Podcast č.10:
Zaměřeno na slovo "STAND" a jeho odvozeniny
Probíraná slovíčka:
to stand … stát
How long did you have to stand there? = Jak dlouho jsi tam musel stát?
Could you describe that standing man among the children please? = Mohl bys prosím popsat tamtoho stojícího
muže mezi dětmi?
to stand up … vstát/postavit se
You should stand up when she comes. = Měl by ses postavit, když přijde.
a stand … stánek
I wouldn´t look for a hotdog stand, I want something healthier. = Nehledal bych stánek s hot dogy, chci něco
zdravějšího.
a stand … stojan/stativ
The student has just broken the music stand. = Ten student právě rozbil stojan na noty.
to stand something somewhere … postavit něco někam (vertikální poloha)
After the ironing, she stood the ironing board against the wall. = Po žehlení postavila žehlící prkno ke zdi.
to stand something … ustát/vystát něco
Nobody would stand her voice. = Nikdo by nevystál její hlas.
a stand on something … postoj/názor na něco
What´s his stand on health care? = Jaké je jeho názor na zdravotnictví?
to stand for something … zastávat/podporovat něco
The party stands for low taxes and individual freedom. = Ta strana podporuje nízké daně a osobní svobodu.
to stand aside… ustoupit stranou (udělat místo) / odstoupit (z funkce)
Stand aside please so the doctor can get here. = Ustupte stranou, ať se sem ten doktor může dostat.
He stood aside and let a more qualified person to do the job. = Odstoupil a nechal kvalifikovanější osobu dělat tu
práci.

Cvičení:
1. Přeložte si:
a) Stál příliš dlouho nehybně, aby udělal jakýkoliv rychlý pohyb.
b) Donutili ho odstoupit z funkce ve vládě.
c) Nikdy bych nepodporoval takové chování.
d) Proč se právě postavila?
2. Přeložte do češtiny:
a) I have been standing the whole time and now I am supposed to run.
b) The stand in the square was destroyed by the wind.
c) She can stand even hard situations.
d) Could I ask you where my brother stood my snowboard?

Správné odpovědi:
1a) He was standing still too long to do any quick movement.
1b) They made him stand aside from the government.
1c) He would never stand for such a behaviour.
1d) Why has she just stood up?
2a) Celou dobu jsem stál a teď mám běhat.
2b) Stánek na náměstí byl zničen větrem.
2c) Ona umí ustát dokonce i těžké situace.
2d) Mohl bych se Tě zeptat, kam můj bratr postavil můj snowboard?

