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ÁGRIP 

 

Í þessari ritgerð er reynt að kynna sérstaka tegund þýðinga: kvikmyndaþýðingar í gegnum 

skjátexta. Þetta þema valdi ég vegna þess að ég er sjálf virkur kvikmyndaþýðandi en ég 

uppgötvaði að þrátt fyrir að skjátextar væru algengasta tegund kvikmyndaþýðinga á Íslandi 

var lítið, næstum því ekkert, skrifað um þá á íslensku. Þessi ritgerð er þá meðal annars tilraun 

til þess að breyta því. 

Í fyrsta kafla er fjallað um almenna eiginleika skjátexta og aðferðir sem notaðar eru við 

gerð þeirra; serstök athygli er beint að styttingu frumtexta og yfirfærslu menningarbundinna 

atriða. Einnig er rætt um þýðingarferli og gæði skjátexta. 

Annar kafli lýsir þá hagnýtri beitingu þeirrar þekkingar á þýðingu gamanmyndarinnar 

Bjarnfreðarson af íslensku yfir á tékknesku. Í kaflanum er sagt frá helstu vandamálum sem ég 

þurfti að leysa við þýðingu og skjátextagerð. 

Ritgerðinni fylgja tvö viðhengi sem æskilegt er að skoða við lestur ritgerðarinnar: yfirlit 

yfir frum- og marktextann og geisladiskur með sjálfri kvikmyndinni og tékknesku 

skjátextunum. 
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1. ÞÝÐING Á KVIKMYNDUM Í GEGNUM SKJÁTEXTA 

 

1.1 Inngangur 

Að horfa á erlendar kvikmyndir er frábær leið til að kynna sér erlenda menningu. Það er 

vegna þess að þær reyna oft að vera trúar veruleikanum og fanga hversdagslegt líf og hefðir 

manna í tilteknu samfélagi. Sökum tækniþróunar og alþjóðavæðingar gefst okkur nú á dögum 

möguleiki á að kynnast kvikmyndum jafnvel frá mjög fjárlægum menningarheimum. En oftar 

en ekki væri það ekki hægt án þýðingar. Hlutverk hennar er að yfirstíga tungumála- og 

menningarhindranir sem óhjákvæmilega koma fyrir þegar erlendur texti nær til annarra 

viðtakenda en áætlað var í tilviki frumtexta. 

Þegar íslenskar kvikmyndir „ferðast“ um heiminn, er þýðing á þeim brýn nauðsyn af því 

að íslenska er töluð af fáum, málsvæðið er lítið og fáir aðrir en Íslendingar skilja og kunna 

málið. Vegna takmarkaðs fjölda íslenskumælenda þýðenda í útlöndum er enska iðulega notað 

sem millimál. Í Tékklandi, heimalandinu mínu, eru íslenskar kvikmyndir vinsælar en því 

miður oft þýddar úr ensku og það hefur auðvitað neikvætt áhrif á gæði þýðingarinnar. 

Í þessari ritgerð ætla ég því að fjalla um kvikmyndaþýðingar beint af íslensku yfir á 

tékknesku. Fyrst verður talað um þær fræðilega, síðan ætla ég að skoða þýðingu á tiltekinni 

kvikmynd, Bjarnfreðarsyni eftir Ragnar Bragason leikstjóra. 

 

1.2 Kvikmyndir sem margmiðlunartextar  

Kvikmyndir eru týpískt dæmi um svokallaða margmiðlunartexta. Með hugtakinu 

„margmiðlunartexti“ er átt við texta sem varðar bæði sjón og heyrn og boðskiptin fara þá fram 

í orðum eða jafnvel án orða. Hver margmiðlunartexti inniheldur mismunandi hlutfall sjón- og 

hljóðþátta1 en það liggur fyrir að það eru alltaf að minnsta kosti tvö táknkerfi til staðar. 

Það eru til nokkrar tegundir þýðinga á markmiðlunartextum. Sérfræðingar í 

margmiðlunarþýðingum nefna venjulega skjátexta (e. subtitles; bæði milli tungumála og innan 

tungumáls), skjátexta fyrir leik- og tónlistarsýningar (e. surtitles), talsetningu (e. dubbing), 

túlkun (e. interpreting; líka yfir á táknmál), hljóðlýsingu (e. audio description; ætluð  

                                                 
1  Díaz Cintas (2008:3) tilgreinir fjórar tegundir margmiðlunartexta: 1. margmiðlunartexti settur saman úr 

hljóð- og orðþáttum (eintal, samtal, sönglag), 2. margmiðlunartexti settur saman úr sjón- og orðþáttum (bréf, 

fyrirsögn í dagblaði), 3. margmiðlunartexti sem inniheldur hljóðþátt en ekki orð (tónlist, hljóðbrellur, 

hávaði), 4. margmiðlunartexti sem inniheldur sjónrænan þátt en ekki orð (myndir, ljósmyndir, látbragð).  
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heyrnarskertum) eða svokallað voice-over (munnlegt form þýðingar þegar frumtextinn heyrist 

lágt í bakgrunni).2 

Í ritgerðinni einbeiti ég mér að kvikmyndaþýðingu í gegnum skjátexta. Í næstu köflum 

verða þá aðeins skjátextar og eiginleikar þeirra kynntir og sköpunarferli þeirra lýst. 

 

1.3 Skjátextar og formleg einkenni þeirra 

Flestar rannsóknir innan ramma margmiðlunarþýðinga hafa hingað til snúist um skjátexta.3 

Ástæðan fyrir því er rökrétt: skjátextar eru skriflegir textar (því er auðveldara að vinna með þá 

en með talaðan texta) sem birtast á skjánum á sama tíma og margmiðlunartextinn og þannig 

gefst tækifæri til þess að skoða frumtextann samhliða marktextanum. Athyglin hefur oftast 

beinst að kvikmyndaþýðingum á milli tungumála sem lýst er sem „the rendering in a different 

language of verbal messages in filmic media, in the shape of one or more lines of written text, 

presented on the screen in synch with the original verbal message“ (Gottlieb 2004:86). Þessi 

lýsing samsvarar skjátextum sem átt er við í þessari ritgerð. Þeir þjóna sjáandi og heyrandi 

áhorfendum sem geta þannig skilið margmiðlunartexta – kvikmynd – á erlendu tungumáli. 

Skjátextar eru sem sagt skriflegir textar en þeir verða að óaðskiljanlegum hluta 

kvikmyndarinnar og skiljast bara í samhengi við hana – þeir verða að aukaþætti táknkerfa sem 

eru notuð í kvikmyndinni til að miðla ákveðnum boðum. Skjátextar eiga aðallega að 

endurspegla talað mál í kvikmyndinni en ekki síður söngtexta, sjónvarps- og 

útvarpssendingar, áletrun á skjánum o.s.frv.,4 á markmáli, tungumáli áhorfendanna. 

Skjátextar takmarkast einkum af tvennu. Annars vegar er það sá tími sem skjátexti getur 

staðið á skjánum,5 hins vegar plássið sem tákn í hverjum skjátexta hefur. Það er stundum talað 

um „birtingu“. Í reynd merkir það að hver eining skjátexta inniheldur í mesta lagi tvær línur 

                                                 
2  Samanber t.d. Díaz Cintas (2008:2) eða Gambier (2009:17‒19). Val á tiltekinni tegund fer eftir 

margmiðlunartextanum, væntanlegum viðtakendum (t.d. hvort það eru börn eða fullorðnir, heyrandi eða 

heyrnarlausir), siðvenjum markmenningar (t.d. í Tékklandi er oftast notuð hljóðsetning fyrir kvikmyndir í 

sjónvarpi, á Íslandi eru það skjátextar), hversu mikið fé er til ráðstöfunar og fleiri öðrum þáttum. 
3 Þó ekki á Íslandi. Það er furðanlegt að hér á landi, þar sem næstum því allar erlendar kvikmyndir eru sýndar 

með skjátextum, hafa skjátextar hingað til ekki verið mikið rannsakaðir. Sjálf veit ég aðeins um bæklinginn 

Mál og mynd (1999) sem fjallar um skjátexta en er frekar leiðbeiningar fyrir þýðenda en fræðirit. 
4  Sú spurning vaknar hvort þetta skipti máli fyrir söguþráðinn. Ef nauðsynlegt er að velja á milli þess að þýða 

áletrun, söngtexta o.s.frv., eða samræður, hefur hið síðastnefnda venjulega forgang samkvæmt Díaz Cintas og 

Remael (2007:60). 
5  Það er mælt með að minnsta kosti einni sekúndu, í mesta lagi sex sekúndum (Díaz Cintas og Remael 

2007:85‒88), og líka með því að leshraði, þ.e. fjöldi tákna á sekúndu, breytist ekki mikið. Á milli eininga á 

alltaf að vera stutt hlé svo að áhorfandi taki eftir nýjum skjátexta (Pošta 2011:47‒50). 
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með tilteknum fjölda tákna6 og þessar tvær línur geta aðeins verið á skjánum í takmarkaðan 

tíma, allt eftir framvindu kvikmyndarinnar en nógu lengi til að áhorfandi geti lesið þær og 

unnið úr þeim upplýsingunum sem textinn miðlar. Að virða þessi takmörk er lykilatriði við 

gerð skjátexta; annars vekja þeir óæskilega athygli eða spilla jafnvel kvikmyndaupplifuninni 

fyrir áhorfendum. Sérfræðingar í kvikmyndaþýðingum leggja gjarnan áherslu á að bestu 

skjátextarnir séu þeir sem áhorfendur taka alls ekki eftir (Díaz Cintas og Remael 2007:40). 

Uppbygging skjátexta á líka að fara eftir vissum reglum. Fjöldi tákna í línu er þó 

stundum mældur með ákveðnum hætti til að jafna línur í hverjum skjátexta. Sylfest Lomheim 

(1999:193) kynnir í grein mismunandi ráðleggingar. Hann segir að sumir sérfræðingar telji að 

báðar línur eigi að vera jafnlangar, sumir krefjist þess að önnur línan sé styttri en hin til að 

skjátexti hylji ekki mikið af myndfletinum. Pošta (2011:61) og Lomheim (1999:194–196) 

telja báðir að best sé að fara fyrst eftir merkingu og setningaskipun og hugsa síðan um 

„fegurð“ skjátextans. Æskilegt er að einstakir skjátextar innihaldi bara eina heila setningu eða 

málsgrein. En oftar en ekki þarf að sundurskilja setningarheildir. Þá ætti þýðandi að gera það 

á eins fræðilegan hátt sem unnt er svo að ekki sé of langt á milli þess sem hangir saman.7 

 

1.4 Frá margmiðlunartexta til skjátexta 

Við vitum nú þegar að kvikmyndaþýðing felst í yfirfærslu boða kvikmyndarinnar á frummáli 

yfir á markmál og að hún er háð tíma- og plássmörkum. En það væri rangt að halda að sú 

yfirfærsla sé eins og við þýðingu bókmennta.8 Það er ekki bara þýtt af einu máli yfir á annað, 

heldur líka á milli táknkerfa,9 aðallega úr munnlegum kóða yfir í skriflegan. 

Munnleg samskipti skilja sig frá þeim skriflegu að vissu leyti. Talað mál einkennist af 

endurtekningum, leiðréttingum, hiki, ófullkomnum setningum, upphrópunum, óhefðbundnu 

málfari o.s.frv. en áherslan liggur oft meira á tilfinninga-, áhrifa- eða sambandsgildi málsins 

en í hinu ritaða. Þá ætti þýðandi að varðveita þessi einkenni10 á meðan hann skapar texta sem 

                                                 
6  Æskilegt viðmið eru 30-37 tákn í línu fyrir kvikmyndir sýndar í sjónvarpi og allt að 40 tákn í línu fyrir 

kvikmyndir á geisladiskum eða í bíói (Pošta 2011:43). Stundum tekur verkbeiðandinn sem óskar eftir 

þýðingunni þó ákvörðun um þetta atriði. 
7  Til dæmis ætti að viðhalda forsetningu eða einkunn með nafnorði eða öllum hlutum sagnorðs.  
8  Stundum gilda líka svipuð takmörk fyrir bókmenntaþýðingar, sérstaklega fyrir ljóð (varðandi bragarhátt, 

hrynjandi, stuðlasetningu o.s.frv.). 
9  Rússneski málvísindamaðurinn Roman Jakobson (2005:174) kallar þessa yfirfærslu „umbreytingu“. 
10  Samkvæmt A. A. Rosu (2001:214‒216) sem rannsakaði skjátexta sem voru þýddir úr ensku á portúgölsku 

glatast nákvæmlega þessi einkenni í skjátextum. 
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fylgir reglum ritmáls11 af því að skjátextar eru fyrst og fremst ritaður texti. Því er nauðsynlegt 

að finna jafnvægi á milli þessara tveggja aðferða. 

Þar sem plássið á skjánum er takmarkað, tíminn líka, er að sjálfsögðu ekki hægt að 

yfirfæra allt sem kemur fram í frumtextanum. Því þarf að stytta marktextann eða jafnvel 

sleppa nokkrum upplýsingum. Aðaltilgangur skjátexta er að tryggja að áhorfendur skilji 

kvikmyndina; þess vegna er einkum haldið í þætti með upplýsingagildi á kostnað þeirra sem 

komast til skila á sjónrænan hátt eða ráðast af samhengi. Hér kemur að góðum notum þekking 

á því að kvikmynd er samspil margra táknkerfa. Um er að ræða samspil myndar, orða og 

hljóða. Sérstaklega miðlar sjónrænn þáttur kvikmyndar12 miklu og heimilar þýðanda að 

styðjast við hann og nota t.d. bara fornöfn þegar áhorfendur sjá hvaða hlut eða persónu átt er 

við. 

Til er margs konar flokkun aðferða sem notaðar eru við gerð skjátexta. Sú þekktasta 

kemur frá Gottlieb (Í: Michael 2012:119) sem aðgreinir samtals tíu mismunandi aðferðir. 

Einnig má nefna Lomheim (1999:202) sem telur aðeins upp sex aðferðir. Báðir eru þó nokkuð 

sammála um fjórar algengustu: eiginlega þýðingu, styttingu, úrfellingu og útfærslu.13  

Samkvæmt Gottlieb og Lomheim merkir eiginleg þýðing „linguistic transfer that meets 

the normal requirements for equivalent translation, [þ.e.] reproducing the closest natural 

equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of 

style“ (Lomheim 1999:200). Það á eiginlega við leit að jafngildi eða að þýðandi reynir að 

finna samsvaranir sem, eins og Holmes (Í: Ástráður Eysteinsson 1996:94) segir, „gegna í máli 

þýðingarinnar og menningu lesanda hennar þeim hlutverkum sem á ýmsan og viðeigandi hátt 

eru náskyld (en þó aldrei algerlega jafngild) orðum o.s.frv. í máli og menningu frumtextans og 

lesanda hans.“ 

Við úrfellingu sleppur þýðandi einhverju algjörlega, við útfærslu bætir hann hins vegar 

einhverju við sem ekki er í frumtextanum. Stytting merkir knappt orðaval. Allar þessar 

aðferðir eru þó oft tengdar saman og jafnvel notaðar samtímis í gerð skjátexta. 

 

1.5 Yfirfærsla menningarbundinna atriða í skjátextum 

Erlendar kvikmyndir veita okkur innsýn í erlenda menningu og kynna þannig staðreyndir sem 

geta verið framandi fyrir viðtakendur í markmenningu. Sem dæmi má nefna allskonar 

                                                 
11  Til þess heyrir einnig kommusetning: hún á alltaf að fylgja reglum markmálsins og hana má ekki taka 

vélrænt úr frumtextanum (sbr. t.d. notkun gæsalappa í ensku /"…"/ og í íslensku /„…“/).  
12  Hér er átt við umhverfi, búninga, andlitssvip, látbragð o.s.frv. 
13  Gottlieb (Í: Michael 2012:117) kallar þær „transfer“, „condensation“, „deletion“ og „expansion“, Lomheim 

(1999:202) „translation“, „compression“, „omission“ og „expansion“.  
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tilvísanir – sögulegar (t.d. sjálfstæðisbaráttan, Tyrkjaránið, þorskastríðin), landfræðilegar 

(t.d. Krýsuvík, Hallgrímskirkja, jökulhlaup), stjórnmálalegar (t.d. Alþingi, landhelgi, 

fjórflokkurinn), félagslegar eða þjóðfræðilegar (t.d. krónan, hangikjöt, útburð) – eða vísun til 

bókmennta (t.d. Heimskringla, Njála, Draumalandið) o.s.frv. Þær eru líklega erfiðastar í 

þýðingu. Þýðandi sveiflast oft á milli þess að staðfæra þær svo að áhorfendur skilji þær 

auðveldlega og að vera tryggur frumtextanum og upplýsandi um erlenda menningu, þ.e.a.s. 

velja á milli heimfærslu og framandgervingar. Þrátt fyrir að skjátextar eigi fyrst og fremst að 

hjálpa áhorfendum, er algild lausn ekki til – þýðandi þarf að ákveða hverju sinni hversu 

mikilvæg ákveðin tilvísun er fyrir viðtakendur og hversu miklu máli hún skiptir í 

kvikmyndinni. Tíma- og plásstakmörk torvelda þó ákvörðun hans. 

Sérfræðingurinn í margmiðlunarþýðingum, Svíinn Jan Pedersen (2005:4‒9), hefur sett 

fram alls átta aðferðir sem má nota við yfirfærslu menningarbundinna atriða. Þær skilja sig frá 

hver annarri eftir því að hvaða menningu þýðandi einbeitir sér meira – að frummenningu eða 

markmenningu – og hversu mikið hann skiptir sér af upprunalegu formi orðsins. Pedersen 

nefnir eftirfarandi aðferðir: 

 

gamalgróin þýðing: þýðing á framandi staðreynd er þegar til í markmenningu (t.d. Gullni 

hringurinn – Zlatý okruh, Andrés Önd – Kačer Donald) 

varðveisla („retention“): nafn á staðreyndinni er varðveitt eins og það er (t.d. Reykjavík, skyr), 

en það má aðlaga það stafsetningarreglum markmálsins (t.d. Geysir – Gejzír, Alþingi – Althing) 

eða jafnvel beygja (t.d. til Keflavíkur – do Keflavíku) 

tilgreining („specification“): varðveisla nafnsins með nákvæmari útskýringu (t.d. Mýrdalsjökull 

– ledovec Mýrdalsjökull) 

orðrétt þýðing („direct translation“): þýðandi skapar nýyrði (t.d. Draumalandið – Země snů) 

alhæfing („generalization“): þýðing í gegnum almennara orð, oftast yfirheiti (t.d. Stofan – 

kavárna /í. kaffihús/, Vesturbæjarlaug – bazén /í. sundlaug/) 

skipti („substitution“): þýðandi skiptir á heiti á framandi staðreynd fyrir heiti á svipaðri 

staðreynd í markmenningu sem markviðtakendur þekkja (t.d. Sjónvarpsfréttir RÚV – Televizní 

noviny, 1000 ISK – 190 CZK) 

umorðun („paraphrase“): þýðandi sleppur orðinu en lýsir merkingu þess (t.d. flatkaka – 

chlebová placka) 

úrfelling („omission“): ef það er ekki hægt að yfirfæra orðið stuttlega (t.d. gluggaveður) 

 

Ekki má gleyma því að sjónrænn þáttur kvikmynda miðlar miklu (sbr. kafla 1.4) og það 

þarf ekki að þýða allt af því að framandi staðreyndir eru oft sýnilegar á skjánum. Þýðandi ætti 

þá bara ekki að nota lausn sem sé í ósamræmi við það sem áhorfandi sér. 

Að öllu samanlögðu er best þegar þýðingin framkallar hughrif erlendar menningu en er 

alveg skiljanleg áhorfendum á sama tíma. 
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1.6 Húmor í skjátextum 

Annað sem er aðallega tengt frummenningu og frummáli er húmor. Húmor er fyrirbæri sem 

þjónar skemmtun og afleiðing hans eru venjulega hlátur eða að minnsta kosti bros viðtakenda. 

Þar sem ég ákvað að framkvæma og skrifa um þýðingu á gamanmynd í hagnýtum hluta 

ritgerðarinnar þykir það nauðsynlegt að minnast á það með nokkrum orðum hvernig eigi að 

yfirfæra húmor í skjátextum. 

Fyrsta skrefið er að sjálfsögðu að greina húmor í kvikmyndinni. Það geta verið 

kaldhæðni, orðaleikir eða alskonar tilvísanir sem áhorfendum myndarinnar í 

frummenningunni finnast fyndin. Það á þó alls ekki eindilega við um áhorfendurna í 

markmenningu, sérstaklega þó ef menningarheimarnir eru mjög fjarlægir hvor öðrum. 

Þegar svo leitast þýðandi oftast við að finna jafngilda lausn heldur en þýða orðrétt; hann 

reynir að endurskapa sömu áhrif sem skemmtilega atriðið í kvikmyndinni hefur á 

frumáhorfendum. Vegna samspils margra táknkerfa er það enn erfiðara en við þýðingu 

bókmennta. Sumt skop varðar nefnilega einnig sjónræna þáttinn eða jafnvel hljóðþáttinn og 

þýðandi á að forðast það að þýða húmor í ósamræmi við þá. 

Stundum er hægt að yfirfæra fyndni orðrétt, það er þegar hún er skiljanleg í báðum 

menningarheimunum. En í mörgum tilvikum þarf að skipta út brandara á frummáli fyrir 

brandara á markmáli til að varðveita húmorinn. Ef þetta allt mistekst þá er mælt með því að 

sleppa húmor á einum stað en bæta hann upp annars staðar. 

 

1.7 Skjátextar verða til 

Skjátextar verða oftast til þegar dreifingarfyrirtæki ákveður að setja erlenda kvikmynd á 

markað, þ.e. að kynna hana í öðru tungumála- og menningarumhverfi en því sem 

margmiðlunartextinn var ætlaður. Aðalástæðan fyrir þessari ákvörðun er fjárhagslegur hvati.14 

Efnið er sent til þýðingarstofu eða beint til þýðanda.15 En í tilurð marktexta taka einnig þátt 

aðrir einstaklingar en þýðandinn: dramatúrgur, prófarkalesari eða aðrir fagmenn. Gerð 

skjátexta er því oft hópvinna (Díaz Cintas a Remael 2007:29). 

Allt byrjar með því að verkbeiðandi afhendir þýðanda vinnugögn – helst sjálfa 

kvikmyndina, handrit eða skjátexta á frummáli eða öðru máli sem þýðandi kann – og setur 

                                                 
14  Samkvæmt Díaz Cintas (2008:7) á dreifing kvikmyndar erlendis fyrst og fremst að vera arðbær, því næst 

koma spurningar um hvort hún geti auðgað áhorfendur menningarlega. 
15  Flestir kvikmyndaþýðendur starfa á eigin vegum, þótt í löndum þar sem skjátextar eru aðaltegund 

kvikmyndaþýðinga vinni líka fastráðnir þýðendur (Díaz Cintas a Remael 2007:35). 
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rúm tímamörk.16 Síðan þarf að átta sig á því í hvaða formi fullbúnir skjátextar eigi að vera, 

sérstaklega hvort þeir eigi að vera tímasettir eða ekki,17 hversu mörg tákn í línu séu leyfileg og 

önnur fyrirmæli. Þá getur vinnan hafist. 

Nú eru skjátextar sendir dramatúrgi sem ritfærir eða jafnvel tímasetur þá og síðan eru 

þeir sendir til prófarkalesara sem leiðréttir þá en þýðandi ætti að hafa möguleika á að bregðast 

við breytingum á textunum.18 

Að lokum eru skjátextar tengdir við kvikmyndina, annaðhvort með leysi beint inn í 

kvikmyndaeintakið og þá verða skjátextarnir hluti af myndinni til frambúðar, eða það er 

aðeins gerð tölvuskrá sem sett er inn í kvikmyndina við sýningu. Hægt er að kveikja/slökkva á 

rafrænum skjátextum og líka breyta eftir þörfum. Sú lausn er mjög hagnýt og þar af leiðandi 

vinsæl. 

Kvikmyndaþýðing á það sameiginlegt með öðrum þýðingum að henni lýkur ekki með 

textanum sem birtist, hér skjátextanum, heldur með viðtöku þeirra hjá áhorfendum. Því miður 

hefur hún ekki verið mikið könnuð ennþá – litróf kvikmyndaáhorfenda er afar fjölbreytilegt 

og kvikmyndir eru svo margþætt verk að rannsóknir á viðtöku þeirra krefjast tauga- og 

málsálfræðilegra greiningar á upplifun af þeim. Þess vegna væri best að kynnast skoðun 

áhorfenda fyrst: hvort þeir skilja skjátexta vandræðalaust eða hvort það kostar þá mikla 

fyrirhöfn að skilja þá, hvort leshraði, uppbygging eða jöfnun lína hentar áhorfendum o.s.frv. 

Allt þetta myndi líklega leiða til skilvirkari skjátexta. 

 

1.8 Gæði skjátexta 

Eins og á öðrum sviðum mannlegrar starfsemi er markmið margmiðlunarþýðinga að skila 

vönduðu verki, í þessu tilviki vönduðum skjátexta. En hvað einkennir „vandaða“ skjátexta? 

Árið 1998 voru gerðar fyrstu tilraunir til að innleiða einhverskonar staðal í sköpun skjátexta; 

þegar Jan Ivarsson og Mary Carroll (1998) birtu greinina Code of Good Subtitling Practice. 

Í henni eru alls 32 reglur eða öllu heldur ráðleggingar um hvernig eigi að vinna skjátexta. 

Ráðleggingarnir varða tímasetningu, sjálfa þýðinguna, formleg einkenni hennar en einnig 

starfsaðstæður margmiðlunarþýðenda. Margar þeirra hafa þegar verið nefndar í þessari ritgerð 

                                                 
16  Veruleikinn er oft öðruvísi: það vantar skrifleg gögn og þýðandi þarf að vinna einungis á grundvelli 

kvikmyndarinnar eða öfugt, skrifleg gögn samsvara ekki kvikmyndinni, skilafrestur er of stuttur o.s.frv.  
17  Nú til dags er kostur, stundum jafnvel nauðsyn, að þýðandi kunni að tímasetja skjátexta (Pošta 2011:11–12). 

Georg-Michael Luyken (1991:57) er sammála því – samkvæmt honum myndi þessi aðferð „reduce the risk of 

error due to the inaccurate communication of concepts“. 
18  Það er samt ekki reglan. Í Pólandi var ekki fyrir löngu gerð rannsókn á starfsaðstæðum pólskra 

margmiðlunarþýðenda. Þá kom í ljós að 54% þeirra hafa ekki áhrif á því sem gert er við skjátextana þeirra 

eftir að þeim hefur verið skilað (Jankowska 2012:52). 
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og að fara eftir þeim ætti að leiða til vandaðra skjátexta. En í raunveruleikanum er ekki alltaf 

farið að almennum fyrirmælum heldur eftir kröfum verkbeiðanda. Þá skipta þær mestu máli í 

gæðamati. Að auki reynir þýðandi að uppfylla væntingar áhorfenda en það er oft mjög 

vanþakklátt verk af því að ólíkt öðrum tegundum margmiðlunarþýðinga geta áhorfendur 

fylgst samtímis með frum- og marktextanum og sannprófað „réttleika“ skjátextans.19 

Í aðalatriðum gildir þó að vandaðir skjátextar eiga að vera málfræðilega réttir,20 án 

stafsetningarvillna, skiljanlegir, samhangandi og trúverðugir og þeir eiga að taka tillit til 

fyrirframsettra fyrirmæla. Gæði skjátexta fer að sjálfsögðu eftir kunnáttu og hæfileikum 

þýðandans en ytri þættir eins og óviðunandi vinnugögn, skortur á tíma, lág laun og fleira hafa 

einnig áhrif. Yfirlestur er því mikilvægur og má aldrei gleymast. Við hann er gott að einbeita 

sér að sjálfum marktextanum. Jafnframt þarf að horfa á kvikmyndina meðan á verkinu stendur 

og athuga hvort marktextinn stangist á við hana og hvort þýðingin sé algjör, þ.e. að einnig séu 

þýddir ritaðir textar á skjánum og annað slíkt sem oft kemur ekki fram í handritinu. 

                                                 
19  Til dæmis taka áhorfendur venjulega eftir því sem þeir skilja í frumtextanum – alþjóðlegum orðum, nöfnum, 

blótsyrðum o.s.frv. En þeir geta orðið vonsviknir þegar það birtist ekki í þýðingunni og telja þá skjátextann 

rangan. Sökum þess reynir þýðandi stundum að vera orðréttari en ella í þýðingunni (Díaz Cintas og Remael 

2007:57). 
20  Nema þegar sérstök persóna eða kvikmyndin öll einkennist af málfræðilega röngu málfari – þá ætti það líka 

að endurspeglast í skjátextum. 
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2. ÞÝÐING Á GAMANMYNDINNI BJARNFREÐARSON 

 

2.1 Um kvikmyndina 

Fyrir hagnýta hluta ritgerðarinnar valdi ég að þýða kvikmyndina Bjarnfreðarson. Þetta er 

gamanmynd sem var frumsýnd í lok árs 2009 en Ragnar Bragason leikstýrði henni. Hún var 

hugsuð sem framhalds- og lokakafli Vaktaseríanna, það er að segja seríanna Næturvaktin, 

Dagvaktin og Fangavaktin, þar sem Jón Gnarr, Pétur Jóhann Sigfússon og Jörundur 

Ragnarsson leika aðalhlutverki (Kvikmyndamiðstöð Íslands 2016). Að mínu mati er þekking á 

seríunum ekki nauðsynleg forsenda af því að kvikmyndin Bjarnfreðarson er einnig vel 

skiljanleg sem sjálfstætt verk. 

Myndin fjallar um sérkennilegan mann á fimmtugsaldri; hann heitir Georg 

Bjarnfreðarson. Georg er nýsloppinn úr fangelsi þar sem hann var vegna þess að hann hafði 

drepið konu. Vinur hans, Daníel, bjargar honum frá því að vera á götunni og býður honum 

þak yfir höfuðið heima hjá sér. Þar búa líka eiginkona og börn Daníels auk Ólafs Ragnars, 

sameiginlegs vinar beggja mannanna. Þessar kringumstæður valda smáspennu. 

Kvikmyndin býður þó ekki aðeins upp á næstu fyndnu ævintýri þremenninganna heldur 

er ljósinu beint að bernsku Georgs. Áhorfendur fara þá að skilja hversu mikil áhrif móður og 

móðurforeldrar hans hafi haft á hann. Sú ævisaga varpar þá ljósi á hegðun hans fram til 

nútímans. Söguþráðurinn gerist þá bæði í nútímanum – það má sjá á útliti persónanna og 

borgarinnar eða einnig á athugasemdum um Ólaf Ragnar forseta Íslands21 – og fortíðinni. 

Kvikmyndin inniheldur endurlit til atburðanna á fimmta og sjötta áratugnum 20. aldar. Minnst 

er á dvöl amerískra hermanna á Íslandi eftir seinni heimsstyrjöldina, ástandið22 eða 

Keflavíkurgönguna 1964.23 

 

2.2 Undirbúningur fyrir þýðinguna 

Til að geta þýtt kvikmyndina var fyrst og fremst nauðsynlegt að afla sér hennar á geisladiski. 

Sem frumtexta þýðingarinnar notaði ég þá sjálfa kvikmyndina og íslensku skjátexta fyrir 

heyrnarlausa en þeir voru aðgengilegir á geisladiskinum. Ég ætlaði að skapa tékkneska 

skjátexta fyrir heyrandi tékkneska alþýðumenn og því þýddi ég ekki skýringar úr 

frumtextanum, ætlaðar heyrnarskertum.24 

                                                 
21  Hann var kjörinn í embæti forseta Íslands árið 1996. 
22  Hér á við samskipti íslenskra kvenna við ameríska hermenn. 
23  Ein mótmælaganganna gegn veru bandaríska hersins á Íslandi, gengið var frá Keflavík til Reykjavíkur. 
24  Hér er átt við upplýsingar sem hjálpa heyrnarskertum að ímynda sér hljóð í kvikmyndinni (t.d. [Mikil 

fagnaðarlæti hefjast bakvið hurðina]) en þær eru venjulega skrifaðar innan sviga. 
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Íslensku skjátextarnir eru þó því miður ekki mjög vandaðir. Það má finna æðimörg 

mistök í þeim. Oftast eru það villur í stafsetningu, sérstaklega í notkun stórra stafa (t.d. ÍS424 

Og þeir eru farnir að nota efni sem heitir Napalm!, ÍS439 Ef alþýða rússlands og kína segði 

hreinlega nei við ameríska herinn, ÍS1013 Í listaháskóla íslands.,.), það vantar oft 

kommusetning (t.d. ÍS695 Forsetinn heilsar upp á ykkur, ÍS1660 Ég er Georg Washington) en 

fyrst og fremst samsvarar uppbygging þeirra oft ekki reglum fyrir skjátexta sem ræddar voru í 

öðrum hluta – línurnar eru of langar og orðum er skipt milli lína á óheppilegan hátt svo að það 

tekur lengri tíma en ella að skilja skilaboðin (t.d. Heyrðu, er ekki hægt að ræða við ǀ ykkur um 

klukkutímaloforðið?). En að mínu mati eru þeir skjátextar samt góð heimild fyrir þýðanda af 

því að þeir endurspegla næstum því allt sem sagt er í kvikmyndinni (en ekki texta ritaðan á 

skjánum) og fyrir þýðanda virka þeir sem lýsandi dæmi um hvað ætti að varast í gerð 

skjátexta á markmáli. 

Áður en vinna að þýðingaverkefninu hófst, hafði ég horft á kvikmyndina með íslensku 

skjátextunum til að sjá það sem vantaði en þurfti samt að þýða. Eins og sagt var áður, ætti 

þýðing á rituðum texta í kvikmyndinni líka að birtast í skjátextum á markmáli, hafi hún 

eitthvert hlutverk í kvikmyndinni. Þetta er gert til að tryggja skilning áhorfenda. Samkvæmt 

Díaz Cintas og Remael (2007:118) eiga þessar upplýsingar að vera skrifaðar með stórum staf. 

Til voru nokkur dæmi um ritaðan texta í kvikmyndinni. Þrátt fyrir að sá texti væri nokkuð 

skiljanlegur úr samhengi ákvað ég að þýða hann samt svo að áhorfendur yrðu ekki vonsviknir 

enda hefði hann ekki verið þýddur. Það skipti líka máli að plássið var nóg og tíminn líka 

nægur. 

Nú þurtfti ég að ákveða í hvaða formi marktextinn yrði. Markmið þessa verkefnis var að 

þýða kvikmyndina í gegnum skjátexta. Þótt þýðingin sé mikilvægust, hafði ég ákveðið eftir 

vandlega umhugsun að tímasetja skjátextana á markmáli og bæta geisladiskinum með 

myndinni og tékknesku skjátextunum við þessa ritgerð.25 Þá er hægt að skoða árangurinn af 

verkefninu í heild. 

Ég valdi einnig að búa til tvo dálka sem innihalda bæði frum- og marktextann til að 

veita skýrt yfirlit yfir skjátextana á frum- og markmáli. Ég merkti þá skjátextana með númeri 

svo að auðvelt væri að vísa til þeirra í eftirfarandi greinargerð. Það yfirlit fylgir ritgerðinni í 

síðasta kafla. 

Síðast en ekki síst verður það að koma fram að gerð skjátexta er margbrotið verkefni og 

ekki er hægt að fara hér í öll atriði sem ég þurfti að leysa við þýðinguna. Ég ætla því aðeins að 

                                                 
25  Hér langar mig að þakka kærlega leikstjóranum Ragnari Bragasyni og fyrirtækinu Sagafilm fyrir leyfið. 
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ræða það sem mér finnst skipta mestu máli og nefna alltaf nokkur dæmi á báðum 

tungumálunum. 

 

2.3 Tungumál og stíll 

Í hverri þýðingu ætti þýðandi ekki aðeins að reyna að varðveita innihald frumtextans heldur 

líka stíl hans. Þetta gildir ekki síður um gerð skjátexta. Þess vegna skoðaði ég fyrst 

málnotkunina í myndinni. Flestar persónur í myndinni tala venjulegt tálmál, þó ekki allar. 

Orðafar Georgs, aðalpersónu kvikmyndarinnar, er nokkuð formlegt eða hátíðlegt og 

stundum svolítið gammaldags. Í þýðingunni reyndi ég þá að láta hann tala á svipaðan hátt, 

meðal annars með því að forðast of mikið talmál og nota ritmál í staðinn eða jafnvel hátíðlegri 

orðaforða. 

 

ÍS123 T106 

Sæl frú. Dobrý den, madam. 

  

ÍS139 T121 

Þangað til er ég tilbúinn að leggja Do té doby jsem samozřejmě připraven 

mitt af mörkum til samfélagsins. podílet se na chodu této domácnosti. 

  

ÍS926-927 T767 

Hvernig er það, gæti ég kannski Mohl bych si u vás později, 

þegar líða tekur á kvöldið. až doba trochu pokročí, 

fengið einhverstaðar objednat jedno pěkně vychlazené? 

„einn kaldann?“  

 

Mál Ólafs og útvarpsmannanna er hins vegar mjög óformlegt og í máli þeirra er mikið um 

slangur, ensk tökuorð og óvenjuleg orðasambönd. Að finna tékkneska samsvörun var ekki 

alltaf einfalt – þegar ég fann ekki slanguryrði sömu merkingar, vildi ég að minnsta kosti vega 

upp það annars staðar með því að nota óformlegt eða jafnvel óhefðbundið málfar. Marktækt 

dæmi um það eru aðallega ómálfræðilegar endingar.26 

                                                 
26  Alsiða er t.d. að nota endinguna -ej í staðinn fyrir -ý í nefnifalli eintölu eða -ýho í staðinn fyrir -ého í þolfalli 

eintölu hjá lýsingarorðum í karlkyni í óformlegu máli. Líka má sleppa beygingarendingunni –e hjá 

sagnorðum í fyrstu persónu fleirtölu nútíðar. 
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ÍS179-180 T149 

hækkandi hitastig hefur engin Teplota stoupá, ale my jsme pořád cool. 

áhrif á okkur tvo ískalda27 hérna, A budem tu s vámi až do deseti večer. 

svellkaldir með ykkur til tíu í kvöld.  

  

ÍS329-331 T273-275 

Við getum ekkert borgað þér fyrr Nemůžem ti sice platit, 

en það er búið að redda sponsi28 dokud neseženem sponzory, 

en það er samt fullt af krókódílum,29 ale čeká tě plno jinejch výhod 

miðar í bíó, fríar pizzur  jako lístky do kina, pizza, 

kaldur á krana og svoleiðis. točený pivo a tak. 

  

ÍS524 T439 

Ekkert pólitískt kjaftæði, bara Žádný politický kecy, jen kočky 

guggur,30 og ískaldur á kantinum. a chlast. 

  

ÍS918 T759 

Krúið31 bara mætt á svæðið! Banda z práce dorazila. 

 

Í tengslum við stíl má ekki gleyma andstæðunni á milli þérunar og þúunar sem er áberandi í 

tékknesku en er næstum því ekki til í nútímaíslensku þar sem ávarpað er í annarri persónu 

eintölu í flestum tilvikum. Í tékknesku þarf hinsvegar að velja form annarrar persónu eintölu 

eða fleirtölu eftir því hversu formlegar aðstæðurnar eru og hversu náið sambandið á milli 

manna er.32 Í kvikmyndinni yfirgnæfðu óformleg samskipti svo að hægt var að halda þúuninni 

en á nokkrum stöðum var nauðsynlegt að nota þérun (t.d. þegar talað er við Bjarnfreði í 

skólanum, þegar Georg sækir um vinnu eða talar við eiginkonu Daníels). 

 

ÍS295 T246 

Þú ert nú hæfur til að Máte kvalifikaci k výuce 

kenna fleiri greinar, více než jednoho oboru. 

  

                                                 
27  Þetta orð vísar líklega til kalds, svalandi bjórs en ég ákvað að nota enska slettu cool sem þýðir bæði „kaldur“ 

og „rólegur“ og „óuppnæmur“ á báðum tungumálunum og passar því vel í samhengi. 
28  Að finna eða útvega styrktarmenn. 
29  Orðaleikur: krókóðíll er orð fyrir skriðdýr en hér er það að mínu mati samsett orð. Díll kemur örugglega úr 

enska orðinu deal (í. samningur, samkomulag), krókó merkir eitthvað sem er ekki þráðbeint heldur hlykkjótt 

– krókódíll er þá samkomulag sem er frekar vafasamt og maður getur ekki treyst því. 
30  Slangurorð fyrir „stelpur“. 
31  Þetta orð kemur úr enska orðinu crew (í. starfshópur). 
32  Til dæmis er staðall á milli vina ty (í. þú), á meðan börn ávarpa fullorðna sem eru ekki í fjölskyldu þeirra með 

vy (í. þér). Þérun er einnig notuð til að sýna virðingu á milli fullorðna. 
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ÍS388 T320 

Já einmitt, það var hitt atriðið Vlastně jsem si s vámi chtěl promluvit 

sem mig langaði að ræða við þig. ještě o něčem. 

 

2.4 Marktextinn styttur 

Eins og sagt var áður, er meginreglan við gerð skjátexta sú að þýðandi reynir að hafa 

boðskiptin eins stutt og hnitmiðuð og hægt er. Það er vegna þess að mest geta verið 40 tákn í 

einni línu og tvær línur á skjánum á sama tíma. Til að stytta marktextann notaði ég tvær 

þýðingaraðferðir sem nefndar voru í kafla 1.4, styttingu og úrfellingu. 

Í gegnum úrfellingu má stytta marktextann til muna. Sleppt var venjulega einkennum 

munnlega samskipta eins og hikorðum, andvörpum (áhorfendur ættu þó að sjá hver er að tala 

við hvern) eða öðrum fylliorðum með neinu upplýsingagildi í tilteknu samhengi: 

 

ÍS23 T22 

Bíddu, ég er hérna með Mám tu dopis 

undirskrifað bréf frá þér Georg? s vaším podpisem, Georgu. 

  

ÍS184 T153 

hvað segirðu, eruð þið að sendlast To vám dali lítačku 

í strætó með græna kortinu? a rozvážíte jídlo busem? 

  

ÍS674 T570 

Svaraðu bara spurningunni Bjarnfreður! Odpověz mi na otázku! 

 

Erfiðast við skjátextagerð er líklega að stytta marktextann svo að engar upplýsingar úr 

frumtextanum týndist. Í minni þýðingu var stundum einfaldlega ekki hægt að varðveita allt, 

sérstaklega þegar Ólafur talar í útvarpinu. Þá þurfti ég að ákveða hvaða upplýsingar væru ekki 

svo mikilvægar og sleppti þeim. Oft var þó mögulegt að fella upplýsingar úr fleiri setningum 

saman í eina setningu án þess að tapa neinum mikilvægum upplýsingum. Þetta má sjá á 

eftirfarandi dæmunum: marktextinn er miklu styttri í samanburði við frumtextann en samt 

heldur hann flestu af því sem segist. 

 

ÍS520-521 T437 

Já Forsetinn þakkar Friðriki Prezident děkuje Fridrikovi 

kærlega fyrir innlitið. za fajn návštěvu. Další hosti za chvíli. 

Það er ánægjulegt að fá hann  

hingað. Það eru fleiri á leiðinni,  
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ÍS761-762 T642 

Eigum við ekki að gera allt brjálað, og Ale co třeba zkusit na tu naši akci 

Athuga přitáhnout nějaký kočky? 

hvort við náum ekki að trekkja  

inn einhverjar skinkur á ballið.  

 

Til eru fleiri leiðir til að stytta textann í skjátextum. Ein þeirra er að skrifa tölur með 

tölustöfum eða nota skammstafanir sem eru almennt skiljanlegar áhorfendum í 

markmenningu: 

 

ÍS4 T4 

Þrjátíu og sex! Þrjátíu og sjö! 36, 37, 38, 39, 

Þrjátíu og átta! Þrjátíu og níu!  

  

ÍS228 T191 

Í síðustu viku staðfesti Hæstiréttur Minulý týden navíc 

hinsvegar 14 mánaða dóm33 Nejvyšší soud potvrdil 14měsíční trest 

  

ÍS479 T403 

Öh… háls nef og eyrna. Na ORL.34 

 

Einnig mátti stytta lengri, flóknari sagnliði og nota bara eina sögn eða aðeins auðveldara form 

sagnar en líka breyta óbeinum spurningum í beinar: 

 

ÍS220 T184 

Öh já. Heldurðu að þú gætir Jo, nemohl bys mě založit?35 

dekkað karlinn um smá pening?  

  

ÍS603-604 T501 

Þannig að það mætti segja Takže se dá říct, 

að byltingin hafi hafist že revoluce začala ve vašem obýváku?36 

í stofunni hjá þér?  

  

ÍS1003 T834 

Mig langar að þakka ykkur Děkuji vám všem, že jste přišli.37 

kærlega fyrir að koma.  

                                                 
33  Hér í íslensku skjátextunum stendur líka tölustafur en í töluðum máli í kvikmyndinni heyrist að sjálfsögðu 

„fjórtán mánaða dóm“. 
34  Þessi skammstöfun kemur úr gríska orðinu ωτορρινολαρυγγολογία (e. otorhinolaryngology) og er venjulega 

notuð í tékknesku.  
35  Orðrétta þýðingin væri: „Myslíš, že bys mě mohl založit?“ 
36  Orðrétta þýðingin væri: „Takže by se dalo říct […]“. 
37  Orðrétta þýðingin væri: „Chtěl bych vám všem poděkovat, že jste přišli.“ 
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Annar styttingarmöguleiki sem ég notaði var að nota stundum það sem kalla má yfirheiti í 

stað undirheita. Gott dæmi er þegar mamma þín og pabbi, þ.e. tvoje máma a táta, urðu að vaši 

sem er frekar óformlegt orð fyrir rodiče (í. foreldrar): 

 

ÍS54-55 T48 

Heldurðu að mamma þín Třeba by nám pak vaši 

og pabbi væru til í að mohli zaplatit dovolenou v cizině. 

kaupa handa okkur  

ferð til útlanda?  

 

Samhengi kvikmyndarinnar veitti oft upplýsingar sem ekki þurfti að miðla í skjátextum; þess 

vegna gat ég sleppt þeim eða notað fornöfn og atviksorð í staðinn. 

 

ÍS119-120 T102-103 

Segðu honum að ef ég sé hann Řekni mu, 

nálægt heimili mínu aftur, že jestli ho tu38 ještě někdy uvidím, 

þá hringi ég á lögregluna. zavolám policii. 

  

ÍS395 T327 

Þeir verða brjálaðir ef þeir Zešílí, jestli je nedostanou zpátky. 

fá ekki dótið sitt aftur.  

                                                 
38  Orðið tu merkir einfaldlega „hér“. 
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2.5 Menningarbundin atriði 

Eins og rætt var í fyrsta kafla er þýðing menningarbundinna atriða líklega það erfiðasta sem 

þýðandi fæst við. Í þýðingu á Bjarnfreðarsyni þurfti ég að leysa nokkur vandamál af þessum 

toga. Núna ætla ég að nefna nokkuð þeirra. 

 

2.5.1 Mannanöfn 

Strax í byrjun velti ég því fyrir mér hvernig ætti að fara með íslensku mannanöfnin í 

þýðingunni. Fyrsta ákvörðunin sem ég tók var að nota ekki séríslensk tákn eins og þ, ð eða æ 

enda eru þau ekki til í tékknesku. Þau hefðu líka getið valdið erfiðleikum við sýningu: aðeins 

sum forrit geta lesið þá stafi. Ég skipti á þeim fyrir venjulega tékkneska stafi th, d og ae. Þá 

urðu Bjarnfreður → Bjarnfredur, Hjörðís39 → Hjördís og Sævarsson → Saevarsson. Táknin 

á, é, í, ó, ú eru hins vegar þekkt og notað í tékknesku en þrátt fyrir að framburður þeirra sé 

ekki sá sami og í íslensku40 varðveitti ég þau í eiginnöfnunum í þýðingunni að mestu leyti.41 

Þessi aðferð myndi samt kallast varðveisla og er þá farið eftir flokkun Jans Pedersens 

(sbr. kafla 1.5). 

Bæði íslenska og tékkneska eru beygingarmál.42 Þá kemur óhjákvæmilega upp 

spurningin um hvort og hvernig á að beygja íslensk mannanöfn í tékkneska textanum ef þess 

er þörf – hvort ætti að nota nefnifallsform eða einungis stofn nafns og bæta fallendingum við 

hann. Í grein sinni um notkun íslenskra nafna í þýðingum yfir á tékknesku skoðaði Marie 

Novotná nokkur íslensk bókmenntaverk þýdd af íslensku yfir á tékknesku og komst að 

niðurstöðu að ekki mætti sjá „neinu viðleitni til þess að samræma meðferð sérnafna“ en 

þýðendur slepptu oft nefnifallsendingum -ur karlkynsnafna í aukaföllum en halda þeim í 

nefnifalli (2016:127‒129). Eftir vandlega umhugsun ákvað ég að beita sömu aðferð. Önnur 

íslensk nöfn sem komu fyrir beygði ég í samræmi við tékkneska beygingarkerfið. 

  

ÍS238-240 T200-201 

Fréttastofa Stöðvar tvö Reportéři Kanálu 2 

Náði tali af lykilvitni í málinu mluvili s klíčovým svědkem, 

Ólafi Ragnari Hannessyni Ólafem Ragnarem Hannessonem, 

sem var einn af fjórum jedním ze čtyř zaměstnanců hotelu. 

starfsmönnum hótelsins.  

  

                                                 
39  Mér var bent á það að nafnið Hjörðís er ekki til í íslensku, rétta formið er „Hjördís“. Það er sennilega bara 

villa í handritinu. 
40  Til dæmis er táknið á borið fram eins og [au] í íslensku á meðan í tékknesku er það [a:]. 
41  Þó ekki nafnið Daníel af því að nafnið Daniel er til í tékknesku og myndi líta skrýtið út með broddi. 
42  Í íslensku eru þó aðeins fjögur föll á meðan í tékknesku eru þau sjö. 
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ÍS959 T796 

Einn ískaldan fyrir Jedno vychlazený 

Ásgeir Kolbeins. pro pařmena Ásgeira. 

  

ÍS986-987 T820 

Þetta er atriði Čeká vás číslo z cirkusu Ylfy a Guffiho! 

frá sirkús Ylfu og Guffa smart.  

 

Í tengslum við mannanöfnin reyndist þó erfiðara að þýða nokkuð fyndið atriði þegar 

Georgi er tilkynnt að honum verði sleppt úr fangelsinu. Georg er sonur Bjarnfreðar 

sem ól hann upp ein af því að pabbi Georgs er amerískur hermaður og þau fengu ekki 

vera saman. Eftir íslenskri hefð fær Georg þá hið óvenjulega eftirnafn 

„Bjarnfreðarson“ eftir mömmu sinni. En þegar hann ræðir reynslulausnina, stendur 

„Bjarnfreðsson“ í bréfinu. Samkvæmt þessu heitir pabbi hans Bjarnfreður. Þannig er 

það ljóst að það var ekki hann sem skrifaði beiðnina heldur einhver fanganna eða 

vaktmannanna. Tékkneskir áhorfendur myndu ekki skilja ef ég varðveitti nafnið eins 

og það er. Fyrst reyndi ég að finna eitthvað svipað með kvenlegu nafni sem yrði 

karlkyns en mér tókst það ekki. Því ákvað ég að varðveita að minnsta kosti húmorinn 

og breytti nafninu í „Bjarnfreddieson“. Það hljómar frekar háðslega eða eins og 

eitthvert auknefni Georgs sem mennirnir í fangelsinu bjuggu til og sem um leið vísar 

til amerískrar menningu. 

 

ÍS25 T24 

“Bjarnfreðsson“ Ég myndi „Bjarnfreddieson“? 

aldrei skrifa Bjarn-freðs-son. Tak bych se v životě nepodepsal. 

 

Þá er komið að nafninu Ólafur Ragnar. Allir Íslendingar kannast náttúrulega við nafn 

forseta Íslands, Ólaf Ragnar Grímsson. Í kvikmyndinni er þetta notað á fyndinn hátt: 

Ólafur Ragnar (Hannesson) er nefndur Forsetinn. Hjá tékkneskum áhorfendum er 

þekking af þessu tagi kannski ekki svo sjálfgefin en samt vildi ég ekki vanmeta 

kunnáttu þeirra á evrópskum stjórnmálum og vonast til að tilvísunin verði skiljanleg. 

 

ÍS317-319 T263-264 

Ólafur Ragnar? Ólafur Ragnar? 

Já? No? 

Bara forsetinn Dovolal jsem se panu prezidentovi? 

sjálfur í símanum?  
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2.5.2 Aðrar séríslenskar staðreyndir 

Í kvikmyndinni kemur fram fjöldi staðreynda úr íslenskri menningu. Þær eru að mestu 

leyti framandi tékkneskum áhorfendum og hefðu því orðið óskiljanlegir í tékknesku 

skjátextunum ef ég hefði varðveitt þær í upprunalega formi þeirra. Því var ekki hægt 

að beita aðferðinni sem samkvæmt Pedersen heitir varðveisla (sbr. kafla 1.5). 

Í þýðingunni valdi ég oftast alhæfingu (sbr. kafla 1.5) þegar farið var með 

vísanir til íslenskrar menningar. Það merkir að nota almennara orð í staðinn fyrir 

erlent sérnafn. Þannig urðu til dæmis Litla hraun43 → vězení (í. fangelsi), Thule → 

pivo (í. bjór), Kleppur → blázinec (í. geðveikrahæli), Mæðrastyrknefnd → charita 

(í. góðgerðastofnun) og fleira. Ég geri mér grein fyrir því að upplýsingar um íslenska 

menningu týnast í tékknesku skjátextunum en á sama tíma var fyrst og fremst 

nauðsynlegt að tryggja skilning tékkneskra áhorfenda. Og nú verður að hafa í huga að 

plássið og tíminn á skjánum eru takmörkuð við skjátextagerð, öfugt við 

bókmenntaþýðingar. 

 

ÍS621-622 T514-515 

Ég held að það væri Pro všechny bude asi nejlepší, 

öllum fyrir bestu að ég… když se pokusím dostat 

reyndi einhvernvegin að zpátky do vězení. 

koma mér aftur á Litla hraun.  

 

Annað dæmi um alhæfingu er þýðing tilvísunar til Fjallkonunnar. Í huga Íslendinga er 

Fjallkonan tákn landsins, konan sem kemur fram í þjóðbúningi á þjóðhátíðardeginum 

og flytur ljóð. Í kvikmyndinni er þó orðið fjallkona frekar notað sem myndhverfing 

fyrir Bjarnfreði, hina íslenska konu. Orðið er nefnt í samhengi við hegðun amerískra 

hermanna á Íslandi og orðaskiptin vísa til atburða sem urðu á undan fæðingu Georgs. 

Þess vegna þýddi ég orðið fjallkona sem islandská žena (í. íslensk kona) og gerði 

vísun til Bjarnfreðar skýrari með því að bæta við eignarfornafninu naše (í. okkar). 

 

ÍS465 T391 

Hverjir voru það sem svívirtu Kdo zostudil 

íslensku fjallkonuna? naši islandskou ženu? 

 

                                                 
43  Orðið er skrifað á þennan hátt í handritinu. Eðlilegur ritháttur væri „Litla-Hraun“. 
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Í fáeinum tilvikum kaus ég heldur framandgervingu (sbr. 1.5). Þá notaði ég aðferðina 

tilgreining, þ.e.a.s. að ég varðveitti erlenda heitið en við hliðina á því setti ég 

útskýrandi samnafn. Það gerði svo að fyrirbærin, sem eru algerlega sjálfgefin 

fyrir Íslendinga, yrðu auðskilin fyrir tékkneska áhorfendur. Þannig urðu 

Kjarvalsstaðir → galerie (í. listasafn) Kjarvalsstadir eða Borgarnes → město (í. bær) 

Borgarnes.  

 

ÍS894 T739 

Öh… mótel Venus V motelu Venus, 

…rétt hjá Borgarnesi. hned u města Borgarnes. 

  

ÍS1014-1015 T844-845 

Og á morgun er útskriftar- A zítra představím 

verkefnið mitt… svou absolventskou práci 

til sýnis á Kjarvalsstöðum. v galerii Kjarvalsstadir. 

 

Í frumtextanum eru ýmis önnur atriði sem þarfnast útskýringar. Ég ætla að nefna hér 

eitt þeirra: græna kortið. Þetta er fyrirframgreitt kort sem heimilar manni að ferðast 

með strætó í einn mánuð.44 Í Tékklandi er til svipað kort en þá kemur litur hvergi við 

sögu. Formlega heitir kortið měsíční jízdenka (í. mánaðarfarmiði) en fleiri óformleg 

heiti eru notuð í tékknesku eins og tramvajenka, lítačka, šalinkarta nebo legitka. Í 

stofni orðanna tramvajenka og šalinkarta er orðið fyrir sporvagn (t. tramvaj eða 

šalina) en legitka passar ekki vel í orðalag útvarpsmannanna af því að orðið hljómar 

nokkuð gammaldags. Lítačka er aftur á móti nútímalegt slangurorð en merkingin 

hans45 passar mjög vel í samhengi þrátt fyrir að orðið sé að nokkru leyti staðbundið. 

Hér eiga þá við skipti, þ.e. þýðingaraðferð þegar skipt er á orði á erlendri staðreynd 

fyrir orð á svipaðri innlendri staðreynd. 

 

ÍS184 T153 

hvað segirðu, eruð þið að sendlast To vám dali lítačku 

í strætó með græna kortinu? a rozvážíte jídlo busem? 

 

Aðeins einu sinni ákvað ég að sleppa algerlega menningarlegri tilvísun af því að hún 

skipti ekki miklu máli fyrir söguþráðinn. Það var vísað til ákveðins hverfis í 

                                                 
44 Strætó 2016 
45 Lítat merkir hér að hreyfa sig hratt frá einum stað til annars. 
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Reykjavík, til Stakkahlíðar sem tilheyrir Hlíðunum. Þessi upplýsing er alls ekki 

mikilvæg fyrir tékkneska áhorfendur en hún hefði þarfnast vanglegrar útskýringar 

hefði hún verið þýdd. Það var ekki pláss fyrir slíkt í skjátextunum og því valdi ég 

úrfellingu. 

 

ÍS146 T126 

Getum við gert þetta seinna? Ég á Nevyřešíme to pozdějc? 

að fara með mat upp í Stakkahlíð? Musím doručit objednávku. 

 

2.6 Að verkinu loknu 

Auðvitað væri hægt að halda þessari greinargerð áfram af því að Bjarnfreðarson er 

full af tilvísunum og fyndnum atriðum og oftar en ekki braut ég heilann um bestu 

mögulegu þýðingu þeirra. En eins og í skjátextum er plássið í BA-ritgerðinni 

takmarkað og hér lýkur henni. 

Í þessum kafla var reynt að lýsa gerð tékkneska skjátexta fyrir íslensku 

kvikmyndina Bjarnfreðarson. Við skjátextagerð var farið eftir reglum eða 

leiðbeiningunum, kynntum í fyrsta kafla ritgerðarinnar, meðal annars um fjöldi lína 

og fjöldi tákna í þeim, uppbyggingu þeirra, um umbreytingu talaðs máls yfir í það 

skriflega, um yfirfærslu menningarbundinna atriða eða húmors. Allt er þetta í þeim 

tilgangi að tékkneskir áhorfendur skilji kvikmyndina en á sama tíma fái innsýn í 

íslenska menningu. 

Hvernig þetta tókst má dæma sjálfur með því að horfa á kvikmyndina með 

tékknesku skjátextunum á geisladiskinum sem fylgir ritgerðinni. 
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3. LOKAORÐ 

 

Að þýða kvikmyndir í gegnum skjátexta er margbrotið verkefni sem er að nokkru 

leyti erfiðara en „eðlilegar“ bókmenntaþýðingar, sérstaklega vegna pláss- og 

tímatakmarkanna sem tengjast þýðingum margmiðlunartexta. Kosturinn við að þýða 

kvikmyndir felst hins vegar í því að sjónræni þátturinn er oft upplýsandi;  hann er því 

oft hjálplegur þýðandanum í vafamálum. 

Í ritgerð þessari voru kynntar helstu leiðbeiningar og aðferðir við skjátextagerð 

en þá þekkingu notaði ég síðan í minni þýðingu á gamanmyndinni Bjarnfreðarson. 

Upp komu mörg vandamál sem ég þurfti að leysa en vegna takmarkaðs umfangs 

ritgerðarinnar var aðeins fjallað um nokkur þeirra. 

Hér legg ég fram tékknesku skjátextana sem eru að mínu mati tryggir 

frumtextanum en samtímis hljóma eins og tékkneskur texti. Og – sem er mikilvægast 

– heimila tékkneskum áhorfendum að njóta kvikmyndarinnar og kynna sér brot úr 

íslenskri menningu. 
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ÞÝÐING Á BJARNFREÐARSYNI 

 

 ÍSLENSKA – frumtexti  TÉKKNESKA – marktexti 

ÍS1 Hvar er dóttir mín? T1 Kde je má dcera? 

ÍS2 Hvar er Bjarnfreður? T2 Kde je Bjarnfredur? 

ÍS3 Þetta er strákur. T3 Je to kluk. 

ÍS4 Þrjátíu og sex! Þrjátíu og sjö! 

Þrjátíu og átta! Þrjátíu og níu. 

T4 36, 37, 38, 39, 

ÍS5 40...41...42..43...44.. 

Og halda takti!!! 45...46... 

T5 40, 41, 42, 43, 44. 

T6 Hezky do rytmu! 

45, 46, 

ÍS6 Fjörutíuogsjö... fjörutíuogátta... 

fjörutíuogníu... og fimmtíu. 

T7 47, 48, 49 a... 50. 

ÍS7 Þið eruð eins og 

hreyfihömluð leikskólabörn! 

T8 Vypadáte u toho 

jako postižení předškoláci! 

ÍS8 Er ykkur alveg gjörsamlega 

fyrirmunað að hoppa í takt? 

T9 To je to tak těžké 

poskakovat do rytmu? 

ÍS9 Við byrjum aftur. T10 -Tak znovu! 

-Vlastně už musím být v prádelně. ÍS10 Ég á eiginlega að vera 

mættur í þvottahúsið, sko. 

ÍS11 Þú ferð ekki fet fyrr 

en þú hefur náð þessu. 

T11 -Ani se nehneš, dokud ti to nepůjde. 

-Máme na práci i jiný věci. 

 ÍS12 Við höfum annað að gera. 

ÍS13 Þú tekur þátt eins og allir 

aðrir, þú ert hluti hér af heild. 

T12 Budeš dělat to, co ostatní. 

Tady táhnete všichni za jeden provaz. 

ÍS14 Ég nenni þessu ekki! T13 Ale já už nechci. 

ÍS15 Og ég nenni ekki að hlusta á neitt 

múður. Við byrjum aftur frá byrjun. 

T14 A já zase nechci poslouchat 

to vaše kňourání. 

T15 Začneme hezky od začátku. 

ÍS16 Einn, tveir, þrír. Og 

Gaman...saman! fjórir og fimm! 

T16 Raz a dva a tři! 

 

T17 A teď pěkně všichni! 

Čtyři a pět! 

ÍS17 Þið haldið áfram! T18 Pokračujte! 

ÍS18 Góðan daginn Hjördís. T19 -Dobré ráno, Hjördís. 

-Dobré ráno! Mám skvělé zprávy! ÍS19 Já, sæll. 

Ég er með gleðitíðindi! 

ÍS20 Nú? T20 -Vážně? 

-Vyhověli vaší žádosti o propuštění. ÍS21 Umsókn þín um reynslulausn 

hefur verið samþykkt. 

ÍS22 Reynslulausn? Ég kannast nú ekki 

við að hafa sótt um neitt slíkt? 

T21 O propuštění? Nevzpomínám si, 

že bych kdy o něco takového žádal. 

ÍS23 Bíddu, ég er hérna með 

undirskrifað bréf frá þér Georg? 

T22 Mám tu dopis 

s vaším podpisem, Georgu. 

ÍS24 Þetta er ekki einu sinni mín skrift! T23 Vždyť to není moje písmo! 

ÍS25 "Bjarnfreðsson" Ég myndi 

aldrei skrifa Bjarn-freðs-son. 

T24 "Bjarnfreddieson"? 

Tak bych se v životě nepodepsal. 

ÍS26 Ef þetta er ekki þín undirskrift, 

hvers undirskrift er það þá? 

T25 Jestli to není váš podpis, 

tak čí tedy? 

ÍS27 Og öll þessi meðmæli frá 

vörðunum...ég hélt að... 

T26 A co všechna ta doporučení od dozorců? 

Myslela jsem, že... 

ÍS28 Ég get ekki farið héðan. 

Það yrði reiðarslag fyrir alla 

T27 Já odsud ale nemůžu! 

T28 Všechny by hluboce zasáhlo, 

kdybych odešel. ÍS29 heimilismenn hér 

ef mín nyti ekki við... 

ÍS30 allt það góða starf sem ég hef 

verið að byggja upp hérna... 

T29 Vezměte si, 

o co vše jsem se tu zasloužil! 

ÍS31 eins og klassísku sönglagakvöldin, T30 Třeba večery 



 

og nú erum við að undirbúa se zpěvem klasických písní! 

ÍS32 opnun fyrsta reyklausa 

heilsugangsins á Norðurlöndum. 

T31 Navíc teď chceme zprovoznit 

první nekuřácký vězeňský blok na Severu. 

ÍS33 Já, allir hafa tekið eftir þínum 

störfum. En þetta er frágengið. 

T32 Vašich zásluh jsme si samozřejmě vědomi. 

Ale bohužel. 

ÍS34 En allt sem ég hef gert af mér! 

Flóttatilraunin!!! 

T33 A co všechny ty přitěžující okolnosti? 

T34  Co můj pokus o útěk? 

Něco mi ten trest musí prodloužit! ÍS35 Eitthvað hlýtur hún 

að lengja dóminn. 

ÍS36 Og bruninn! 

Uppþotin síðasta sumar! 

T35 Co ten požár! 

Nebo výtržnosti loni v létě? 

 

ÍS37 Þau voru algerlega á mína ábyrgð. T36 Za tím vším jsem byl já! 

ÍS38 Ég er bara búinn að vera 

hérna í fimm ár af tíu. 

T37 Odseděl jsem si jen pět let z deseti! 

Zbývá mi minimálně dalších pět. Pět! 

ÍS39 Ég á eftir að vera hérna í fimm 

ár að minnsta kosti. Fimm! 

ÍS40 Því miður Georg, 

en svona er staðan. 

T38 Je mi líto, Georgu, 

ale tak to prostě je. 

ÍS41 Ég á hann! 

Ég á hann! 

T39 Je můj! 

Můj je! 

ÍS42 Þetta er örugglega 

erfiðasta próf á Íslandi. 

T40 Tohle je určitě ta nejtěžší zkouška, 

co existuje. 

ÍS43 Hvað? T41 -Co? 

-Přece řidičák. -Aha. ÍS44 Bílprófið! 

ÍS45 Já...einmitt... 

ÍS46 Aftur? Er þetta ekki í sjötta sinn? T42 Počkej, už zas? 

To už je po šesté, ne? 

ÍS47 Sjöunda! Þeir eru alltaf 

að breyta prófinu! 

T43 Po sedmé. 

Vždycky změní zadání! 

ÍS48 Hvað eruði með strákar? 

Action Man. 

T44 Co to máte, kluci? 

Action Man! 

ÍS49 Eigum við að ræða það eitthvað? 

-Viltu koma að leika? 

T45 -Pojď si s námi hrát! 

-Ne, strejda Óli se musí nasnídat. 

ÍS50 Nei Óli frændi þarf 

að fá sér morgunmat. 

ÍS51 Heyrðu. Þegar þú ert búinn 

að taka læknisprófið 

T46 Poslyš... Až uděláš státnice 

a bude z tebe opravdový doktor... 

ÍS52 og ert orðinn alvöru læknir... 

ÍS53 -Ólafur! Ekki... helltu þessu í glas T47 Ólafe! 

Koukej si vzít skleničku. 

ÍS54 Heldurðu að mamma þín 

og pabbi væru til í að 

T48 ...třeba by nám pak vaši 

mohli zaplatit dovolenou v cizině. 

ÍS55 kaupa handa okkur 

ferð til útlanda? 

ÍS56 Ferð til útlanda? T49 Dovolenou v cizině? 

Ne, o nic takového je prosit nebudu. ÍS57 Nei, ég vil ekki biðja 

þau um neitt svoleiðis. 

ÍS58 En þau eiga fullt af pening. T50 Vždyť se topí v penězích! 

ÍS59 Þau eru búin að borga 

undir okkur hús og bíl. 

T51 Zaplatili za nás dům a auto. 

Už tak jim toho dost dlužíme. 

ÍS60 Við skuldum þeim alveg nóg. 

  T52 Tak jo, kluci. 

ÍS61 Þarf ég að sækja ykkur á eftir? T53 -Mám vás pak vyzvednout? 

-Ne, mám dnes autoškolu. 

ÍS62 Nei, ég fer í ökutíma. T54 -Tak čau. 

-Ahoj. Jdeme, kluci. ÍS63 Einmitt. 

ÍS64 Bæ. 

Bæ! Komið strákar! 



 

ÍS65 Hæ! T55 -Ahoj! 

-Ahoj. 

ÍS66 Er fundurinn búinn? T56 -Už je po poradě? 

-Jo, tady máš agendu. -Dík. ÍS67 -Já. Hérna er plan fyrir þig. 

ÍS68 Takk. 

  T57 Ahoj. 

  T58 SOCIALISMUS A KULTURA 

ÍS69 Þetta er Bjarnfreður Geirsdóttir. T59 Dovolali jste se 

k Bjarnfredur Geirsdóttir. 

ÍS70 Skildu eftir skilaboð eftir hljóðmerkið. T60 Po zaznění signálu zanechte vzkaz. 

ÍS71 Ég skil að það komi 

tímapunktar af andleysi, 

T61 Chápu, že inspirace občas nepřichází, 

ÍS72 en nú eru örfáar vikur 

í útskrift og þú verður 

T62 ale do konce už ti zbývá jen pár týdnů, 

a musíš přijít s něčím novým. 

ÍS73 að fara sýna 

einhverjar nýjar víddir. 

ÍS74 Já...ég þarf smá tíma 

til að finna út úr þessu. 

T63 Já... Potřebuju na to 

jen trochu víc času. 

ÍS75 Þetta er allt í hausnum á mér T64 Všechno už to mám v hlavě, 

jen to nedokážu popsat. ÍS76 en ég á soldið erfitt 

með að koma þessu í orð. 

ÍS77 Þú átt ekki að koma þessu í orð. 

Þú átt að koma þessu í verk. 

T65 Nemusíš to popisovat. 

Stačí, když to vytvoříš. Něco od srdce. 

ÍS78 Eitthvað frá hjartanu. Þú hefur 

úr ótalmörgum miðlum að spila. 

T66 Máš tolik možností, jak to udělat. 

Výtvarné umění není jen malba. 

ÍS79 Myndlist er ekki bara málverk. 

ÍS80 Já...einmitt. T67 Ne, jasně. 

Jistěže není. 

ÍS81 Halló? 

Sæll Daníel. Þetta er Georg... 

T68 -Haló? 

-Ahoj, Danieli. Tady Georg. 

ÍS82 Ég dreg ekki dul á að ég kveð 

þetta litla samfélag með söknuði 

T69 Neskrývám, že se s tímto místem 

loučím s obrovskou lítostí, 

ÍS83 Og ég er þakklátur fyrir þann... T70 a jsem nesmírně vděčný za čas... 

ÍS84 Jæja, eigum við ekki að drífa okkur? T71 -Nepůjdeme? 

-Ano... jistě. ÍS85 Já...einmitt. 

ÍS86 Ísland úr Nató, herinn burt! 

Ísland úr Nató, herinn burt! 

T72 Nechceme NATO, 

pryč s armádou! 

ÍS87 Mamma? 

Bjarnfreður. 

T73 -Mami? 

-Jsem Bjarnfredur. 

ÍS88 Bjarnfreður, mig langar að fara heim? T74 -Bjarnfredur, já chci domů. 

-Vydrž. ÍS89 Seinna. Fyrst þurfum við 

að reka auðvaldssinnana í burtu. T75 Nejdřív odsud musíme vyhnat 

ty kapitalisty. 

ÍS90 ÍSLAND ÚR NATÓ, HERINN BURT!!! 

ÍSLAND ÚR NATÓ, HERINN BURT!!! 

T76 Nechceme NATO, 

pryč s armádou! 

ÍS91 Ég heiti Einar og ég ætla að vera 

þjónn þegar ég er orðinn stór 

T77 Jmenuju se Einar 

a chci být číšník. 

ÍS92 Ég heiti Harpa 

og ætla að verða lögga. 

T78 Jmenuju se Harpa 

a až vyrostu, chci být policajtka. 

ÍS93 Ég ætla að verða kennari T79 Chci být učitelka. 

ÍS94 Búðarmaður T80 -Já chci mít obchod. 

-A čím chceš být ty, až vyrosteš? ÍS95 Hvað ætlar þú að verða 

þegar þú verður stór? 

ÍS96 Kabboji og fara til ameríku. T81 Chci být kovboj a jet do Ameriky. 

ÍS97 Ég hef sagt öllum að þig langaði 

til að verða mikill leiðtogi? 

T82 Tak já jsem všem řekla, 

že chceš být významný vůdce, 

ÍS98 En núna viltu reka beljur í Ameríku? T83 a ty chceš zatím 

v Americe honit krávy? 



 

ÍS99 Þú hefur gert mig að lygara. T84 Udělal jsi ze mě lhářku! 

ÍS100 Fórstu með blómin 

á leiðið hennar Guðbjargar? 

T85 Dal jsi Gudbjörg na hrob ty kytky? 

ÍS101 Já, ég gerði það. T86 Jo, dal. 

ÍS102 Er eitthvað að frétta af Ólafi? T87 Víš něco o Ólafovi? 

ÍS103 Já...hann býr hjá mér. T88 -Jo... bydlí u mě. 

-Aha. ÍS104 Nú já? 

ÍS105 Hann var í einhverju 

veseni með húsnæði. 

T89 Měl nějaké trable s bydlením. 

ÍS106 Samur við sig... T90 Takže vše při starém. 

ÍS107 Nú líður nú að útskrift hjá þér? 

Doktor Daníel. 

T91 - Ty za chvíli končíš školu, viď? 

- Jo. 

T92 Doktor Daniel. 

ÍS108 Öh, já. T93 No... 

ÍS109 Sæl Bjarnfreður. 

Ég er útskrifaður...laus 

T94 Ahoj, Bjarnfredur. 

T95 -Pustili mě. Jsem volný. 

-Neměli tě pustit až za pět let? 

 
ÍS110 Þú átt ekki að losna út 

fyrr en eftir fimm ár? 

ÍS111 Ég hef greitt mína 

skuld við samfélagið. 

T96 -Svůj dluh společnosti jsem již splatil. 

-Co tady chce? 

ÍS112 Hvað er hann að vilja hér? 

-Ha? 

ÍS113 Segðu henni bara 

að þú hafir keyrt mig, 

T97 Řekni jí, že jsi mě sem přivezl, 

protože jsem tě o to požádal. 

ÍS114 vegna þess að ég bað þig um það. 

ÍS115 Ég get ekki tekið við honum. T98 Já ho k sobě vzít nemůžu. 

ÍS116 En þetta er lögheimili mitt 

- æskuheimili mitt! 

T99 Ale já tu mám trvalé bydliště! 

T100 -Vyrůstal jsem tu! 

-Nedovolím, abys tu zůstal. ÍS117 Ég gæti aldrei haft þig hér. 

Þú ert kvennamorðingi. T101 Zabil jsi ženu! 

ÍS118 Hvar á ég þá að sofa? T102 -Kde mám spát? 

-Řekni mu, ÍS119 Segðu honum að ef ég sé hann 

nálægt heimili mínu aftur, T103 že jestli ho tu ještě někdy uvidím, 

zavolám policii. ÍS120 þá hringi ég á lögregluna. 

ÍS121 Strákar ekki rífast. T104 Kluci, nezlobte. 

ÍS122 Gjörið svo vel. Borða fallega. T105 Tak, dobrou chuť. 

Hezky se najezte. 

ÍS123 Sæl frú. T106 Dobrý den, madam. 

ÍS124 Ég bauð honum að gista... T107 Já... nabídl jsem mu, 

že u nás může den nebo dva zůstat. ÍS125 í einn eða tvo daga 

...hann var að losna. T108 -Zrovna ho pustili. 

-Tady? -Jo. ÍS126 Hér? 

ÍS127 Já. Bara á meðan hann 

kemur undir sig fótunum. T109 Dokud se nepostaví 

na vlastní nohy. 

ÍS128 Nennirðu að tala saman smá? T110 Můžeme si promluvit? 

ÍS129 Komið þið sælir félagar... T111 Nazdar, hoši. 

ÍS130 Hvað er í gangi? Kom hann 

þér ekki í fangelsi? 

T112 O co tu jde? 

Nedostal tě snad do vězení? 

ÍS131 Já...en...þúveist T113 To jo... ale... 

ÍS132 Óli var líka með þér í fangelsi. T114 Óli byl s tebou taky ve vězení. 

ÍS133 Já... 

ÍS134 Þú getur ekki komið heim með 

alla sem þú varst með í fangelsi. 

T115 Nemůžeš si domů přivést všechny, 

co s tebou byli ve vězení. 

ÍS135 Nei... Þetta er bara í nokkra daga sko. T116 To ne... ale je to jen na pár dnů. 

ÍS136 En hann er svo skrýtinn. T117 Když on je tak divnej! 

ÍS137 Já, ég skil vel áhyggjur þínar, 

en þetta er einungis tímabundið. 

T118 Chápu vaše obavy, 

ale je to jen dočasně. 



 

ÍS138 Ég mun finna mér vinnu og annað 

húsnæði eins fljótt og auðið er. 

T119 Pokusím se najít si co nejdříve 

práci a jiné bydlení. 

ÍS139 Þangað til er ég tilbúinn að leggja 

mitt af mörkum til samfélagsins. 

T120 Do té doby jsem samozřejmě připraven 

podílet se na chodu této domácnosti. 

ÍS140 Til dæmis við eldamennsku eða þrif. T121 Například vařením nebo úklidem. 

ÍS141 Ég leit yfir eldhúsið og sá 

að þar er nú ýmissa úrbóta þörf. 

T122 Prohlédl jsem si vaši kuchyni 

a bude to chtít mírná vylepšení. 

  T123 BANGKOK PRINCESS 

RESTAURACE - ROZVOZ JÍDLA 

ÍS142 Ég veit að það má ekki 

reykja með matinn í bílnum, 

T124 Vím, že nesmím kouřit, když vezu jídlo, 

ale dneska jsem si ještě nezapálil. 

ÍS143 en ég var bara ekki búinn 

að reykja neitt í dag. 

ÍS144 Vinsamlegast sýna mér 

ökuskírteinið, takk. 

T125 -Řidičský průkaz, prosím. 

-Jasně. 

ÍS145 Öh...já. 

ÍS146 Getum við gert þetta seinna? Ég á 

að fara með mat upp í Stakkahlíð? 

T126 Nevyřešíme to pozdějc? 

Musím doručit objednávku. 

ÍS147 Það eru engar 

númeraplötur á bílnum? 

T127 To nemáte poznávací značky? 

ÍS148 Nei, þeim var stolið sko, 

ég skrifaði bara nýtt. 

T128 Někdo je ukradnul, 

tak jsem si napsal vlastní. 

ÍS149 Af hverju 

tilkynntirðu þetta ekki? 

T129 -Proč jste to nenahlásil? 

-To mě nenapadlo. 

ÍS150 Ég bara fattaði það ekki. 

ÍS151 Það er löngu búið að afskrá bílinn. T130 To auto je dávno 

odhlášené z evidence. ÍS152 Ha? 

ÍS153 Þessi bíll er úr umferð. T131 Nemůžete s ním jezdit. 

ÍS154 Nei. Það getur ekki verið, ég var 

bara á honum rétt áðan, sko. 

T132 To bude omyl. 

Vždyť jsem s ním teď jel! 

ÍS155 Það er búið að klippa af honum. T133 Je vyřazené z evidence. 

Na prohlídce už nebylo hezkých pár let. ÍS156 Hann hefur ekki verið 

skoðaður í mörg ár. 

ÍS157 Þetta er fyrirtækjabíll sko. T134 -Ale to je firemní auto. 

-To nehraje roli. Ani tak není přihlášené. ÍS158 Það skiptir engu máli, hann er 

alveg jafn óskráður fyrir því. 

ÍS159 Afhentu lyklana. T135 Odevzdejte nám klíčky. 

ÍS160 Virkar bara fyrsti og fimmti. T136 Funguje jen jednička a pětka. 

ÍS161 Þið getið ekki skutlað karlinum? T137 Nemohli byste mě tam hodit? 

ÍS162 Maturinn er dreginn af laununum 

mínum ef ég er seinn. 

T138 Když to doručím pozdě, 

strhnou mi to z platu. 

ÍS163 Það er loforð sko... T139 Máme takový pravidlo: 

jídlo do hodiny. ÍS164 klukkutímaloforðið. 

ÍS165 Rólegir, á ekki bara gasa mann? T140 Nechcete mě rovnou zplynovat? 

ÍS166 Ætlarðu með væni minn? T141 Jedeš s námi, synku? 

ÍS167 Effemm. T142 -Rádio FM? 

-Tady Óli. Dole je zamčeno. ÍS168 Hæ, Óli hér, það er 

læst hérna niðri. 

ÍS169 Óli? T143 -Óli? 

-Ólafur Ragnar, nesu vám objednávku. 

 
ÍS170 Ólafur, frá Bangkok princess. 

Ég er kominn með mat til ykkar. 

ÍS171 Já velkominn til byggða vinur, T144 Vítej v civilizaci! 

Měl jsi tu být asi tak před měsícem. ÍS172 þú áttir að vera hérna fyrir mánuði síðan... 

ÍS173 Já, ég þurfti skipta 

fimm sinnum um strætó. 

T145 Musel jsem pětkrát přestupovat. 

 

ÍS174 Ertu að sendlast í strætó? T146 -To rozvážíte objednávky autobusem? 

-Jo. ÍS175 Öh...já... 

ÍS176 Það hlaut að vera! T147 -Tak to jo! Rozváží autobusem! 



 

Gaurinn er að sendlast í strætó! -Neprobereme ještě to rychlý doručení? 

 ÍS177 Heyrðu, er ekki hægt að ræða við 

ykkur um klukkutímaloforðið? 

ÍS178 Já þú að hlusta á FM957, T148 Posloucháte FM 95,7. 

ÍS179 hækkandi hitastig hefur engin 

áhrif á okkur tvo ískalda hérna, 

T149 Teplota stoupá, ale my jsme pořád cool. 

A budem tu s vámi až do deseti večer. 

ÍS180 svellkaldir með ykkur til tíu í kvöld. 

ÍS181 Snertu ekki takkann því 

framundan er svo frábær 

T150 Takže nepřepínejte, 

T151 protože z týhle skvělý hodiny 

se jen tak nevzpamatujete. ÍS182 klukkutími að þú hreinlega ælir í boga. 

ÍS183 Já við erum með Óla hérna 

frá Bangkok Princess. 

T152 Dneska tady máme 

Óliho z Bangkok Princess. 

ÍS184 hvað segirðu, eruð þið að sendlast 

í strætó með græna kortinu? 

T153 To vám dali lítačku 

a rozvážíte jídlo busem? 

ÍS185 Ertu ekki að djodda í mér? T154 -Nestřílíš si z nás? 

-Formule 1 to zrovna není. ÍS186 já þetta er ekkert eins og í formúlunni sko. 

ÍS187 Ef Schumacher væri að 

vinna á Bangkok princess, 

T155 Kdyby u nás dělal Schumacher, 

tak by nebylo "jídlo do hodiny", 

ÍS188 þá væri ekkert 

klukkutímaloforð í gangi. 

ÍS189 Meira svona tveggja 

mínútna loforð. 

T156 spíš "jídlo do dvou minut". 

ÍS190 Heyrðu kallinn, núðlurnar 

eru á leiðinni til þín. 

T157 Tvý nudle už jedou, kámo! 

 

ÍS191 Og þú bara S-L-Akur hérna í útvarpinu. T158 A ty si tu teď s náma v klidu sedíš. 

Nebude šéf naštvanej? ÍS192 Er bossinn ekkert að brjálast yfir því, eða? 

ÍS193 Hver? Hann Dimitri? 

Hann er alveg slakur á því. 

T159 Šéf? Dmitrij? 

 

T160 Ne, ten je úplně v pohodě. 

ÍS194 Annað en þegar ég var að 

pumpa bensín upp á Laugavegi. 

T161 Zato když jsem dělal 

na benzínce na hlavní třídě, 

ÍS195 Þá var ég með geðsjúkan yfirmann. T162 můj šéf byl naprostej magor. 

ÍS196 Sköllóttur með gleraugu 

og bjó heima hjá mömmu sinni. 

T163 Plešatej brejloun, 

co ještě bydlí se svou mámou. 

ÍS197 Eigum við að ræða það eitthvað? T164 -Kdo dneska bydlí u mámy? 

-Dělala mu svačiny? ÍS198 hver býr heima hjá mömmu sinni? 

ÍS199 Alltaf að safna plastflöskum 

til að fara til Svíþjóðar. 

T165 Sbíral vratný lahve, 

aby měl na cestu do Švédska. 

ÍS200 Hvað var hann að fara 

að gera þar? Kaupa sér Volvo? 

T166 Co tam chtěl dělat? 

Koupit si volvo? 

ÍS201 Skrúfa saman Ikea innréttingar 

með ískaldan byggöl á kantinum? 

T167 Montovat nábytek z Ikey 

a chlastat pivo? 

ÍS202 Bíddu er þessi gæji með heimasíðu? T168 Nemá ten týpek 

webový stránky? 

ÍS203 Alls ekki punktur is. T169 www.aninahodou.is 

ÍS204 Sæll Ólafur... T170 Ahoj, Ólafe. 

ÍS205 Daníel! Hvað er Georg 

að gera inni hjá mér? 

T171 Danieli? 

Co u mě v pokoji dělá Georg? 

ÍS206 Georg? Ööh, ég, bara bauð honum 

gistingu. Hann var að losna. 

T172 Georg? 

T173 Dovolil jsem mu u nás zůstat. 

Zrovna ho pustili. 

ÍS207 Af hverju er hann inni 

í herberginu mínu? 

T174 Ale proč je v pokoji u mě? 

ÍS208 Ég get ekki látið hann gista á 

milli okkar eða hjá strákunum. 

T175 Má snad spát tady mezi námi 

nebo u kluků? 

ÍS209 Af hverju ekki? 

Ég er að borga hérna leigu. 

T176 A proč ne? 

Já si platím nájem! 

ÍS210 Þú ert ekki búinn T177 -Ještě jsi žádný nezaplatil. 



 

að borga neina leigu Ólafur. -No ale… 

ÍS211 Já en...það fer allt til fjandans 

allsstaðar þar sem hann er. T178 Kdekoli se objeví, 

všechno se podělá. 

ÍS212 Hvernig heldurðu 

að það lúkki fyrir karlinn! 

T179 Jak budu vypadat, 

až si přivedu holky, 

ÍS213 Kannski að koma heim með 

guggur og það er einhver T180 a v pokoji budu mít 

starýho plešatýho chlapa? ÍS214 sköllóttur gamall karl 

inni í herbergi hjá mér? 

ÍS215 Ég er nú bara nokkrum 

árum eldri en þú Ólafur. 

T181 Jsem jen o pár let starší než ty. 

ÍS216 Æðir þú bara inn í svefnherbergi 

hjá fólki um miðja nótt? 

T182 Přijde ti normální 

lízt lidem do ložnice uprostřed noci? 

ÍS217 Er ekki í lagi heima hjá þér? 

ÍS218 Afsakið... T183 -Omlouvám se. 

-To už je ráno? ÍS219 Er kominn dagur? 

ÍS220 Öh já. Heldurðu að þú gætir 

dekkað karlinn um smá pening? 

T184 Jo, nemohl bys mě založit? 

ÍS221 Það er leigubíll hérna fyrir 

utan sem ég þarf að borga. 

T185 Potřebuju zaplatit taxíka. 

ÍS222 Ég get greitt fyrir bílinn 

ef þess gerist þörf. 

T186 Já to mohu zaplatit, 

pokud je třeba. 

ÍS223 Hér hefurðu 5000 krónur.   

ÍS224 Hæstiréttur þyngdi í dag dóm 

yfir Georg Bjarnfreðarsyni. 

T187 Nejvyšší soud dnes zpřísnil trest 

Georgu Bjarnfredarsonovi. 

ÍS225 Hann var dæmdur í 10 ára fangelsi 

fyrir manndráp af gáleysi og, 

T188 Ten byl odsouzen k 10 letům vězení 

za usmrcení z nedbalosti, 

ÍS226 eins og segir í dómnum, 

fyrir yfirhylmingu 

T189 a jak stojí v rozsudku, 

 T190 za tajení informací a hanebné chování 

bezprostředně po zločinu. ÍS227 og vítaverða hegðun í kjölfar glæpsins. 

ÍS228 Í síðustu viku staðfesti Hæstiréttur 

hinsvegar 14 mánaða dóm 

T191 Minulý týden navíc 

Nejvyšší soud potvrdil 14měsíční trest 

ÍS229 yfir Daníel Sævarssyni 

vegna aðildar hans að málinu. 

T192 pro Daniela Saevarssona 

za jeho účast na tomto trestném činu. 

ÍS230 Málavextir voru þeir að 

í maí síðastliðnum fannst 

T193 Loni v květnu byla vedoucí hotelu, 

Gudbjörg Ragnarsdóttir, 

ÍS231 Guðbjörg Ragnarsdóttir, 

hótelstýra, meðvitundarlaus T194 nalezena v bezvědomí nedaleko hotelu. 

ÍS232 skammt frá frá Hótel 

Bjarkalundi í Reykhólahreppi. 

ÍS233 Guðbjörg var flutt 

með sjúkraflugi á Landspítalann 

T195 Vrtulníkem byla přepravena 

do nemocnice v hlavním městě, 

ÍS234 þar sem hún lést af áverkum 

sínum þremur vikum síðar. 

T196 kde svým zraněním 

o tři týdny později podlehla. 

ÍS235 Daníel Sævarsson bar fyrir rétti 

að Georg hefði talið honum trú 

T197 Daniel Saevarsson u soudu vypověděl, 

T198 že ho Georg přesvědčil 

o jeho odpovědnosti za ženina zranění ÍS236 um að hann hefði verið valdur að 

áverkum Guðbjargar og að Georg T199 a že se Georg ke svému činu přiznal 

až o několik týdnů později. ÍS237 hafi ekki játað á sig verknaðinn 

fyrr en nokkrum vikum síðar. 

ÍS238 Fréttastofa Stöðvar tvö 

náði tali af lykilvitni í málinu 

T200 Reportéři Kanálu 2 

mluvili s klíčovým svědkem, 

ÍS239 Ólafi Ragnari Hannessyni 

sem var einn af fjórum 

T201 Ólafem Ragnarem Hannessonem, 

jedním ze čtyř zaměstnanců hotelu. 

ÍS240 starfsmönnum hótelsins. 

ÍS241 Georg? Þetta kom mér 

frekar mikið á óvart. 

T202 Georg? 



 

  T203 U něj mě to dost překvapilo. 

V životě na mě nevztáhnul ruku. ÍS242 Hann beitti mig allavega 

aldrei neinu ofbeldi. 

ÍS243 Jú reyndar, hann sprautaði einu 

sinni rúðuúða í augun á mér... 

T204 Jednou mi teda 

nastříkal do očí čistič na okna. 

ÍS244 þá var hann soldið reiður. En ég 

veit alveg af hverju það var. 

T205 Ale to byl trochu naštvanej. 

A měl k tomu důvod. 

ÍS245 Og svo líka einu sinni áður, 

en það var svona sjálfs... 

T206 A ještě jednou předtím, 

na tom kurzu samo... 

ÍS246 Sjálfs...bjargarnámskeið... T207 ... sebe... sebeobrany. 

ÍS247 Og svo aftur í Bjarkarlundi, en þá 

var hann á einhverjum sveppum. 

T208 A pak taky v hotelu, 

když si dal nějaký houbičky. 

ÍS248 Móðir Georgs, 

Bjarnfreður Geirsdóttir, 

T209 Georgova matka, Bjarnfredur Geirsdóttir, 

známá bojovnice za ženská práva, 

ÍS249 kunn kvenréttindabaráttukona, 

var viðstödd dómsuppkvaðningu T210 byla vynesení rozsudku přítomna, 

ale k případu se odmítla vyjádřit. ÍS250 í dag en neitaði að tjá 

sig við fréttastofu.  

ÍS251 Óli minn? T211 Óli? 

ÍS252 Ólafur? T212 Ólafe? 

ÍS253 Hvað? T213 Co je? 

ÍS254 Góða nótt. T214 Dobrou noc. 

ÍS255 Ég flysjaði fyrir þig rófu og smurði 

rúgbrauðssneiðar. 

T215 Oškrábala jsem ti tuřín 

a namazala plátky žitného chleba. 

ÍS256 Geturðu ekki komið með mér? T216 -Vážně nemůžeš jít se mnou? 

-Ne. 

 
ÍS257 Nei. 

ÍS258 Georg Bjarnfreðarson, 

það er fyrsti skóladagurinn þinn 

T217 Georgu Bjarnfredarsone, 

dnes jdeš poprvé do školy. 

ÍS259 og kominn tími til að þú 

standir á eigin fótum. 

T218 Nastal čas postavit se na vlastní nohy. 

ÍS260 Blessuð Bjarnfreður. T219 -Na shledanou, Bjarnfredur. 

-Na shledanou, Georgu. ÍS261 Vertu blessaður Georg. 

ÍS262 Af hverju ertu í stelpukápu? T220 Proč máš na sobě holčičí kabát? 

ÍS263 Ég er að mótmæla 

kynjaskiptingu í klæðaburði. 

T221 Protestuji proti odlišování pohlaví 

na základě oblečení. 

ÍS264 Ha? Hvað ertu að meina? T222 -Co tím jako myslíš? 

-Že mezi děvčaty a chlapci není rozdíl. ÍS265 Það er enginn munur 

á strákum og stelpum. 

ÍS266 Og hver segir það? T223 -To říká kdo? 

-Bjarnfredur. ÍS267 Bjarnfreður. 

ÍS268 Bjarnfreður? Hver er það? 

Er það strákur eða stelpa? 

T224 A to je kdo? Kluk, nebo holka? 

ÍS269 Móðir mín. T225 Moje matka. 

ÍS270 Við höfum áhyggjur af því 

að Georg falli ekki inn í hópinn. 

T226 Obáváme se, 

že Georg příliš nezapadá do kolektivu. 

ÍS271 Georg er afburðagreindur og ég 

neita því að hann verði gerður 

T227 Georg je velmi inteligentní chlapec 

a já odmítám, 

T228 abyste z něj dělali 

nějakého přihlouplého maloměšťáka! 

 
ÍS272 að einhverjum 

meðalgreindum smáborgara. 

ÍS273 Ekki meðan ég er móðir hans. T229 -Ne dokud jsem jeho matka. 

-O to tu ale nejde. ÍS274 Málið snýst reyndar 

ekki um það. 

ÍS275 Eruð þið með skýra 

jafnréttisstefnu? 

T230 -Uplatňujete tu důsledně 

politiku rovných příležitostí? -Prosím? 

ÍS276 Jafnréttisstefnu? 

ÍS277 Hafa stúlkur jöfn tækifæri T231 Mají dívky v této škole 



 

á við drengi hér í skólanum? stejné příležitosti jako chlapci? 

ÍS278 Auðvitað. T232 Samozřejmě. 

ÍS279 En samt viðgengst það að börn 

séu kynskipt með klæðaburði. 

T233 A i přesto odlišujete pohlaví dětí 

podle oblečení? 

ÍS280 Foreldrar ráða því sjálfir hvernig þeir T234 To rodiče rozhodují, 

v čem pošlou své děti do školy. ÍS281 senda börn sín í skólann. 

ÍS282 Það sem ég er að reyna að segja, 

að við höfum áhyggjur að Georg 

T235 Snažím se vám jen říct, 

že máme obavy, 

ÍS283 falli ekki nógu vel inn í 

hópinn sökum klæðaburðar. 

T236 že Georg kvůli svému oblečení nezapadá. 

 

ÍS284 Hann er femínisti. T237 Je to feminista! 

ÍS285 Ertu ekki femínisti Georg? T238 Nejsi snad feminista, Georgu? 

ÍS286 Jú... T239 Jsem. 

ÍS287 Hann er með mjög ríka 

stéttar- og jafnréttisvitund. 

T240 Má velmi silné povědomí 

o rovnosti a třídní společnosti. 

ÍS288 Þið gætuð lært mikið af honum. T241 Mohli byste se toho od něj dost přiučit. 

ÍS289 Þetta lítur allt mjög vel út. T242 -Vypadá to velmi dobře. 

-Ano... Děkuji. ÍS290 Þakka þér fyrir það. 

ÍS291 Það er ekki oft sem 

maður fær hingað menn 

T243 Lidé s pěti vysokoškolskými tituly 

se nám sem moc často nehlásí. 

ÍS292 með fimm háskólagráður. 

ÍS293 Menntun er mikilvægasta 

verkfæri nútímamannsins. 

T244 Vzdělání je nejdůležitějším nástrojem 

moderního člověka. 

ÍS294 Já! Þar erum við sammála Georg. T245 V tom jsme zajedno. 

ÍS295 Þú ert nú hæfur til að 

kenna fleiri greinar, 

T246 Máte kvalifikaci k výuce 

více než jednoho oboru. 

ÍS296 hver veit nema ég verði 

kominn með þig í fullt starf 

T247 Kdo ví, možná byste zakrátko 

mohl učit na plný úvazek. 

ÍS297 áður en langt um líður. 

ÍS298 Ekki þætti mér það verra. T248 To bych se vůbec nezlobil. 

ÍS299 Við höfum samband eftir 

helgi og göngum frá þessu. 

T249 Po víkendu se vám ozvu a domluvíme se. 

Jsem moc rád, že jste přišel. 

ÍS300 Það var ánægjulegt 

að fá þig í heimsókn. 

ÍS301 Já þakka þér kærlega fyrir 

það og ég bíð spenntur 

T250 To já děkuji. 

Budu netrpělivě čekat na váš telefonát. 

ÍS302 eftir símtalinu. 

ÍS303 Blessaður... 

-Blessaður 

T251 -Na shledanou. 

-Na shledanou. 

ÍS304 Heyrðu, eitt hérna... sem 

vantar, bara formsins vegna 

T252 Počkejte... Ještě jedna maličkost, 

jen formalita. 

ÍS305 Sakavottorð. T253 Výpis z trestního rejstříku. Na recepci 

podepište souhlas a my už si ho vyžádáme. ÍS306 Þú skrifar undir leyfi 

frammi í afgreiðslu 

ÍS307 og við náum í það fyrir þig. 

ÍS308 Já ég ákvað að sækja hér um, þar 

sem ég hef haft góða reynslu frá 

T254 Rozhodl jsem se tu ucházet o místo, 

 

ÍS309 fyrri tíð af störfum fyrir Skeljung. T255 protože mám s touto prací 

bohaté zkušenosti z dřívějška. 

ÍS310 Georg Bjarnfreðarson? T256 Georg Bjarnfredarson? 

ÍS311 Bíddu, af hverju 

minnir þetta mig á... 

T257 Proč jen se mi vybavuje... 

ÍS312 ...á árshátíðina? 

Ertu nýhættur eða? 

T258 ... výroční večírek? 

Neskončil jste tu náhodou před časem? 

ÍS313 Nei, það er nú 

töluvert langt síðan. 

T259 Ne, už je to velmi dávno. 

 

ÍS314 Georg...? T260 Georg? 

  T261 GEORG BJARNFREDARSON, 
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ÍS315 Pussu...og rjóma! T262 Párek v rohlíku 

a zmrzlinu. 

ÍS316 Já halló? T263 -Haló? 

-Ólafur Ragnar? ÍS317 Ólafur Ragnar? 

ÍS318 Já? T264 -No? 

-Dovolal jsem se panu prezidentovi? ÍS319 Bara forsetinn 

sjálfur í símanum? 

ÍS320 Ha? T265 -Co? 

-Dělám si prču. 

 
ÍS321 Nee, bara grín, heyrðu þetta 

er Denni dingdong hérna. 

T266 Tady Denni Ding Dong, 

vedoucí programu na FM. ÍS322 Dagskrárstjóri á Effemm. Þú komst 

hérna með mat og vast að sprella T267 Onehdá jsi nám přivezl jídlo 

a vtipkoval, 

ÍS323 og... okkur leist bara 

helvíti vel á þig. 

T268 -no a... prostě ses nám hrozně líbil. 

-Fakt? -No jo! 

ÍS324 Já er það? 

ÍS325 Já. Hefðir þú einhvern 

áhuga á að vinna í útvarpi? T269 Nechceš pracovat v rádiu? 

ÍS326 Við höfun laust slott þar sem 

við viljum prófa eitthvað nýtt. 

T270 Máme teď v programu jednu díru 

a rádi bysme zkusili něco novýho. 

ÍS327 Bíddu, ertu að tala í alvöru? 

Er þetta eitthvað grín? 

T271 To jako fakt? 

Neděláš si srandu? 

ÍS328 Nei, þetta er í alvöru. 

Hvað er kallinn stúmm? 

T272 Ne, myslím to vážně. 

Vyrazilo ti to dech? 

ÍS329 Við getum ekkert borgað þér fyrr 

en það er búið að redda sponsi, 

T273 Nemůžem ti sice platit, 

dokud neseženem sponzory, 

ÍS330 en það er samt fullt af krókódílum, 

miðar í bíó, fríar pizzur 

T274 ale čeká tě plno jinejch výhod 

jako lístky do kina, pizza, 

ÍS331 kaldur á krana og svoleiðis. T275 točený pivo a tak. 

Co ty na to? ÍS332 Hvernig líst þér á? 

  T276 POLITICKÁ DISKRIMINACE 

VE ŠKOLE V AUSTURBAER 

ÍS333 Bekkjarformannskjörið 

er bara fyrsta skref. 

T277 Volba předsedy třídy 

je jen první krok. 

ÍS334 Þú átt eftir að mylja andstæðing 

þinn, eins og félagi Castro 

T278 Pak musíš rozmetat nepřátele stejně 

jako soudruh Castro porazil Batistu. 

ÍS335 sigraði Batista. 

ÍS336 Viva la revölsjón! T279 -Viva la revolšjon! 

-Re-vo-lu-sjon. ÍS337 Rev-ó-lú-þjon! 

ÍS338 Ég nóteraði örfáar 

breytingar í ræðuna þína, 

T280 V projevu jsem ti vyznačila 

ještě několik změn, ale jinak je dokonalý. 

ÍS339 en annars er hún fullkomin. 

ÍS340 Þakka þér fyrir það Bjarnfreður. T281 Děkuji, Bjarnfredur. 

ÍS341 Þú veist Georg að ég hef 

trú á þér og framtíð þinni. 

T282 Víš přeci, Georgu, 

že věřím v tebe a tvou budoucnost. 

ÍS342 Þú átt eftir að verða 

stórmenni, og gera mig stolta. 

T283 Nezbývá ti než se stát velkou osobností, 

abych na tebe mohla být pyšná. 

ÍS343 Það er skoðun margra að ég sé 

greindasti nemandinn í bekknum 

T284 Mnozí jsou toho názoru, 

že jsem nejchytřejší žák ve třídě. 

ÍS344 og því sé eðlilegt að ég taki 

að mér stöðu bekkjarformanns. 

T285 Proto je naprosto přirozené, 

když se ujmu funkce předsedy. 

ÍS345 Ég legg til að skólinn láti 

framkvæma greindarpróf og að 

T286 Navrhuji, aby škola zavedla 

testy inteligence 

ÍS346 nemendur verði flokkaðir niður 

eftir greind og möguleikum í námi. 

T287 a aby byli žáci rozdělení do skupin 

podle své inteligence a schopností. 

ÍS347 Það er skýr krafa mín að þeir 

nemendur sem eru afburðagreindir 

T288 Dále požaduji, aby žáci, 

kteří jsou mimořádně inteligentní, 



 

ÍS348 fái ábyrgðarstöður og leiðbeini 

öðrum varðandi nám og klæðaburð. 

T289 získali větší zodpovědnost a poučili 

ostatní v otázce výuky a oblékání. 

ÍS349 Goggi feiti! T290 -Tlusťoch Goggi! 

-Promiňte, ale ještě jsem nedomluvil. ÍS350 Afsakið, ég er að 

flytja hérna ræðu. 

ÍS351 Uss... uss...   

ÍS352 Ég vil einnig að skóladagur sé 

lengdur og sumarfrí stytt til muna! 

T291 Na závěr požaduji, aby byly školní dny 

delší a prázdniny o poznání kratší. 

ÍS353 Þetta er það sem ég ætla að gera. 

Það borgar sig að kjósa Georg. 

T292 To všechno se chystám udělat. 

Pro Georga se vyplatí hlasovat. 

ÍS354 Góðar stundir og... 

Vívala...revó-lúþjón. 

T293 Děkuji za pozornost a… 

Viva la re-vo-lu-sjon! 

ÍS355 Hæ. Mér finnst bara búið að vera 

mjög skemmtilegt hérna í bekknum. 

T294 Ahoj! V téhle třídě 

už jsme si užili spoustu zábavy. 

ÍS356 Og ég vil hafa eitt náttfatapartí 

og tvær skíðaferðir. 

T295 Chtěla bych udělat pyžamovou párty 

a dva lyžáky. 

ÍS357 Það var bara ein í fyrra, svo 

ég vil hafa eina fyrir áramót 

T296 Loni byl jen jeden, a tak chci udělat 

jeden letos a jeden příští rok. Díky. 

ÍS358 og eina eftir áramót. 

Takk fyrir. 

ÍS359 Við faðir þinn höfum ákveðið 

að útskriftargjöfin okkar til þín 

T297 S tvým otcem jsme se shodli, 

T298 že jako dárek k promoci 

tě zbavíme veškerých dluhů. ÍS360 sé að gera þig skuldlausan. 

ÍS361 Skuldlausan? T299 Cože? 

ÍS362 Við ætlum að fella niður allt sem 

við höfum borgað á meðan þú 

T300 Že smažeme všechno, 

co jsme za tebe platili během studií. 

ÍS363 hefur verið í námi. 

ÍS364 Nei, hva... ekki húsið og T301 -Ale ten dům... 

-Vím, že máš svou hrdost, zlato, ÍS365 Ég veit að þú ert stoltur, 

elskan, en við erum búin að 

ÍS366 ákveða þetta og þeirri 

ákvörðun verður ekki haggað. 

T302 ale už jsme se rozhodli. 

ÍS367 Já.. Svo er það annað sem pabba 

þinn langar til að gefa þér. 

T303 Pak je tu ještě něco, 

co by ti chtěl tatínek dát. 

ÍS368 Já já... Hann veit að þetta 

er taskan hans pabba þíns. 

T304 No ano, vždyť on ví, 

že to je taška tvého tatínka. 

ÍS369 Opnaðu hana. T305 Otevři ji. 

ÍS370 Ha? T306 Co? 

ÍS371 Þetta skiptir pabba þinn miklu máli... T307 Pro tvého tatínka je to moc důležité. 

ÍS372 Hann getur ekki lengur 

starfað og það er erfitt fyrir 

T308 Už nemůže pracovat a nese to těžce, 

jak dobře víš. 

ÍS373 hann eins og þú veist. 

ÍS374 Þú þarft ekki að vera feiminn 

við að tjá tilfinningar þínar. 

T309 Nemusíš se stydět za svoje pocity. 

Je to tvůj syn. 

ÍS375 Hann er sonur þinn 

ÍS376 Bara að þú sért að loksins 

að útskrifast úr læknisfræðinni 

T310 Už jen to, že konečně dokončíš medicínu, 

je pro něj nesmírně důležité. 

ÍS377 er svo mikilvægt fyrir hann. 

ÍS378 Honum þykir svo vænt um þig. T311 Má tě moc rád. 

ÍS379 Og við erum bæði 

afskaplega stolt af þér. 

T312 Oba jsme na tebe 

neskutečně hrdí. 

ÍS380 Fyrirgefðu elskan mín. Ég skal 

leyfa ykkur að vera einum. 

T313 Promiň, zlatíčko. 

Nechám vás teď o samotě. 

ÍS381 Sæl frú. T314 Dobrý den, madam. 

ÍS382 Mig langaði að ræða aðeins við 

þig um verkskipulagið hér í 

T315 Jen jsem si chtěl s vámi promluvit 

o rozdělení povinností 

ÍS383 litla "samfélaginu" okkar. T316 -v tomto našem malém společenství. 

-Cože? ÍS384 Ha? 



 

ÍS385 Það fer alltof mikill tími til spillis. 

Afköst gætu orðið miklu meiri 

T317 Až příliš se tu plýtvá časem. 

Produktivita by tu mohla být větší, 

ÍS386 ef við myndum samþykkja 

þessar einföldu tillögur... 

T318 pokud bychom odsouhlasili 

tyto jednoduché návrhy… 

ÍS387 Mamma! Mamma! 

Það er búið að taka dótið okkar! 

T319 Mami! Mami! 

Někdo nám sebral hračky! 

ÍS388 Já einmitt, það var hitt atriðið 

sem mig langaði að ræða við þig. 

T320 Vlastně je tu ještě něco, 

o čem jsem si s vámi chtěl promluvit. 

ÍS389 Ég gerði óformlega úttekt 

á þroskastigi þeirra 

T321 Provedl jsem takové 

neformální zhodnocení jejich vývoje 

ÍS390 og þeir standa í stað 

...svona þroskalega séð. 

T322 a zjistil jsem, že se zastavil, 

z vývojového hlediska. 

ÍS391 Strákar á þessum aldri þurfa 

stöðuga örvun til að vaxa 

T323 Chlapci v tomto věku 

potřebují neustálé podněty, 

ÍS392 og dafna og verða 

heilbrigðir einstaklingar. 

T324 aby prospívali 

a stali se z nich zdraví jedinci. 

ÍS393 Tókstu dótið þeirra? T325 Sebral jste jim hračky? 

ÍS394 Þetta voru ofbeldisleikföng. 

Sem hamla andlegum vexti. 

T326 Byly to hračky plné násilí. 

Ty brání jejich duševnímu rozvoji. 

ÍS395 Þeir verða brjálaðir ef þeir 

fá ekki dótið sitt aftur. 

T327 Zešílí, jestli je nedostanou zpátky. 

ÍS396 Þú ert ekki að skilja mig, 

ég er að reyna að bjarga þeim. 

T328 Vy mi asi nerozumíte! 

Snažím se je zachránit. 

ÍS397 Frá því að verða eins og þ- 

...öh...vanvitar... 

T329 Aby nebyli jako v… 

velmi psychicky narušení. 

ÍS398 Hvar er dótið?! T330 Kde jsou ty hračky? 

ÍS399 LÍFSGÆÐI EKKI KAUPÆÐI! 

LÍFSGÆÐI EKKI KAUPÆÐI!!! 

T331 -Chcem kvalitní život, konzum ne! 

-Koukejte odsud zmizet! 

ÍS400 Biðja ykkur um að færa ykkur! 

ÍS401 Þið hafið ekki leyfi 

til að mótmæla hér 

T332 -Nikdo vám nedovolil tady protestovat. 

-Obchodníci ukradli dětem Vánoce! 

ÍS402 Kaupmennirnir stálu 

jólunum frá börnunum! 

ÍS403 Bjarnfreður? T333 Bjarnfredur? 

ÍS404 Af hverju fáum við ekki eins og 

hinir krakkarnir í bekkinum fá? 

T334 Proč nevečeříme to, 

co ostatní děti ze třídy? 

ÍS405 Í bekknum þínum Georg. 

Hvað fá þau? 

T335 Co večeří ostatní děti ze třídy? 

ÍS406 Hamborgarahrygg. T336 -Vepřovou pečeni. 

-Vepřovou pečeni? ÍS407 Hamborgarhrygg? 

Veistu hvað það er? T337 -Víš, co to je? 

-Vánoční jídlo? -Ne! ÍS408 Jólamatur? 

ÍS409 Nei! Bakið af myrtu svíni! 

T338 Hřbet zavražděného prasátka! 

ÍS410 Við borðum ekki kjöt vegna 

þess að við erum ekki hræætur. 

T339 Nejíme maso, 

protože nejsme mrchožrouti. 

ÍS411 Mannslíkaminn er ekki 

gerður til að melta kjöt. 

T340 Lidské tělo není uzpůsobené 

k trávení masa. 

ÍS412 Taktu nú á móti þeim og mundu 

að gera eins og við ræddum. 

T341 Jdi je přivítat a chovej se přesně tak, 

jak jsme si řekli. 

ÍS413 Komdu sæl Bjarnfreður. T342 -Dobrý večer, Bjarnfredur. 

-Dobrý večer, Geire. 

 
ÍS414 Sæll Geir. 

ÍS415 Sæl mamma mín. T343 Ahoj, mami. 

ÍS416 Félagi Áslaug! Taktu af mér 

frakkann og hengdu hann upp. 

T344 Soudružko Aslaug, 

sundej mi kabát a pověs ho. 

ÍS417 Georg getur gert það. T345 To může udělat Georg. 

ÍS418 Að sjá drenginn. Hann er 

eins og rækja í laginu. 

T346 Jen se na toho kluka podívej: 

hrbí se jako paragraf. 



 

ÍS419 Ertu svona matvandur? T347 To jsi tak vybíravý v jídle? 

ÍS420 Má ekki bjóða ykkur inn í stofu? T348 Pojďte dál. 

ÍS421 Já þær eru miður skemmtilegar 

fréttirnar sem berast 

T349 Z Vietnamu teď nechodí 

zrovna veselé zprávy. 

ÍS422 núna frá Víetnam. 

ÍS423 Nú eru Amerískir hermenn byrjaðir 

að dunda sér við að drepa börn. 

T350 Američtí vojáci si krátí čas 

zabíjením děti. 

ÍS424 Og þeir eru farnir að nota 

efni sem heitir Napalm! 

T351 A používají k tomu látku, 

které se říká napalm. 

ÍS425 Þetta er einhver konar olíu- 

óþverri, sem þeir úða á börnin 

T352 Je to nějaká naftová břečka, 

kterou stříkají na děti 

ÍS426 og kveikja svo í þeim. T353 a pak je zapalují! 

ÍS427 Að siðmenntaðar 

þjóðir um allan heim 

T354 Nechápu, že civilizované národy 

tohle zvěrstvo nezastaví. 

ÍS428 skyldu ekki stöðva 

þennan ófögnuð. 

ÍS429 Sovétríkin eru búin 

að fordæma þetta! 

T355 Sovětský svaz už to odsoudil! 

ÍS430 Brezhnev vakti máls á þessu 

á flokksþinginu í haust. 

T356 Brežněv to zmínil 

na podzim na schůzi strany. 

ÍS431 En það er eins og allt 

alþjóðasamfélagið sé lamað. 

T357 Ale celé mezinárodní společenství 

jako by otupělo. 

ÍS432 Af því að hinir háu herrar í 

Ameríku, þeim bara leyfist allt 

T358 A mocní pánové v Americe 

si mohou dělat, co se jim zlíbí. 

ÍS433 Sendu Þjóðverjar og Svíar 

ekki frá sér yfirlýsingu? 

T359 Copak Němci a Švédové 

nevydali prohlášení? 

ÍS434 Svíar? Psssht. Gervikommúnistar 

og sósíaldemókrat! 

T360 Švédové? 

T361 Ti rádoby komunisté 

a sociální demokraté? 

ÍS435 Hver heldurðu að hlusti á 

smáríki eins og Svíþjóð? Enginn! 

T362 Kdo myslíš, že poslouchá státeček, 

jako je Švédsko? 

T363 Nikdo! 

ÍS436 Það þarf stórveldi eins og Rússland 

og Kína til að taka höndum saman 

T364 Chce to, aby se spojily velmoci 

jako Rusko a Čína 

ÍS437 og setja þessum auðvaldsherrum 

stólinn fyrir dyrnar. 

T365 a tyhle kapitalisty konečně zastavily. 

ÍS438 Þá er hlustað. T366 Pak by teprve poslechli! 

ÍS439 Ef alþýða rússlands og kína segði 

hreinlega nei við ameríska herinn. 

T367 Kdyby občané Ruska a Číny 

řekli americké armádě důrazné NE. 

ÍS440 NEI! Þið fáið ekki að 

myrða og limlesta börn! 

T368 NE! Nesmíte vraždit a mrzačit děti! 

ÍS441 Nei! Þið fáið ekki að 

brenna þau lifandi! 

T369 NE! Nesmíte je pálit zaživa! 

ÍS442 Nei, nei nei og aftur nei! T370 Ne, ne, ne a ještě jednou ne! 

ÍS443 Hvað er að drengnum? 

Er hann meðalgreindur? 

T371 Co je to s tím klukem? 

T372 Je snad opožděný? 

ÍS444 Til Bjarnfreðar og Georgs, 

frá Geir og Áslaugu. 

T373 Pro Bjarnfredur a Georga 

od Geira a Áslaug. 

ÍS445 Enn spennandi. T374 Jak vzrušující. 

ÍS446 Nei sko! Sérðu hvað afi og 

amma gefa okkur fallegt. 

T375 No ne! 

T376 Podívej, co nám babička s dědou 

dali pěkného! 

ÍS447 Farðu nú og þakkaðu fyrir okkur. T377 Hezky jim za nás poděkuj. 

ÍS448 Ég lét ramma hana sérstaklega 

inn þannig að hún yrði ekki 

T378 Nechal jsem ho zarámovat, 

aby ho kluk neponičil. 

ÍS449 fyrir hnjaski ef krakkinn 

kæmist í hana. 

ÍS450 Georg, þú mátt opna 

pakkann frá mér. 

T379 Teď si můžeš rozbalit dárek ode mě. 



 

ÍS451 Þetta er sænsk trélíra! Smíðuð 

í Udevalla, af Per Sörensen, 

T380 To je švédská dřevěná lyra. 

T381 Vyrobil ji Per Sörensen z Udevally, 

strýc mé kamarádky Lovísy. ÍS452 frænda Lovísu vinkonu minnar. 

ÍS453 Mér langaði í tsjútsjú trein sett. T382 -Když já jsem chtěl Choo Choo vláček. 

-Koukej mluvit islandsky, kluku! 

 
ÍS454 Talaðu íslensku drengur! 

ÍS455 Ég var búinn 

að biðja Jólasveininn... 

T383 Prosil jsem Santu Clause... 

  T384 AMERICKÉ VLÁČKY V PRODEJI! 

ÍS456 Við höfum rætt þetta Georg. T385 To už jsme probírali, Georgu. 

Nemá smysl prosit Santu. ÍS457 Það þýðir ekki að 

biðja Jólasveininn. 

ÍS458 Hann er tákngervingur 

Amerísks Auðvalds. 

T386 Je to jen symbol amerického kapitalismu. 

Víš, kdo to jsou kapitalisti? 

ÍS459 Veistu hvað kapítalisti er Georg? 

ÍS460 Það eru hryllilegir menn sem 

heilaþvo sakleysingja með 

T387 Odporní lidé, kteří reklamními letáky 

vymývají mozek dětem, 

ÍS461 samviskulausum auglýsingapésum 

til að selja varning! T388 jen aby prodali své zboží. 

 

ÍS462 Hvað er heimskasta og 

fyrirlitlegasta fólk sem til er? 

T389 -Kdo je nejodpornější na světě? 

-Kapitalisti? 

ÍS463 ...Kapítalistar? 

ÍS464 Já og Ameríka... 

Heimsveldi heimskunnar. 

T390 A taky Amerika – impérium hlouposti. 

ÍS465 Hverjir voru það sem svívirtu 

íslensku fjallkonuna? 

T391 Kdo zostudil 

naši islandskou ženu? 

ÍS466 Sviptu upp um hana pilsfaldinum 

og ráku í hana byssukjaftana, 

T392 Kdo jí vyhrnul sukni, 

zarazil do ní hlaveň své pušky 

ÍS467 kjamsandi á amerísku togleðri. T393 a přitom přežvykoval 

americkou žvýkačku? 

ÍS468 Mér langaði í tsjútsjú treinsett. T394 Když já chtěl ten vláček! 

ÍS469 Jólin eiga ekki að snúast 

um kaupmennsku! 

T395 Vánoce nemají být o nakupování! 

ÍS470 Þetta er fjölskylduhátíð! T396 Vánoce jsou svátek rodiny! 

ÍS471 Þegar misskilningur á annað borð T397 ...zato když začíná nedorozumění, 

ÍS472 fer af stað, hefur hann 

tilhneigingu til að vefja upp á sig 

T398 má tendenci na sebe nabalit... 

ÍS473 ...stormveður sem 

hrífur allt með sér. 

T399 Bouře, která bere vše s sebou. 

ÍS474 Það er enginn sem fær rönd 

við reist... hrærir öllu saman... 

T400 Nikdo ji nedokáže zastavit... 

...všechno semele... myslí jen na to... 

ÍS475 Já? T401 -No? 

-Ahoj, Danieli. Jsi ještě v práci? ÍS476 Sæll Daníel. ertu að vinna í kvöld? 

ÍS477 Já... ég verð hérna örugglega langt 

frameftir. 

T402 -Jo... a ještě se tu zdržím. 

-Na jakém jsi oddělení? 

ÍS478 Á hvaða deild ertu? 

ÍS479 Öh... háls nef og eyrna. T403 -Na ORL. 

-Stavíme se a vezmeme ti míru na oblek. ÍS480 Ég ætla að skjótast til þín 

og láta taka af þér mál 

ÍS481 fyrir útskriftarfötin. 

ÍS482 Getum við ekki 

gert það á morgun? 

T404 -Nepočká to do zítra? 

-Saeunn to potřebuje teď, 

ÍS483 Sæunn vill gera þetta núna 

ef hún á að ná þessu T405 aby to do soboty stihla. 

ÍS484 fyrir laugardaginn. 

ÍS485 Við erum komnar eftir korter. T406 -Jasně, ale... 

-Budeme tam za čtvrt hodiny. 



 

ÍS486 Hæ! T407 Ahoj! 

ÍS487 nei... Hæ! T408 Ahoj! 

ÍS488 Hva... Er bara alveg 

brjálað að gera? 

T409 To tu máte dnes takový blázinec? 

ÍS489 Ég var að... Það var 

mjög veikur sjúklingur. 

T410 No jo... Zrovna jdu 

od jednoho hrozně nemocného pacienta. 

ÍS490 Hjúkkan hún kannast 

ekkert við þig? 

T411 -Jak to, že tě ta sestřička nezná? 

-Že ne? 

ÍS491 Nei? Já.. Hún er nýbyrjuð sko. 

 T412 Je tady nová. 

ÍS492 Sæll elskan. T413 -Ahoj, zlatíčko. 

-Zdravím. 

ÍS493 Við skulum bara koma út. T414 Pojďme ven. 

ÍS494 Ég veit þú hefur nóg að gera 

elskan. Við hespum þessu bara af. 

T415 Vím, že toho máš hodně, zlatíčko. 

Vyřídíme to rychle. 

ÍS495 Svona út með hendur. T416 Pěkně rozpaž! 

  T417 A dolů. 

ÍS496 Alveg beinn í baki. T418 -Nehýbej se. 

-Narovnej se. 

ÍS497 Finnst þér þetta 

ekkert undarlegt? 

T419 A tobě to nepřijde divný? 

ÍS498 Hann sagði að kallinn myndi 

bara vera hérna í smá tíma. 

T420 Tvrdil, že tady ten chlap 

dlouho nezůstane. 

ÍS499 Er hann ekki bara að nota þig? T421 -Třeba tě jen využívá. 

-Cože? ÍS500 Nota mig? Hvað meinarðu? 

T422 -Jak jako? 

-Že si ho jen tak přivede domů... 

ÍS501 Hæ! T423 -Ahoj! 

-Ahoj.  ÍS502 Hæ... 

ÍS503 Þetta er Gestur! T424 To je Gestur. 

ÍS504 Já...blessaður? T425 Zdravím. 

ÍS505 Gestur er besti 

ökukennari á landinu! 

T426 Je to ten nejlepší učitel autoškoly. 

ÍS506 Já...Ókei? T427 Aha, jasně. 

ÍS507 Finnst þér þetta 

ekki flott skyrta? 

T428 -Má skvělou košili, co? 

-Je nová. 

ÍS508 Ég var að kaupa hana. 

ÍS509 Segðu hver valdi hana. T429 A kdo ti ji vybral? 

ÍS510 Voruði að versla 

föt saman? 

T430 Byli jste spolu nakupovat? 

ÍS511 Öh... ég er ekkert voða mikið 

inni í fötum og svoleiðis. 

T431 Já se v oblečení moc nevyznám. 

ÍS512 Jájá... T432 Aha. 

ÍS513 Heyrðu, hvað eigum 

við að hafa í matinn? 

T433 Co bude vlastně k jídlu? 

ÍS514 Í kvöld? T434 -K večeři? 

-Ne, hlupáčku! ÍS515 Nei mongó! 

ÍS516 Í útskriftinni. T435 Po promoci. 

ÍS517 Já. Ég veit það ekki. T436 -Nevím. 

-Co kuře? ÍS518 Kjúkling! 

ÍS519 Já. 

ÍS520 Já Forsetinn þakkar Friðriki 

kærlega fyrir innlitið. 

T437 Prezident děkuje Fridrikovi 

za fajn návštěvu. Další hosti za chvíli. 

ÍS521 Það er ánægjulegt að fá hann 

hingað. Það eru fleiri á leiðinni, 

ÍS522 en áður en við hleypum 

þeim að ætlum við að 

T438 Než dorazí, 

dáme šanci našim posluchačům. 

ÍS523 opna hérna fyrir símann 



 

og heyra í hlustendum. 

ÍS524 Ekkert pólitískt kjaftæði, bara 

guggur, og ískaldur á kantinum. 

T439 Žádný politický kecy, jen kočky 

a chlast. Číslo znáte: 511-0957. 

ÍS525 Þið þekkið þetta. 511-0957. 

Effemm góðan daginn. T440 -Haló, tady FM. 

-Rozdáváte ještě párty balíčky? ÍS526 Hæ, ertu enn 

að gefa partípakka? 

ÍS527 Já heldur betur, 

ertu með partí? 

T441 -Jasná věc! Pořádáte mejdlo? 

-Jo, s pár kámoškama. 

ÍS528 Já, við erum hérna 

nokkrar stelpur. 

ÍS529 Hvað eruði margar? T442 -Kolik vás je? 

-Pět. ÍS530 Við erum fimm. 

ÍS531 Er þetta alvöru partí? 

Má ég heyra aðeins í ykkur? 

T443 A stojí to za to? 

Předveďte, jak paříte! 

ÍS532 Þetta er almennilegt 

partí maður! 

T444 To je pořádná jízda! 

Náš párty balíček už je na cestě k vám! 

ÍS533 heyrðu, það er sjóðandi heitur 

partípakki á leiðinni til ykkar. 

ÍS534 Eldsmiðjupizzur 

og ískaldur Thule. 

T445 Pizza a ledově vychlazený pivko. 

ÍS535 Við skulum taka inn annan 

hlustanda. Effemm góðan daginn. 

T446 Kdo se nám dovolal dál? 

ÍS536 Halló. ég ætla að fá óskalag. T447 -Nezahráli byste mi na přání? 

-Jasně! Co to bude? -Něco islandského. ÍS537 Já, ekki vandamálið, 

hvað má bjóða þér? 

ÍS538 Bara eitthvað íslenskt? 

ÍS539 Ekki vandamálið, 

það er á leiðinni til þín. 

T448 Není problém. Hned to bude. 

Haló, tady FM. 

ÍS540 Effemm, Góðan daginn. 

ÍS541 Já, þú skelltir á okkur. 

Þarna...partíið... 

T449 Položili jste nám to. 

My jsme ty holky z párty... 

ÍS542 Já. 

ÍS543 Við vorum ekki búin að segja 

hvert átti að senda hann. 

T450 Nestihly jsme říct, 

kam to máte poslat. 

ÍS544 Já okey, hvar eru þið? T451 -Aha, a kam? 

-Grafarholt. -Jasně, není problém. ÍS545 Grafarholti. 

ÍS546 Grafarholti, ekki vandamálið. 

ÍS547 Ég á heima.. 

ÍS548 Já, þetta er ekki flókið mál 

hér hjá effemmfjölskyldunni. 

T452 U nás není nic problém. Čeká vás hoďka 

zbrusu nový muziky, a to znamená co? 

ÍS549 Glænýr tónlistarklukkutími á 

leiðinni og það þýðir hvað? Jú... T453 Přesně tak... 

ÍS550 Heiðraða samkoma! Það er 

mér mikill heiður að tilkynna 

T454 Dámy a pánové! 

T455 Je mi velkou ctí vám všem oznámit, 

že dnes večer bude v televizi ÍS551 að í kvöld er sjónvarpsviðtal! 

við Bjarnfreði móður mína. T456 rozhovor s mou matkou, 

Bjarnfredur Geirsdóttir. 

ÍS552 Ég hvet alla til að láta það 

ekki framhjá sér fara, 

T457 Rozhodně si to nenechte ujít, 

ÍS553 vegna þess að þetta 

viðtal verður örugglega 

T458 protože ten rozhovor 

bude jistě poučný.... 

ÍS554 bæði fróðlegt og skemmtilegt. 

T459 ...a zábavný! 

ÍS555 Ókei. Hvað? 

Er eitthvað að? 

T460 Tak to jo. 

T461 -Děje se něco? 

-Nechci být vrah! 

 
ÍS556 Ég vil ekki vera morðingi! 



 

ÍS557 Hvað? Hvað meinarðu? T462 -Cože? Co to povídáš? 

-Nechci jíst mršiny! ÍS558 Ég vil ekki vera hræ-æta! 

ÍS559 Ég vil ekki að þú sért 

að segja svona hluti. 

T463 Nechci, 

abys jim říkal takové věci. 

ÍS560 Þeir spurðu mig og þar sem ég 

er uppeldisfræðimenntaður... 

T464 Ptali se mě, 

a jako vystudovaný pedagog... 

ÍS561 Þetta er ekki þitt mál. Þú átt 

ekki að ala upp mín börn. 

T465 To není tvoje věc. Nechci, abys 

mi vychovával děti. Vychovávej si svoje. 

ÍS562 Þú getur gert það 

með þinn eigin son. 

ÍS563 Hann er nú reyndar í Danmörku. T466 Můj syn je přece v Dánsku. 

ÍS564 Já nákvæmlega. T467 A jsme u toho! Tady máš 

výsledek svých výchovných metod! ÍS565 Þar sérðu árangurinn af 

þessum uppeldisaðferðum. 

ÍS566 Móðir hans...líka. T468 I jeho matky. 

ÍS567 Hvenær fer hann eiginlega? T469 Kdy už odsud zmizí? 

ÍS568 Pabbi, við vorum að 

teikna mynd handa þér... 

T470 Tati, tati! 

Nakreslili jsme ti obrázek. 

ÍS569 Á eftir strákar mínir. T471 Teď ne, kluci. 

ÍS570 Óli! Óli, við vorum að 

teikna mynd handa þér! 

T472 Óli! Óli! 

Nakreslili jsme ti obrázek! 

ÍS571 Já sæll. Geimflaug! T473 -Páni! Vesmírná loď! 

-Holka, co staví vesmírnou loď! ÍS572 Gugga að smíða geimflaugar! 

ÍS573 Eigum við að ræða það eitthvað? 

Teikniði meira! 

T474 Nakreslete ještě něco! 

ÍS574 Hvernig skrúfarðu upp í þessu?  T475 Kde se to dá zesílit? 

ÍS575 Hérna. T476 Tady. 

ÍS576 Gestur minn í dag er kona sem 

hefur eytt kröftum sínum í að 

T477 Dnešním hostem je žena, která celý život 

bojovala za lidská práva. 

ÍS577 berjast fyrir mannréttindum. Og 

á næstunni ætlar Friðarhreyfing T478 Ženské mírové hnutí se jí teď chystá 

udělit ocenění za celoživotní práci. ÍS578 Kvenna að veita henni sérstaka 

viðurkenningu fyrir ævistarf sitt. 

ÍS579 Kona er nefnd... 

Bjarnfreður Geirsdóttir. 

T479 Tou ženou je Bjarnfredur Geirsdóttir. 

ÍS580 Vertu velkomin Bjarnfreður. T480 -Vítám vás, Bjarnfredur. 

-Děkuji. ÍS581 Þakka þér fyrir Elín Borg. 

ÍS582 Fólk man nú fyrst eftir þér 

í tengslum við mótmælin 

T481 Vaše jméno má většina lidí spojeno 

s protesty u bazénu v Laugardalur. 

ÍS583 við Laugardalslaugina. 

ÍS584 Já, þau vöktu mikla athygli. T482 Ano, ty vzbudily velikou pozornost. 

ÍS585 Þá þótti nýlunda að mótmæla 

þeim klæðaskilyrðum og höftum 

T483 Nebylo totiž obvyklé protestovat 

proti omezením a zákazům 

ÍS586 sem hafa verið þvinguð 

á kvenlíkamann. 

T484 týkajícím se pouze ženského odívání. 

ÍS587 Karlmönnum er leyft að valsa 

um berir að ofan og öllum er 

T485 Muži se mohou klidně promenovat 

do půl těla nazí 

ÍS588 sama hvaða áhrif það hefur á 

konur, enda hefur rödd konunnar 

T486 a nikoho nezajímá, 

jaký vliv to má na ženy. 

T487 Hlasům žen se totiž obvykle 

nenaslouchá tolik jako těm mužským. ÍS589 yfirleitt ekki þótt jafn 

marktæk og rödd karlsins. 

ÍS590 Og þið mættuð þarna berar 

að ofan og um þetta birtust 

T488 Vy jste se tam tedy objevily nahoře bez. 

a hned se o tom začalo psát 

T489 a vyšel s vámi i rozhovor 

v dánských novinách. ÍS591 umfjallanir og viðtöl við þig, 

meðal annars í Berlingske Tidende. 

ÍS592 Jú. 



 

ÍS593 Og mynd af þér sem 

margir muna eftir. 

T490 Řada lidí si pamatuje tuto fotku. 

ÍS594 Svo kom umræðan 

um píkuna í kjölfarið. 

T491 Hned nato se rozběhla 

debata o vagíně. 

ÍS595 Í menningu karla er píkan sveipuð 

mikilli dulúð. Út úr henni koma þeir 

T492 V myšlenkovém světě mužů 

je vagína opředena tajemstvím. 

T493 Muži z ní vyšli a jako by netoužili 

po ničem jiném, než se do ní zas vrátit. ÍS596 og svo er eins og þeir þrá ekkert 

annað en að komast aftur inn. 

ÍS597 En, dulúðin hefur aldrei 

verið okkar kvennanna. 

T494 My ženy jsme však tento mýtus 

nikdy nevzaly za vlastní. 

ÍS598 Við stóðum fyrir píkukynningum, 

þar sem við gáfum konum kost 

T495 My jsme naopak dělaly osvětu. 

T496 Ženy měli možnost přijít, 

ÍS599 á að koma saman og kynnast 

píkunni á sér í spegli og sjá T497 poznat svou vagínu pomocí zrcátka 

T498 a zjistit, že je to vlastně 

úplně obyčejný lidský orgán. ÍS600 að þetta er ósköp 

hversdagslegt líffæri. 

ÍS601 Og þetta var bara í stofunni 

hjá þér er það ekki? 

T499 -A to se dělo ve vašem obýváku? 

-Ano. 

ÍS602 Jú. Það skiptir svo miklu máli að 

þetta sé gert í notalegu umhverfi. T500 Takové věci by se měly odehrávat 

v příjemném prostředí. 

ÍS603 Þannig að það mætti segja 

að byltingin hafi hafist 

T501 Takže se dá říct, 

že revoluce začala ve vašem obýváku? 

ÍS604 í stofunni hjá þér? 

ÍS605 Já. Það má segja það já. T502 Ano, dalo by se říct. 

ÍS606 Oddný Kristmunds- og 

Guðrúnardóttir, heitin, 

T503 Bohužel již zesnulá výtvarnice 

Oddný Kristmunds- a Gudrunardóttir 

ÍS607 myndlistarkona, bjó til fyrir 

okkur risavaxna píku 

T504 pro nás vytvořila obrovskou vagínu 

z koňských žíní, polystyrenu a vlny. 

ÍS608 sem var úr hrosshárum, 

frauðplasti og ull. 

ÍS609 En hvað með einkalífið? T505 A co váš osobní život? 

ÍS610 Ég er opinber persóna, T506 Jsem veřejná osoba, 

ÍS611 þannig að sem slík, 

hef ég aldrei átt einkalíf. 

T507 takže osobní život 

jsem vlastně nikdy neměla. 

ÍS612 En hvað með fjölskyldu? T508 A co rodinu? 

ÍS613 Nei. T509 Ne. 

Vždycky jsem byla sama. ÍS614 Ég hef alltaf verið ein. 

ÍS615 Já, engin börn? T510 Aha. Nemáte děti? 

ÍS616 Nei... ja, ekki nema 

stöku gæludýr. 

T511 Ne. Jen pár domácích mazlíčků. 

ÍS617 Ég hef alltaf verið 

mikill dýravinur. 

T512 Zvířata jsem měla vždy moc ráda. 

ÍS618 Og þú hefur aldrei 

fundið þann rétta? 

T513 -Takže jste nepotkala toho pravého? 

-Má kamarádka kdysi řekla... 

ÍS619 Doktor Kristrún Zoega vinkona 

mín sagði nú einu sinni... 

ÍS620 Jæja... T514 Pro všechny bude asi nejlepší, 

ÍS621 Ég held að það væri 

öllum fyrir bestu að ég... 

ÍS622 reyndi einhvernvegin að 

koma mér aftur á Litla hraun. 

T515 když se pokusím dostat 

zpátky do vězení. 

ÍS623 Ef þú vilt ræða þetta eitthvað... T516 Jestli si o tom chceš promluvit... 

ÍS624 Það er ekkert að ræða. T517 Není o čem. 

ÍS625 Bjarnfreður er bara mjög 

...mikil hugsjónamanneskja. 

T518 Bjarnfredur je... 

T519 ...velká idealistka. 



 

ÍS626 Já...hún er náttúrulega kannski 

ekki beint venjuleg...hmmm. 

T520 Jo... není zrovna úplně... 

T521 ...obyčejná. 

ÍS627 Það er enginn venjulegur. T522 Nikdo není obyčejný. 

ÍS628 Liggur þú á gægjum? T523 Ty mě špehuješ? 

ÍS629 Hvað er þarna inni? T524 Co je vevnitř? 

ÍS630 Viltu vita það? T525 Vážně to chceš vědět? 

ÍS631 Pöddur. T526 Havěť! 

ÍS632 Veistu hvað 

silfurskotturnar gera? 

T527 Víš, co dělají rybenky? 

ÍS633 Þær hoppa upp í munninn 

þinn og fara oní magann. 

T528 Skočí ti do pusy 

a dostanou se ti až do břicha. 

ÍS634 Borða allt sem þú borða. 

Þar til þær verða 

T529 Snědí všechno, 

co jsi snědl ty, 

T530 až jsou pěkně buclaté a tlusťoučké. 

ÍS635 feitar og pattaralegar. 

ÍS636 Viltu núna kíkja inn 

í kompu Georg? 

T531 -Ještě pořád se tam chceš podívat? 

-Ne. 

ÍS637 Nei... 

ÍS638 Nei? T532 Ne? 

  T533 PRO OSLAVENCE GEORGA 

OD TÁTY 

ÍS639 Bjarnfreður? T534 Bjarnfredur? 

ÍS640 Hvað er það? T535 Co je? 

ÍS641 Á ég pabba? T536 Mám nějakého tatínka? 

ÍS642 Af hverju ertu að 

spyrja að því núna? 

T537 Proč tě to teď zajímá? 

ÍS643 Mig langaði bara 

að vita það. 

T538 Jen bych to chtěl vědět. 

ÍS644 Þú ert kenndur við konu og 

átt að vera stoltur af því. 

T539 Nosíš příjmení po své matce 

T540 a měl bys na to být hrdý. 

ÍS645 Er þetta.... pabbi minn? T541 Je tohle můj táta? 

ÍS646 Hvar fannstu þetta? T542 -Kdes to našel? 

-U tebe v zásuvce. ÍS647 Í skúffunni þinni. 

ÍS648 Olaf Palme er mikill maður. T543 Olof Palme je významný muž. 

ÍS649 Hann er leiðtogi 

sósíal-demókrata í Svíþjóð... 

T544 Je předsedou sociálních demokratů 

ve Švédsku. 

ÍS650 Er hann... T545 -A je to...? 

-Už se mi nikdy nehrabej ve věcech! ÍS651 Þú garfar ekki í mínum munum 

Georg Bjarnfreðarson. 

ÍS652 Farðu og kláraðu 

heimavinnuna þína. 

T546 Běž si dodělat úkoly. 

ÍS653 Farðu! T547 Zmiz! 

ÍS654 Georg minn. 

Þú varst að fá póst. 

T548 Přišel ti dopis, Georgu. 

ÍS655 Ha? Frá hverjum? T549 -Jo? Od koho? 

-Přečti si ho. ÍS656 Lestu það bara. 

ÍS657 Þetta er á sænsku. T550 Je to švédsky. 

ÍS658 "Kæri Georg. Ég vona að þú 

sért alltaf duglegur að gleðja 

T551 "Milý Georgu. 

T552 Doufám, že se ze všech sil snažíš 

dělat radost Bjarnfredur a pomáhat jí. ÍS659 Bjarnfreði og hjálpa henni. 

ÍS660 Sérstaklega þegar hún 

er þreytt eða leið. 

T553 Obzvlášť když je unavená 

nebo smutná. 

ÍS661 Ég hvet þig til að hlusta 

vel á móður þína og gera 

T554 Chci, abys maminku poslouchal 

a dělal všechno, co ti řekne. 

ÍS662 allt eins og hún segir þér. 

Treystu Bjarnfreði, hún veit best. T555 Věř Bjarnfredur, 

protože ta ví všechno nejlíp. 

ÍS663 Ég hvet þig til að kynna T556 Rád bych, aby ses obeznámil 



 

þér kenningar femínista, s teoriemi feminismu, 

ÍS664 umhverfisvernd og heilbrigt 

mataræði eins og Bjarnfreður 

T557 ochrany životního prostředí 

a zdravou výživou, 

T558 přesně jak tě to učila Bjarnfredur. 

ÍS665 hefur kynnt þig fyrir og þannig 

verðurðu stórmenni eins og ég." 

T559 Tak z tebe vyroste 

velká osobnost jako já." 

  T560 OLOF PALME 

ÍS666 Georg... Ólafsson... T561 Georg... 

T562 ...Olofsson... 

ÍS667 Palme T563 Palme. 

ÍS668 "I hope you will write 

back someday... Dad" 

T564 "Doufám, že mi někdy odepíšeš. 

T565 Táta." 

ÍS669 Hvernig komst þú inn? T566 Jak ses dostal dovnitř? 

ÍS670 Frá hverjum eru 

allar þessar gjafir? 

T567 

 

Od koho jsou všechny ty dárky? 

ÍS671 Af hverju eru þær frá Ameríku? T568 Proč jsou z Ameriky? 

ÍS672 Er þetta faðir minn? T569 -Je tohle můj otec? 

-Na tom nesejde. ÍS673 Það skiptir ekki máli. 

Það var ég sem ól þig upp. T570 -To já jsem tě vychovala. 

-Odpověz mi na otázku! ÍS674 Svaraðu bara 

spurningunni Bjarnfreður! 

ÍS675 Já. T571 Ano. 

ÍS676 Þetta er blóðfaðir þinn 

...amerískur. 

T572 To je tvůj otec... Američan. 

ÍS677 En sem býr í Svíþjóð þá? T573 Ale žije ve Švédsku? 

ÍS678  Hann hefur aldrei komið til 

Svíþjóðar...svo ég viti til. 

T574 Nikdy ve Švédsku nebyl, 

alespoň co vím. 

ÍS679 En hver skrifaði þá 

öll þessi sænsku bréf? 

T575 Od koho pak byly 

všechny ty švédsky psané dopisy? 

ÍS680 Roy var kannski blóðfaðir þinn, 

en ekki hugmyndafræðilegur. 

T576 Roy byl možná tvůj biologický otec, 

ale ne ideologický. 

ÍS681 Þetta var eftir Keflavíkur- 

gönguna sextíu og fjögur. 

T577 Došlo k tomu po protestním pochodu 

z Keflavíku v roce 1964. 

ÍS682 Þú veist nú að Geir, 

afi þinn, hafði skoðanir. 

T578 Víš přece, jaké názory zastával 

tvůj dědeček Geir. 

ÍS683 Já.   

ÍS684 Ætlarðu að fara núa 

mér því um nasir, 

T579 Přišel jsi mi to vyčítat? 

ÍS685 að ég hafi átt eitt 

augnablik af veikleika. 

T580 Že jsem měla jednu slabou chvilku? 

ÍS686 Eitt augnablik af losta, 

undir áhrifum áfengis. 

T581 Chvilku touhy pod vlivem alkoholu? 

ÍS687 Kom ég þá undir í ölæði 

með amerískum hermanni? 

T582 Takže jsi mě počala... 

T583 -...v opilosti s americkým vojákem? 

-Tak to nebylo! ÍS688 Þetta var ekkert þannig... 

Og þetta er löngu fyrnt! 

T584 Navíc je to už dávno. 

ÍS689 En af hverju fékk ég 

aldrei þessar gjafir? 

T585 Proč jsem ale nikdy nedostal 

tyhle dárky? 

ÍS690 Ég var einstæð móðir og 

gerði meira en mitt besta. 

T586 Byla jsem matka-samoživitelka 

a dělala jsem, co jsem mohla. 

ÍS691 En í dag er ég gömul kona, 

enn að jafna mig eftir aðgerð 

T587 Dnes už jsem stará, 

zotavuju se po operaci 

ÍS692 og þú átt ekki að gramsa í 

mínum persónulegu munum. 

T588 a ty se mi nemáš co hrabat 

v osobních věcech. 

ÍS693 Eftir allt sem þú hefur 

lagt á mig, Georg. 

T589 Po tom všem, 

co jsem si kvůli tobě vytrpěla. 



 

ÍS694 Já góðan og blessaðan daginn, 

Það er forsetinn. 

T590 Hezký den všem, 

dnes je tu s vámi Prezident. 

ÍS695 Forsetinn heilsar upp á ykkur T591 Zdraví vás Prezident. Až do dvou 

na vás na FM čeká skvělá hudba. ÍS696 Topptónlist á Effemm, 

Forsetinn með ykkur til tvö í dag. 

ÍS697 Það er sjóðandiheitur.. funheitur 

tónlistartími að hefjast hérna 

T592 Začíná nám horká... ne, 

přímo ďábelsky žhavá hodina muziky. 

ÍS698 Allir helstu... Öll heitustu 

nöfnin í bransanum. 

T593 Ty nejlepší... 

nejžhavější jména z branže. 

  T594 ODESILATEL: 

ROY WASHINGTON 

ÍS699 Ef þú snáfar ekki burt eins og 

skot, þá hringi ég í lögregluna! 

T595 Jestli okamžitě nezmizíš, 

zavolám policii, mizero jeden! 

ÍS700 Bölvaður ræfillinn þinn! 

ÍS701 I've got a right to see my son. T596 -Mám právo vidět svého syna! 

-Nikdo ti tady nerozumí ani slovo! ÍS702 Það skilur enginn orð af því 

sem þú ert að segja hér. 

ÍS703 Please, I want to see him! T597 -Prosím, chci ho vidět! 

-Policie! ÍS704 PÓÓÓLÍÍS! 

ÍS705 Freddie I've got 

a right to see him! 

T598 -Freddie, mám právo ho vidět! 

-Ven! Kliď se odsud! 

ÍS706 ÚT! 

ÍS707 Come on! I want to 

see my son! 

ÍS708 Snáfaðu út! 

ÍS709 Bölvaður barnamorðingi! T599 Zatracenej vrah dětí! 

ÍS710 Georg! T600 Georgu! 

ÍS711 Frá glugganum. T601 Jdi od toho okna. 

ÍS712 Hæ. T602 Ahoj. 

ÍS713 Hvað, er eitthvað 

þungt í karlinum? 

T603 Copak? 

Nějaký trable? 

ÍS714 Neinei. T604 Ne. 

ÍS715 Hvað er þetta? 

Varstu að kaupa þér þetta? 

T605 Co to máš? 

To sis koupil? 

ÍS716 Þetta er gjöf. T606 -To je dárek. 

-Aha. ÍS717 Já ókei? Fyrir Flemming þá, eða? 

T607 Pro Flemminga? 

ÍS718 Nei. Fyrir mig... T608 Ne, pro mě. 

ÍS719 Ætlar þú að leika þér með þetta? T609 Budeš si s tím hrát? 

ÍS720 Já ég hefði nú kannski gert það einhvern 

tímann.  

T610 Možná někdy. 

ÍS721 Hérna, ef þú þarft að hressa þig 

við, gæti ég græjað fyrir þig 

T611 Hele, jestli potřebuješ rozveselit, 

mohl bych ti sehnat párty balíček. 

ÍS722 undir borðið svona partípakka. 

Kassi af ísköldum T612 

 

 

Karton studenýho piva, pizza a tak. 

Pro kámoše. ÍS723 og pizzur og svona. 

Bara fyrir félagann. 

ÍS724 Takk fyrir það Óli minn. T613 Děkuji, Óli. 

ÍS725 Ekkert mál. Ég skrifa bara nafnið þitt á 

lista, þá færðu þetta sent. 

T614 Není zač. Jen tě napíšu na seznam 

a oni ti to pošlou. 

ÍS726 Það hefur nú alltaf verið 

strengur á milli okkar tveggja. 

T615 Mezi námi bylo vždy určité pouto. 

ÍS727 Jújú, alveg eins. T616 Jo... jasně. 

  T617 ARMÁDA SPÁSY 

  T618 OBCHOD S OBLEČENÍM 

ÍS728 Góðan daginn. Mig vantar föt 

eins og eru móðins í dag. 

T619 Dobrý den, 

sháním oblečení, co se teď nosí. 

ÍS729 Mittisjakka, skyrtu. T620 Bundu do pasu, košili, 



 

Svona bláar nankins buxur modré texasky 

ÍS730 og skórnir eru mjög mikilvægir. T621 a taky boty, 

ty jsou velmi důležité. 

ÍS731 eee... Buffalar heita þeir. T622 Jmenují se Buffalo. 

ÍS732 Hæ. T623 -Ahoj. 

-Dobrý den! Nechcete lístek do tomboly? ÍS733 Hæ! 

ÍS734 Viltu kaupa miða á tombólu? 

ÍS735 Já... T624 -Jo, chci. 

-Jeden stojí dvacet korun. 

ÍS736 Miðinn kostar hundrað. T625 Aha... A když koupím všechny? 

ÍS737 Já? En ef ég kaupi alla? T626 Přejete si? 

ÍS738 Get ég aðstoðað? T627 Jistě. To dá přece rozum. 

ÍS739 Já. Eigum við að ræða það eitthvað nánar? 

ÍS740 Láttu mig fá 200 grömm af þínu ferskasta 

kjötfarsi. 

T628 Dejte mi 200 gramů 

vašeho nejčerstvějšího mletého masa. 

ÍS741 Er þetta ekki alltafjafn 

sívinsælt hjá ykkur kjötætunum? 

T629 Netěší se snad právě to 

oblibě vás masožravců? 

ÍS742 Ha? T630 -Cože? 

-No ano! Hezký dobrý den! ÍS743 Já! Komdu sæll og blessaður. 

ÍS744 Þetta er nú ansi hreint 

hressandi músík. 

T631 Velmi povzbuzující hudba! 

ÍS745 Já topp tónlist hér á Effemm níu 

fimm sjö. 

T632 Na FM vám hrajeme jen to nejlepší. 

Až do dvou s vámi bude Prezident. 

ÍS746 Forsetinn með ykkur til tvö 

í dag, hvað annað? 

ÍS747 Það er nóg framundan. T633 Dnes nás toho čeká hodně 

a máme tu vzácného hosta. ÍS748 Það var góður gestur að detta 

hérna inn af kantinum. 

ÍS749 Þetta er enginn annar en 

frændi minn og forsprakki 

T634 Je jím frontman skupiny Sólin 

ze Sandgerdi, Kiddi Casio! Vítej! 

ÍS750 hljómsveitarinnar 

Sólin frá Sandgerði. 

ÍS751 Þetta er Kiddi Casio. Velkominn! 

ÍS752 Blessaður, couple of times! T635 Čau, čau, čau! 

ÍS753 Hvað er að frétta af Sólinni? T636 -Co nového u Sólin? 

-Všechno šlape jak hodinky. ÍS754 Allt það besta maður, 

hvað heldurðu? 

ÍS755 Heyrðu, það er svona reunion 

session hjá okkur þessa daganna. 

T637 Brzo pořádáme takový setkání. 

ÍS756 Við hefjum leika næstu helgi 

í Sandgerði, sælla minninga. 

T638 O víkendu hrajeme v Sandgerdi, 

zavzpomínáme si, 

ÍS757 Svo er bara hringurinn, 

stemmning, gleði, gaman fjör. 

T639 pak to vezmem kolem ostrova, 

prostě pohoda. 

ÍS758 Þá er það komið á hreint. 

Heyrðu, ég sé að þú ert miða 

T640 Paráda! 

Co provedeme s lístkama, co jsi přinesl? 

ÍS759 eigum við að gera 

eitthvað í því. 

ÍS760 Já, mér datt í hug að gefa 

þetta í Mæðrastyrksnefnd...haha! 

T641 Původně jsem je chtěl dát na charitu. 

ÍS761 Eigum við ekki að gera allt brjálað, og 

athuga 

T642 Ale co třeba zkusit na tu naši akci 

přitáhnout nějaký kočky? 

ÍS762 hvort við náum ekki að trekkja 

inn einhverjar skinkur á ballið. 

ÍS763 Opna fyrir símann 

og gera allt vitlaust. 

T643 -Takže volejte a rozjedeme to! 

-Bomba. Číslo znáte: 511 09 57. 

ÍS764 Mér líst vel á það. Þið þekkið 

þetta. Það er 5110957 

ÍS765 fyrir ykkur sem viljið næla 

ykkur í miða á ball með 

T644 Volejte, jestli chcete lupen na koncík 

Sólin v Café Casio v Sandgerdi. 



 

ÍS766 hljómsveitinni Sólin á Café 

Casio í Sandgerði. 

ÍS767 Já, við skulum athuga hvor það 

er einhver hérna. Effemm? 

T645 Uvidíme, jestli se někdo dovolal. 

  T646 -FM? 

-Haló? -Haló haló! ÍS768 Halló? 

- couple of times! 

ÍS769 Effemm góðan dag, 

má bjóða þér miða. 

T647 Tady FM. 

Voláte si o lístek? 

ÍS770 Já, góðan daginn, Georg 

Bjarnfreðarson hér, gæti ég 

T648 Dobrý den, 

tady Georg Bjarnfredarson. 

T649 Mohl bych mluvit 

s Ólafem Ragnarem Hannessonem? ÍS771 fengið að tala við 

Ólaf Ragnar Hannesson? 

ÍS772 Georg, gætirðu hringt á eftir. T650 -Georgu, zavolej mi pozdějc, jo? 

-Óli! Já... ÍS773 Óli, ég er orðinn 

alveg eins og þú! T651 -Jsem teď úplně jako ty, Óli! 

-Nevolá nám někdo další? FM, dobrý den. ÍS774 Já, við skulum athuga hvort 

það sé ekki annar hérna 

ÍS775 á línunni. Effemm góðan dag? 

ÍS776 Ólafur? T652 -Ólafe? 

-Zavěs, Georgu, volají další posluchači. ÍS777 Georg, nennirðu að leggja 

á þannig að ég geti tekið inn 

ÍS778 einhverja aðra hlustendur. 

ÍS779 Ha?   

ÍS780 Bíddu, er þetta þjóðarsálin? 

Hvar er Sigurður G. Tómasson? 

T653 To jsme nějaký konzervativní rádio 

a pán si chce postěžovat? 

ÍS781 Er Arnþrúður Karlsdóttir 

hérna undir borði? 

ÍS782 Hvaða vitleysa er þetta 

með símann Óli? 

T654 Co je to s tím telefonem, Óli? 

ÍS783 Það er eins og það sé 

einhver annar á línunni. 

T655 Jako by byl na lince ještě někdo. 

ÍS784 Georg, leggðu á! T656 -Polož to, Georgu. 

-Kdy přijdeš domů, Óli? ÍS785 Hvenær kemurðu heim Óli? 

ÍS786 Ég ætlaði að koma þér 

örlítið á óvart 

T657 -Mám pro tebe překvapení. 

-Jo, takže to jsme... 

ÍS787 Uuu...glænýr tónlistartími var 

að bakka inn með fullan bíl T658 Hodinka s várkou nejnovější muziky 

právě začíná, tak se na ni vrhneme. ÍS788 af tónlist og við skulum athuga 

hvað hann segir. Gjörið svo vel. 

ÍS789 Óli, plöggið? T659 A co ty lístky? 

ÍS790 Ólafur? T660 Ólafe? 

ÍS791 Óli minn? T661 Óli? 

ÍS792 Hvað ertu búinn að gera 

við herbergið mitt? 

T662 -Cos mi to udělal s pokojem? 

-Ahoj, Óli. 

ÍS793 Hæ Óli! 

ÍS794 Það var allt á rúi og stúi 

þannig að ég tók aðeins til. 

T663 -Byl vzhůru nohama, tak jsem uklidil. 

-Ty se mi tam nemáš co hrabat! 

ÍS795 Þú átt ekkert að vera að 

vasast þar inni. 

ÍS796 Ekki viltu hafa allt í drasli? T664 -Přece tam nechceš mít nepořádek? 

-To není nepořádek! Jsou to mý věci. ÍS797 Þetta er ekki drasl. 

Þetta er dótið mitt. 

ÍS798 Gott og vel. Ég skal þá 

ekki gera þetta aftur. 

T665 Dobrá, dobrá. 

Už to nikdy neudělám. 

ÍS799 En! Ég er með smá glaðning 

fyrir þig Ólafur minn. 

T666 -Mám pro tebe malé překvapení, Óli. 

-Překvapení? Jaký překvapení? 



 

ÍS800 Glaðning? Hvaða glaðning? 

ÍS801 Ég eldaði fyrir þig. T667 Něco jsem ti uvařil. 

ÍS802 Já jibbí. Eitthvað baunadrasl? T668 Super. Zas nějaký fazole, 

po kterejch se poprdím. ÍS803 Verð ég prumpandi af þessu 

í margar vikur? 

ÍS804 Nei, nei, nei 

...ekkert svoleiðis. 

T669 Ne, nic takového. 

Připravil jsem ti hamburger. 

ÍS805 Ég eldaði nefnilega fyrir 

þig hamborgara. 

ÍS806 Þetta er ekki hamborgari!! T670 Ale tohle není hamburger! 

ÍS807 Víst! T671 -Jistěže je. 

-Tohle nevezmu do pusy. ÍS808 Það er ekki inní myndinni að ég 

sé að fara að éta þetta sko. 

ÍS809 Það er kjöt þarna. Ég fór 

sérstaka ferð í kjötborð 

T672 Je to maso. 

T673 Jen kvůli němu jsem šel k masovému pultu 

a poručil to nejlepší mleté. ÍS810 og bað um þeirra besta fars. 

ÍS811 Þetta er ekki hamborgari 

eins og ég vil hafa hann. 

T674  Takovej hamburger já nechci. 

ÍS812 Hvernig viltu hafa hann? T675 -A jaký hamburger chceš? 

-Jako je na fotkách. 

 
ÍS813 Bara eins og þú sérð hann 

á mynd! 

ÍS814 Þetta er nákvæmlega eins! T676 -Vždyť je úplně stejný! 

-Ne, není! ÍS815 Nei, þetta er ekki eins! 

ÍS816 Ertu með gest? T677 -Máš návštěvu? 

-Jo... ÍS817 Já... 

ÍS818 Viltu ekki bjóða honum 

upp á hressingu? 

T678 Tak mu nabídni nějaké občerstvení. 

ÍS819 Viltu rauðrófusafa? T679 -Dáš si šťávu z červené řepy? 

-Jo, dík. ÍS820 Já takk. 

ÍS821 Ertu alveg viss um að þú 

ráðir við þetta? 

T680 -Víš jistě, že to zvládneš? 

-Jo, neměj strach. 

ÍS822 Þetta verður ekkert mál. 

ÍS823 Þú hringir ef það er eitthvað. T681 Zavolej, kdyby něco. 

ÍS824 Hey, treystirðu ekki 

þessu andliti? 

T682 Copak nevěříš tomuhle obličeji? 

ÍS825 Öh...Jú...passaðu þig bara... T683 Ale... jo. 

T684 -Jen si dávej pozor. 

-Měj se, kámo! ÍS826 Já, við sjáumst bara 

karlinn minn. 

ÍS827 Hvað er verið að vesenast? T685 -Co provádíte, kluci? 

-Kreslíme si! -Aha. Fajn. ÍS828 Teikna! 

ÍS829 Já Ókei? 

ÍS830 Þetta er flott mynd. T686 To je pěkný obrázek. 

ÍS831 Hvar er pabbi ykkar? T687 -Kde je táta? 

-Vevnitř. ÍS832 Hann er inni. 

Inni í húsinu. T688 -V domě. 

-Nechtěl si jít hrát ven. ÍS833 Hann vildi ekki koma 

út að leika. 

ÍS834 Ókei? T689 Aha. 

ÍS835 Heyrðu, Hvað segið þið um að við T690 Poslyšte... 

T691 Co byste řekli na to, 

kdybysme jeli do ZOO, autobusem? ÍS836 kíkjum í Húsdýragarðinn 

í Strætó? 

ÍS837 Úúú... jibbí!   

ÍS838 Megum við fá ís? 

Megum við fá ís? 

T692 Koupíš nám zmrzlinu? 

ÍS839 Ís! Já nóg af ís maður! T693 -No jasně, spoustu zmrzliny. 

-Kam se chystáte? ÍS840 Hvert er verið að fara? 



 

ÍS841 Koddu í keppni! T694 -Kdo bude poslední, je... 

-Opatrně, chlapci. ÍS842 Farið nú varlega strákar! 

ÍS843 Ertu ekkert smeykur við að ala 

þá á svona miklum sykri? 

T695 Neznepokojuje tě, 

že jedí tolik cukru? 

ÍS844 Neinei, þetta eru 

strákarnir hans Daníels. 

T696 Ne, jsou to přece Danielovi kluci. 

ÍS845 Mikið er nú notalegt að sitja 

hérna með þér Óli minn. 

T697 Stejně je krása, 

že tu spolu můžeme sedět, Óli. 

ÍS846 Í fallegu veðri með góðum vini. T698 Za hezkého počasí... 

T699 ...s dobrým přítelem. 

ÍS847 Ég gleymi því aldrei 

þegar ég sá þig fyrst. 

T700 Nikdy nezapomenu na chvíli, 

kdy jsem tě potkal poprvé. 

ÍS848 Það var eins og ég hefði 

þekkt þig alla tíð. 

T701 Jako bych tě znal odjakživa. 

ÍS849 Einhvernvegin var mynd þín 

alltaf í huga mér 

T702 V mysli jsem měl stále tvůj obraz. 

ÍS850 Og ég vil bara að þú vitir að... T703 Jen jsem chtěl, abys věděl, 

ÍS851 Þú ert mér kær. T704 že tě mám rád. 

ÍS852 Já, ókei. T705 -Aha, dobře. 

-Moc rád. ÍS853 Mjög kær. 

ÍS854 Georg...værirðu til í að 

hætta að tala svona. 

T706 Mohl bys přestat mluvit tímhle tónem? 

ÍS855 Sko...Georg. T707 Georgu! 

ÍS856 Strákar! Er allt að verða 

vitlaust! Rándýr ís hérna! 

T708 Kluci, to jste se zbláznili? 

T709 -Víte, kolik ta zmrzka stála? 

-Není to náhodou Prezident? ÍS857 Er þetta ekki forsetinn? 

ÍS858 Ha?   

ÍS859 Óli Effemm? T710 -Óli z FM? 

-No? ÍS860 Ha, já? 

ÍS861 Ég er ljósmyndari á Séð og heyrt. Má ég 

smella af einni? 

T711 Fotím pro časopis "Co se kde šustne". 

Můžu fotečku? 

ÍS862 Er það ekki gráupplagt! T712 -Skvělý nápad! 

-Ne, já... -Kluci, pojďte sem. ÍS863 Nei ég 

ÍS864 Strákar! Komiði 

ÍS865 Ég held að hann sé ekki að 

biðja um að taka mynd af þér 

T713 Tebe si asi fotit nechtěl. 

ÍS866 Og þú ert? T714 -A vy jste? 

-Mám mluvit na fotoaparát? -Jo. ÍS867 Á ég að tala í myndavélina? 

ÍS868 Já. 

ÍS869 Georg Bjarnfreðarson. T715 Georg Bjarnfredarson. 

ÍS870 Sambýlismaður Ólafs. T716 Óliho spolubydlící. 

  T717 PREZIDENT S RODINOU V ZOO 

ÍS871 Heyrðu, það hringdi einhver gaur, sagðist 

vera sambýlismaður þinn. 

T718 Volal nějakej chlápek, 

T719 prej tvůj spolubydlící. 

Měl starost, že jsi nepřišel domů. ÍS872 Hann hafði áhyggjur af því að 

þú hafir ekki komið heim í nótt 

ÍS873 Sambýlismaður..? T720 -Spolubydlící? 

-Jo. ÍS874 Já. Man ekki hvað hann heitir... 

T721 -Jméno si nepamatuju. 

-Vypadám snad, že mám spolubydlícího? 

 
ÍS875 Lít ég út fyrir 

að búa á sambýli? 

ÍS876 Nei? T722 -Ne. 

-Ne, taky si myslím. ÍS877 Nei, ég hélt ekki. 

ÍS878 Partý hjá forsetanum í kvöld! T723 Dnes večer párty u Prezidenta! 

Zvu vás všechny, hlavně holky. 

 
ÍS879 Allir velkomnir, sérstaklega 

guggur. Vín í boði og nóg pláss. 

T724 Bude tam chlast 

a dost místa. 



 

ÍS880 Georg? T725 Georgu? 

ÍS881 Georg? Ertu heima? T726 Jsi doma, Georgu? 

ÍS882 Ég er inni á baði. T727 Jsem v koupelně. 

Klidně pojď dovnitř. ÍS883 Komdu bara inn! 

ÍS884 hæ Óli! Varstu búinn 

að sjá myndina í blaðinu? 

T728 Nazdar, Óli! 

Viděl jsi naši fotku v časopise? 

ÍS885 Já. Heyrðu. Ég var svona aðeins 

búinn að hugsa um okkur tvo. 

T729 Jo. 

T730 Hele... 

T731 Zrovna jsem o nás dvou přemýšlel. 

O našem vztahu a tak... ÍS886 Samskiptin og þetta... 

ÍS887 Ég veit að ég er búinn að vera 

svolítið leiðinlegur við þig. 

T732 Vím, že jsem se k tobě 

nechoval zrovna hezky. 

ÍS888 Já? T733 Ano? 

ÍS889 Ég var að pæla bara svona til að 

laga það, að bjóða þér í partí. 

T734 A tak bych to chtěl napravit 

a pozvat tě na párty. 

ÍS890 Mér? T735 -Mě? 

-Jo. ÍS891 Já, ég er með svaka 

effemm partí og það væri gaman T736 Přijdou kolegové z práce 

a bylo by fajn, kdybys dorazil taky. ÍS892 ef þú gætir komið. 

ÍS893 Já... Hvar er þetta partý? T737 Aha. 

T738 A kde ta párty bude? 

ÍS894 Öh... mótel Venus 

...rétt hjá Borgarnesi. 

T739 V motelu Venus, 

hned u města Borgarnes. 

ÍS895 Ég kem þegar vaktin er búin. T740 Jedu tam hned po práci. 

Dáme si pivko a zapaříme. ÍS896 Fáum okkur kaldan 

og djömmum aðeins. 

ÍS897 Já er það ekki bara gráupplagt! T741 To zní báječně. 

ÍS898 Jú ég fæ mér bara einn ískaldan 

bjór með þér Óli. 

T742 Dám si s tebou 

jedno pěkně vychlazené pivo, Óli. 

ÍS899 Þú getur bara farið á undan. T743 -Jo... Klidně můžeš jet napřed. 

-Už se moc těším. ÍS900 Ég hlakka mikið til. 

ÍS901 Já. Einmitt, akkúrat. T744 Jo, já taky. 

ÍS902 Heyrðu, þá höfum við 

það þannig bara. 

T745 Tak jo, jsme domluvený. 

ÍS903 Guffi svo verður þú að vera 

góður við Daníel 

T746 Koukej se k Danielovi chovat hezky, 

Guffi. Jinak se tvá sestra bude zlobit. 

ÍS904 Annars verður systir þín sár. 

  T747 Ano, drahoušku, pojď. 

  T748 -Jdeme. 

-Pojď, Guffi. ÍS905 Komdu Guffi minn komdu 

  T749 -Přišli jsme na oslavu. 

-Daniel a Ylfa... ÍS906 Daníel og Ylfa. 

  T750 -Ano, přesně tak. 

-A taky Danni. ÍS907 Haha, já og Danni 

ÍS908 Sérðu, þetta er fínt, það þarf að slá þakið. T751 Koukni na to: 

musejí sekat na střeše... 

ÍS909 Sæll meistari. T752 Ahoj! 

Nejsme tu moc brzo, zlatíčko? ÍS910 Erum við nokkuð of snemma 

í því elskan? 

ÍS911 Neinei, gangið í bæinn. T753 -Ne, ne, pojďte dál. 

-Dobrá, dobrá. 

  T754 -Ahoj, Danieli. 

-Vypadáš báječně. ÍS912 Þú ert svo myndarlegur. 

ÍS913 Hæ? T755 -Dobrý den. 

-Je Prezident doma? ÍS914 Hérna...er forsetinn heima? 

ÍS915 Forsetinn? T756 -Prezident? 

-Jo. 

ÍS916 Óli? -- Ólafur Ragnar? T757 Óli? Ólafur Ragnar? 



 

ÍS917 Jaa. já. T758 Jo, jistě. 

ÍS918 Krúið bara mætt á svæðið! T759 Banda z práce dorazila. 

ÍS919 Ég ætlaði bara aðeins að bjóða 

þeim inn í herbergi. 

T760 Chtěl jsem je jen pozvat k sobě 

do pokoje. Budeme potichu. 

ÍS920 Við verðum ekki með nein 

læti sko... 

ÍS921 Jájá, ókei T761 No, dobře. 

ÍS922 Góða kvöldið. T762 Dobrý večer. 

ÍS923 Góða kvöldið. T763 Dobrý večer. 

ÍS924 Ég er kominn í fjörið. T764 Přišel jsem na večírek. 

ÍS925 Já? T765 Aha? 

ÍS926 Hvernig er það, gæti ég kannski 

þegar líða tekur á kvöldið. 

T766 Jak to tu chodí? 

ÍS927 fengið einhverstaðar 

"einn kaldann?". 

T767 Mohl bych si u vás později, 

až doba trochu pokročí, 

T768 objednat jedno pěkně vychlazené? 

ÍS928 Bjór? T769 Pivo? 

ÍS929 Að sjálfsögðu. T770 -Samozřejmě. 

-Výborně! ÍS930 Afbragð! Afbragð. 

T771 Výborně. 

ÍS931 Til hamingju elskan mín. T772 Gratuluju, zlatíčko. 

ÍS932 Nú er ég orðin lækniskona. T773 A teď jsem žena doktora. 

ÍS933 Læknisfrú. T774 -Paní doktorová. 

-No... Zas tak stará ještě nejsem. ÍS934 Iiii...ég er nú ekki það gömul. 

ÍS935 Leiðinlegt að þú vildir ekki 

vera við athöfnina Daníel. 

T775 Škoda, že jsi nechtěl, 

abychom byli na promoci, Danieli. 

ÍS936 Já. 

Ég...útskýri það á eftir. 

T776 -Vysvětlím vám to později. 

-Jo, pozdravuje tě tvůj bratr. 

ÍS937 Heyrðu, bróðir þinn 

bað að heilsa. 

ÍS938 Hann og Tammy voru koma 

frá Palm Springs, 

T777 S Tammy se zrovna vraceli 

z Palm Springs. 

ÍS939 John Sævar var að keppa þar á 

einhverju Charity gólfmóti. 

T778 John se účastnil 

nějakého charitativního turnaje v golfu. 

ÍS940 GUFFI: 

Sérstakur! 

T779 Výjimečný! 

ÍS941 Já elskan, hann er sérstakur, 

eins og þú. 

T780 Ano, drahoušku, 

je výjimečný, stejně jako ty. 

ÍS942 Já? T781 Jo? 

ÍS943 Svo var allt kvenfélagið komið, 

nema Magga Pisspiss. 

T782 A sešel se tam celý ženský spolek, 

až na Maggu Pochcánka. 

ÍS944 Magga Pisspiss? T783 -Kdo to je? 

-Předsedkyně spolku, nepamatuješ? ÍS945 Formaður kvenfélagsins, manstu? 

ÍS946 Mikið er góður ilmur hérna. T784 Tady to ale voní! 

ÍS947 Nú? Réðuð þið bara kokk? T785 Páni! Najali jste si kuchaře? 

ÍS948 Nei, þetta er Gestur. 

Ökukennarinn minn. 

T786 -Ne, to je Gestur. Můj učitel autoškoly. 

-Cože? 

ÍS949 Ég er með forréttinn. T787 Chystám předkrm. 

ÍS950 Karamelliseraður geitaostur og 

mousse au chocolat í eftirrétt. 

T788 Karamelizovaný kozí sýr 

a jako dezert čokoládovou pěnu. 

ÍS951 Ég er með soðinn kjúkling. T789 Já jsem uvařila kuře. 

ÍS952 Soðinn? Í víni þá, eða? T790 Uvařila? 

  T791 -Na víně, nebo...? 

-Ne, proboha, kuře. ÍS953 Nei mongó, kjúkling. 

ÍS954 Rosalega fara fötin 

þér vel elskan. 

T792 -Ten oblek ti moc sluší, drahoušku. 

-Co? 

ÍS955 Hmm? 

ÍS956 Ertu ekki ánægður með þau? T793 -Nelíbí se ti? 



 

-Je mu trochu těsný. 

ÍS957 Soldið þröngt á honum. T794 No a pak přišla na návštěvu... 

ÍS958 Ólafur! T795 Ólafe! 

ÍS959 Einn ískaldan fyrir 

Ásgeir Kolbeins. 

T796 Jedno vychlazený 

pro pařmena Ásgeira. 

ÍS960 Gerðu svo vel. 

ÍS961 Gaman að hafa þig 

hérna með okkur. 

T797 Super, žes přišel. 

ÍS962 Fáið ykkur bjór, það er nóg til. T798 Dejte si pivo, je ho dost. 

ÍS963 Ertu eitthvað lystarlaus elskan? T799 Nemáš na to chuť, miláčku? 

ÍS964 Viltu kokteilsósu á þetta? T800 Chceš na to dresink? 

ÍS965 Ekki of mikið kók, þú manst 

hvernig það fer í þig. 

T801 Nepij moc koly, 

víš, že ti nedělá dobře. 

ÍS966 Dók er gott í maga! T802 Dola... dola je dobrá. 

ÍS967 Þú veist það ekkert Guffi, 

þú ert þroskaheftur. 

T803 O tom ty nic nevíš, Guffi. 

Jsi duševně zaostalý. 

ÍS968 Nei...   

ÍS969 Fyrir hönd okkar 

foreldra Daníels, 

T804 Za nás, Danielovy rodiče, 

ÍS970 Þá vil ég segja hvað við erum 

rosalega stolt af drengnum. 

T805 bych chtěla říct, 

jak moc jsme na našeho chlapce hrdí. 

ÍS971 Frá því Daníel var lítill, 

alltaf þegar hann átti afmæli 

T806 Od malička dostával Daniel od tatínka 

k narozeninám, na Vánoce a podobně 

ÍS972 eða á jólum og slíku, þá keypti 

pabbi hans fyrir hann muni 

ÍS973 og leikföng tengd læknisfræði, 

til að örva áhuga hans á faginu. 

T807 hračky a další předměty, 

T808 které v něm měly podnítit 

zájem o medicínu. 

ÍS974 Og það hefur greinilega 

skilað sér. 

T809 A očividně se to vyplatilo. 

ÍS975 Góða kvöldið, eruð þið nokkuð 

á vegum Ólafs? 

T810 -Dobrý večer. 

-Dobrý večer. 

T811 Jste taky od Ólafa? 

ÍS976 Nei. T812 Ne. 

ÍS977 Góða kvöldið! T813 Dobrý večer. 

ÍS978 Afsakaðu! T814 Promiňte! Nevolal mi někdo? 

Nebo mi nenechal vzkaz? ÍS979 Hefur einhver hringt í mig? 

Eða skilið eftir skilaboð? 

ÍS980 Georg Bjarnfreðarson? T815 -Jsem Georg Bjarnfredarson? 

-Ne, bohužel. Čekáte hovor? ÍS981 Nei, ekkert slíkt. 

Áttu von á símtali? 

ÍS982 Ég á von á félaga mínum! T816 Čekám na přítele! 

ÍS983 Ég skal láta þig vita 

ef einhver hringir. 

T817 -Řeknu vám, kdyby někdo volal. 

-Děkuji. 

ÍS984 Þakka þér fyrir það! 

ÍS985 Jæja! Það eru komnir hér tveir 

góðir gestir sem eiga það til að 

T818 Máme tu dva vzácné hosty, 

ÍS986 bregða á leik á mannamótum 

í fjölskyldunni. Þetta er atriði 

T819 kteří obvykle vystupují 

na rodinných sešlostech. 

T820 Čeká vás číslo z cirkusu Ylfy a Guffiho! 

Přivítejme je tady. ÍS987 frá sirkús Ylfu og Guffa smart. 

Bjóðum þau velkomin. 

ÍS988 Nú á hann Pési svo bráðfínan bíl T821 Pesi si koupil krásnej auťák, 

ÍS989 Buxur og jakka og allt 

er í stíl. 

T822 kalhoty a bundu, 

hned je z něj fešák. 

ÍS990 Hólótt er gatan 

er höldum af stað. 

T823 Silnice je děravá, 

ale my jedeme dál, 

ÍS991 og hossumst og dettum T824 skáče to a hází, 



 

svo sitt á hvað. ale kdopak by se bál? 

ÍS992 Með veltingi og snúningi og 

hlúnkadúnk og hossi 

T825 Houpe se to, naklání, 

hopsa hou, 

ÍS993 mjólkurbíllinn kemur yfir 

heiðina frá fossi. 

T826 a proti nám jede auto se zmrzlinou. 

ÍS994 gríptu í stólinn til að 

styðja þig við. 

T827 Tak se pěkně drž, 

abys nespadnul, 

ÍS995 Svo steypist þú ekki í hyldýpið. T828 abys do propasti nežuchnul. 

ÍS996 Við hossumst hér 

og hossumst þar! 

T829 -Hop doprava! A hop doleva... 

-To bude v pořádku, zlatíčko. 

ÍS997 Þetta verður allt í lagi 

elskan mín. 

ÍS998 Flott hjá Guffa! T830 -Moc pěkně, Guffi! 

-Guffi zpívat. ÍS999 Guffi syngja 

ÍS1000 Viltu ekki segja nokkur orð 

Daníel minn? 

T831 Nechtěl bys říct pár slov, Danieli? 

ÍS1001 Já... T832 Jo... 

ÍS1002 Já...mig langaði bara að biðja 

alla um að lyfta glösum. 

T833 Prosím všechny, 

aby pozvedli skleničky. 

ÍS1003 Mig langar að þakka ykkur 

kærlega fyrir að koma. 

T834 Děkuju vám všem, že jste přišli. 

ÍS1004 Fyrir utan þennan! T835 Všem, kromě tohohle chlapa. 

ÍS1005 Ég veit ekki einu sinni hvað 

þessi gaur er að gera hérna. 

T836 Vlastně ani nevím, co tady chce. 

Co je vlastně zač? 

ÍS1006 Hver er þessi maður eiginlega? 

ÍS1007 Þetta er Gestur... T837 -To je přece Gestur. 

-Mně přijde hrozně divný, že je tady. ÍS1008 Mér finnst bara mjög skrýtið 

að hann sé hérna sko. 

ÍS1009 Allavega T838 Každopádně... 

ÍS1010 Þið eruð að fagna því að ég sé 

að útskrifast úr læknisfræði. 

T839 Přišli jste sem oslavit, 

že jsem dokončil medicínu. 

ÍS1011 En ég er ekki að fagna því. T840 Ale to já neslavím. 

ÍS1012 Málið er að ég var ekki í 

læknisfræði, heldur myndlist. 

T841 Vlastně jsem nestudoval medicínu, 

T842 ale výtvarné umění. 

ÍS1013 Í listaháskóla íslands. T843 Na Islandské akademii umění. 

ÍS1014 Og á morgun er útskriftar- 

verkefnið mitt... 

T844 A zítra představím 

svou absolventskou práci 

ÍS1015 til sýnis á Kjarvalsstöðum. T845 v galerii Kjarvalsstadir. 

ÍS1016 Hvers konar grín er þetta 

Daníel? 

T846 -Co to má být za vtip, Danieli? 

-To není vtip. 

ÍS1017 Þetta er ekki grín. Sorrí. 

Ég er bara búinn að ljúga. T847 Promiňte. 

Lhal jsem vám. 

ÍS1018 Ljúga og ljúga og ljúga. T848 Byla to lež, lež, lež. 

ÍS1019 Ég er alltaf búinn að gera það 

sem þið viljið að ég sé að gera, 

T849 Vždycky jsem dělal, co jste chtěli vy, 

ale s tím je teď konec. 

ÍS1020 en ekki lengur... Ég fór í 

myndlist fyrir mig. T850 Studoval jsem výtvarné umění. 

Kvůli sobě. 

ÍS1021 Þið eruð velkomin á sýninguna 

mína á morgun 

T851 Takže vás zvu na zítřejší prezentaci 

a budu moc rád, když přijdete. 

ÍS1022 og mér þætti bara gaman 

að sjá ykkur. 

ÍS1023 Ef þið eruð ógeðslega fúl af því 

að ég sé ekki í læknisfræði, 

T852 Jestli jste ale zhnusený z toho, 

že jsem nestudoval medicínu... 

ÍS1024 þá bara fuck it. T853 ...tak jděte do háje. 

ÍS1025 Ég trúi ekki orði af því sem 

þú segir Daníel. 

T854 Nevěřím ti ani slovo, Danieli. 



 

ÍS1026 Þetta er bara svona mamma mín. T855 Už je to tak, mami. 

ÍS1027 Er ég þá ekki lækniskona? T856 -Takže nejsem žena doktora? 

-Ne. ÍS1028 Nei...þú ert myndlistarkona. 

T857 Jsi žena malíře. 

ÍS1029 Nei, þú ert... T858 Ne, jsi... 

ÍS1030 þú ert kona Daníels Sævarssonar, 

myndlistarmanns. 

T859 …žena Daniela Saevarssona, 

T860 malíře. 

ÍS1031 Skál. T861 Na zdraví! 

ÍS1032 Já...bara fyrst að fólk er farið 

að opna sig hérna, 

T862 Když už jsme tu začali s tím svěřováním, 

ÍS1033 þá finnst mér bara rétt 

að það komi líka fram. 

T863 přijde mi správný 

taky vyjít s pravdou ven. 

ÍS1034 Og það yrði bara óþægilegt að 

leyna því mikið lengur, 

T864 Bylo by nepříjemné to dál tajit. 

ÍS1035 en ég hef verið ástfanginn af 

Ylfu frá fyrsta ökutíma. 

T865 Zamiloval jsem se tady do Ylfy, 

T866 hned na první hodině. 

ÍS1036 Og...bara langaði 

að það kæmi fra... 

T867 Jen jsem vám to chtěl říct. 

ÍS1037 Hættissu!! Hættissu!!! T868 Přestaňte! 

Přestaňte! 

ÍS1038 Eigum við ekki að 

gera smá partí? 

T869 Co takhle malá párty? 

ÍS1039 Við verðum að trukka 

þessar Bang og Olufsen græjur. 

T870 Chtělo by to pořádně osolit repráky! 

 

ÍS1040 Halló? T871 -Haló? 

-Haló? Kdo je tam? ÍS1041 Halló? Hver er þar? 

ÍS1042 Daníel T872 -Daniel. 

-Tady Georg. ÍS1043 Sæll! Þetta er Georg. 

ÍS1044 Veist þú hvað Ólafur er lengi 

á þessari kvöldvakt? 

T873 Nevíš, jak dlouho ještě bude 

Ólafur v práci? 

ÍS1045 Kvöldvakt? T874 -V práci? 

-V rádiu. ÍS1046 Í útvarpshúsinu? 

ÍS1047 Hann er bara hér. Heyrðu, ég 

þarf að segja þér svolítið. 

T875 Vždyť je tady. 

Hele, musím ti něco říct. 

ÍS1048 Er hann hvað? T876 Kde že je? 

ÍS1049 Fyrirgefðu, ég ætlaði að vera 

búinn að segja þér það... 

T877 Promiň, chtěl jsem ti to říct 

už dávno.. 

ÍS1050 ég gerði þetta kannski soldið 

án þess að hugsa. En... 

T878 Udělal jsem to možná trochu 

bez rozmyslu. 

ÍS1051 Mér finnst ég bara eiga þetta soldið inni hjá 

þér. 

T879 -Ale vlastně mi to tak trochu dlužíš. 

-Vůbec tě neslyším. 

ÍS1052 Ég heyri ekki orð af því 

sem þú segir. 

ÍS1053 Sko, þú ert listaverkið... T880 -Udělal jsem z tebe umělecký dílo. 

-Cože? 

 
ÍS1054 Ha, er ég hvað? 

ÍS1055  Þú ert...æi...Ég heyri ekkert 

í þér. Koddu bara, það er partí. 

T881 Udělal jsem z tebe... 

T882 Neslyším tě. 

Přijď sem, máme tu párty. 

ÍS1056 Hver heldur bestu partíin?! T883 -Kdo dělá nejlepší párty? 

-Prezident! ÍS1057 FORSETINN!!! 

ÍS1058 Daníel? Daníel? T884 Danieli? 

ÍS1059 Er nokkuð til meiri bjór? T885 Je ještě nějaký pivo? 

  T886 Danieli? 

ÍS1060 Afsakið! T887 Promiňte. 

ÍS1061 Ólafur!!! T888 Ólafe! 

ÍS1062 Hvað ertu að gera maður? T889 Co to sakra děláš? 

ÍS1063 Ég er búinn að sitja T890 Od sedmi hodin sedím 



 

einn uppá hóteli sám v tom hotelu a čekám na tebe! 

ÍS1064 og bíða eftir þér frá því 

klukkan sjö í kvöld! 

ÍS1065 Já? Og hvað með það? T891 A co jako? 

ÍS1066 Áttum við ekki stefnumót?  T892 -Neměli jsme se náhodou sejít? 

-My dva? Ne. ÍS1067 Átti ég stefnumót með þér? 

Öh...nei, hélstu það? T893 To sis vážně myslel? 

Slyšels nějaký hlasy, nebo co? ÍS1068 Hvað fékk þig til að halda það? 

Raddirnar í hausnum á þér? 

ÍS1069 Nei! Þú stakkst sjálfur 

upp á því. 

T894 Ne! Sám jsi mi to navrhl! 

ÍS1070 Þeir voru að hringja frá Kleppi. 

Þeir eru bara á leiðinni 

T895 Právě volali z blázince. 

Že tu budou za čtvrt hoďky. 

ÍS1071 að ná í þig eftir kortér. 

ÍS1072 Nei. T896 Ne. 

ÍS1073 Nei. T897 Ne. 

To má bejt skrytá kamera? ÍS1074 Hva? Er þetta 

falin myndavél eða? 

ÍS1075 Ólafur..? T898 Ólafe? 

ÍS1076 Út og suður er örugglega í gangi, 

þú getur náð restinni af því. 

T899 V telce už určitě běží ten tvůj seriál, 

ještě to stihneš. 

ÍS1077 Ég hélt við værum vinir... T900 Myslel jsem, že jsme přátelé. 

 

ÍS1078 Ég ætlaði að biðja þig 

fyrirgefningar... 

T901 Chtěl jsem se ti omluvit... 

ÍS1079 Ég veit ég hef oft verið ósann- 

gjarn við þig í gegnum tíðina. 

T902 Vím, že jsem se k tobě 

často choval nespravedlivě. 

ÍS1080 En þú ert samt besti vinur 

og ég myndi gera allt 

T903 Ale pořád jsi můj nejlepší přítel 

a udělal bych cokoli, 

ÍS1081 til þess að laga samband okkar. T904 abych naše přátelství zachránil, 

ÍS1082 Þannig við getum átt 

samleið í lífinu. 

T905 a my tak mohli společně 

pokračovat životem 

ÍS1083 Þroskað okkar vináttu T906 a dál rozvíjet naše přátelství. 

ÍS1084 Bíddu gengur þú bara á milli 

partía og eyðileggur þau? 

T907 To takhle ruinuješ všechny večírky? 

Co mám udělat, abys zmizel? 

ÍS1085 Hvað þarf ég að gera 

til að láta þig hverfa? 

ÍS1086 Kasta ninja sprengju 

í gólfið, eða? 

T908 Hodit na zem bombu? 

ÍS1087 Nei bíddu, þú ert 

ennþá hérna maður. 

T909 Ale ne, ty seš pořád tady. 

Asi byla nějaká vadná nebo co. 

ÍS1088 Hvað er þetta ekkert að virka 

þetta drasl, eða? 

ÍS1089 Hvað var þetta? Hver pantaði 

þessa pizzu eiginlega? 

T910 Co je? 

Kdo si objednal tu pizzu? 

ÍS1090 Hver er þar? T911 -Kdo je tam? 

-Bjarnfredur? ÍS1091 Bjarnfreður? 

ÍS1092 Þetta er Georg... T912 To jsem já, Georg. 

ÍS1093 Bjarnfreður? T913 -Bjarnfredur? 

-Zmiz, nebo zavolám policii! ÍS1094 Komdu þér í burtu, 

eða ég hringi á lögregluna! 

ÍS1095 Ég er kominn til að kveðja. T914 -Přišel jsem se rozloučit. 

-Jsi opilý? ÍS1096 Ertu drukkinn? 

ÍS1097 Nei... T915 Ne. 

ÍS1098 ég er að fara. T916 -Odcházím. 

-To je dobře. ÍS1099 Já gott. Vertu blessaður Georg. 

T917 Sbohem, Georgu. 

ÍS1100 Þetta er mín hinsta kveðja. T918 -Dnes se s tebou loučím naposledy. 



 

ÍS1101 Einmitt. -Jistě. 

ÍS1102 Vertu blessuð Bjarnfreður. T919 -Sbohem, Bjarnfredur. 

-Sbohem, Georgu. ÍS1103 Vertu blessaður Georg. 

ÍS1104 Góðan daginn. T920 -Dobrý den. 

-Dobrý den, přejete si? ÍS1105 Já, góðan daginn, 

get ég aðstoðað? 

ÍS1106 Já, ég ætla að fá hjá þér flösku 

af þínu fínasta áfengi! 

T921 Chtěl bych láhev nejlepšího alkoholu, 

co tu máte. 

ÍS1107 Daníel?! T922 Danieli! 

  T923 Danieli! 

ÍS1108 Hefurðu séð Georg? T924 -Neviděls Georga? 

-Co? ÍS1109 Ha? 

ÍS1110 Ég verð að tala við hann sko. T925 Musím s ním mluvit. 

ÍS1111 Er eitthvað að eða? T926 -Děje se něco? 

-Ne, jen s ním potřebuju mluvit. ÍS1112 Nei bara, ég þarf aðeins 

að tala við hann. 

ÍS1113 Shit. Hvað er klukkan? T927 Sakra. Kolik je hodin? 

  T928 ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA 

ISLANDSKÉ AKADEMIE UMĚNÍ 

ÍS1114 Þegar misskilningur á annað borð 

fer af stað. 

T929 ...zato když začíná nedorozumění, 

ÍS1115 Þá hefur hann tilhneigingu til 

að vefja upp á sig og 

T930 má tendenci na sebe nabalit... 

ÍS1116 Stormveður sem hrífur allt með 

sér og hrærir öllu saman 

T931 Bouře, která bere vše s sebou 

a vším zamíchá. 

ÍS1117 það er enginn sem fær 

rönd við reist. 

T932 Nikdo ji nedokáže zastavit... 

ÍS1118 Og svo er maður bara kannski 

eins og rekald á hafsjó, sem 

T933 A člověk je jako kus dřeva v moři 

ÍS1119 hugsar bara um það eitt 

að halda sér á floti. 

T934 a myslí jen na to, 

jak se udrží nad hladinou. 

ÍS1120 Einn stór misskilningur. 

Misskilningur. Misskilningur. 

T935 Jedno velké nedorozumění. 

Nedorozumění. 

ÍS1121 Flott hjá þér! T936 Fakt dobrý! 

ÍS1122 Verpa, herpa, skerpa. T937 Znetvořit, sevřít, naostřit. 

ÍS1123 Skurnin var sterk... T938 Skořápka je silná... 

ÍS1124 Lýgina kunnirðu ekki, 

útkoman ekki merk. 

T939 Neuměl si lhát, 

  T940 výsledek není znát. 

ÍS1125 Þú ollir mér mannorðshnekki. T941 Zničila jsi mi pověst. 

ÍS1126 Syndir stropaður, gegn straumnum, gegn 

draumnum. 

T942 Vylíhnutý pluje 

  T943 proti proudu, 

  T944 proti snu. 

ÍS1127 Ég hef alltaf verið ein. T945 Vždycky jsem byla sama. 

ÍS1128 Hvar fékkstu þessar myndir? T946 Odkud máš ty fotky? 

ÍS1129 Á tombólu. T947 Z tomboly. 

ÍS1130 Bjarnfreður...gaf þær. T948 Věnovala je Bjarnfredur. 

ÍS1131 Já, ég skil. T949 Aha, jistě. 

ÍS1132 Hvernig...finnst þér? T950 Co... 

T951 Co na to říkáš? 

ÍS1133 Jú...bara fínt. T952 Jo... je to... pěkné. 

ÍS1134 Hún lætur engan ósnortinn og 

hefur markað djúp spor í líf 

T953 Nikoho nenechá chladným 

T954 a v životech všech, kteří ji znali, 

zanechá hluboké stopy. ÍS1135 allra þeirra sem 

hafa kynnst henni. 

ÍS1136 Bjarnfreður er glæsilegur 

fulltrúi íslensku kvenþjóðarinnar 

T955 Bjarnfredur je silná a úžasná 

zástupkyně islandských žen, 



 

ÍS1137 og hefur verið svo frá miðjum sjötta áratug 

síðustu aldar. 

T956 a to již od poloviny 60. let 

minulého století. 

ÍS1138 Við skulum klappa 

fyrir kjarnakonunni 

T957 Zatleskejme teď této klíčové ženě 

ÍS1139 og náttúrubarninu 

Bjarnfreði Geirsdóttir. 

T958 a dítěti přírody, 

Bjarnfredur Geirsdottir. 

ÍS1140 Komiði sælar. Georg heiti ég 

og er sonur Bjarnfreðar. 

T959 Dobrý den vespolek. Jmenuji se Georg 

a Bjarnfredur je má matka. 

ÍS1141 Líf mitt hefur verið endalaus 

barátta við vindmyllur. 

T960 Můj život byl věčný boj 

s větrnými mlýny. 

ÍS1142 Ég hef aldrei kynnst sannri 

vináttu eða yfir höfuð nokkru 

T961 Nikdy jsem nepoznal 

opravdové přátelství 

T962 ani cokoli jiného, 

co by se dalo považovat za normální. ÍS1143 sem gæti kallast eðlilegt. Og nú 

er svo komið að heimurinn hefur T963 Nyní se ke mně svět obrátil zády 

ÍS1144 snúið við mér baki og ég er 

ekki lengur til fyrir honum. T964 a já už pro něj neexistuji. 

ÍS1145 Alveg eins og ég er ekki lengur 

til fyrir Bjarnfreði. 

T965 -Stejně jako neexistuji pro Bjarnfredur. 

-To by stačilo, Georgu. 

ÍS1146 Georg, þetta er komið gott. 

ÍS1147 Nei, ég er bara rétt að byrja. T966 Ne, právě jsem začal. 

ÍS1148 Ég fæddist eðlilegur en þessi 

kona hér hefur visvítandi 

T967 Narodil jsem se jako normální dítě, 

T968 ale tato žena mě vědomě ničila. 

ÍS1149 eyðilagt mig. 

ÍS1150 hún vildi að ég yrði stórmenni, T969 Chtěla, aby ze mě byla osobnost, 

ÍS1151 en um leið meinaði hún mér 

að vera ég sjálfur. 

T970 ale zároveň dělala vše proto, 

abych nikdy nebyl sám sebou. 

ÍS1152 Eihversstaðar byrjaði ég að 

leika hlutverk sem ég hef verið 

T971 A tak jsem začal hrát roli, 

v níž jsem byl uvězněný po celý život. 

ÍS1153 fastur í alla ævi. 

ÍS1154 Ég hlýddi í þeirri barnslegu trú 

að einn daginn kæmi Olaf Palme 

T972 Poslouchal jsem v dětinské víře, 

T973 že se jednoho dne objeví Olof Palme 

a bude na mě pyšný. ÍS1155 og væri stoltur af mér. 

ÍS1156 Viltu ekki segja vinkonum þínum 

frá Roy Washington. 

T974 Neřekneš kamarádkám 

o Royi Washingtonovi? 

ÍS1157 Vegna þess að hér 

í vitna viðurvist, 

T975 A tak se zde, za přítomnosti svědků, 

navždy distancuji od této ženy. 

ÍS1158 segi ég skilið við þessa konu. 

ÍS1159 Ég er ekki Georg Bjarnfreðarson. T976 Už nejsem Georg Bjarnfredarson. 

ÍS1160 Ég er Georg Washington T977 Jsem Georg Washington. 

ÍS1161 Hello son. T978 Ahoj, synku. 

ÍS1162 How are you, come on over here! T979 Ahoj, pojď sem. 

ÍS1163 Really nice to meet you, I want 

you to meet Mony, your sister. 

T980 Moc rád tě poznávám! 

A tohle je tvoje sestra Mony. 

ÍS1164 Hvað heitir þú? T981 -Jak se jmenuješ? 

-Georg. 

 
ÍS1165 Georg. 

ÍS1166 Hvað ætlar þú að verða 

þegar þú verður stór? 

T982 A čím chceš být ty, až vyrosteš? 

ÍS1167 Umm... Kabboji og fara 

til Amríku. 

T983 Chci být kovboj a jet do Ameriky. 

 


