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V obecné češtině se používá hodně vulgarismů. Jak byste řekli tyto věty jinak? Spojte. 
 
 

1. Jdi do prdele! A. Nedělej si ze mě legraci! 

2. Leze mu do prdele. B. Myslím to vážně. 

3. Nedělej si ze mě prdel! C. To není velké a známé město. 

4. Je to v prdeli! D. Situace je špatná. 

5. Bez prdele! E. Nech mě být! 

6. To je prdel světa. F. Chce se mu zalíbit. 

 
 

1. Neser mě! A. Nech to být! Nedělej si s tím starosti! 

2. Vyser se na to! B. Neudělal to. 

3. Vysral se na to! C. To mi ale opravdu vadí! 

4. To mě sere! D. Teď jsi mě rozzlobil. 

5. To jsi mě nasral! E. Nerozčiluj mě! 

 
 
Přečtěte si krátký text o Mělníku. Doplňte slova. 
 
koná 
na soutoku 
nechal 
největší 

obyvatel 
ohňostroj 
ochutnal 
se nachází 

trvá 
vzniklo 
založil 
zámek 

 
Město Mělník 1. _________ 35 kilometrů severně od Prahy. Leží 2. _________ řek Labe a Vltavy. 
Město 3. _________ někdy ve 13. století. Ve městě dnes žije necelých 20 000 4. _________.  
 
Dominantou města je renesanční 5. _________, který je vidět zdaleka. V okolí Mělníka se pěstuje 
vinná réva. Mělnická vinařská oblast má rozlohu 160 hektarů a je 6. _________v Čechách. Vinařskou 
tradici 7. _________ Karel IV., který 8. ___________ přivézt sazenice vinné révy z Burgundska. 
Vždy v druhé polovině září se zde 9. _________ slavnost Mělnické vinobraní, která 10. _________ od 
pátku do neděle. Navštíví ji více než 30 000 návštěvníků z okolí i vzdálených míst republiky. Kromě 
ochutnávání vína se můžou podívat na kulturní program na čtyřech pódiích na různých místech 
města. V sobotu večer přijíždí sám Karel IV., na koni i se svou družinou, aby 11. _________ víno. 
Později se diváci mohou těšit i na 12. _________. 
 

1. Mělník patří k městům s velkým počtem obyvatel. Ano / Ne 

2. Město založil Karel IV. Ano / Ne 

3. Město leží na Labi. Ano / Ne 

4. V září do Mělníka přijíždějí tisíce turistů. Ano / Ne 

5. Turisté se zajímají především o renesanční zámek. Ano / Ne 

6. Každou zářijovou sobotu se koná ohňostroj. Ano / Ne 

7. Vinná réva se v okolí Mělníka pěstuje díky Karlu IV. Ano / Ne 
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