Část 1. Seznamte se slovní zásobou a ve dvojicích tvořte dialogy
Student A představuje prodavače v obchodě se suvenýry

-

Dobrý den. Vítám Vás.

-

Jak Vám mohu pomoct, pane? / Potřebujete mou pomoc, nebo radu?

-

Zde jste na tom správném místě.

-

Ano, náš obchod nabízí velký výběr kvalitních rukodělných výrobků, jakými jsou

hedvábné kravaty a šátky, destičky s hlaholicí, čokoláda…
-

Bezpochyby, pane, bajadera je jemný, velmi populární chorvatský desert.

-

Cena závisí na velikosti a typu balení. Pohybuje se mezi 75 až 198 kuna.

-

Jakou si tedy budete přát?

-

Určitě pane.

-

V 17. století, během třicetileté války si, francouzský král Ludvík XIII. najal chorvatské

žoldnéře, kteří jako součást své uniformy používali šátek uvázaný ko-lem krku. Kromě toho,
že tyto šátky měly svou funkci pro spojení horní části ka-bátu, měly také význam poznávací a
estetický. Vzhled vojáků se králi zalíbil. Rozhodl proto, aby se šátek stal součástí oblečení při
královských shromážděních. Na počest původu žoldnéřů nazval tuto část oděvu “La cravate”
(Hrvatska, Croatie).
-

Máte skvělý vkus, pane.

-

Mohu Vám ukázat ještě něco? Věřím, že by Vás to také mohlo zajímat.

-

Jsem přesvědčený, že ženy ve Vaší rodině budou z tohoto dárku nadšeny. Jedná se o

krajku z ostrova Pag.
-

Jedná se o druh krajky s výjimečnou krásou vzorů, jejíž výroba má po staletí dlouhou

tradici. První záznamy o této krajce pocházejí z 15. století. Výrobní postupy se předávají v
rodinách po staletí z generace na generaci. Na Světové výstavě v Paříži v roce 1937 získala
krajka zlatou plaketu za vysokou kvalitu ruční práce. V období vlády Marie Terezie nechala
tato panovnice převézt krajkářky z ostrova Pag ke svému dvoru do Vídně.
-

Máte zájem ještě o něco z mého obchodu?

-

Velmi Vám děkuji za Váš nákup, pane! Na shledanou!

Student B je turista z České republiky.
-

Dobrý den. Dobar dan.

-

Měl bych zájem o tradiční chorvatské suvenýry.

-

Co mi můžete nabídnout?

-

Čokoládu? Máte Bajaderu , nugátový desert?

-

Dobře, vezmu si tuhle krabičku.

-

Kolik to bude stát, prosím?

-

Vezmu tu nejdražší.

-

Mohu si blíž prohlédnout tyto hedvábné šátky a kravaty?

-

Slyšel jsem, že kravaty pocházejí z Chorvatska, ale nic podrobnějšího o tomto původu

nevím. Můžete mi o tom něco říct?
-

Velmi zajímavá historie. Děkuji za vysvětlení.

-

Vezmu si červenomodrou kravatu pro svého otce. Má příští týden narozeniny.

-

Samozřejmě, o co se jedná?

-

Ještě jsem snad neviděl tak nádhernou rukodělnou práci.

-

Jste velmi milý a ochotný. To máme my ženy rády.

-

To je myslím vše.

-

Děkuji Vám! Na shledanou.
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