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1/ Oženíš se někdy? – Až příjde pravý čas, udělám to. – Kdy to bude?
2/ Oni se nevezmou, dokud nebudou mít svůj vlastní byt. (= …, až budou mít svůj…)
Petr si Helenu nevezme, dokud (on) bude bydlet se svými rodiči.
3/ Ona chce mít děti (dřív), než bude příliš pozdě.
Budeš mě stále ještě milovat, až mně bude šedesát?
4/ Jestli(že) budu naživu (alive), budu tě vždy milovat.
Jestli(že) nebudeš pít tak moc, mohl bys tady tou dobou stále ještě být.
5/ Jestli(že) nebude ve vašem autě dost (enough) místa, mohu jet autobusem.
Jestli(že) hodláte odjet v pátek, na silnicích bude příliš mnoho aut.
6/ Až budete v Brně, mohli byste se za náma přijít podívat/ …byste nás navštívit.
Může mě někdo vyzvednout na nádraží až přijedu do Brna?
7/ Vše pro něho bylo mnohem snazší, když byl zdráv a mohl chodit bez hole.(a walking stick)
Bude on někdy schopen/moci chodit?
8/ Byl jsi schopen/Podařilo se ti najít tu ulici? – Ano, podařilo, ale nemohl jsem najít její dům.
9/ Ona si vždy uměla najít zaměstnání (až do teď).
Ona ho ještě nikdy nemusela žádat o peníze.
10/ Budeš muset změnit své chování. Nemůžeš mluvit se šéfem tímto způsobem.
11/ Petr musel změnit své zaměstnání. Nemohl trávit (spend) 14 hod. denně v práci.
Oni mají dvě malé děti.
12/ Smím/Mohu hovořit s vaším manželem? - Samozřejmě. Posaďte se. Měl by tady za chvíli
být.
13/ V kolik hodin se (on) má vrátit? – Nevím. Mám mu zavolat?
14/ Měl tady být před hodinou. Kde je? – Nesmíte se na něho zlobit. On je velmi
zaneprázdněn.

15/ Smím/Mohu tady kouřit? – Jestli si potřebujete dát cigaretu, běžte ven, prosím. Můj
manžel nesmí kouřit od té doby co měl infarkt (heart attack). Nedělejme mu to ještě těžší.
16/ Omlouvám se. Měl jsem (to) vědět.
17/ Ten infarkt ho mohl zabít. Naštěstí se zase cítí zdráv jako předtím.
18/ On toho dne nepřijel. Nemusel jsem na něho čekat. Byla to ztráta času.
19/ Nemusel jsem čekat dlouho. On byl zpět do několika minut.
20/ Nemusela jsi kupovat nový. Já bych ti půjčil svůj.

