
Závěrečné opakování a procvičování 
 
Tak a opět je to! Co? No přece čtvrtá kapitola je celá za námi! Great job! Teď už víme 
všechno, co si jenom člověk může přát (já tedy pevně doufám, že tomu tak je) o předložkách, 
které se pojí s podstatnými jmény :) 
 
Samozřejmě ale jedna věc je si to vše projít a druhá to vše opravdu ovládat. Od toho, 
abychom si společně ověřili, jak to vše opravdu ovládáte a zároveň, abyste si vše zopakovali 
(a tím také zapamatovali), je tu nyní naše závěrečné opakování a procvičování. To se vás těší 
na konci každé z našich šesti oblastí předložek. 
 
I nyní se tedy společně podíváme na deset zvláště zákeřných vět, do kterých jsem se vždy 
pokusil „nacpat“ co nejvíce problematických předložek z dané kapitoly. Tato kapitola se 
jmenuje Závěrečné opakování a procvičování, ale klidně by se mohla jmenovat Drsná 
předložková výzva. 
 
Protože opakování a procvičování není nikdy dost, tak pro vás mám ještě Velké závěrečné 
opakování a procvičování, ve kterém se na vás těší úplně všechny věty, které se v dané 
kapitole objevili. Tak máme skvělou šanci si ověřit, jak danou kapitolu zvládáte a případně se 
vrátit k těm oblastem/předložkám, které by ještě chtěli trošku „vypilovat“ :) 
 
Připraveni na deset záludných vět? Tak tady jsou! 
 

1. Mám vzpomínku na nedostatek piva a vůni kávy. 
I have a memory of a lack of beer and the smell of coffee. 
 

2. Má ve zvyku říkat, že není žádné spojení mezi zákazem kouření a útokem na 
Bratislavu. 
He has a habit of saying there is no connection between the ban on smoking and the 
attack on Bratislava. 
 

3. Nemyslím si, že návštěva Brna je řešením jeho závislosti na alkoholu. 
I don’t think that a visit to Brno is a solution to his addiction to alcohol. 
 

4. Existuje vysoká poptávka po snížení množství idiotů v naší firmě. 
There is a high demand for the decrease in the number of idiots in our company. 
 

5. Recept na dobrý vztah s přáteli je vždy mít dost vína. 
The recipe for a good relationship with friends is to always have enough wine. 
 

6. Má talent na vyprávění příběhů o ničem. 



She has a talent for telling stories about nothing. 
 

7. Je velký rozdíl mezi strachem ze své ženy a strachem o svou ženu. 
There is a big difference between fear of your wife and fear for your wife. 
 

8. Mám velký respekt k lidem s vášní pro úklid. 
I have great respect for people with a passion for cleaning. 
 

9. Gratuluji k tvému přínosu k naší angličtině.  
Congratulations on your contribution to our English.  
 

10. Potřebuji radu jak snížit riziko hladu. 
I need advice on how to reduce the risk of hunger. 

 


