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Mé dceři Hermínce, která přišla na svět  

jenom o pár dní dříve než tato kniha.  

Ať je tvůj život také tak krásně veselý,   

barevný a hravý.
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ı wish ı had 
said that! 

KÉŽ BYCH TO BYL ŘEKL!

… takhle znělo jediné kritérium pro výběr cool anglických 
frází a výrazů, které v této knize najdete.

Asi rok jsme spolu s kamarádem Michaelem, toho času 
studujícím v USA, poctivě sbírali zajímavé věty a výrazy, 
které jsme kolem sebe zaslechli a které nám přišly váž-
ně cool. Naše prvotní motivace byla upřímně řečeno so-
becká – já chtěl znít více cool před studenty a známými 
z řad rodilých mluvčích a Michael před holkami ze školy. 
Až časem nám došlo, že vlastně sedíme na pokladu. Ja-
zykovém pokladu. A že by byla vážně škoda si ho nechat 
pro sebe.
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Proto se teď s vámi chci o tyto fráze podělit: abyste 
je mohli začít používat ve svých vlastních konverzacích, 
aby si ti, co vás budou poslouchat, pomysleli ono obdivné 
„I wish I had said that!“. A navíc: když je použije někdy 
jiný, uslyšíte je ve filmu nebo na ně narazíte v knize, nebu-
dete jen zmateně koukat a marně si lámat hlavu nad tím, 
co to asi znamená.

Frází je příhodně 365, takže když se každý den naučíte 
jednu, za rok bude vaše angličtina o 365 frází víc cool! 
Vsadím se ale, že si je osvojíte mnohem rychleji. Abyste 
na to studium nebyli sami, u každého výrazu se na vás těší 
taky malý Broňa, který danou frázi znázorňuje.

A  abych vám jejich učení ještě více usnadnil, připra-
vil jsem pro vás ke stažení cvičebnici. Najdete ji na mých 
webových stránkách, když do vyhledávače zadáte adresu 
brona.cz/CoolCvicebnice. Po každém týdnu (tedy sedmi 
frázích) v ní budete mít nachystáno šest cvičení na dané 
fráze. Však to znáte, „practice makes perfect“. 

Připraveni znít více cool? Tak pojďme na to!
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Now you're 
� lking

TO JE ASPOŇ (ROZUMNÁ) ŘEČ

When you said that 
nglish is not important,  

it didn't make any sense,  
but now you're talking!
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You never listen  
to me! ıt feels like talking 

to a brick wall. . .

It's like  
talking to  
a brick wall

JE TO JAKO MLUVIT DO ZDI
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Speak  
of the devil

Speak of the devil. . .
Watch out, here he

comes.

MY O VLKU
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Money 
�lks

PENÍZE VLÁDNOU SVĚTU

Unfortunately, in 
 this country, money talks ;  
and if you don't have any,  

you are nobody.
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Dream on
NA TO ZAPOMEŇ, O TOM SI MŮŽEŠ 

NECHAT LEDA ZDÁT

You think you  
can beat me in a race?  

Dream on.
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ı must be 
dreaming

TO SE MI SNAD JEN ZDÁ

What a mess  
you have made here?!  
ı must be dreaming!
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Hit the hay,  
hit the sack

JÍT NA KUTĚ / SPÁT

ı am so sleepy.  
ı need to hit the sack!
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Sure  
enough

JÁ JSEM TO VĚDĚL/A

Sure enough,  
you passed the exam!
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