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ʤʩʩʸʩʲ

ʺʡʫʸʺʰʧʺ

[irija]
radnice

[tachanat rakevet]
nádraží

ʯʥʬʮʺʩʡ
[bejt malon]
hotel

ʸʠʥʣ
[do‘ar]
pošta

ʲʥʰʬʥʷ
[kolnoa]
kino

ʡʥʧʸʱʰʴ
[panas rechov]
pouliční světlo

ʯʥʴʬʨʠʺ
[ta telefon]
telefonní budka

ʬʱʴʱ
[safsal]
lavička

ʤʴʷʺʩʡ

ʸʥʸʮʺ

[bejt kafe]
kavárna

[tamrur]
dopravní značka
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ʤʩʱʰʫ

ʸʴʱʺʩʡ

[knesija]
kostel

[bejt sefer]
škola

ʭʩʬʥʧʺʩʡ
[bejt cholim]
nemocnice

ʷʰʡ
[bank]
banka

ʺʥʰʧ
[chanut]
obchod

ʺʧʷʸʮʺʩʡ

ʸʫʫ

[bejt mirkachat]
lékárna

[kikar]
náměstí

O

KIN

ʷʸʠʴ

ʵʲ

[park]
park

[ec]
strom

ʤʹʬʢʮ
[magleša]
skluzavka

ʬʥʧʦʢʸʠ
[argaz chol]
pískoviště
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ʺʩʠʹʮ

ʹʩʡʫ

[masa‘it]
nákladní auto

[kviš]
silnice

ʸʹʢ
[gešer]
most

ʭʩʩʰʴʥʠ
[ofanajim]
kolo

ʺʮʥʶ
[comet]
křižovatka

ʩʲʷʸʷʺʺʸʡʲʮ
[ma’avar tat-karka‘i]
podchod

ʤʩʩʶʧʸʡʲʮ
[ma’avar chacaja]
přechod pro chodce

ʸʥʦʮʸ
[ramzor]
semafor

ʺʩʰʥʫʮ

ʤʫʸʣʮ

[mechonyt]
auto

[midracha]
chodník

DOPRAVA •

ʤʰʧʺ
[tachana]
zastávka
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ʷʬʣʺʰʧʺ
[tachanat delek]
čerpací stanice

ʱʥʡʥʨʥʠ
[otobus]
autobus

ʲʥʰʴʥʠ
[ofanoa]
motocykl

ʬʢʸʪʬʥʤ
[holech regel]
chodec

ʺʩʬʮʹʧ
[chašmalit]
tramvaj

ʢʤʰ
[nahag]
řidič

ʭʩʱʴ
[pasim] (mn.)
koleje

ʣʸʥʡʨʩʩʷʱ

ʺʩʰʥʮ

[skejtbord]
skateboard

[monyt]
taxi
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VE MĚSTĚ
Ztratil/a jsem se.
Jak se dostanu do centra?
Promiňte, kde je ulice…/
náměstí…?
Jdete špatně.

[ba‘ir]
[halachty le’ibud]
[ejch any magia / magi’a
lemerkaz ha’ir?]
[slicha, ejfo rechov…/kikar…]
[ata holech / at holechet
bakivun halo nachon]

Můžete mi ukázat cestu na
mapě?

[ata jachol / at jechola
lehar’ot li et haderech bamapa?]

Musíte přejít silnici.
Druhou ulicí doleva.
Kde je tady banka (kavárna,
lékárna, pošta, zastávka)?

[ata carich / at cricha
lachacot et hakviš]
[rechov šeny smola]
[ejfo ješ po bank (bejt kafe, bejt
mirkachat, do’ar, tachana)?]

Je to odtud daleko?
Ne, je to blízko.
Třetí ulicí doprava.
Co můžeme vidět v tomto
městě?
Rozhodně musíte vidět
staré město.

[ze rachok mipo?]
[lo, ze karov]
[rechov šliši jamina]
[ma anachnu jecholim lir‘ot
ba’ir hazot?]
[atem chajavim lir’ot et ha‘ir
ha‘atyka]

O víkendech obvykle chodíme na procházku do parku.

[besofej šavua anachnu
bederech klal holchim letyjul
bapark]
[any mechapes / mechapeset tachanat mištara]
[any jachol / jechola lalechet
baregel?]

Hledám policejní stanici.
Můžu jít pěšky?
Jeďte raději autobusem.
V tomto městě jsou velké
obchody a kavárny.

[adyf linsoa be‘otobus]
[ba’ir hazot ješ chanujot gdolot
vebatej kafe]

FRÁZE •
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Promiňte, prosím, kde je
zastávka autobusu?

[tachbura]
[slicha, ejfo tachanat ha’otobus,
bevakaša?]

Která linka jede do centra?

[ejze kav nosea lemerkaz ha‘ir?]

Ne, do centra musíte jet
tramvají číslo dvě.

[lo, lemerkaz ha’ir, ata carich
/ at cricha linsoa bechašmalit
mispar štajim]

Kde si mohu koupit
jízdenku?
Kolik stojí jízdenka?
Jízdenku musíte označit.

[ejfo any jachol / jechola
liknot kartys?]
[kama ole kartys?]
[ata carich / at cricha
lehachtym et hakartys]
[ejfo any carich / cricha
laredet?]
[ata carich / at cricha laredet
batachana haba‘a]
[le’an ata roce / at roca
linsoa?]
[kol kama zman magi’a
rakevet?]
[kol chameš dakot]
[letachanat harakevet (lesde
hate’ufa, lebejt hamalon)]

Kde mám vystoupit?
Na příští stanici musíte
vystoupit.
Kam vás mám zavézt?
Jak často jezdí vlak?
Každých pět minut.
Na nádraží (na letiště,
do hotelu).
Jízdenky, prosím.
Revize jízdenek.
Je tady někde v blízkosti
taxi?
Zavolejte taxi, prosím.

[kartysim, bevakaša]
[bikoret kartysim]
[ješ po ejze monyt ejfošehu?]

Kolik je na taxametru?

[kama mar’e hamone?]

[tazmin / tazminy monyt,
bevakaša]

