Podcast č.1:
SER, ESTAR a HABER aneb španělské sloveso „BÝT“
Příkladové věty:
ser … být (pro dlouhodobější stavy, životní role, povolání apod.)
Soy padre de dos niños. = Jsem otec / rodič dvou dětí.
Eres mi mejor amigo de todos. = Jsi můj nejlepší přítel ze všech.
Son muy listos. = Jsou velmi chytří.
Juan es ingeniero. = Honza je inženýr.

estar … být (pro stavy, nálady, emoce / pokud se konkrétní člověk/ věc nachází na nějakém místě)
Estoy muy feliz porque he aprobado el examen. = Jsem velmi šťastný, protože jsem uspěl u té zkoušky.
¿Estás cansado? = Jsi unavený?
Pedro está mal. = Petr se má špatně.
No estamos listos, esperad, por favor. = Nejsme připraveni, počkejte, prosím.
La madre está en la cocina. = Mamka je v kuchyni.
El padre está en el trabajo. = Táta je v práci.
Mi casa está en Pilsen. = Můj dům je v Plzni.

haber … být (pokud se něco nekonkrétního vyskytuje na nějakém místě / pokud něco/ někdo
existuje)
Hay muchos edificios en esta ciudad. = V tomto městě je hodně budov.
¿ No hay ningún aseo aquí? = Tady není záchod? / Vy tady nemáte záchod?
Hay loros vistosos en este zoo. = V této zoo jsou barevní papoušci. / … mají barevné papoušky
Si no hay preguntas, seguimos. = Jestli nemáte otázky, pokračujeme.
No hay problema. = Žádný problém (není/ neexistuje/ nemám).

Cvičení:
1. Přeložte si:
a) Jsem doma se svými dětmi.
b) Ona je doktorka a její muž je hasič.
c) Kde jsou všichni?
d) Máš na kalhotech skvrnu.
e) Můj zubař je naštvaný, protože nejsem klidný a mám strach.

2. Přeložte si do češtiny:
a) ¿ Hay algo que debemos saber?
b) Están en el jardín.
c) Es malo.
d) Este muchacho está muy nervioso.
e) ¿ Sois hermanos?

Správné odpovědi:

1a) Estoy en casa con mis hijos.
1b) Ella es médica y su marido es bombero.
1c) ¿ Dónde están todos?
1d) Hay una mancha en tus pantalones.
1e) Mi dentista está enojado porque yo no estoy tranquilo y tengo miedo.

2a) Je něco, co máme vědět?
2b) Jsou na zahradě.
2c) To je špatné.
2d) Tenhle kluk je velmi nervózní.
2e) Jste sourozenci?

