
Hello Paul!

Znějí anglicky, ve slovníku je najdete, jenže v běžně užívaném kontextu
nedávají smysl. Dnes mám pro vás sbírku slov, která všichni známe a běžně
je používáme, rodilí mluvčí nad nimi ale jen nechápavě kroutí hlavou.

7 anglických slov, která
používáme špatně

1. Práce na home office
Obzvlášť kvůli coronaviru bude pro vaši slovní zásobu toto asi největší rána.
Pandemie nahnala tento pojem do úst i zarytým neangličtinářům a těžko u
nás najdete někoho, kdo by výrazu nerozuměl. Jenže pokud chcete správně
anglicky říci, že právě teď pracujete z domu, použijete větu I am working
from home now.
 
Home office pro rodilé mluvčí znamená něco jako domácí kancelář. Zkrátka
místo, kam se zašíváte v době pandemie před dětmi, když už opravdu
potřebujete volat se svými šéfy.
 
2. Open space nepatří do kancelářské hantýrky
Za dobrým úmyslem označit „světově” rozložení pracovních míst ve velkých
kancelářích se skrývá jeden z nejhlouběji zarytých czenglish výrazů.
 
Skutečný význam spojení open space je otevřené prostranství, tedy místo,
které není zastavěné budovami. Spíše než do korporátních budov se tak více
hodí do slovníku architektů. Pokud chcete někomu anglicky říci, že pracujete
ve velké kanceláři s větším množstvím dalších lidí, pak máte pracovní místo v
open-plan office.
 
3. V podstatě není virtuální
I třetí výraz jste možná kvůli pandemii přidali do svého slovníku. A tak místo z
open spacu pracujete z home officu a virtuálně. Tedy – virtually. Jenže
kdepak. Virtually znamená v podstatě, prakticky, téměř úplně.
 
Chápu, mate nás například zažité sousloví virtuální realita, ale nenechte se
svést. Když chcete mluvit o virtuálnosti, sáhněte spíše po slovech jako
online, on your phone či on your computer.
 
4. Do wellness si nezajdete
Skočíme teď z pracovní tematiky do relaxace. Mnoho z nás vyhledává
odpočinek ve wellness centrech. Jenže pokud byste o takovém příjemném
odpoledni vyprávěli někomu z anglicky mluvící země, asi by vám nerozuměl.
 
Vysvětlení je jednoduché. Slovíčko wellness sice v angličtině najdete, ale
znamená celkově zdravý, zdravý životní styl nebo pohoda. To, kam si jezdíte
užít klid a kde se necháváte rozmazlovat, je spa hotel nebo jen spa.
 

O Czenglish by se dala napsat celá kniha. Jak to vím? Vytvořil jsem ji.
Moje BIG Book of Czenglish je originální cvičebnice, která kombinuje
text a videa. Otestujete si díky ní své znalosti a rovnou získáte
vysvětlení toho, co děláte dobře nebo kde naopak ještě chybujete.

 
5. A žili šťastně až do smrti 
Myslím si, že toto slovíčko je u nás zakořeněné už desítky let. Proč, to
nemám zdání, ale výrazu „hepyend” rozumí i mnohé babičky a dědečkové. 

Jde ale pouze o učebnicový příklad czenglish. To, co zní jako angličtina,
nemá stejný význam. Správné sousloví, které označuje šťastný konec
například filmu nebo knihy, je happy ending.

6. Jak se správně abstinuje 
Kvůli plynulé migraci některých anglických slov do češtiny máme tendence při
překladu pouze nahodit anglicky znějící výslovnost a použít anglicky znějící
slovíčko v dobré víře, že „to trefíme”. Někdy to funguje, ale u abstinenta s
touto taktikou nezabodujete. 

Abstinent totiž anglicky není abstinent, ale non-drinker, případně v britské
angličtině teetotaller. Než ale přepíšete svůj mentální slovník, přidám ještě
jedno slovo vystavené na stejném základě – abstain. To se využívá ve frázích
abstain from something (tedy zdržovat se něčeho). V našem případě
například abstain from alcohol (zdržuji se alkoholu, nepiji alkohol). 

7. Peeling nepatří do koupelny 
Posledním zrádným slůvkem z dnešní dávky je peeling. Pokud byste jej
požadovali v drogerii v zahraničí, asi byste se setkali s nepochopením a
vysoko zvedlým obočím prodavačky. 

Sloveso peel (loupat) možná znáte, proto vás nepřekvapí, že doslovný
překlad slova peeling je loupání. A to skutečně v obchodech neprodávají.
To, co si (hypoteticky) chcete přidat do košíku je scrub. Nejčastěji face scrub
(na obličej) nebo body scrub (na tělo). 

Jak jste dopadli? Věřím, že dobře. Dejte mi vědět! A napište mi prosím třeba i
to, jaké problémy s angličtinou aktuálně řešíte - ať vím, jak vám nejlépe
pomoct. Thank you a million!

Zbavte se Czenglish z pohodlí
gauče

Chcete si to dát celé raději ještě jednou? Stejné téma jsem zpracoval i
ve svém videu na YouTube.
Nebo zkuste další várku — 20 nejčastěji chybně překladaných slovíček.
Na Seduo.cz jsem taky připravil dva kurzy, ve kterých společně
vypátráme a odstraníme z vašeho slovníku všechny anglicky znějící,
ale chybné fráze a slovíčka.

 
A abych nezapomněl, zvu vás na závěr k sobě do kuchyně! Tedy do té
tvůrčí. Jak, kde a proč dělám svá videa? Provedu vás celým svým tvůrčím
procesem od A do Z.

Pro tentokrát to bude vše. Zbývá jen říct don’t forget to stay awesome and
dream BIG!
 
Broňa :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broňa na sítích
 

 

 

© 2021 Bronislav Sobotka
 

https://2uv73.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/oseieunGdol5GwHYaV8NGee1PpChhB4KHWVWfYpXOZZBf5_QTrAMYNmTt3xjBhplVxf1CJ-QQIh1gVvI96oZMsQ4F0xn6Tn43LALefE_upIhxjXADAghEh3y54-TncaASek16_tjG2g3klQqHQ38MN5PNEBcGrn-iKcslZqG6CSuEGThr0DP5kbpYq3AEuoFAKyoAl9MLzcGkKprxiGTpeOHbemXrnoDNsGQinjs3bQSo5UGLiBh_y5m_qtUlYkJaNbt2oQ3C85COFQNbXjelPZc3YwevlC15EgYyU11c5T8DZWLFeNqXN6GMw
https://2uv73.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/tbh5lWm7D8d3-xrTux5mhZAN1zIqYS2Yn19hakNnhVxnZZAa3Y06lT1lu9qcOQB4ctrivdT8e8MaY9Amoi-X2RB8gw6TXjULLHBqhSc39iWt6MMGb0f4PT1epVZ9R2uTITJZXlx7B3Sdbvm03txubpdkWWo73xNiACnntRRGUQQuoiFrL4OTZdgfgw9_4cWIulC0VUgk5bDE7q0JUxgHCcZZUfkNTsVfsGO6UYUTDqL_nCQIVkaHtqhPR6WeLfxMMofKaRid8dms3hqhBIw
https://2uv73.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/hPtXCkVRQeTTOPyFBoesuklupklxun-605PgHF1IvEUMOS2KzsOdmfO3ZfQDoEhQMZzA5fyqorKyyFgnyN7Wtgrm1f2h7GHPUc6lMUUitKLBMPIHynnC2Kt6yGYeI4rIxJzJP2SrhFNXDSLeULpyYl-RBRcLjzWRKg2Jv64Uwq3N4yhmN82vtGEPUxUmtrwF3UJlyHG3rs7p9agO5DwTf6nphymeuCOATAl4o1ulB7Kc-4px_JVJm83KmyMwR-IUGpjiCreXAFVNcAp9lWLbPLo9tB-pumMGeKSnh-IX_Q7VBAOC1o4hZBIdEYFVRBQSY3RKPBsA-EJS1B2wSeBv8a4RZBnL7txwiLrSWjn-6R0
https://2uv73.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/V3Ft_dbnc58XKLLSoloXo-ix4yZqeyOev-PZpurioOhN8IP0TIJhhE5tUvg9I3ItoeahPUPn44dQA0DJZuQxGyXpG13aZa-RUps_PkVax2gVMUksuFH0iTMYgl1weyNT4rw8sS1Ct3go5YT3QVgEk_wAiw5ntQR3XKMS5YlQDBZdAnB_C4dxNFf69SX6fOEs53ICWYTzmjqEns8bADHEJHeyU0C9ViOZszA3QWdPso_06y4jG_c5iJHxlrLOxuhv-FN43m59FYP-quD25LPQbQ2DI_2LRdgKy9jbQFGQB0zedqiLjnwBQLAC6y5eg7AiyDz-I3r3UNeOzg
https://2uv73.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/fu61HqhQiZLKPpKE05BCYFayYSWPsphnncBeUC94wuskegQubQSX0OqC5vjOVb0gn37UpYAO_NJyX5_LST83Fipe3klzzNNNIC5jhMaeJMQwWCbBd_rZPAyCvqsyZUDse8b_BPCR1HoMXwWBn7lJobvUEnknA7QN6HSCemG9bIoIYT4I9RmJFhwqQ0kJ-dss65lW4y-d8wdS_I9LmModD6PUQlTk3ceAhzdea-eq6S6VVasc1j9IIjgXhhcQAa0vkZ5M2qjuZcTpUE5HnN0
https://2uv73.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/UjQU66ucjOAuE-whN4V9_f_P-Fz2wkQs37at_makpZFyv5iQjFJNbhKsv884SGoTrrZ85Ex1YHIaFLfXAuP2nfTZ5PCDwjhSh7Z7i-eKg6owVTOLo40X_d3OmkGyknXWnQjm4fJjCk1Amb1jBns3BrutLbweSlMoncgd4QUaoiocCblLSm49RrDIfpfxKLuudc0MGhICyXleKOx2UBKAJ1bA5z4eVEL8qoImmG1_oH7cDIZ3R-UQpoBORu0NJ_oLiS03VKIpiofVKBee3KRNbJiz9w
https://2uv73.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/FBsHBRjfTf-i2GfA_ZHMmLN9jceA4NriVQ9UiGVpr5RAXemSfAE6_JnFg9-xTBYMPISuWXjCKiy-A_XvF2miBhdrheCDBX5qgO5UNdNldQi0pdKabweoOCA6FvZSYEA-OeeDY7K-Gbgec_Go8OOj93wc4cyIuR1lPm9AJUkr4yjkmtamLo1WyvC5uH4_rylFksbasm01GCTSTvxIPeNTTrikQIu60bWrvBG1QdKNs6SrpjdtNesT-Tauar_mphFltZX0IhZIgTvAS56dwTMMh9emTbsMWX-2
https://2uv73.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/9RQ6vasR2kqezdjPBfl0LdaukanDSquBqCIuN6QHdOMDXb8iWYbxMCxmBILe8ph_5QNvnmTBeY3mAXB92uQ6x3_zpkYfYzF2k_gYJpU50ppMk0aRBLj6SY2byyTV0EwVnBcrBgEh-olMTO0b3ztGnwCJlY9h6IYpnLgCaYPLdfsSkkJ_lkfz84-xLn7AwwjL5_ykc2Y0ev3Q2IK3HlVoZS53nb80dVboGgGeyk9uk5a104yeZb-PoOAoBIbAjF4SS-hjtcOE90quvqXsvLD4vq5htGMbXNCjQr8

