
 
 

At the Ball (na plese) 

Chystáte se na ples? Podívejte se na slovíčka a fráze, které jsme pro vás připravili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pánský společenský oblek skládající se ze saka s lesklými klopami, kalhot a vesty 

**pánský slavnostní oblek skládající se z kabátu vpředu vystřiženého a vzadu se šosy, z kalhot a bílé 
vesty 

 

Příklady použití a fráze: 

A: Shall we dance, miss?   Smím prosit, slečno? 

B: Yes, sure. But I can´t dance very well.    Ano, jistě. Ale neumím moc tancovat. 

A: Don´t worry. I will guide you.    Nebojte se. Povedu Vás. 

B: You are an excellent dancer! But my feet have had enough. Shall we have a seat?  
     Jste skvělý tanečník! Ale už mě bolí nohy. Neposadíme se? 

A: Yes, may I buy you a drink?   Ano, mohu Vás pozvat na drink? 

 ball  ples  band  kapela 

 dance  tanec, tancovat  ball-gown  plesové šaty      

 (dance) steps   taneční kroky  jewel  šperk 

 dance floor  taneční parket  envelope bag  psaníčko/kabelka 

 speech  proslov  suit  oblek 

 cloakroom  šatna  tuxedo (dinner jacket)  smoking* 

 toast  přípitek  tailcoat  frak** 

 laugh  smát se  tie  kravata 

 giggle  hihňat se, chichotat se  bow tie  motýlek 

 joke  vtip, vtipkovat  high heeled shoes  boty na podpatku 

 sponsor  sponzor  raffle  tombola 

 slow number   ploužák  raffle ticket  lístek do tomboly 

 waltz  valčík  main prize  hlavní cena 

 polka  polka  entrance ticket  vstupenka 

 clumsy guy  nemotora  clap  tleskat 



B: Yes, I will have a glass of wine. Thank you.   Ano, dám si sklenku vína. Děkuji. 

A: Do you have a boyfriend? :-)   Máte přítele? :-) 

 

Let's dance! Pojďme tančit!  

Let's have a drink!  Pojďme na drink! 

Do you know what's next on program? Nevíte, co je teď na programu? 

Where can I buy raffle tickets? Kde si mohu koupit lístky do tomboly? 

I have won the main prize! Vyhrál jsem první cenu! 

Your dress is beautiful! Máš krásné šaty. 

Your smile really becomes you! Úsměv ti neskutečně sluší! 

Let's ask our teacher/professor to dance. Vyzvěme k tanci našeho lektora / profesora. 

You look glamorous. Vypadáš kouzelně! 

Can you dance the waltz/polka? Umíš valčík/polku?  

You are such a clumsy guy! Jsi takový nemehlo! 

The main sponsor of this ball is the Language School LITE. 
Hlavním sponzorem tohoto plesu je Jazyková škola LITE :o). 
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