Podcast č.9:
Zaměřeno na slovo "HAVE" a jeho odvozeniny
Probíraná slovíčka:
to have … mít/vlastnit
He has plenty of money but no character. = On má spousty peněz, ale žádný charakter.
to have … mít (nemoc, zkušenost, pocit)
How can he have such a high temperature? = Jak může mít tak vysokou teplotu?
She had a lot of difficulties with her new phone last week. = Ona měla hodně těžkostí s jejím novým telefonem
minulý týden.
I shouldn´t have an awful feeling of guilt. = Neměl bych mít strašný pocit viny.
to have … „něco provádět“
I had a nice swim in the morning. = Ráno jsem si hezky zaplaval.
Take it and have a try. = Vezmi si to a zkus to.
to have … dostat, obdržet
Yesterday, you had a lot of phone calls. = Včera jsi obdržel hodně telefonátů
Wouldn´t they have any news from him? = Cožpak by od něj nedostali žádné novinky?
to have … dát si něco (často pojeno s jídlem)
When are we going to have dinner with them? = Kdy se s nimi chystáme dát si večeři?
to have to … muset
I don´t have to do even a thing, it is Sunday. = Nemusím dělat vůbec nic, je neděle.
to have sth. done … nechat si něco udělat
Last summer, we had our roof repaired after the big storm. = Minulé léto jsme si nechali opravit střechu po té velké
bouřce.
to have sb. do sth. … způsobit, aby někdo něco udělal
If you wait, I´ll have someone collect it for you. = Když počkáš, seženu někoho, aby ti to posbíral.
to have it in you … mít něco v sobě / mít něco v plánu
The dress, you had on last night, was absolutely stunning. = Ty šaty, které jsi měla na sobě včera večer, byly
absolutně ohromující
Do you have anything on this week? = Máš něco v plánu tento týden?

Probírané časy s pomocným slovesem „HAVE“:
Předpřítomný čas prostý
I have just eaten it. = Právě jsem to snědl.
Předpřítomný čas průběhový
I have been eating it for 15 minutes. = Jedl jsem to 15 minut.
Předminulý čas prostý
After I had eaten it, I went to work. = Potom co jsem to snědl, jsem šel do práce.
Předminulý čas průběhový
I had been eating it for 15 minutes, that´s why I came late. = Jedl jsem to 15 minut, a proto jsem přišel pozdě.
Předbudoucí čas prostý
I will have eaten it by 20 p.m.. = V 8 hodin večer to budu mít snědené.
Předbudoucí čas průběhový
By the time you get back, I will have been eating it for 15 minutes. = V tu chvíli, co se vrátíš, to budu jíst už 15 minut.

Cvičení:
1. Přeložte si:
a) Proč chceš mít jen málo přátel?
b) Před hodinou jsem dostal 3 e-maily ke kontrole.
c) To bych musel přijít o 15 minut dřív.
d) Zítra budu mít pro vás dokončené ty dokumenty.
2. Přeložte do češtiny:
a) Can you tell me when you had your lunch delivered home?
b) They should have their mom sign it today.
c) Before I woke up, my neighbors had been speaking about me loudly in the garden.
d) Nobody believed that you really have it in you.

Správné odpovědi:
1a) Why do you want to have only few friends?
1b) I had 3 e-mails to check one hour ago.
1c) I would have to come 15 minutes earlier.
1d) By tomorrow, I will have finished the documents for you.
2a) Můžeš mi říct, kdy jste si nechali doručit domů oběd?
2b) Oni by měli sehnat jejich mamku, aby to dnes podepsala.
2c) Předtím než jsem se probudil, moji sousedi se o mě hlasitě bavili na zahradě.
2d) Nikdo nevěřil, že to opravdu budeš mít v sobě.

