
 
 

Blind date (rande naslepo) 

TO MUSÍTE VIDĚT :o) 

Podívejte se na video o tom, JAK MUŽ POTKÁ ŽENU NA SLEPÉM RANDE. Video vtipně zobrazuje 
rozdělení našeho mozku na analytickou (logickou) a emoční (impulzivní) část mysli.  

Video je v angličtině a je mu krásně rozumět! Vypsali jsme pro vás fráze, aby porozumění angličtině 
bylo ještě jednodušší: 

Rozpoznáte ve videu tyto věty? 

The pleasure is all mine. Potěšení na mé straně. 

Take a seat. Posaď se. 

I hope you’re hungry cause I already ordered our food. Doufám, že máte hlad, protože už jsem 
objednal jídlo. 

Oh great. I am starving.  Skvělé, umírám hlady. 

Have you ever had cheese from Wisconsin? Měl jsi někdy sýr z Wisconsinu? 

Oh, no. Cheese makes me gassy. Ne, sýr mě nadýmá. 

I hope you’re excited for the main course. I know I’m. Doufám, že jsi nadšena (těšíš se) na hlavní 
chod. Vím, že já ano. 

Dinner is served. Večeře se podává. 

Time for some real dancing. Čas na opravdový tanec. 

What’s wrong with you? Co se to s tebou děje? 

I am sorry. I was an idiot back there. Omlouvám se, choval jsem se jako idiot. 

Yeah, you were. What was all that? Ano, to jsi se choval. Co to mělo všechno znamenat? 

Look. I know I seem crazy. But my mind was all over the place trying to be someone I thought 

you like… But I’d like to show you the real me. 

Podívej, vím, že vypadám jako blázen. Byl jsem úplně mimo. Pokoušel jsem se být někým, o kom jsem 
si myslel, že bys mohla mít ráda. Ale rád bych ti ukázal své opravdové já. 

Ehm… I don’t know…  Ehm... Nevím... 



We can go dancing. Můžeme jít tancovat. 

I like the sound of that. Did you have anything else on mind? To zní dobře. Měl jsi na mysli ještě 
něco dalšího? 

So how about that second date? Tak co to druhé rande? 

Forget dating! Let’s start a family! Zapomeň na randění! Založme rodinu! :-D 
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