A MP – 8: doporučený překlad
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1/ Chci tam být před osmou. Nechci se opozdit.
I want to be there before eight. I don´t want to be late.
2/ V kolik chtějí jít domů?
What time do they want to go home?
3/ Nechtěl bych tam zůstávat déle než tři dny.
I wouldn´t like to stay there longer than three days.
4/ Kolik dní bys chtěla strávit u moře?
How many days would you like to spend at/by the sea?
5/ Po několika dnech to začalo být nudné. (boring)
It started to be boring after a few days.
6/ Měl bys začít něco dělat.
You should start to do something.
7/ Snažil jsem se na to nemyslet. Nebylo snadné začít znovu.
I tried not to think about it. It wasn´t easy to start again.
8/ Snaž se myslet pozitivně. Je možné dělat věci jinak. (in another way)
Try to think positive(ly). It´s possible to do things in another way.
9/ Jak dlouho ti trvalo najít nové zaměstnání?
How long did it take you to find a new job?
10/ Nechtěl mně to říct. Nechtěl, abych jim to říkal.
He didn´t want to tell me. He didn´t want me to tell them.
11/ Co chtěli, abys udělal? Co chtěli udělat?
What did they want you to do? What did they want to do?
12/ On potřebuje, aby ty peníze byly na tom účtu tento týden.
He needs the money to be in the account this week.
13/ Kolikátého potřebuješ, aby to tam bylo?
What date do you need it to be there?
14/ Řekni mu, aby nezamykal ty dveře.
Tell him not to lock the door.
15/ Všichni mu říkali, aby to neprodával. Radil jsem mu, aby si to nechal. (keep)
Everybody told him not to sell it. I advised him to keep it.
16/ Požádal jsem někoho, aby mně řekl cestu na nádraží.
I asked somebody to tell me the way to the station.
17/ Necháte/Dovolíte mě projít? (pass) Nech tu paní, aby se posadila.
Will you let me pass? Let the lady sit (down).
18/ Nenuť ji řídit. (=Nechtěj po ní, aby řídila.) Pro ni je těžké řídit v takovém provozu.
Don´t make her drive. It´s hard for her to drive in such a heavy traffic.
19/ Bylo by lepší jet autem. - Já myslím, že by pro tebe bylo lepší jet tramvají.
It´d be better to go by car. I think it´d be better for you to go by tram.
20/ Nejlepší by bylo, kdybys zůstal doma.
It´d be best for you to stay at home.

