
	  
	  
	  
	  
	  

Děkuji,	  že	  dodržujte	  podmínky	  použi4	  dokumentu.	  
	  
Můžete:	  
-‐  si	  stáhnout	  tento	  dokument	  ze	  stránek	  jazykovehry.cz	  
-‐  uložit	  si	  dokument	  na	  svém	  počítači.	  
-‐  vyAsknout	  tolik	  kopií,	  kolik	  potřebujete	  pro	  své	  osobní	  uži4	  nebo	  pro	  uži4	  ve	  

své	  třídě	  či	  svém	  kurzu.	  
-‐  sdílet	  odkaz	  na	  článek,	  kde	  je	  možné	  si	  pdf	  stáhnout.	  
-‐  napsat	  o	  materiálu	  (např.	  vyfoAt	  děA	  či	  studenty	  při	  jeho	  použi4),	  pokud	  

náležitě	  odkážete	  na	  jazykovehry.cz.	  

Není	  povoleno:	  
-‐  stáhnout	  si	  tento	  dokument	  z	  jakýchkoli	  jiných	  stránek	  než	  jazykovehry.cz.	  
-‐  odkazovat	  přímo	  na	  PDF	  dokument.	  Místo	  toho	  odkazujte	  na	  stránky	  

jazykovehry.cz	  či	  na	  článek,	  v	  němž	  je	  odkaz	  na	  PDF.	  
-‐  tvrdit,	  že	  jste	  tento	  dokument	  vytvořili	  vy.	  
-‐  upravovat	  tento	  elektronický	  soubor.	  
-‐  prodávat	  ani	  jinak	  profitovat	  z	  tohoto	  elektronického	  souboru.	  
-‐  vyAsknout	  materiál	  a	  pak	  prodávat	  Aštěné	  kopie	  ostatním.	  
-‐  ukládat	  či	  šířit	  dokument	  na	  jiných	  webových	  stránkách,	  kde	  k	  němu	  mají	  

ostatní	  přístup	  (Dropbox,	  facebookové	  skupiny	  atd.).	  
-‐  poslat	  tento	  dokument	  někomu	  e-‐mailem	  či	  jiným	  způsobem.	  

	  
	  

Pokud	  máte	  jakékoli	  otázky,	  návrhy	  nebo	  jste	  našli	  chybu,	  pište	  mi	  
prosím	  na	  e-‐mail	  jazykovehry@gmail.com.	  
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Firmy,	  s	  ______	  
spolupracujeme,	  k	  nám	  mají	  

důvěru.	  

Jde	  o	  otřesně	  přeložené	  texty,	  
______	  kostrbatá	  češAna	  má	  
typický	  anglický	  slovosled.	  	  

nímž	   nichž	   nimiž	   jejichž	   jehož	   jež	  

Kultura,	  do	  ______	  se	  naše	  děA	  
narodily,	  přináší	  specifická	  

ohrožení	  potlačující	  insAnkty.	  

Jde	  o	  peníze,	  ______	  jsem	  
vyplácel	  všem	  svým	  
spolupracovníkům	  

nějž	   níž	   němž	   jež	   jenž	   jímž	  

Zajímají	  nás	  nefér	  zákroky,	  
k	  ______	  dochází	  na	  ledě.	  

A	  ve	  všem	  panoval	  neuvěřitelný	  
chaos,	  ______	  důsledkem	  bylo	  
obrovské	  plýtvání	  v	  řádech	  

miliard.	  

nichž	   němuž	   nimž	   jehož	   jenž	   jemuž	  

Šli	  však	  okolo	  kouzelného	  
stromu,	  v	  ______	  koruně	  žil	  
hodný	  kouzelník	  Akimogong.	  

Avšak	  bratr	  utrpěl	  úraz,	  po	  
______	  mu	  bylo	  třeba	  věnovat	  

neustálou	  péči.	  
	  

jímž	   jehož	   jichž	   něhož	   nichž	   němž	  



V	  domě	  byly	  drženy	  tři	  ženy,	  
z	  ______	  jedna	  se	  v	  něm	  

narodila	  a	  nikdy	  nechodila	  do	  
školy.	  

Probíjel	  se	  ostružinami,	  ______	  
trny	  se	  draly	  skrz	  nohavice.	  

něhož	   nichž	   nějž	   jimiž	   jíž	   jejichž	  

Kosmickým	  dalekohledem	  
objevil	  Kepler	  planetu,	  na	  
______	  povrchu	  mohou	  být	  
podmínky	  vhodné	  k	  životu.	  

Přicházeli	  Koudelkovi,	  s	  ______	  
jsme	  si	  hezky	  ze	  všeho	  

utahovali.	  

jejímž	   jež	   jehož	   nimiž	   nichž	   němuž	  

Vedla	  jsem	  rozhovor	  s	  českým	  
emigrantem,	  ______	  život	  byl	  
ztělesněním	  amerického	  snu.	  	  

Vyslovil	  se	  k	  tomu	  Procházka,	  
______	  individuální	  staAsAky	  

příliš	  nesleduje.	  

jemuž	   jenž	   jehož	   jenž	   jehož	   jež	  

Z	  dítěte,	  ______	  se	  narodí	  slepé,	  
nevyroste	  významný	  malíř.	  	  

Byl	  tu	  strážce	  zvonice,	  ______	  
povinnos4	  bylo	  během	  noci	  
rozeznít	  zvony	  každou	  celou	  

hodinu.	  
	  

jenž	   jež	   jíž	   jejichž	   jimiž	   jehož	  



Řádili	  tu	  z	  pomsty	  dva	  myslivci,	  
______	  Richard	  a	  Alena	  ukradli	  

srnu.	  

Nakouskované	  avokádo	  se	  
podává	  i	  jako	  součást	  tradiční	  
obrovské	  izraelské	  snídaně,	  

v	  ______	  se	  to	  hemží	  čerstvou	  
zeleninou	  a	  ovocem.	  	  

jež	   jimž	   jehož	   němž	   nichž	   níž	  

Při	  psaní	  hry	  uplatnil	  svou	  
zkušenost	  z	  kriminalisAky,	  

v	  ______	  vynikal.	  

Zde	  jsou	  Apy,	  díky	  ______	  si	  
udržíte	  nádhernou	  postavu.	  	  

níž	   jež	   nichž	   nimž	   němž	   něhož	  

Její	  partner,	  Jackson	  Cooper,	  
______	  nikdo	  neřekl	  jinak	  než	  
prostě	  Coop,	  se	  skláněl	  nad	  
tělem	  urostlého	  mladíka.	  

Ještě	  si	  pořídili	  velkou	  
přepravku,	  v	  ______	  měl	  pes	  

spát.	  

jehož	   jež	   jemuž	   níž	   němž	   nímž	  

Přišlo	  si	  sem	  pro	  pomoc	  už	  tolik	  
lidí,	  ______	  došly	  peníze.	  

Byla	  to	  rána,	  z	  ______	  se	  už	  
favorit	  nevzpamatoval.	  

jež	   jimž	   jimiž	   nichž	   němž	   níž	  



ŘEŠENÍ	  
A	  ve	  všem	  panoval	  neuvěřitelný	  chaos,	  jehož	  důsledkem	  bylo	  obrovské	  plýtvání	  v	  řádech	  miliard.	  
Avšak	  bratr	  utrpěl	  úraz,	  po	  němž	  mu	  bylo	  třeba	  věnovat	  neustálou	  péči.	  
Byl	  tu	  strážce	  zvonice,	  jehož	  povinnos4	  bylo	  během	  noci	  rozeznít	  zvony	  každou	  celou	  hodinu.	  
Byla	  to	  rána,	  z	  níž	  se	  už	  favorit	  nevzpamatoval.	  
Firmy,	  s	  nimiž	  spolupracujeme,	  k	  nám	  mají	  důvěru.	  
Jde	  o	  otřesně	  přeložené	  texty,	  jejichž	  kostrbatá	  češAna	  má	  typický	  anglický	  slovosled.	  	  
Jde	  o	  peníze,	  jež	  jsem	  vyplácel	  všem	  svým	  spolupracovníkům.	  	  
Její	  partner,	  Jackson	  Cooper,	  jemuž	  nikdo	  neřekl	  jinak	  než	  prostě	  Coop,	  se	  skláněl	  nad	  tělem	  
urostlého	  mladíka.	  
Ještě	  si	  pořídili	  velkou	  přepravku,	  v	  níž	  měl	  pes	  spát.	  
Kosmickým	  dalekohledem	  objevil	  Kepler	  planetu,	  na	  jejímž	  povrchu	  mohou	  být	  podmínky	  vhodné	  
k	  životu.	  
Kultura,	  do	  níž	  se	  naše	  děA	  narodily,	  přináší	  specifická	  ohrožení	  potlačující	  insAnkty.	  
Lehké	  tenisky	  s	  hřebíky	  na	  podrážce,	  díky	  nimž	  se	  nesmeká	  noha.	  
Nakouskované	  avokádo	  se	  podává	  i	  jako	  součást	  tradiční	  obrovské	  izraelské	  snídaně,	  v	  níž	  se	  to	  
hemží	  čerstvou	  zeleninou	  a	  ovocem.	  
Probíjel	  se	  ostružinami,	  jejichž	  trny	  se	  draly	  skrz	  nohavice.	  
Při	  psaní	  hry	  uplatnil	  svou	  zkušenost	  z	  kriminalisAky,	  v	  níž	  vynikal.	  
Přicházeli	  Koudelkovi,	  s	  nimiž	  jsme	  si	  hezky	  ze	  všeho	  utahovali.	  
Přišlo	  si	  sem	  pro	  pomoc	  už	  tolik	  lidí,	  jimž	  došly	  peníze.	  
Řádili	  tu	  z	  pomsty	  dva	  myslivci,	  jimž	  Richard	  a	  Alena	  ukradli	  srnu.	  
Šli	  však	  okolo	  kouzelného	  stromu,	  v	  jehož	  koruně	  žil	  hodný	  kouzelník	  Akimogong.	  
V	  domě	  byly	  drženy	  tři	  ženy,	  z	  nichž	  jedna	  se	  v	  něm	  narodila	  a	  nikdy	  nechodila	  do	  školy.	  
Vedla	  jsem	  rozhovor	  s	  českým	  emigrantem,	  jehož	  život	  byl	  ztělesněním	  amerického	  snu.	  
Vyslovil	  se	  k	  tomu	  Procházka,	  jenž	  individuální	  staAsAky	  příliš	  nesleduje.	  
Z	  dítěte,	  jež	  se	  narodí	  slepé,	  nevyroste	  významný	  malíř.	  
Zajímají	  nás	  nefér	  zákroky,	  k	  nimž	  dochází	  na	  ledě.	  
Zde	  jsou	  Apy,	  díky	  nimž	  si	  udržíte	  nádhernou	  postavu.	  
	  


