Jak se domluvit na letišti? - bonus
Podívejte se na bonusovou část série Jak se domluvit na letišti a procvičte si porozumění pilotovi ;)
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Captain is speaking (mluví kapitán):
Good morning ladies and gentlemen. This is your captain speaking. I´d like to welcome you
onboard Flight 4B7 to New York.
Dobré ráno dámy a pánové. Mluví k Vám kapitán. Dovolte mi, abych Vás přivítal na palubě letu 4B7
do New Yorku.
The weather looks good and with the tailwind on our side we are expecting to land in New
York approximately fifteen minutes ahead of schedule.
Počásí vypadá dobře. Očekáváme, že s větrem v zádech přistaneme v New Yorku přibližně 15 minut
před plánovaným časem příletu.
We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage in the overhead
compartments. We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff.
Nyní se prosím připoutejte a zabezpečte ve skříňkách všechna zavazadla. Uveďtě prosím svá sedadla
a stolečky do svislé polohy.
I hope you have a pleasant passage with us today.
Doufám, že Vám dnes let s námi příjemně uplyne.

Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones. Smoking is
prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing American Airlines. Enjoy
your flight.
Vypněte prosím všechna elektronická zařízení, včetně laptopů a mobilních telefonů. Kouření je
zakázáno po dobu trvání letu. Děkujeme, že jste si vybrali American Airlines. Přeji příjemný let.
This is your captain speaking with just a little of flight information. We are flying at an altitude
of 40 thousand feet and our air speed is four hundred miles an hour.
Mluví k Vám kapitán. Mám pro Vás informace o letu. Letíme ve výšce 40 tisíc stop a naše vzdušná
rychlost je 400 mil za hodinu.
Enjoy the rest of the flight! :o)
Přeji příjemný zbytek letu! :o)
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