
Jak se dostaneme k  ….? 

rovně 

mineš supermarket 

první zatáčku doprava 

na rohu 

vedle policejní stanice 

mezi soudem a klinikou 

správný/špatný směr 

naproti vězení 

jdi podél 

ke kruhovému objezdu 

přes kanál 

nejbližší policejní stanice 

 

How do we get to ….? 

go along 

go past the supermarket 

take the first / second turning on the right 

on the corner 

next to the station 

between the courthouse and the clinic 

opposite the prison 

straight on  

at the roundabout 

over the canal 

the nearest police station 

wrong/right direction 
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