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Anglické fráze: angličtina online 
 
  

Divadlo Theatre 

Co zítra večer hrají v Národním divadle? What's on at the National Theatre tomorrow  

 night? 

Máme si koupit lístky v předprodeji? Shall we buy tickets in advance? 

V pokladně At the box office/ticket office 

Chtěl bych si vyzvednout naše lístky na Carmen. I'd like to collect our tickets for Carmen.  

Zamluvili jsme si dva lístky na dnešní večer We've booked two tickets for tonight 

přes internet. on the Internet. 

Máte nějaké volné lístky na zítřek? Do you have any tickets available for  

 tomorrow? 

Kolik stojí lístek? How much is the ticket? 

Chtěl bych dvě vstupenky pro dospělé. I'd like two adult tickets. 

Jaká místa si přejete? What seats would you like? 

Máte ještě nějaká místa v předních řadách v přízemí? Are there any pit seats left? 

Místa v přízemí jsou bohužel vyprodána. I'm afraid the pit seats are sold out/fully  

 booked. 

Jsou volná místa v přízemí? Are there any floor seats available? 

Dvě místa vedle sebe na balkoně. Two balcony seats together. 

Jedno místo na balkoně v přední řadě. A front row balcony seat. 

Odložte si prosím kabáty v šatně. Please, leave your coats in the cloakroom. 

Kolik se platí za kus? How much do you charge a piece? 

Promiňte, sedl jste si asi na moje místo. I'm afraid you've taken my seat. 

Tiše prosím. Be quiet, please. 

  

Galerie, muzeum Gallery, museum 

Které dny je otevřeno? What days is it open? 

Od kolika otevíráte? What time do you open? 

V kolik hodin se zavírá? What's the closing time? 

Je vstup zdarma? Is admission free? 

Platí se tu nějaké vstupné? Is there any admission (fee)? 

Kolik stojí vstupné? What's the admission fee? 

Kolik se platí za impresionistickou výstavu? How much do you charge for the impressionist 

  exhibition? 

Máte rodinné vstupenky? Have you got family tickets? 

Poskytujete nějaké slevy pro studenty/děti? Do you provide any discounts for  

 students/children? 

Mohli bychom dostat audio průvodce? Could we have an audio guide? 

Jsou nějaké prohlídky s průvodcem? Are there any guided tours? 

Mohu vás poprosit o plánek muzea? May I ask you for a plan of the museum? 

Kde je vchod? Which is the way in/entrance? 

Kde je východ? Which is the way out/exit? 

Nouzový východ Emergency Exit 

Nedotýkat se Do Not Touch 

Může se tu fotografovat? May I take photographs here? 

  

Kino Cinema 

Co dávají v kině o víkendu? What's on at the cinema at the weekend? 

V kolik začíná film? What time does the film start? 

V kolik to končí? What time does it end? 
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Chtěl bych tři lístky na dnešní večer. I'd like three tickets for tonight. 

Bohužel už žádné lístky nejsou. I'm sorry, there aren't any tickets left. 

Budete tento film hrát ještě příští týden? Will this film still be on next week? 

Kdy je poslední představení? When is the last show? 

Nabízíte nějaké slevy? Do you have any discount offers? 

Kolik stojí lístky pro dvě osoby? How much are tickets for two? 

Máte dětské lístky? Do you have children's tickets? 

Kde byste chtěli sedět? Where would you like to sit? 

V předních řadách. In the front rows. 

Někde uprostřed. Somewhere in the middle. 

Někde vzadu, ale nechceme místa na kraji. Somewhere at the back, but we don't want  

 aisle seats. 

 


