metra

 nádraží (railway station) – na nádraží 

 kino (cinema) – v kině

 divadlo (theatre) – v divadle

 restaurace (restaurant) – v restauraci

 nemocnice (hospital) – v nemocnici

 obchod (shop) – v obchodě

 supermarket – v supermarketu 

 škola (school) – ve škole

 stadion (stadium) – na stadionu

 pošta (post office) – na poště

 hospoda (pub) – v hospodě

 most (bridge) – na mostě

 řeka (river) – v řece

 park (park) – v parku

 kostel (church) – v kostele

 hotel – v hotelu 

 lékárna (pharmacy) – v lékárně

 klub (club) – v klubu

 úřad (office, bureau) – na úřadě

 parkoviště (car park) – na parkovišti 

Předložky (prepositions)

v (v obchodě, v lékárně)
ve – v, f, clusters (ve škole, ve Frýdku-Místku)
na – stops, airports, streets, squares, events (na letišti, na nádraží, na party)



Česká města (Czech cities)

Praha – v Praze

Brno – v Brně

Ostrava – v Ostravě

Plzeň – v Plzni

Liberec – v Liberci

Olomouc – v Olomouci

Ústí nad Labem – v Ústí nad Labem

Hradec Králové – v Hradci Králové 

Pardubice – v Pardubicích

Ptáme se na cestu (Asking for directions)

Dobrý den, prosím vás, kde je nádraží, škola, nemocnice ... ? 

(Hello, excuse me, where is the railway station, school, hospital ... ?)

 

 Musíte jít (you have to go) ...

 rovně (straight ahead)

 zpátky (back)

 doprava (to the right)

 doleva (to the left)

 nahoru (up)

 dolů (down)

 přes most (over a bridge)

 pěšky (on foot)

 je to blízko

 je to daleko

 

 Musíte jet 

 autobusem

 metrem áčkem, béčkem, céčkem



 tramvají 

Odpovězte: Kde tancujeme? Kde spíme? Kde pracujeme? Kde jíme? Kde nakupujeme? Kde se učíme? 
Kde se díváme na filmy? Kde parkujeme? Kde pijeme pivo? Kde čekáme na metro? Kde čekáme na 
autobus? Kde běháme? Kde kupujeme léky? Kde čekáme na vlak? 


