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Čtení 
1. část 

 
Úloha:  

Přečtěte si článek o největších lázních v Alpách a odpovězte na otázky 1–10. Pro odpovědi použijte 

1–4 klíčová slova (předložky a spojky se nepočítají). Doplňte pouze svoji konečnou odpověď. Tuto 

odpověď NESMÍTE znovu opravit. První odpověď je příklad. 

 
Největší lázně v Alpách  

 
Jestliže rádi plavete v bazénu a přitom se díváte na zasněženou krajinu, milujete lyže a 

odpočinek v termálních lázních, pak se vypravte do švýcarského městečka Leukerbad. Najdete tady 

největší alpské lázně a kilometry špičkových sjezdovek. Leukerbad najdete na konci silničky vedoucí 

ze starobylého městečka Leuk do divoké skalní krajiny. Lyžařský areál Torrent je oblíbený díky svým 

upraveným sjezdovkám všech stupňů obtížnosti i nádherným výhledům na řetězec Walliských Alp a 

údolí řeky Rhôny. Na lyžařské svahy Torrentu se dostanete za několik minut z centra Leukerbadu 

visutou kabinovou lanovkou pro osmdesát osob. Sjezdovky se nacházejí na alpských loukách bez 

kamenitého podkladu, a proto stačí relativně málo sněhové nadílky pro bezproblémové lyžování. 

Jistotu sněhové pokrývky navíc zvyšují sněhová děla, která jsou rozmístěna v celé spodní části 

lyžařské oblasti. Také nelyžaři si mohou svahy Torrentu užít – třeba při procházce na upravené zimní 

turistické stezce od horní stanice lanovky.  

Městečko Leukerbad má nejen příjemnou lázeňskou atmosféru, ale především termální 

prameny. Díky jejich vydatnosti patří Leukerbad mezi největší alpské lázně. Do soukromých a 

veřejných koupališť nateče z okolních skal denně téměř čtyři milióny litrů termální vody o teplotě 

51ºC. Lékaři doporučují trávit ve vodě zhruba třicet minut, pak odpočívat a znovu relaxovat v teplé 

vodě. Dvě až tři příjemné hodinky strávené v lázních oceníte především po dnu plném lyžování.  

Jednou z nejzajímavějších sportovních atrakcí je sjezd na terénní koloběžce, kdy se ti odvážnější řítí 

poměrně velkou rychlostí po sjezdovce do údolí. Samozřejmě nejde o běžnou koloběžku, ale o stroj s 

širokými gumami jako na malé motorce a dobrými brzdami. Vyhlášená je také vzdušná ferrata na 

vrchol Daubenhorn. Osm hodin cesty je však vhodné jen pro fyzicky zdatné a zkušené sportovce.  

Leukerbad nabízí širokou škálu ubytování od luxusních hotelů na okraji města po apartmány v 

centru města nebo rodinné hotely v blízkosti sjezdovky. Ve zdejších restauracích si můžete pochutnat 

třeba na raclette, což je tavící se bochník sýra, který se speciálním nožem stírá na vařené brambory, 

fondue nebo na walliském sušeném mase se žitným chlebem. K pití si určitě dejte vyhlášené víno 

Petite Arvine. Po Leukerbadu se můžete pohodlně přepravovat okružní autobusovou linkou Ring-Jet, 

která jezdí v půlhodinovém taktu a má čtrnáct zastávek. 
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OTOČTE LIST 

 

 
 
Příklad: 
 
0 Co vidítě při plavání v bazénu?  

 
zasněženou krajinu  

 

 

 

1 Co kromě nádherného výhledu láká návštěvníky do lyžařského areálu Torrent? 

 

 
2 Jakým způsobem se dostanete na sjezdovku Torrent? 

 

 
3 Co je specifické pro alpské louky, na kterých jsou sjezdovky? 

 

 
4 Co doporučuje autor článku pro nelyžaře? 

 

 
5 Odkud přitéká voda do soukromých a veřejných koupališť v Leukerbadu? 

 

 
6 Na čem kromě lyží se dá sjet sjezdovka v Torrentu? 

 

 
7 Co doporučuje autor článku pro fyzicky zdatné a zkušené sportovce? 

 

 
8 Jaký druh ubytování je k dispozici přímo u sjezdovky?   

 

 
9 Jaký nástroj potřebujete ke konzumaci pokrmu raclette? 

 

 
10 Co je to Ring-Jet? 
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Čtení 
2. část 

 
Úloha: 
Přečtěte si odpovědi slavného režiséra Emira Kusturici. Poté přiřaďte vhodné otázky moderátora 

(B–O) k odpovědím Emira Kusturici (1–10). Existuje 10 správných odpovědí, nebudete tedy 

potřebovat všechna písmena. Odpovědi napište do tabulky. Doplňte pouze svoji konečnou odpověď. 

Tuto odpověď NESMÍTE znovu opravit. 
 
Příklad: 

0 Obvykle se pohybuji mezi Paříží, Buenos Aires, New Yorkem, Moskvou či Bělehradem. 
Většinu času ale trávím na pomezí Bosny a Srbska v městečku Mecavnik.   

 
A. V které zemi trávíte nejvíce času? 

 
 
1. Dokonce několikrát; minulý rok jako turista. Ale letos jsem do české metropole přijel 

pracovně. Zahajuji totiž výstavu obrazů svého přítele, mostarského malíře Voja Staniče, o 
kterém jsem natočil film.  

 
2.  Málokdo v dnešní době točí klasicky na 35 mm materiál a stříhá bez digitální úpravy. Ale já 

jsem věrný tomu, co nás učili ve škole. Film nám musí procházet rukama. Každé okénko si 
osahat, cítit v něm duši, esenci příběhu, život…  

 
3.  Pro Evropana obrovský. Jako studenti jsme hodně četli a pak o tom vzájemně mluvili. Na 

amerických univerzitách se více mluví, než čte. Důležitý je ale kvalitní základ, ve kterém se 
student pohybuje a ze kterého vyrůstá.    

 
4.  Podívejte se – film, to je stavba. Každý záběr má své popředí, svou prostřední část a pozadí. 

Film je potřeba stavět a organizovat tímto způsobem, každou filmovou scénu je nutné vnímat 
jako stavbu.    

 
5.  Vůbec nevím, jak jsem vydržel mediální tlak, který se rozpoutal okolo mého filmu 

Underground. Tehdy jsem byl opravdu přesvědčen, že filmy už nikdy dělat nebudu. Tímhle 
stavem si ale prošlo hodně režisérů. 

 
6.  Vždycky jsem míval velkolepé plány pracovní i v oblasti koníčků. A taky jsem je vždycky 

chtěl realizovat, to se do dnešního dne nezměnilo. Ubývala by mi energie, kdyby se mi 
nedařilo, ale zatím se to nikdy nestalo.    

 
7.  Na pomezí Bosny a Srbska je krásné místo mezi horami. Tam vzniká pozoruhodné město podle 

antického principu. Jistěže máme dlouhodobý finanční plán. Už brzy provoz města budou 
zčásti financovat výnosy z lyžařských vleků a hotelů.  

 
8.  Vždycky jsem o tom přemýšlel. S věkem a zkušenostmi k tomu vnímání prostě dospějete. Lidé 

si musí uvědomit, že životní prostředí je třeba za každou cenu chránit. 
 
9.  Nějaký čas mám připravený scénář podle nejslavnější knihy nositele Nobelovy ceny Iva 

Andriče Most na Drině. Právě se rozhodujeme, jestli udělat film nebo seriál. Taky chystám 
film podle Dostojevského povídek.  
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OTOČTE LIST 

 
10.  Je mi to jedno. Ceny už dávno nemají tu hodnotu jako dříve. Nenávidím celebrity a nemám 

s tím nic společného. Pro mě byl film vždycky především umění a ne soutěž.  
 
 
   

A. V které zemi trávíte nejvíce času? 

B. Máte stále mnoho práce i zájmů? 

C. Využíváte při natáčení nejmodernější technologie? 

D. Navštívil jste někdy Prahu? 

E. 
Proč se nakonec nerealizovala dlouho připravovaná 
komedie?  

F. Proč máte silný vztah k architektuře?  

G. Kdo je vaším oblíbeným hereckým párem? 

H. Vy se finančně podílíte na stavbě města?  

I. Jaké jsou vaše další tvůrčí plány?  

J. Kdy vás začala zajímat ekologie? 

K. Zvládáte osobní život při své náročné práci? 

L. Vidíte rozdíl v systému výuky v Evropě a v USA? 

M. Nelitujete, že jste si jako povolání místo hudby vybral film?  

N. Prý jste prohlásil, že už nikdy nebudete točit filmy.  

O. Jak se díváte na dnešní svět jako honbu za úspěchem?  

 
 

Doplňte údaje do tabulky. Neupravujte údaje napsané do tabulky. 
Každá oprava bude považována za špatnou odpověď! 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           
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POZNÁMKY 
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OTOČTE LIST 



8 EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES (READING) – B2 

 8 

 


