Podcast č.8:
Zaměřeno na „AGREE“ a jeho odvozeniny
Probíraná slovíčka:
to agree … souhlasit
Everybody agrees with me as far as his dismissal is concerned. = Všichni se mnou souhlasí, co se týče jeho
propuštění.
He has finally agreed to help me in the kitchen. = Konečně souhlasil, že mi pomůže v kuchyni.
to agree on … dohodnout se na
The parents cannot agree on their baby’s name. = Ti rodiče se nemohou shodnout na jméně svého miminka.
to disagree … nesouhlasit
How dare you disagree with the king? = Jak se opovažujete nesouhlasit s králem?
an agreement … dohoda, souhlas (význam „souhlas“ je považován za nepočitatelné podstatné jméno)
It is necessary that all the parties sign the agreement. = Je nezbytné, aby všechny strany podepsaly tu dohodu.
agreeable … příjemný, milý; vhodný, přijatelný
It is agreeable to hear that somebody appreciates your good job. = Je příjemné slyšet, že si někdo váží Tvé dobré
práce.
What we need to do now is to find a solution that will be agreeable to everybody. Co teď potřebujeme udělat, je najít
řešení, které bude přijatelné pro všechny.
agreeably … příjemně
The company owner was agreeably surprised by the profits in the previous year. = Majitel té firmy byl příjemně
překvapen zisky z předešlého roku.
agreed … domluvený, dohodnutý
The agreed price must be written in the contract. = Dohodnutá cena musí být napsána ve smlouvě.
Cvičení:
1. Přeložte si:
a) Všichni kromě dvou kolegů souhlasili s mým návrhem.
b) Strávili jsme velmi příjemný večer sledováním našeho oblíbeného filmu.
c) Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nebudeme moci spolupracovat.
d) Prosím, dodržte dohodnutý čas naší schůzky.

2. Přeložte si do češtiny:
a) We can’t agree on what to buy him for his birthday.
b) The boss didn’t like our performance but she said it so agreeably that no one was offended.
c) The workers are not allowed to start the demolition until they get the agreement of the owner.
d) He reluctantly agreed to sell his old car.

Správné odpovědi:

1a) Everybody except for two colleagues agreed with my suggestion.
1b) We spent a very agreeable evening watching our favourite movie/film.
1c) If you disagree with these conditions, we won’t be able to cooperate.
1d) Please, stick to the agreed time of our meeting.

2a) Nemůžeme se shodnout na tom, co mu koupit k narozeninám.
2b) Vedoucí se nelíbil náš výkon, ale řekla to tak příjemně, že se nikdo neurazil.
2c) Dělníci nesmějí začít s bouráním, dokud nezískají souhlas majitele.
2d) Neochotně souhlasil, že prodá své stare auto.

