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Milí přátelé,  
 
před sebou máte skripta k poslechovému kurzu Angličtina - slovíčka C1/C2. Kurz je určen 
pro pokročilé uživatele., kteří běžně komunikují a chtějí si rozšířit slovní zásobu. 
 
Kurz je založen na kontextovém učení, to znamená, že se nebudete učit jen slovíčka, ale i 
věty, ve kterých můžete daná slovíčka použít. V tomto kurzu najdete celkem 1 100 slovíček a 
procvičovacích vět.  
 
Jednotlivé lekce jsou rozděleny podle témat, přičemž každé obsahuje jiný počet slovíček a 
vět. Úroveň C1/C2  nejpokročilejší, která může být, proto se setkáte zejména s pokročilými 
výrazy, které jsou rozděleny do bloků aktivity (slovesa a jejich synonyma), dále přísloví a 
idiomy, dále podstatná jména a nakonec vlastnosti.. 
 
Jak s kurzem nejlépe pracovat? Zvolte si lekci, kterou chcete začít. Každá lekce obsahuje šest 
poslechových stop. Nejprve se u každé lekce seznamte se samotnými slovíčky (stopa 1 a 2). 
Dále máte k dispozici slovíčko následované příkladovou větou, opět v obou variantách 
překladu (stopa 3 a 4).  Poté přecházíte na celé věty (stopa 5 a 6). Jakmile budete zvládat 
překládat věty z češtiny do angličtiny (lekce 6) v časové pauze před anglickým překladem, tak 
jste vyhráli. Samotná slovíčka Vám pomohou při pochopení smyslu, ale pomocí osvojených 
celých vět budete komunikovat mnohem lépe 
 
U každého bloku platí, že jakmile zvládnete poslech ze angličtiny do češtiny (lekce 1, 3, 5 – 
cvičení poslouchejte) přecházíte na překlad z češtiny do angličtiny (lekce 2,4,6 – cvičení 
přeložte).   
 
V rámci jedné lekce nemusíte pracovat se všemi stopami, můžete se více věnovat takovému 
poslechu, který vám nejvíce vyhovuje. Doporučuji ale poslechnout si všechny stopy dané 
lekce minimálně jednou.  
 
Díky těmto skriptům, které jste si stáhli, získáte mnohem širší využití celého kurzu. Ve 
skriptech totiž najdete návod k učení spolu s užitečnými tipy, jak výuku zefektivnit, výukový 
plán, do nějž si můžete zaznamenávat své pokroky, seznam stop k poslechu (kdybyste 
náhodou něčemu nerozuměli), ale i oboustranné kartičky, díky nimž se můžete učit a 
opakovat i tehdy, když právě nemůžete poslouchat. Pro ty, kteří se rádi zkouší, je v každé 
lekci připraven překladový test s klíčem obsahujícím správné odpovědi. 
 
Kurz vznikl ve vydavatelství audioacademyeu.eu v první polovině roku 2020. Volně navazuje 
výukové kurzy vydané v předchozích letech. Výukové stopy namluvili Jeffrey Short a Alena 
Sasínová -Polarczyk. 
 
Pokud se chcete na něco zeptat nebo máte nějaký námět na zlepšení či zpětnou vazbu, 
kontaktujte mne prosím na email tomas@audioacademyeu.eu.   
 
Mějte krásné dny a držím palce při výuce, 
 
Tomáš 
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001_Lekce 01_aktivity_01_slovní zásoba_poslouchejte 
  bleat out   bečet, mečet 

  aggravate    přitěžovat 

  budge   ustoupit 

  bump into   potkat někoho 

  lop off   useknout 

  beat the odds   vyhrát i přes malou šanci 

  bide   dlít, prodlévat 

  bleed dry   vykrvácet, vyssát 

  bite the dust   sušit hubu 

  claw   dráp, vydrápnout 

  beat a lot   překonat všechno 

  catch up   dostihnout, srovnat krok 

  catcall   pískot, hvízdání 

  begrudge   upírat, nepřát 

  beguile   okouzlit 

  bestow   udělit 

  cartwheel   skutálet se 

  abide   ctít, poslouchat, uznávat 

  blurt out   vyrazit ze sebe 

  break the mold   vymykat se normálu 

  sulk   trucovat 

  clatter    klapat, rachotit 

  abscond   utéct z vězení, uniknout 

  belch   valit se,vyvalit se 

  cadge   vyloudit 

  cackle   chechtat se 

  be at stake   být v sázce 

  brag about   chvástat se 

  alienate   znepřátelit si 

  bore   nudit 



 9 

  bode   věštit, předzvěst 

  clam up   sklapnout, zmlknout 

  clang   zvonit, znít 

  clench   zatnout, sevřít 

  blunder   zpackat 

  baffle   vyvést z míry 

  barge    vtrhnout 

  bear   snést 

  brazen out   dělat jakoby nic 

  blare   řvát 

  buckle down   začít makat 

  bang up   zavřít do vězení 

  butt in   plést se do 

  bask   slunit se, vyhřívat 

  badger    otravovat, prudit 

  bury the hatchet   pohřbít (válečnou) sekeru 

  beam   zářit radostí 

  amble   šourat se, jít pomalu 

002_Lekce 01_aktivity_01_slovní zásoba_přeložte 

  bečet, mečet   bleat out 

  trucovat   sulk 

  useknout   lop off 

  věštit, předzvěst   bode 

  sušit hubu   bite the dust 

  sklapnout, zmlknout   clam up 

  vyrazit ze sebe   blurt out 

  zářit radostí   beam 

  slunit se, vyhřívat   bask 

  valit se,vyvalit se   belch 

  zavřít do vězení   bang up 

  zatnout, sevřít   clench 
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  vtrhnout   barge  

  vykrvácet, vyssát   bleed dry 

  řvát   blare 

  vyloudit   cadge 

  přitěžovat   aggravate  

  plést se do   butt in 

  dlít, prodlévat   bide 

  pískot, hvízdání   catcall 

  skutálet se   cartwheel 

  pohřbít (válečnou) sekeru   bury the hatchet 

  vyhrát i přes malou šanci   beat the odds 

  překonat všechno   beat a lot 

  být v sázce   be at stake 

  zvonit, znít   clang 

  dostihnout, srovnat krok   catch up 

  nudit   bore 

  utéct z vězení, uniknout   abscond 

  zpackat   blunder 

  chechtat se   cackle 

  potkat někoho   bump into 

  začít makat   buckle down 

  vyvést z míry   baffle 

  dráp, vydrápnout   claw 

  snést   bear 

  otravovat, prudit   badger  

  dělat jakoby nic   brazen out 

  ustoupit   budge 

  znepřátelit si   alienate 

  chvástat se   brag about 

  okouzlit   beguile 

  ctít, poslouchat, uznávat   abide 
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  klapat, rachotit   clatter  

  udělit   bestow 

  vymykat se normálu   break the mold 

  upírat, nepřát   begrudge 

  šourat se, jít pomalu   amble 

 

003_Lekce 01_aktivity_01_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  bleat out   bečet, mečet 

  The stations were simply bleating out a 
warning. 

  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál. 

  bleed dry   vykrvácet, vyssát 

  You bled me dry.   Úplně jsi mě vyssál. 

  blunder   zpackat 

  Do not blunder it again!   Nezpackej to zase. 

  blurt out   vyrazit ze sebe 

  He blurted it out without thinking.   Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel. 

  bode   věštit, předzvěst 

  It did not bode well for them.   Nevypadalo to pro ně dobře. 

  bore   nudit 

  He didn´t bore us with details.   Nenudil nás detaily. 

  brazen out   dělat jakoby nic 

  Should he make a run for it, or simply 
brazen it out? 

  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic 
neděje? 

  break the mold   vymykat se normálu 

  He was always breaking the mold.   Vždy se vymykal normálu. 

  buckle down   začít makat 

  He needed to buckle down and work 
harder. 

  Potřeboval se do toho pustit a pracovat 
tvrději. 

  budge   ustoupit 

  She refused to budge.   Odmítla ustoupit. 

  bump into   potkat někoho 
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  I haven´t bumped into the right girl.   Ještě jsem nepotkal tu pravou. 

  bury the hatchet   pohřbít (válečnou) sekeru 

  It is his way of burrying the hatchet.   To je způsob, jakým se usmiřuje. 

  butt in   plést se do 

  Thanks for letting me butt in on your date.   Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší 
schůzce. 

  cackle   chechtat se 

  His laughter cackled across the road.   Jeho chechot byl slyšet přes cestu. 

  cadge   vyloudit 

  He had to cadge another fiver from him.   Musel na něm vyloudit další pětku. 

  cartwheel   skutálet se 

  The car cartwheeled in the air before 
bursting into flames. 

  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než 
začalo hořet. 

  catcall   pískot, hvízdání 

  Cheers and catcalls followed the remark.   Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku. 

  catch up   dostihnout, srovnat krok 

  The rest of the world is catching up soon.   Zbytek světa brzy srovná krok. 

  clam up   sklapnout, zmlknout 

  Some people just clam up.   Někteří lidé prostě zmlknou. 

  clang   zvonit, znít 

  Our feet clanged loudly and made the old 
bridgw shudder. 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

  clatter    klapat, rachotit 

  We passed below a clattering train.   Prošli jsme pod rachotícím vlakem. 

  claw   dráp, vydrápnout 

  The extra money he paid out in rent he 
clawed back on bus fares. 

  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil 
na cestovném. 

  clench   zatnout, sevřít 

  She clenched her teeth and said nothing.   Zatla zuby a neřekla nic. 

  bestow   udělit 

  This gift is bestowed without regard to 
birth, upbringing or education. 

  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, 
výchovu nebo vzdělání. 

  beam   zářit radostí 
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  Their eyes were beaming.   Jejich oči zářily. 

  lop off   useknout 

  They lopped off his hand.   Usekli mu ruku. 

  sulk   trucovat 

  Is he still sulking?   Trucuje? 

  abide   ctít, poslouchat, uznávat 

  He´s a law-abiding citizen   Je občanem, který ctí zákon. 

  abscond   utéct z vězení, uniknout 

  He managed to abscond several times.   Několikrát se mu podařilo uniknout. 

  alienate   znepřátelit si 

  He definitely did not want to alienate 
anyone who might be coming along. 

  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by 
mohl přijít. 

  amble   šourat se, jít pomalu 

  He ambled slowly west two more blocks.   Pomalu se odšoural ještě dva bloky 
západně. 

  badger    otravovat, prudit 

  The project will keep pending until we 
continuously keep badgering about it. 

  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj 
nebudeme stále běhat. 

  baffle   vyvést z míry 

  He was baffled because of the false 
accusation. 

  Byl omráčen kvůli tomu falešnému 
obvinění. 

  bang up   zavřít do vězení 

  Never do it to anybody who is banged up.   Tohle nikdy nědelej tomu, kdo sedí. 

  barge    vtrhnout 

  They barged into my office.   Vpadli do mé kanceláře. 

  bask   slunit se, vyhřívat 

  He was signing each book, basking in the 
glow of his adoring fans. 

  Podepisoval každou knihu a přímo se 
vyžíval v záři svých obdivujících fanoušků. 

  be at stake   být v sázce 

  His reputation is at stake.   Jeho pověst je v sázce. 

  bear   snést 

  Just bear with me.   Jen mě snes. 

  beat a lot   překonat všechno 
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  This place beat the lot.   Tohle místo překonalo všechno. 

  beat the odds   vyhrát i přes malou šanci 

  Let´s see if I can beat the odds.   Zkusme, jestli vyhraju navzdory malé šanci 
na výhru 

  begrudge   upírat, nepřát 

  Not that Paul begrudged his elder brother 
the money. 

  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty 
peníze. 

  beguile   okouzlit 

  The goal beguiled his own team as well as 
the opposition. 

  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako 
opozici. 

  belch   valit se,vyvalit se 

  The ship belched smoke and fire.   Z lodi se valil dým a oheň. 

  bide   dlít, prodlévat 

  All we have to do is bide our time.   Vše co musíme dělat je čekat. 

  bite the dust   sušit hubu 

  Another one bites the dust   Další skončil. Další suší hubu. 

  blare   řvát 

  Horns were blaring.   Houkačky troubily. 

 

004_Lekce 01_aktivity_01_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte 

  bečet, mečet   bleat out 

  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál.   The stations were simply bleating out a 
warning. 

  vykrvácet, vyssát   bleed dry 

  Úplně jsi mě vyssál.   You bled me dry. 

  zpackat   blunder 

  Nezpackej to zase.   Do not blunder it again! 

  vyrazit ze sebe   blurt out 

  Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel.   He blurted it out without thinking. 

  věštit, předzvěst   bode 

  Nevypadalo to pro ně dobře.   It did not bode well for them. 

  nudit   bore 
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  Nenudil nás detaily.   He didn´t bore us with details. 

  dělat jakoby nic   brazen out 

  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic 
neděje? 

  Should he make a run for it, or simply 
brazen it out? 

  vymykat se normálu   break the mold 

  Vždy se vymykal normálu.   He was always breaking the mold. 

  začít makat   buckle down 

  Potřeboval se do toho pustit a pracovat 
tvrději. 

  He needed to buckle down and work 
harder. 

  ustoupit   budge 

  Odmítla ustoupit.   She refused to budge. 

  potkat někoho   bump into 

  Ještě jsem nepotkal tu pravou.   I haven´t bumped into the right girl. 

  pohřbít (válečnou) sekeru   bury the hatchet 

  To je způsob, jakým se usmiřuje.   It is his way of burrying the hatchet. 

  plést se do   butt in 

  Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší 
schůzce. 

  Thanks for letting me butt in on your date. 

  chechtat se   cackle 

  Jeho chechot byl slyšet přes cestu.   His laughter cackled across the road. 

  vyloudit   cadge 

  Musel na něm vyloudit další pětku.   He had to cadge another fiver from him. 

  skutálet se   cartwheel 

  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než 
začalo hořet. 

  The car cartwheeled in the air before 
bursting into flames. 

  pískot, hvízdání   catcall 

  Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku.   Cheers and catcalls followed the remark. 

  dostihnout, srovnat krok   catch up 

  Zbytek světa brzy srovná krok.   The rest of the world is catching up soon. 

  sklapnout, zmlknout   clam up 

  Někteří lidé prostě zmlknou.   Some people just clam up. 

  zvonit, znít   clang 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly   Our feet clanged loudly and made the old 
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starým mostem. bridgw shudder. 

  klapat, rachotit   clatter  

  Prošli jsme pod rachotícím vlakem.   We passed below a clattering train. 

  dráp, vydrápnout   claw 

  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil 
na cestovném. 

  The extra money he paid out in rent he 
clawed back on bus fares. 

  zatnout, sevřít   clench 

  Zatla zuby a neřekla nic.   She clenched her teeth and said nothing. 

  udělit   bestow 

  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, 
výchovu nebo vzdělání. 

  This gift is bestowed without regard to 
birth, upbringing or education. 

  zářit radostí   beam 

  Jejich oči zářily.   Their eyes were beaming. 

  useknout   lop off 

  Usekli mu ruku.   They lopped off his hand. 

  trucovat   sulk 

  Trucuje?   Is he still sulking? 

  ctít, poslouchat, uznávat   abide 

  Je občanem, který ctí zákon.   He´s a law-abiding citizen 

  utéct z vězení, uniknout   abscond 

  Několikrát se mu podařilo uniknout.   He managed to abscond several times. 

  znepřátelit si   alienate 

  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by 
mohl přijít. 

  He definitely did not want to alienate 
anyone who might be coming along. 

  šourat se, jít pomalu   amble 

  Pomalu se odšoural ještě dva bloky 
západně. 

  He ambled slowly west two more blocks. 

  otravovat, prudit   badger  

  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj 
nebudeme stále běhat. 

  The project will keep pending until we 
continuously keep badgering about it. 

  vyvést z míry   baffle 

  Byl omráčen kvůli tomu falešnému 
obvinění. 

  He was baffled because of the false 
accusation. 
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  zavřít do vězení   bang up 

  Tohle nikdy nědelej tomu, kdo sedí.   Never do it to anybody who is banged up. 

  vtrhnout   barge  

  Vpadli do mé kanceláře.   They barged into my office. 

  slunit se, vyhřívat   bask 

  Podepisoval každou knihu a přímo se 
vyžíval v záři svých obdivujících fanoušků. 

  He was signing each book, basking in the 
glow of his adoring fans. 

  být v sázce   be at stake 

  Jeho pověst je v sázce.   His reputation is at stake. 

  snést   bear 

  Jen mě snes.   Just bear with me. 

  překonat všechno   beat a lot 

  Tohle místo překonalo všechno.   This place beat the lot. 

  vyhrát i přes malou šanci   beat the odds 

  Zkusme, jestli vyhraju navzdory malé šanci 
na výhru 

  Let´s see if I can beat the odds. 

  upírat, nepřát   begrudge 

  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty 
peníze. 

  Not that Paul begrudged his elder brother 
the money. 

  okouzlit   beguile 

  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako 
opozici. 

  The goal beguiled his own team as well as 
the opposition. 

  valit se,vyvalit se   belch 

  Z lodi se valil dým a oheň.   The ship belched smoke and fire. 

  dlít, prodlévat   bide 

  Vše co musíme dělat je čekat.   All we have to do is bide our time. 

  sušit hubu   bite the dust 

  Další skončil. Další suší hubu.   Another one bites the dust 

  řvát   blare 

  Houkačky troubily.   Horns were blaring. 
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  He was signing each book, basking in the 
glow of his adoring fans. 

  Podepisoval každou knihu a přímo se 
vyžíval v záři svých obdivujících fanoušků. 

  The car cartwheeled in the air before 
bursting into flames. 

  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než 
začalo hořet. 

  This gift is bestowed without regard to 
birth, upbringing or education. 

  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, 
výchovu nebo vzdělání. 

  He didn´t bore us with details.   Nenudil nás detaily. 

  It did not bode well for them.   Nevypadalo to pro ně dobře. 

  Some people just clam up.   Někteří lidé prostě zmlknou. 

  Horns were blaring.   Houkačky troubily. 

  They lopped off his hand.   Usekli mu ruku. 

  It is his way of burrying the hatchet.   To je způsob, jakým se usmiřuje. 

  They barged into my office.   Vpadli do mé kanceláře. 

  He managed to abscond several times.   Několikrát se mu podařilo uniknout. 

  You bled me dry.   Úplně jsi mě vyssál. 

  Never do it to anybody who is banged up.   Tohle nikdy nědelej tomu, kdo sedí. 

  All we have to do is bide our time.   Vše co musíme dělat je čekat. 

  Not that Paul begrudged his elder brother 
the money. 

  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty 
peníze. 

  He was baffled because of the false 
accusation. 

  Byl omráčen kvůli tomu falešnému 
obvinění. 

  This place beat the lot.   Tohle místo překonalo všechno. 

  He blurted it out without thinking.   Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel. 

  The extra money he paid out in rent he 
clawed back on bus fares. 

  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil 
na cestovném. 

  I haven´t bumped into the right girl.   Ještě jsem nepotkal tu pravou. 

  The project will keep pending until we 
continuously keep badgering about it. 

  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj 
nebudeme stále běhat. 

  The ship belched smoke and fire.   Z lodi se valil dým a oheň. 

  Do not blunder it again!   Nezpackej to zase. 

  He needed to buckle down and work 
harder. 

  Potřeboval se do toho pustit a pracovat 
tvrději. 

  His reputation is at stake.   Jeho pověst je v sázce. 
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  Cheers and catcalls followed the remark.   Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku. 

  He´s a law-abiding citizen   Je občanem, který ctí zákon. 

  Let´s see if I can beat the odds.   Zkusme, jestli vyhraju navzdory malé šanci 
na výhru 

  Should he make a run for it, or simply 
brazen it out? 

  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic 
neděje? 

  The stations were simply bleating out a 
warning. 

  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál. 

  Another one bites the dust   Další skončil. Další suší hubu. 

  His laughter cackled across the road.   Jeho chechot byl slyšet přes cestu. 

  He ambled slowly west two more blocks.   Pomalu se odšoural ještě dva bloky 
západně. 

  Their eyes were beaming.   Jejich oči zářily. 

  Is he still sulking?   Trucuje? 

  He had to cadge another fiver from him.   Musel na něm vyloudit další pětku. 

  Our feet clanged loudly and made the old 
bridgw shudder. 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

  He definitely did not want to alienate 
anyone who might be coming along. 

  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by 
mohl přijít. 

  The rest of the world is catching up soon.   Zbytek světa brzy srovná krok. 

  Just bear with me.   Jen mě snes. 

  We passed below a clattering train.   Prošli jsme pod rachotícím vlakem. 

  She refused to budge.   Odmítla ustoupit. 

  He was always breaking the mold.   Vždy se vymykal normálu. 

  Thanks for letting me butt in on your date.   Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší 
schůzce. 

  The goal beguiled his own team as well as 
the opposition. 

  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako 
opozici. 

  She clenched her teeth and said nothing.   Zatla zuby a neřekla nic. 

 

006.00_Lekce 01_aktivity_01_procvičovací věty_přeložte 

  Někteří lidé prostě zmlknou.   Some people just clam up. 

  Další skončil. Další suší hubu.   Another one bites the dust 

  Jeho chechot byl slyšet přes cestu.   His laughter cackled across the road. 
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  Tohle místo překonalo všechno.   This place beat the lot. 

  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by 
mohl přijít. 

  He definitely did not want to alienate 
anyone who might be coming along. 

  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty 
peníze. 

  Not that Paul begrudged his elder brother 
the money. 

  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál.   The stations were simply bleating out a 
warning. 

  Byl omráčen kvůli tomu falešnému 
obvinění. 

  He was baffled because of the false 
accusation. 

  Nevypadalo to pro ně dobře.   It did not bode well for them. 

  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj 
nebudeme stále běhat. 

  The project will keep pending until we 
continuously keep badgering about it. 

  Vždy se vymykal normálu.   He was always breaking the mold. 

  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil 
na cestovném. 

  The extra money he paid out in rent he 
clawed back on bus fares. 

  Jen mě snes.   Just bear with me. 

  Zbytek světa brzy srovná krok.   The rest of the world is catching up soon. 

  Musel na něm vyloudit další pětku.   He had to cadge another fiver from him. 

  Usekli mu ruku.   They lopped off his hand. 

  Jeho pověst je v sázce.   His reputation is at stake. 

  Podepisoval každou knihu a přímo se 
vyžíval v záři svých obdivujících fanoušků. 

  He was signing each book, basking in the 
glow of his adoring fans. 

  Zkusme, jestli vyhraju navzdory malé šanci 
na výhru 

  Let´s see if I can beat the odds. 

  Potřeboval se do toho pustit a pracovat 
tvrději. 

  He needed to buckle down and work 
harder. 

  Trucuje?   Is he still sulking? 

  Ještě jsem nepotkal tu pravou.   I haven´t bumped into the right girl. 

  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, 
výchovu nebo vzdělání. 

  This gift is bestowed without regard to 
birth, upbringing or education. 

  Nenudil nás detaily.   He didn´t bore us with details. 

  Houkačky troubily.   Horns were blaring. 

  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než 
začalo hořet. 

  The car cartwheeled in the air before 
bursting into flames. 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

  Our feet clanged loudly and made the old 
bridgw shudder. 
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  Je občanem, který ctí zákon.   He´s a law-abiding citizen 

  Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku.   Cheers and catcalls followed the remark. 

  Z lodi se valil dým a oheň.   The ship belched smoke and fire. 

  Tohle nikdy nědelej tomu, kdo sedí.   Never do it to anybody who is banged up. 

  Úplně jsi mě vyssál.   You bled me dry. 

  Jejich oči zářily.   Their eyes were beaming. 

  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako 
opozici. 

  The goal beguiled his own team as well as 
the opposition. 

  Několikrát se mu podařilo uniknout.   He managed to abscond several times. 

  Prošli jsme pod rachotícím vlakem.   We passed below a clattering train. 

  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic 
neděje? 

  Should he make a run for it, or simply 
brazen it out? 

  Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel.   He blurted it out without thinking. 

  Odmítla ustoupit.   She refused to budge. 

  Vpadli do mé kanceláře.   They barged into my office. 

  Vše co musíme dělat je čekat.   All we have to do is bide our time. 

  Pomalu se odšoural ještě dva bloky 
západně. 

  He ambled slowly west two more blocks. 

  Nezpackej to zase.   Do not blunder it again! 

  To je způsob, jakým se usmiřuje.   It is his way of burrying the hatchet. 

  Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší 
schůzce. 

  Thanks for letting me butt in on your date. 

  Zatla zuby a neřekla nic.   She clenched her teeth and said nothing. 
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bestow 
This gift is bestowed without 
regard to birth, upbringing or 

education. 
beam 

Their eyes were beaming. lop off They lopped off his hand. 

sulk Is he still sulking? abide 

He´s a law-abiding citizen abscond 
He managed to abscond 

several times. 

alienate 
He definitely did not want to 
alienate anyone who might be 

coming along. 
amble 

He ambled slowly west two 
more blocks. 

badger  
The project will keep pending 

until we continuously keep 
badgering about it. 
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zářit radostí 
Tento dar se udílí bez ohledu 
na narození, výchovu nebo 

vzdělání. 
udělit 

Usekli mu ruku. useknout Jejich oči zářily. 

ctít, poslouchat, uznávat Trucuje? trucovat 

Několikrát se mu podařilo 
uniknout. 

utéct z vězení, uniknout Je občanem, který ctí zákon. 

šourat se, jít pomalu 
Určitě si nechtěl znepřátelit 
nikoho, kdo by mohl přijít. 

znepřátelit si 

Projekt zůstane zastaven, 
pokud kolem něj nebudeme 

stále běhat. 
otravovat, prudit 

Pomalu se odšoural ještě dva 
bloky západně. 

 
 
 
 
 
 



 24 

baffle 
He was baffled because of the 

false accusation. 
bang up 

Never do it to anybody who 
is banged up. 

barge  They barged into my office. 

bask 
He was signing each book, 
basking in the glow of his 

adoring fans. 
be at stake 

His reputation is at stake. bear Just bear with me. 

beat a lot This place beat the lot. beat the odds 

Let´s see if I can beat the 
odds. 

begrudge 
Not that Paul begrudged his 

elder brother the money. 
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zavřít do vězení 
Byl omráčen kvůli tomu 

falešnému obvinění. 
vyvést z míry 

Vpadli do mé kanceláře. vtrhnout 
Tohle nikdy nědelej tomu, 

kdo sedí. 

být v sázce 
Podepisoval každou knihu a 

přímo se vyžíval v záři svých 
obdivujících fanoušků. 

slunit se, vyhřívat 

Jen mě snes. snést Jeho pověst je v sázce. 

vyhrát i přes malou šanci 
Tohle místo překonalo 

všechno. 
překonat všechno 

Ne že by Paul nepřál staršímu 
bratru ty peníze. 

upírat, nepřát 
Zkusme, jestli vyhraju 

navzdory malé šanci na výhru 
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beguile 
The goal beguiled his own 

team as well as the 
opposition. 

belch 

The ship belched smoke and 
fire. 

bide 
All we have to do is bide our 

time. 

bite the dust Another one bites the dust blare 

Horns were blaring. bleat out 
The stations were simply 
bleating out a warning. 

bleed dry You bled me dry. blunder 

Do not blunder it again! blurt out 
He blurted it out without 

thinking. 
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valit se,vyvalit se 
Ten cíl okouzlil jeho tým 

stejně jako opozici. 
okouzlit 

Vše co musíme dělat je čekat. dlít, prodlévat Z lodi se valil dým a oheň. 

řvát 
Další skončil. Další suší 

hubu. 
sušit hubu 

Stanice jednoduše vysílaly 
varovný signál. 

bečet, mečet Houkačky troubily. 

zpackat Úplně jsi mě vyssál. vykrvácet, vyssát 

Vyrazil to ze sebe, aniž by 
moc přemýšlel. 

vyrazit ze sebe Nezpackej to zase. 
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bode It did not bode well for them. bore 

He didn´t bore us with 
details. 

brazen out 
Should he make a run for it, 

or simply brazen it out? 

break the mold 
He was always breaking the 

mold. 
buckle down 

He needed to buckle down 
and work harder. 

budge She refused to budge. 

bump into 
I haven´t bumped into the 

right girl. 
bury the hatchet 

It is his way of burrying the 
hatchet. 

butt in 
Thanks for letting me butt in 

on your date. 
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nudit Nevypadalo to pro ně dobře. věštit, předzvěst 

Měl do toho jít, nebo dělat, že 
se nic neděje? 

dělat jakoby nic Nenudil nás detaily. 

začít makat Vždy se vymykal normálu. vymykat se normálu 

Odmítla ustoupit. ustoupit 
Potřeboval se do toho pustit a 

pracovat tvrději. 

pohřbít (válečnou) sekeru Ještě jsem nepotkal tu pravou. potkat někoho 

Díky, že jste mě nechali dělat 
křena na vaší schůzce. 

plést se do 
To je způsob, jakým se 

usmiřuje. 
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cackle 
His laughter cackled across 

the road. 
cadge 

He had to cadge another fiver 
from him. 

cartwheel 
The car cartwheeled in the air 
before bursting into flames. 

catcall 
Cheers and catcalls followed 

the remark. 
catch up 

The rest of the world is 
catching up soon. 

clam up Some people just clam up. 

clang 
Our feet clanged loudly and 

made the old bridgw shudder. 
clatter  

We passed below a clattering 
train. 

claw 
The extra money he paid out 
in rent he clawed back on bus 

fares. 
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vyloudit 
Jeho chechot byl slyšet přes 

cestu. 
chechtat se 

Auto se otočilo ve vzduchu 
předtím, než začalo hořet. 

skutálet se 
Musel na něm vyloudit další 

pětku. 

dostihnout, srovnat krok 
Pískot a jásot doprovázel tuto 

poznámku. 
pískot, hvízdání 

Někteří lidé prostě zmlknou. sklapnout, zmlknout 
Zbytek světa brzy srovná 

krok. 

klapat, rachotit 
Naše nohly hlasitě zvonily a 

otřásaly starým mostem. 
zvonit, znít 

Peníze, co zaplatil navíc na 
nájmu, ušetřil na cestovném. 

dráp, vydrápnout 
Prošli jsme pod rachotícím 

vlakem. 
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clench 
She clenched her teeth and 

said nothing. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  Zatla zuby a neřekla nic. zatnout, sevřít 
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006.02_Lekce 01_aktivity_01_test 

  Tohle místo překonalo všechno. ................................................................. 

  To je způsob, jakým se usmiřuje. ................................................................. 

  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty 
peníze. 

................................................................. 

  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj 
nebudeme stále běhat. 

................................................................. 

  Nezpackej to zase. ................................................................. 

  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál. ................................................................. 

  Z lodi se valil dým a oheň. ................................................................. 

  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako 
opozici. 

................................................................. 

  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic 
neděje? 

................................................................. 

  Vše co musíme dělat je čekat. ................................................................. 

  Trucuje? ................................................................. 

  Vždy se vymykal normálu. ................................................................. 

  Jejich oči zářily. ................................................................. 

  Další skončil. Další suší hubu. ................................................................. 

  Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel. ................................................................. 

  Někteří lidé prostě zmlknou. ................................................................. 

  Nevypadalo to pro ně dobře. ................................................................. 

  Zkusme, jestli vyhraju navzdory malé šanci 
na výhru 

................................................................. 

  Tohle nikdy nědelej tomu, kdo sedí. ................................................................. 

  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil 
na cestovném. 

................................................................. 

  Jeho pověst je v sázce. ................................................................. 

  Zatla zuby a neřekla nic. ................................................................. 

  Zbytek světa brzy srovná krok. ................................................................. 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

................................................................. 
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  Potřeboval se do toho pustit a pracovat 
tvrději. 

................................................................. 

  Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší 
schůzce. 

................................................................. 

  Musel na něm vyloudit další pětku. ................................................................. 

  Ještě jsem nepotkal tu pravou. ................................................................. 

  Jeho chechot byl slyšet přes cestu. ................................................................. 

  Nenudil nás detaily. ................................................................. 

  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, 
výchovu nebo vzdělání. 

................................................................. 

  Usekli mu ruku. ................................................................. 

  Byl omráčen kvůli tomu falešnému 
obvinění. 

................................................................. 

  Prošli jsme pod rachotícím vlakem. ................................................................. 

  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by 
mohl přijít. 

................................................................. 

  Houkačky troubily. ................................................................. 

  Pomalu se odšoural ještě dva bloky 
západně. 

................................................................. 

  Několikrát se mu podařilo uniknout. ................................................................. 

  Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku. ................................................................. 

  Podepisoval každou knihu a přímo se 
vyžíval v záři svých obdivujících fanoušků. 

................................................................. 

  Vpadli do mé kanceláře. ................................................................. 

  Je občanem, který ctí zákon. ................................................................. 

  Jen mě snes. ................................................................. 

  Odmítla ustoupit. ................................................................. 

  Úplně jsi mě vyssál. ................................................................. 

  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než 
začalo hořet. 

................................................................. 
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006.02_Lekce 01_aktivity_01_test_klic 

  Tohle místo překonalo všechno.   This place beat the lot. 

  To je způsob, jakým se usmiřuje.   It is his way of burrying the hatchet. 

  Ne že by Paul nepřál staršímu bratru ty 
peníze. 

  Not that Paul begrudged his elder brother 
the money. 

  Projekt zůstane zastaven, pokud kolem něj 
nebudeme stále běhat. 

  The project will keep pending until we 
continuously keep badgering about it. 

  Nezpackej to zase.   Do not blunder it again! 

  Stanice jednoduše vysílaly varovný signál.   The stations were simply bleating out a 
warning. 

  Z lodi se valil dým a oheň.   The ship belched smoke and fire. 

  Ten cíl okouzlil jeho tým stejně jako 
opozici. 

  The goal beguiled his own team as well as 
the opposition. 

  Měl do toho jít, nebo dělat, že se nic 
neděje? 

  Should he make a run for it, or simply 
brazen it out? 

  Vše co musíme dělat je čekat.   All we have to do is bide our time. 

  Trucuje?   Is he still sulking? 

  Vždy se vymykal normálu.   He was always breaking the mold. 

  Jejich oči zářily.   Their eyes were beaming. 

  Další skončil. Další suší hubu.   Another one bites the dust 

  Vyrazil to ze sebe, aniž by moc přemýšlel.   He blurted it out without thinking. 

  Někteří lidé prostě zmlknou.   Some people just clam up. 

  Nevypadalo to pro ně dobře.   It did not bode well for them. 

  Zkusme, jestli vyhraju navzdory malé šanci 
na výhru 

  Let´s see if I can beat the odds. 

  Tohle nikdy nědelej tomu, kdo sedí.   Never do it to anybody who is banged up. 

  Peníze, co zaplatil navíc na nájmu, ušetřil 
na cestovném. 

  The extra money he paid out in rent he 
clawed back on bus fares. 

  Jeho pověst je v sázce.   His reputation is at stake. 

  Zatla zuby a neřekla nic.   She clenched her teeth and said nothing. 

  Zbytek světa brzy srovná krok.   The rest of the world is catching up soon. 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

  Our feet clanged loudly and made the old 
bridgw shudder. 
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  Potřeboval se do toho pustit a pracovat 
tvrději. 

  He needed to buckle down and work 
harder. 

  Díky, že jste mě nechali dělat křena na vaší 
schůzce. 

  Thanks for letting me butt in on your date. 

  Musel na něm vyloudit další pětku.   He had to cadge another fiver from him. 

  Ještě jsem nepotkal tu pravou.   I haven´t bumped into the right girl. 

  Jeho chechot byl slyšet přes cestu.   His laughter cackled across the road. 

  Nenudil nás detaily.   He didn´t bore us with details. 

  Tento dar se udílí bez ohledu na narození, 
výchovu nebo vzdělání. 

  This gift is bestowed without regard to 
birth, upbringing or education. 

  Usekli mu ruku.   They lopped off his hand. 

  Byl omráčen kvůli tomu falešnému 
obvinění. 

  He was baffled because of the false 
accusation. 

  Prošli jsme pod rachotícím vlakem.   We passed below a clattering train. 

  Určitě si nechtěl znepřátelit nikoho, kdo by 
mohl přijít. 

  He definitely did not want to alienate 
anyone who might be coming along. 

  Houkačky troubily.   Horns were blaring. 

  Pomalu se odšoural ještě dva bloky 
západně. 

  He ambled slowly west two more blocks. 

  Několikrát se mu podařilo uniknout.   He managed to abscond several times. 

  Pískot a jásot doprovázel tuto poznámku.   Cheers and catcalls followed the remark. 

  Podepisoval každou knihu a přímo se 
vyžíval v záři svých obdivujících fanoušků. 

  He was signing each book, basking in the 
glow of his adoring fans. 

  Vpadli do mé kanceláře.   They barged into my office. 

  Je občanem, který ctí zákon.   He´s a law-abiding citizen 

  Jen mě snes.   Just bear with me. 

  Odmítla ustoupit.   She refused to budge. 

  Úplně jsi mě vyssál.   You bled me dry. 

  Auto se otočilo ve vzduchu předtím, než 
začalo hořet. 

  The car cartwheeled in the air before 
bursting into flames. 
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007_Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba_poslouchejte 

  elapse   uplynout, uběhnout 

  cling   lepit se, přiléhat, lnout 

  embolden   povzbudit 

  cock   vztyčit 

  come across   narazit na 

  corroborate   ověřit 

  derail   vykolejit 

  creak   skřípat, vrzat 

  dawn   úsvit, vyjít na povrch 

  clock in   píchnout si příchod 

  coax   vymámit, vyloudit 

  conjure up   vykouzlit, přivolat 

  crochet   háčkovat 

  dispel   rozptýlit 

  deflect    odchýlit, změnit směr 

  entice out   vylákat 

  dab   poplácat 

  dash   uhánět 

  confine   omezit 

  defy   vzdorovat, vymykat se  

  entrance   uvést do tranzu 

  clink   ťuknout si 

  dull   zmírnit 

  confide   svěřit se, důvěřovat 

  comb   česat 

  covet   prahnout po, dychtit 

  dodge   vyhnout se 

  dampen   zchladit 

  dupe   napálit 
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  crop up   nečekaně se objevit 

  right on cue   jako na zavolanou 

  embark   dát se do, nalodit se 

  cope   zvládnout, vypořádat se 

  dissemble   předstírat 

  contemplate   přemýšlet o, zvažovat 

  dabble   koketovat s čím 

  condone   trpět, tolerovat 

  douse   ponořit, uhasit 

  dwindle   ztenčovat se 

  crunch   křupat 

  crumple   zmačkat, zmuchlat 

  devour   sežrat, pohltit 

  eavesdrop   odposlouchávat 

  contradict   být proti, protiřečit 

  emerge   vynořit se 

  coo   vrkat 

  codify   stanovit, kodifikovat 

  emulate   následovat příklad 

  cock up   zpackat, zmrvit 

  cringe   cuknout sebou, ošívat se 

  exaggerate   přehánět 

 

008_Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba_přeložte 

  dát se do, nalodit se   embark 

  povzbudit   embolden 

  úsvit, vyjít na povrch   dawn 

  jako na zavolanou   right on cue 

  zchladit   dampen 

  česat   comb 

  koketovat s čím   dabble 
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  vrkat   coo 

  vymámit, vyloudit   coax 

  napálit   dupe 

  poplácat   dab 

  ověřit   corroborate 

  vyhnout se   dodge 

  zmačkat, zmuchlat   crumple 

  vykolejit   derail 

  lepit se, přiléhat, lnout   cling 

  ponořit, uhasit   douse 

  skřípat, vrzat   creak 

  uplynout, uběhnout   elapse 

  přemýšlet o, zvažovat   contemplate 

  být proti, protiřečit   contradict 

  háčkovat   crochet 

  ztenčovat se   dwindle 

  narazit na   come across 

  ťuknout si   clink 

  omezit   confine 

  nečekaně se objevit   crop up 

  křupat   crunch 

  vykouzlit, přivolat   conjure up 

  vzdorovat, vymykat se    defy 

  uvést do tranzu   entrance 

  vynořit se   emerge 

  prahnout po, dychtit   covet 

  trpět, tolerovat   condone 

  uhánět   dash 

  zmírnit   dull 

  sežrat, pohltit   devour 

  stanovit, kodifikovat   codify 
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  odposlouchávat   eavesdrop 

  vylákat   entice out 

  píchnout si příchod   clock in 

  zvládnout, vypořádat se   cope 

  odchýlit, změnit směr   deflect  

  následovat příklad   emulate 

  vztyčit   cock 

  cuknout sebou, ošívat se   cringe 

  rozptýlit   dispel 

  svěřit se, důvěřovat   confide 

  zpackat, zmrvit   cock up 

  předstírat   dissemble 

  přehánět   exaggerate 

 

009_Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  cling   lepit se, přiléhat, lnout 

  Let us cling together as the years go by.   Držme při sobě, jak roky poplynou. 

  clink   ťuknout si 

  We clinked beer glasses.   Ťukli jsme si pivními sklenicemi. 

  clock in   píchnout si příchod 

  They expected him to clock in by ten 
o´clock. 

  Očekávali, že si píchne do deseti hodin.  

  coax   vymámit, vyloudit 

  He continued to coax her pictures.   Pořád z ní mámil obrazy. 

  cock   vztyčit 

  The man cocked his head.   Muž vztyčil hlavu. 

  cock up   zpackat, zmrvit 

  After I cocked up the interview…   Poté, co jsem zpackal ten pohovor… 

  codify   stanovit, kodifikovat 

  They wanted to codify the secret of team 
effectivness. 

  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti 
týmu. 
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  comb   česat 

  I see you comb your hair. They combed 
their data for the sign. 

  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali 
data, hledajíc znamení. 

  come across   narazit na 

  They kept coming accross research by 
psychologists and socilologists. 

  Stále naráželi na výzkum psychologů a 
sociologů. 

  condone   trpět, tolerovat 

  I am not going to condone this.   To nebudu tolerovat. 

  confide   svěřit se, důvěřovat 

  He´s not in the habit of confiding in me.   Obvykle mi příliš nedůvěřuje. 

  confine   omezit 

  Please confine yourself to answering the 
questions 

  Prosím omezte se na odpovídání na otázky 

  conjure up   vykouzlit, přivolat 

  This can conjure up strange images.   To může vyvolat zvláštní obrázky. 

  contemplate   přemýšlet o, zvažovat 

  If he is truly contemplating this, he must be 
mad. 

  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být 
šílený. 

  contradict   být proti, protiřečit 

  All he does contradicts what we have 
agreed. 

  Vše co dělá je proti tomu, co jsme si 
odsouhlasili. 

  coo   vrkat 

  Lovely, cooed the girl on the phone.   Skvělé, zavrkala dívka v telefonu. 

  cope   zvládnout, vypořádat se 

  You have enough to cope with.   Máš toho sám dost. 

  corroborate   ověřit 

  They will undoubtly corroborate this 
evidence. 

  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz 

  covet   prahnout po, dychtit 

  Why is it coveted so much?   Proč je to tak žádané? 

  creak   skřípat, vrzat 

  As she climbed the wooden steps, the 
boards creaked. 

  Jak stoupala po dřevěných schodech, desky 
zavrzaly. 

  cringe   cuknout sebou, ošívat se 
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  Stop cringing!   Přestaň se ošívat. 

  crochet   háčkovat 

  We crochet a lot.   Hodně háčkujeme. 

  crop up   nečekaně se objevit 

  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýlit nás od 
plánu. 

  crumple   zmačkat, zmuchlat 

  He took a crumpled envelope out of his 
back pocket. 

  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy. 

  crunch   křupat 

  There was a crunching sound coming from 
the kitchen. 

  Z kuchyně bylo slyšet křupání. 

  right on cue   jako na zavolanou 

  Right on cue, a voice came over in PA 
system. 

  Jako na zavolanou se ozval hlas z 
reproduktoru. 

  dab   poplácat 

  He finally dabbed his face with a towel.   Nakonec si vysušil tvář ručníkem. 

  dabble   koketovat s čím 

  He began to dabble the idea.   Začal koketovat s tou myšlenkou. 

  dampen   zchladit 

  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

  dash   uhánět 

  The sleigh was dashing through the snow.   Saně uháněly sněhem. 

  dawn   úsvit, vyjít na povrch 

  The truth dawned.   Pravda vyšla najevo. 

  deflect    odchýlit, změnit směr 

  He tried to deflect the barb.   Snažil se ignorovat tu narážku. 

  defy   vzdorovat, vymykat se  

  That defies logic.   To se vymyká logice. 

  derail   vykolejit 

  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýlit nás od 
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plánu. 

  devour   sežrat, pohltit 

  He looked like a python ready to devour a 
lamb. 

  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout 
jehně. 

  dispel   rozptýlit 

  Any lingering doubts must have been 
dispelled. 

  Jakékoli zbylé pochyby musely být 
rozptýleny. 

  dissemble   předstírat 

  You have never been good at dissembling.   Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání. 

  dodge   vyhnout se 

  He dodged the question.   Vyhnul se té otázce. 

  douse   ponořit, uhasit 

  I doused myself in the sand.   Zabořil jsem se do písku. 

  dull   zmírnit 

  He hoped it might dull the pain.   Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest. 

  dupe   napálit 

  He realized that he had been duped.   Uvědomil si, že byl napálen. 

  dwindle   ztenčovat se 

  As the fortune dwindled …   Jak se jeho jmění ztenčovalo ... 

  eavesdrop   odposlouchávat 

  They want no-one eavesdropping on their 
private conversation. 

  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich 
konverzaci. 

  elapse   uplynout, uběhnout 

  After a reasonable time elapsed, they 
departed for their journey. 

  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na 
cestu. 

  embark   dát se do, nalodit se 

  The company has embarked on countless 
quests. 

  Společnost se vydávala na nekonečné 
výpravy. 

  embolden   povzbudit 

  She was emboldened by the request.   Ten požadavek ji povzbudil. 

  emerge   vynořit se 

  There are some abilities that emerge out of 
collaboration. 

  Existují určité schopnosti, které vznikají při 
spolupráci. 
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  entice out   vylákat 

  He was reluctant to be enticed out.   Nechtěl se nechat vylákat. 

  entrance   uvést do tranzu 

  She was giving him the shy smile that had 
so entranced him the first time they met. 

  Plaše se na něj usmívala stejně jako poprvé, 
kdy jej to uvedlo do tranzu. 

  exaggerate   přehánět 

  He slightly exaggerated his position and the 
size of deals he was working on. 

  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti 
obchodů, na nichž pracoval. 

 

010_Lekce 02_aktivity_02_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte 

  lepit se, přiléhat, lnout   cling 

  Držme při sobě, jak roky poplynou.   Let us cling together as the years go by. 

  ťuknout si   clink 

  Ťukli jsme si pivními sklenicemi.   We clinked beer glasses. 

  píchnout si příchod   clock in 

  Očekávali, že si píchne do deseti hodin.    They expected him to clock in by ten 
o´clock. 

  vymámit, vyloudit   coax 

  Pořád z ní mámil obrazy.   He continued to coax her pictures. 

  vztyčit   cock 

  Muž vztyčil hlavu.   The man cocked his head. 

  zpackat, zmrvit   cock up 

  Poté, co jsem zpackal ten pohovor…   After I cocked up the interview… 

  stanovit, kodifikovat   codify 

  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti 
týmu. 

  They wanted to codify the secret of team 
effectivness. 

  česat   comb 

  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali 
data, hledajíc znamení. 

  I see you comb your hair. They combed 
their data for the sign. 

  narazit na   come across 

  Stále naráželi na výzkum psychologů a 
sociologů. 

  They kept coming accross research by 
psychologists and socilologists. 

  trpět, tolerovat   condone 
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  To nebudu tolerovat.   I am not going to condone this. 

  svěřit se, důvěřovat   confide 

  Obvykle mi příliš nedůvěřuje.   He´s not in the habit of confiding in me. 

  omezit   confine 

  Prosím omezte se na odpovídání na otázky   Please confine yourself to answering the 
questions 

  vykouzlit, přivolat   conjure up 

  To může vyvolat zvláštní obrázky.   This can conjure up strange images. 

  přemýšlet o, zvažovat   contemplate 

  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být 
šílený. 

  If he is truly contemplating this, he must be 
mad. 

  být proti, protiřečit   contradict 

  Vše co dělá je proti tomu, co jsme si 
odsouhlasili. 

  All he does contradicts what we have 
agreed. 

  vrkat   coo 

  Skvělé, zavrkala dívka v telefonu.   Lovely, cooed the girl on the phone. 

  zvládnout, vypořádat se   cope 

  Máš toho sám dost.   You have enough to cope with. 

  ověřit   corroborate 

  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz   They will undoubtly corroborate this 
evidence. 

  prahnout po, dychtit   covet 

  Proč je to tak žádané?   Why is it coveted so much? 

  skřípat, vrzat   creak 

  Jak stoupala po dřevěných schodech, desky 
zavrzaly. 

  As she climbed the wooden steps, the 
boards creaked. 

  cuknout sebou, ošívat se   cringe 

  Přestaň se ošívat.   Stop cringing! 

  háčkovat   crochet 

  Hodně háčkujeme.   We crochet a lot. 

  nečekaně se objevit   crop up 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýlit nás od 
plánu. 

  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 
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  zmačkat, zmuchlat   crumple 

  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy.   He took a crumpled envelope out of his 
back pocket. 

  křupat   crunch 

  Z kuchyně bylo slyšet křupání.   There was a crunching sound coming from 
the kitchen. 

  jako na zavolanou   right on cue 

  Jako na zavolanou se ozval hlas z 
reproduktoru. 

  Right on cue, a voice came over in PA 
system. 

  poplácat   dab 

  Nakonec si vysušil tvář ručníkem.   He finally dabbed his face with a towel. 

  koketovat s čím   dabble 

  Začal koketovat s tou myšlenkou.   He began to dabble the idea. 

  zchladit   dampen 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

  uhánět   dash 

  Saně uháněly sněhem.   The sleigh was dashing through the snow. 

  úsvit, vyjít na povrch   dawn 

  Pravda vyšla najevo.   The truth dawned. 

  odchýlit, změnit směr   deflect  

  Snažil se ignorovat tu narážku.   He tried to deflect the barb. 

  vzdorovat, vymykat se    defy 

  To se vymyká logice.   That defies logic. 

  vykolejit   derail 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýlit nás od 
plánu. 

  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 

  sežrat, pohltit   devour 

  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout 
jehně. 

  He looked like a python ready to devour a 
lamb. 

  rozptýlit   dispel 

  Jakékoli zbylé pochyby musely být 
rozptýleny. 

  Any lingering doubts must have been 
dispelled. 
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  předstírat   dissemble 

  Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání.   You have never been good at dissembling. 

  vyhnout se   dodge 

  Vyhnul se té otázce.   He dodged the question. 

  ponořit, uhasit   douse 

  Zabořil jsem se do písku.   I doused myself in the sand. 

  zmírnit   dull 

  Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest.   He hoped it might dull the pain. 

  napálit   dupe 

  Uvědomil si, že byl napálen.   He realized that he had been duped. 

  ztenčovat se   dwindle 

  Jak se jeho jmění ztenčovalo ...   As the fortune dwindled … 

  odposlouchávat   eavesdrop 

  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich 
konverzaci. 

  They want no-one eavesdropping on their 
private conversation. 

  uplynout, uběhnout   elapse 

  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na 
cestu. 

  After a reasonable time elapsed, they 
departed for their journey. 

  dát se do, nalodit se   embark 

  Společnost se vydávala na nekonečné 
výpravy. 

  The company has embarked on countless 
quests. 

  povzbudit   embolden 

  Ten požadavek ji povzbudil.   She was emboldened by the request. 

  vynořit se   emerge 

  Existují určité schopnosti, které vznikají při 
spolupráci. 

  There are some abilities that emerge out of 
collaboration. 

  vylákat   entice out 

  Nechtěl se nechat vylákat.   He was reluctant to be enticed out. 

  uvést do tranzu   entrance 

  Plaše se na něj usmívala stejně jako poprvé, 
kdy jej to uvedlo do tranzu. 

  She was giving him the shy smile that had 
so entranced him the first time they met. 

  přehánět   exaggerate 

  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti   He slightly exaggerated his position and the 
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obchodů, na nichž pracoval. size of deals he was working on. 

 

011_Lekce 02_aktivity_02_procvičovací věty_poslouchejte 

  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýit nás od 
plánu. 

  The man cocked his head.   Muž vztyčil hlavu. 

  We crochet a lot.   Hodně háčkujeme. 

  They will undoubtly corroborate this 
evidence. 

  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz 

  He dodged the question.   Vyhnul se té otázce. 

  Why is it coveted so much?   Proč je to tak žádané? 

  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

  I am not going to condone this.   To nebudu tolerovat. 

  The company has embarked on countless 
quests. 

  Společnost se vydávala na nekonečné 
výpravy. 

  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýit nás od 
plánu. 

  He looked like a python ready to devour a 
lamb. 

  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout 
jehně. 

  We clinked beer glasses.   Ťukli jsme si pivními sklenicemi. 

  Any lingering doubts must have been 
dispelled. 

  Jakékoli zbylé pochyby musely být 
rozptýleny. 

  She was giving him the shy smile that had 
so entranced him the first time they met. 

  Plaše se na něj usmívala stejně jako poprvé, 
kdy jej to uvedlo do tranzu. 

  If he is truly contemplating this, he must be 
mad. 

  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být 
šílený. 

  He finally dabbed his face with a towel.   Nakonec si vysušil tvář ručníkem. 

  She was emboldened by the request.   Ten požadavek ji povzbudil. 

  All he does contradicts what we have 
agreed. 

  Vše co dělá je proti tomu, co jsme si 
odsouhlasili. 

  Right on cue, a voice came over in PA 
system. 

  Jako na zavolanou se ozval hlas z 
reproduktoru. 

  He began to dabble the idea.   Začal koketovat s tou myšlenkou. 
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  Stop cringing!   Přestaň se ošívat. 

  After a reasonable time elapsed, they 
departed for their journey. 

  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na 
cestu. 

  As the fortune dwindled …   Jak se jeho jmění ztenčovalo ... 

  He was reluctant to be enticed out.   Nechtěl se nechat vylákat. 

  He´s not in the habit of confiding in me.   Obvykle mi příliš nedůvěřuje. 

  He tried to deflect the barb.   Snažil se ignorovat tu narážku. 

  I doused myself in the sand.   Zabořil jsem se do písku. 

  Let us cling together as the years go by.   Držme při sobě, jak roky poplynou. 

  After I cocked up the interview…   Poté, co jsem zpackal ten pohovor… 

  This can conjure up strange images.   To může vyvolat zvláštní obrázky. 

  He hoped it might dull the pain.   Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest. 

  You have never been good at dissembling.   Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání. 

  The truth dawned.   Pravda vyšla najevo. 

  They wanted to codify the secret of team 
effectivness. 

  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti 
týmu. 

  You have enough to cope with.   Máš toho sám dost. 

  The sleigh was dashing through the snow.   Saně uháněly sněhem. 

  He continued to coax her pictures.   Pořád z ní mámil obrazy. 

  They want no-one eavesdropping on their 
private conversation. 

  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich 
konverzaci. 

  As she climbed the wooden steps, the 
boards creaked. 

  Jak stoupala po dřevěných schodech, desky 
zavrzaly. 

  That defies logic.   To se vymyká logice. 

  Lovely, cooed the girl on the phone.   Skvělé, zavrkala dívka v telefonu. 

  I see you comb your hair. They combed 
their data for the sign. 

  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali 
data, hledajíc znamení. 

  They kept coming accross research by 
psychologists and socilologists. 

  Stále naráželi na výzkum psychologů a 
sociologů. 

  He realized that he had been duped.   Uvědomil si, že byl napálen. 

  They expected him to clock in by ten 
o´clock. 

  Očekávali, že si píchne do deseti hodin.  

  Please confine yourself to answering the 
questions 

  Prosím omezte se na odpovídání na otázky 
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  There are some abilities that emerge out of 
collaboration. 

  Existují určité schopnosti, které vznikají při 
spolupráci. 

  He took a crumpled envelope out of his 
back pocket. 

  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy. 

  There was a crunching sound coming from 
the kitchen. 

  Z kuchyně bylo slyšet křupání. 

  He slightly exaggerated his position and the 
size of deals he was working on. 

  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti 
obchodů, na nichž pracoval. 

 

012.00_Lekce 02_aktivity_02_procvičovací věty_přeložte 

  Jako na zavolanou se ozval hlas z 
reproduktoru. 

  Right on cue, a voice came over in PA 
system. 

  Nakonec si vysušil tvář ručníkem.   He finally dabbed his face with a towel. 

  Uvědomil si, že byl napálen.   He realized that he had been duped. 

  Ťukli jsme si pivními sklenicemi.   We clinked beer glasses. 

  Ten požadavek ji povzbudil.   She was emboldened by the request. 

  Začal koketovat s tou myšlenkou.   He began to dabble the idea. 

  Držme při sobě, jak roky poplynou.   Let us cling together as the years go by. 

  Jak stoupala po dřevěných schodech, desky 
zavrzaly. 

  As she climbed the wooden steps, the 
boards creaked. 

  Saně uháněly sněhem.   The sleigh was dashing through the snow. 

  Snažil se ignorovat tu narážku.   He tried to deflect the barb. 

  To nebudu tolerovat.   I am not going to condone this. 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

  Existují určité schopnosti, které vznikají při 
spolupráci. 

  There are some abilities that emerge out of 
collaboration. 

  Poté, co jsem zpackal ten pohovor…   After I cocked up the interview… 

  Očekávali, že si píchne do deseti hodin.    They expected him to clock in by ten 
o´clock. 

  Proč je to tak žádané?   Why is it coveted so much? 

  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být 
šílený. 

  If he is truly contemplating this, he must be 
mad. 

  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy.   He took a crumpled envelope out of his 
back pocket. 
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  Z kuchyně bylo slyšet křupání.   There was a crunching sound coming from 
the kitchen. 

  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali 
data, hledajíc znamení. 

  I see you comb your hair. They combed 
their data for the sign. 

  Skvělé, zavrkala dívka v telefonu.   Lovely, cooed the girl on the phone. 

  Pravda vyšla najevo.   The truth dawned. 

  To se vymyká logice.   That defies logic. 

  To může vyvolat zvláštní obrázky.   This can conjure up strange images. 

  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich 
konverzaci. 

  They want no-one eavesdropping on their 
private conversation. 

  Společnost se vydávala na nekonečné 
výpravy. 

  The company has embarked on countless 
quests. 

  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na 
cestu. 

  After a reasonable time elapsed, they 
departed for their journey. 

  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout 
jehně. 

  He looked like a python ready to devour a 
lamb. 

  Nechtěl se nechat vylákat.   He was reluctant to be enticed out. 

  Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest.   He hoped it might dull the pain. 

  Zabořil jsem se do písku.   I doused myself in the sand. 

  Plaše se na něj usmívala stejně jako poprvé, 
kdy jej to uvedlo do tranzu. 

  She was giving him the shy smile that had 
so entranced him the first time they met. 

  Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání.   You have never been good at dissembling. 

  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti 
týmu. 

  They wanted to codify the secret of team 
effectivness. 

  Vyhnul se té otázce.   He dodged the question. 

  Stále naráželi na výzkum psychologů a 
sociologů. 

  They kept coming accross research by 
psychologists and socilologists. 

  Pořád z ní mámil obrazy.   He continued to coax her pictures. 

  Hodně háčkujeme.   We crochet a lot. 

  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz   They will undoubtly corroborate this 
evidence. 

  Obvykle mi příliš nedůvěřuje.   He´s not in the habit of confiding in me. 

  Máš toho sám dost.   You have enough to cope with. 

  Přestaň se ošívat.   Stop cringing! 

  Jakékoli zbylé pochyby musely být   Any lingering doubts must have been 
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rozptýleny. dispelled. 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýit nás od 
plánu. 

  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 

  Prosím omezte se na odpovídání na otázky   Please confine yourself to answering the 
questions 

  Vše co dělá je proti tomu, co jsme si 
odsouhlasili. 

  All he does contradicts what we have 
agreed. 

  Jak se jeho jmění ztenčovalo ...   As the fortune dwindled … 

  Muž vztyčil hlavu.   The man cocked his head. 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýit nás od 
plánu. 

  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 

  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti 
obchodů, na nichž pracoval. 

  He slightly exaggerated his position and the 
size of deals he was working on. 
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cling 
Let us cling together as the 

years go by. 
clink 

We clinked beer glasses. clock in 
They expected him to clock 

in by ten o´clock. 

coax 
He continued to coax her 

pictures. 
cock 

The man cocked his head. cock up 
After I cocked up the 

interview… 

codify 
They wanted to codify the 
secret of team effectivness. 

comb 

I see you comb your hair. 
They combed their data for 

the sign. 
come across 

They kept coming accross 
research by psychologists and 

socilologists. 
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ťuknout si 
Držme při sobě, jak roky 

poplynou. 
lepit se, přiléhat, lnout 

Očekávali, že si píchne do 
deseti hodin.  

píchnout si příchod 
Ťukli jsme si pivními 

sklenicemi. 

vztyčit Pořád z ní mámil obrazy. vymámit, vyloudit 

Poté, co jsem zpackal ten 
pohovor… 

zpackat, zmrvit Muž vztyčil hlavu. 

česat 
Chtěli ustanovit tajemství 

efektivnosti týmu. 
stanovit, kodifikovat 

Stále naráželi na výzkum 
psychologů a sociologů. 

narazit na 
Dívám se jak si češeš vlasy. 
Pročesávali data, hledajíc 

znamení. 

 
 
 
 
 
 
 



 56 

condone 
I am not going to condone 

this. 
confide 

He´s not in the habit of 
confiding in me. 

confine 
Please confine yourself to 
answering the questions 

conjure up 
This can conjure up strange 

images. 
contemplate 

If he is truly contemplating 
this, he must be mad. 

contradict 
All he does contradicts what 

we have agreed. 

coo 
Lovely, cooed the girl on the 

phone. 
cope 

You have enough to cope 
with. 

corroborate 
They will undoubtly 

corroborate this evidence. 

 
 
 
 
 
 
 



 57 

svěřit se, důvěřovat To nebudu tolerovat. trpět, tolerovat 

Prosím omezte se na 
odpovídání na otázky 

omezit Obvykle mi příliš nedůvěřuje. 

přemýšlet o, zvažovat 
To může vyvolat zvláštní 

obrázky. 
vykouzlit, přivolat 

Vše co dělá je proti tomu, co 
jsme si odsouhlasili. 

být proti, protiřečit 
Pokud o tom vážně uvažuje, 

musí být šílený. 

zvládnout, vypořádat se 
Skvělé, zavrkala dívka v 

telefonu. 
vrkat 

Bezpochyby budou ověřovat 
ten důkaz 

ověřit Máš toho sám dost. 
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covet Why is it coveted so much? creak 

As she climbed the wooden 
steps, the boards creaked. 

cringe Stop cringing! 

crochet We crochet a lot. crop up 

I was trying to think of 
anything that might crop up at 
the last moment and derail us. 

crumple 
He took a crumpled envelope 

out of his back pocket. 

crunch 
There was a crunching sound 

coming from the kitchen. 
right on cue 

Right on cue, a voice came 
over in PA system. 

dab 
He finally dabbed his face 

with a towel. 
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skřípat, vrzat Proč je to tak žádané? prahnout po, dychtit 

Přestaň se ošívat. cuknout sebou, ošívat se 
Jak stoupala po dřevěných 
schodech, desky zavrzaly. 

nečekaně se objevit Hodně háčkujeme. háčkovat 

Vyndal zmačkanou obálku ze 
zadní kapsy. 

zmačkat, zmuchlat 

Snažil jsem se přijít na to, co 
by se mohlo objevit na 

posední chvíli a odchýlit nás 
od plánu. 

jako na zavolanou 
Z kuchyně bylo slyšet 

křupání. 
křupat 

Nakonec si vysušil tvář 
ručníkem. 

poplácat 
Jako na zavolanou se ozval 

hlas z reproduktoru. 
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dabble He began to dabble the idea. dampen 

There was a little left to do 
other than to dampen down 

the embers. 
dash 

The sleigh was dashing 
through the snow. 

dawn The truth dawned. deflect  

He tried to deflect the barb. defy That defies logic. 

derail 
I was trying to think of 

anything that might crop up at 
the last moment and derail us. 

devour 

He looked like a python ready 
to devour a lamb. 

dispel 
Any lingering doubts must 

have been dispelled. 
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zchladit 
Začal koketovat s tou 

myšlenkou. 
koketovat s čím 

Saně uháněly sněhem. uhánět 
Už nebylo moc na práci krom 

udusit poslední uhlíky. 

odchýlit, změnit směr Pravda vyšla najevo. úsvit, vyjít na povrch 

To se vymyká logice. vzdorovat, vymykat se  
Snažil se ignorovat tu 

narážku. 

sežrat, pohltit 

Snažil jsem se přijít na to, co 
by se mohlo objevit na 

posední chvíli a odchýlit nás 
od plánu. 

vykolejit 

Jakékoli zbylé pochyby 
musely být rozptýleny. 

rozptýlit 
Vypadal jako hroznýš 

připravený spolknout jehně. 
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dissemble 
You have never been good at 

dissembling. 
dodge 

He dodged the question. douse I doused myself in the sand. 

dull 
He hoped it might dull the 

pain. 
dupe 

He realized that he had been 
duped. 

dwindle As the fortune dwindled … 

eavesdrop 
They want no-one 

eavesdropping on their 
private conversation. 

elapse 

After a reasonable time 
elapsed, they departed for 

their journey. 
embark 

The company has embarked 
on countless quests. 
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vyhnout se 
Nikdy jsi nebyl dobrý v 

předstírání. 
předstírat 

Zabořil jsem se do písku. ponořit, uhasit Vyhnul se té otázce. 

napálit 
Doufal, že by to mohlo 

zmírnit bolest. 
zmírnit 

Jak se jeho jmění ztenčovalo 
... 

ztenčovat se Uvědomil si, že byl napálen. 

uplynout, uběhnout 
Nechtějí, aby někdo 

odposlouchával jejich 
konverzaci. 

odposlouchávat 

Společnost se vydávala na 
nekonečné výpravy. 

dát se do, nalodit se 
Poté, co uběhl rozumný čas, 

vydali se na cestu. 
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embolden 
She was emboldened by the 

request. 
emerge 

There are some abilities that 
emerge out of collaboration. 

entice out 
He was reluctant to be enticed 

out. 

entrance 
She was giving him the shy 
smile that had so entranced 
him the first time they met. 

exaggerate 

He slightly exaggerated his 
position and the size of deals 

he was working on. 
-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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vynořit se Ten požadavek ji povzbudil. povzbudit 

Nechtěl se nechat vylákat. vylákat 
Existují určité schopnosti, 

které vznikají při spolupráci. 

přehánět 
Plaše se na něj usmívala 

stejně jako poprvé, kdy jej to 
uvedlo do tranzu. 

uvést do tranzu 

-  -  
Mírně přeháněl o své pozici a 
o velikosti obchodů, na nichž 

pracoval. 
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012.02_Lekce 02_aktivity_02_test 

  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich 
konverzaci. 

................................................................. 

  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být 
šílený. 

................................................................. 

  Plaše se na něj usmívala stejně jako poprvé, 
kdy jej to uvedlo do tranzu. 

................................................................. 

  Nakonec si vysušil tvář ručníkem. ................................................................. 

  Muž vztyčil hlavu. ................................................................. 

  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali 
data, hledajíc znamení. 

................................................................. 

  Obvykle mi příliš nedůvěřuje. ................................................................. 

  Ten požadavek ji povzbudil. ................................................................. 

  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na 
cestu. 

................................................................. 

  Poté, co jsem zpackal ten pohovor… ................................................................. 

  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz ................................................................. 

  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti 
týmu. 

................................................................. 

  Prosím omezte se na odpovídání na otázky ................................................................. 

  Existují určité schopnosti, které vznikají při 
spolupráci. 

................................................................. 

  Ťukli jsme si pivními sklenicemi. ................................................................. 

  Uvědomil si, že byl napálen. ................................................................. 

  Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest. ................................................................. 

  Pořád z ní mámil obrazy. ................................................................. 

  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti 
obchodů, na nichž pracoval. 

................................................................. 

  Hodně háčkujeme. ................................................................. 

  Skvělé, zavrkala dívka v telefonu. ................................................................. 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýit nás od 
plánu. 

................................................................. 
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  Jak se jeho jmění ztenčovalo ... ................................................................. 

  Jako na zavolanou se ozval hlas z 
reproduktoru. 

................................................................. 

  Zabořil jsem se do písku. ................................................................. 

  Držme při sobě, jak roky poplynou. ................................................................. 

  Máš toho sám dost. ................................................................. 

  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy. ................................................................. 

  Pravda vyšla najevo. ................................................................. 

  Jakékoli zbylé pochyby musely být 
rozptýleny. 

................................................................. 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

................................................................. 

  To se vymyká logice. ................................................................. 

  Proč je to tak žádané? ................................................................. 

  To nebudu tolerovat. ................................................................. 

  Začal koketovat s tou myšlenkou. ................................................................. 

  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout 
jehně. 

................................................................. 

  Z kuchyně bylo slyšet křupání. ................................................................. 

  Saně uháněly sněhem. ................................................................. 

  Nechtěl se nechat vylákat. ................................................................. 

  Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání. ................................................................. 

  Společnost se vydávala na nekonečné 
výpravy. 

................................................................. 

  Přestaň se ošívat. ................................................................. 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýit nás od 
plánu. 

................................................................. 

  To může vyvolat zvláštní obrázky. ................................................................. 

  Vyhnul se té otázce. ................................................................. 

  Jak stoupala po dřevěných schodech, desky 
zavrzaly. 

................................................................. 

  Očekávali, že si píchne do deseti hodin.  ................................................................. 

  Snažil se ignorovat tu narážku. ................................................................. 
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  Vše co dělá je proti tomu, co jsme si 
odsouhlasili. 

................................................................. 

  Stále naráželi na výzkum psychologů a 
sociologů. 

................................................................. 

 

012.02_Lekce 02_aktivity_02_test_klic 

  Nechtějí, aby někdo odposlouchával jejich 
konverzaci. 

  They want no-one eavesdropping on their 
private conversation. 

  Pokud o tom vážně uvažuje, musí být 
šílený. 

  If he is truly contemplating this, he must be 
mad. 

  Plaše se na něj usmívala stejně jako poprvé, 
kdy jej to uvedlo do tranzu. 

  She was giving him the shy smile that had 
so entranced him the first time they met. 

  Nakonec si vysušil tvář ručníkem.   He finally dabbed his face with a towel. 

  Muž vztyčil hlavu.   The man cocked his head. 

  Dívám se jak si češeš vlasy. Pročesávali 
data, hledajíc znamení. 

  I see you comb your hair. They combed 
their data for the sign. 

  Obvykle mi příliš nedůvěřuje.   He´s not in the habit of confiding in me. 

  Ten požadavek ji povzbudil.   She was emboldened by the request. 

  Poté, co uběhl rozumný čas, vydali se na 
cestu. 

  After a reasonable time elapsed, they 
departed for their journey. 

  Poté, co jsem zpackal ten pohovor…   After I cocked up the interview… 

  Bezpochyby budou ověřovat ten důkaz   They will undoubtly corroborate this 
evidence. 

  Chtěli ustanovit tajemství efektivnosti 
týmu. 

  They wanted to codify the secret of team 
effectivness. 

  Prosím omezte se na odpovídání na otázky   Please confine yourself to answering the 
questions 

  Existují určité schopnosti, které vznikají při 
spolupráci. 

  There are some abilities that emerge out of 
collaboration. 

  Ťukli jsme si pivními sklenicemi.   We clinked beer glasses. 

  Uvědomil si, že byl napálen.   He realized that he had been duped. 

  Doufal, že by to mohlo zmírnit bolest.   He hoped it might dull the pain. 

  Pořád z ní mámil obrazy.   He continued to coax her pictures. 

  Mírně přeháněl o své pozici a o velikosti 
obchodů, na nichž pracoval. 

  He slightly exaggerated his position and the 
size of deals he was working on. 
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  Hodně háčkujeme.   We crochet a lot. 

  Skvělé, zavrkala dívka v telefonu.   Lovely, cooed the girl on the phone. 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýit nás od 
plánu. 

  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 

  Jak se jeho jmění ztenčovalo ...   As the fortune dwindled … 

  Jako na zavolanou se ozval hlas z 
reproduktoru. 

  Right on cue, a voice came over in PA 
system. 

  Zabořil jsem se do písku.   I doused myself in the sand. 

  Držme při sobě, jak roky poplynou.   Let us cling together as the years go by. 

  Máš toho sám dost.   You have enough to cope with. 

  Vyndal zmačkanou obálku ze zadní kapsy.   He took a crumpled envelope out of his 
back pocket. 

  Pravda vyšla najevo.   The truth dawned. 

  Jakékoli zbylé pochyby musely být 
rozptýleny. 

  Any lingering doubts must have been 
dispelled. 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

  To se vymyká logice.   That defies logic. 

  Proč je to tak žádané?   Why is it coveted so much? 

  To nebudu tolerovat.   I am not going to condone this. 

  Začal koketovat s tou myšlenkou.   He began to dabble the idea. 

  Vypadal jako hroznýš připravený spolknout 
jehně. 

  He looked like a python ready to devour a 
lamb. 

  Z kuchyně bylo slyšet křupání.   There was a crunching sound coming from 
the kitchen. 

  Saně uháněly sněhem.   The sleigh was dashing through the snow. 

  Nechtěl se nechat vylákat.   He was reluctant to be enticed out. 

  Nikdy jsi nebyl dobrý v předstírání.   You have never been good at dissembling. 

  Společnost se vydávala na nekonečné 
výpravy. 

  The company has embarked on countless 
quests. 

  Přestaň se ošívat.   Stop cringing! 

  Snažil jsem se přijít na to, co by se mohlo 
objevit na posední chvíli a odchýit nás od 
plánu. 

  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 
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  To může vyvolat zvláštní obrázky.   This can conjure up strange images. 

  Vyhnul se té otázce.   He dodged the question. 

  Jak stoupala po dřevěných schodech, desky 
zavrzaly. 

  As she climbed the wooden steps, the 
boards creaked. 

  Očekávali, že si píchne do deseti hodin.    They expected him to clock in by ten 
o´clock. 

  Snažil se ignorovat tu narážku.   He tried to deflect the barb. 

  Vše co dělá je proti tomu, co jsme si 
odsouhlasili. 

  All he does contradicts what we have 
agreed. 

  Stále naráželi na výzkum psychologů a 
sociologů. 

  They kept coming accross research by 
psychologists and socilologists. 
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013_Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba_poslouchejte 

  fill the void   zaplnit mezeru 

  groan   pindat, úpět 

  geared toward   přitahovaný k 

  have a soft spot   mít slabost 

  flourish   kvést, prosperovat, kudrlinka 

  go bust   krachovat 

  hail   oslavovat, vychvalovat 

  have a cachet   prestiž 

  flounce   mašírovat 

  hand down   vydat, předat 

  go belly up   jít špatně 

  harness   využívat čeho, dát do postroje, zkrotit 

  figure out   přijít na něco 

  fall for the line   skočit na něco 

  go without saying   rozumět se samossebou 

  flit   poletovat, pendlovat 

  growl   zavrčet 

  gain a foothold   získat opěrný bod 

  fall into place   zapadat 

  forgo   vzdát se čeho, zříci se 

  gloat   škodolibě vychutnat 

  go up   shořet 

  gape   zírat, čumět 

  fathom   přijít na kloub 

  fall behind   odpadávat  

  fleece   oškubat, oholit 

  gore   probodnout rohy 

  flick on   přepínat 

  giggle   hihňat se 
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  fetch   vyzvednout 

  gather   shromáždit 

  hasten   uspíšit 

  garner   získat, sbírat 

  flick away   odmávnout, odehnat 

  fling   mít poměr 

  grumble   reptat 

  exert   vyvíjet 

  goad   provokovat, popichovat 

  have a knack for   mít talent pro 

  get zapped   ztratit se 

  hanker after   dychtit, prahnout po 

  give sb that   nechat někomu něco 

  excell   vyniknout, dařit se skvěle 

  forsake   opustit 

  gut   vyvrhnout 

  get the boot   dostat padáka 

  fritter away   promrhat 

  get to the bottom line   přejít k věci 

  heap   hromada, kupit 

 

014_Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba_přeložte 

  vyzvednout   fetch 

  shořet   go up 

  prestiž   have a cachet 

  mít talent pro   have a knack for 

  mašírovat   flounce 

  přijít na kloub   fathom 

  provokovat, popichovat   goad 

  pindat, úpět   groan 

  skočit na něco   fall for the line 
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  dostat padáka   get the boot 

  získat opěrný bod   gain a foothold 

  získat, sbírat   garner 

  oškubat, oholit   fleece 

  rozumět se samossebou   go without saying 

  vyniknout, dařit se skvěle   excell 

  vyvíjet   exert 

  probodnout rohy   gore 

  využívat čeho, dát do postroje, zkrotit   harness 

  vydat, předat   hand down 

  mít slabost   have a soft spot 

  mít poměr   fling 

  přijít na něco   figure out 

  promrhat   fritter away 

  reptat   grumble 

  hihňat se   giggle 

  oslavovat, vychvalovat   hail 

  krachovat   go bust 

  zaplnit mezeru   fill the void 

  přejít k věci   get to the bottom line 

  vzdát se čeho, zříci se   forgo 

  škodolibě vychutnat   gloat 

  odmávnout, odehnat   flick away 

  dychtit, prahnout po   hanker after 

  zírat, čumět   gape 

  přepínat   flick on 

  kvést, prosperovat, kudrlinka   flourish 

  shromáždit   gather 

  vyvrhnout   gut 

  nechat někomu něco   give sb that 

  zavrčet   growl 



 74 

  opustit   forsake 

  uspíšit   hasten 

  zapadat   fall into place 

  poletovat, pendlovat   flit 

  ztratit se   get zapped 

  odpadávat    fall behind 

  jít špatně   go belly up 

  přitahovaný k   geared toward 

  hromada, kupit   heap 

 

015_Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  excell   vyniknout, dařit se skvěle 

  Some teams excelled and some fell behind.   Některým týmům se dařilo a jiné 
odpadávaly. 

  exert   vyvíjet 

  He knew how to take care about himself 
without having to exert a great deal of effort. 

  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti 
vyvíjet velké úsilí. 

  fall behind   odpadávat  

  Some teams excelled and some fell behind.   Některým týmům od dařilo a jiné 
odpadávaly. 

  fall for the line   skočit na něco 

  You are not going to fall for that line, are 
you? 

  Nechystáš se na to skočit, že? 

  fall into place   zapadat 

  Things began to fall into place.   Věci do sebe začínaly zapadat. 

  fathom   přijít na kloub 

  I lay awake trying to fathom it out.   Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít 
na kloub. 

  fetch   vyzvednout 

  Can you fetch me at the airport?   Můžeš mě vyzvednout na letišti? 

  figure out   přijít na něco 

  They struggled to figure out what made   Snažili se přijít na to, co jim přineslo 



 75 

them successfull. úspěch. 

  fill the void   zaplnit mezeru 

  We just filled the void.   Jen jsme zaplnili mezeru. 

  fleece   oškubat, oholit 

  We allow them to go on fleecing us?   Necháme je, aby nás dál oškubávali? 

  flick away   odmávnout, odehnat 

  She flicked me away as if I were some 
irritating fly. 

  Odehnala mně, jako bych byl nějaká 
obtížná moucha. 

  flick on   přepínat 

  I flicked on TV and settled for a debate.   Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro 
sledování debaty. 

  fling   mít poměr 

  He had a fling with his secretary.   Měl poměr se svou sekretářkou. 

  flit   poletovat, pendlovat 

  The customers flitted in and out of the 
dining room. 

  Zákazníci chodili sem a tam z a do 
obývacího pokoje. 

  flounce   mašírovat 

  He flounced out of the office without 
another word. 

  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo. 

  flourish   kvést, prosperovat, kudrlinka 

  He signed the document with the flourish.   Podepsal dokument s kudrlinkou. 

  forgo   vzdát se čeho, zříci se 

  I would never be willing to forgo my 
pension. 

  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své 
penze. 

  forsake   opustit 

  She already regretted forsaking it.   Už litovala toho, že to opustila. 

  fritter away   promrhat 

  I wonder how you managed to fritter away 
your fortune. 

  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat 
tvůj majetek. 

  gain a foothold   získat opěrný bod 

  The company was trying to gain a foothold 
in Europe. 

  Firma se pokoušela najít pevný bod v 
Evropě. 

  gape   zírat, čumět 

  We were all gaping at her.   Všichni jsme na ni zírali. 
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  garner   získat, sbírat 

  Why should he garner all the merit?   Proč by měl získat všechny zásluhy? 

  gather   shromáždit 

  They gathered the best and brightest.   Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší. 

  geared toward   přitahovaný k 

  We were geared towards unpopular 
precautions. 

  Byli jsme směrováni k nepopulárním 
opatřením. 

  get the boot   dostat padáka 

  Perhaps I was going to get the boot over the 
phone. 

  Možná jsem měl dostat padáka přes telefon. 

  get to the bottom line   přejít k věci 

  Cut the waffle and get to the bottom line.   Přestaň žvanit a přejdi k věci. 

  get zapped   ztratit se 

  Maybe the info got zapped when they 
changed their computer system. 

  Možná se info ztratilo, když měnili 
počítačový systém. 

  giggle   hihňat se 

  He was giggling maniacally at a website.   Hloupě se hihňal na webovou stránku. 

  give sb that   nechat někomu něco 

  I had to give him that.   To se mu muselo nechat. 

  gloat   škodolibě vychutnat 

  He turned around to gloat.   Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal. 

  go belly up   jít špatně 

  It was not until six when things started to 
go belly up. 

  Věci se začaly kazit až v šest. 

  go bust   krachovat 

  They went bust shortly after.   Brzy poté zkrachovali. 

  go up   shořet 

  Buildings like that often go up like a 
tinderbox. 

  Takové budovy hořívají jako krabička 
zápalek. 

  go without saying   rozumět se samossebou 

  It goes without saying.   To se rozumí samossebou. 

  goad   provokovat, popichovat 

  Why are you goading him?   Proč ho popichuješ? 
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  gore   probodnout rohy 

  He looked like a bull about to gore a 
matador. 

  Vypadal jako býk, který se chystá 
probodnout matadora. 

  groan   pindat, úpět 

  Before you groan, I´ll tell you some good 
news 

  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu. 

  growl   zavrčet 

  I intervened before she could growl some 
jibe. 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

  grumble   reptat 

  When you´re chewing on life gristle, don´t 
grumble, give a whistle. 

  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, 
zapískej si. 

  gut   vyvrhnout 

  He started reading an article about how to 
gut the moose. 

  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa. 

  hail   oslavovat, vychvalovat 

  The structure was hailed as part of an 
important project. 

  Stavba byla vychvalována jako součást 
významného projektu. 

  hand down   vydat, předat 

  He was impassive as Justice handed down 
the decision. 

  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

  hanker after   dychtit, prahnout po 

  He did not hanker after the cosmopolitan 
life of New York. 

  Nedychtil po kosmopolitním životě v New 
Yorku. 

  harness   využívat čeho, dát do postroje, zkrotit 

  They harnessed the power of diversity.   Využili sílu jinakosti. 

  hasten   uspíšit 

  They didn´t have the guts to hasten his 
departure. 

  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho 
odjezd. 

  have a cachet   prestiž 

  Living in Berlin did not have the same 
cachet as living in Paris 

  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít 
v Paříži. 

  have a knack for   mít talent pro 

  He has a knack for putting people together.   Má talent pro to dávat lidi dohromady. 

  have a soft spot   mít slabost 
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  He has always had a soft spot for his 
daughter. 

  Vždycky měl slabost pro svoji dceru. 

  heap   hromada, kupit 

  It won´t be necessary to heap any more 
accolades. 

  Nebude nutné sbírat další pocty. 

 

016_Lekce 03_aktivity_03_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte 

  vyniknout, dařit se skvěle   excell 

  Některým týmům se dařilo a jiné 
odpadávaly. 

  Some teams excelled and some fell behind. 

  vyvíjet   exert 

  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti 
vyvíjet velké úsilí. 

  He knew how to take care about himself 
without having to exert a great deal of effort. 

  odpadávat    fall behind 

  Některým týmům od dařilo a jiné 
odpadávaly. 

  Some teams excelled and some fell behind. 

  skočit na něco   fall for the line 

  Nechystáš se na to skočit, že?   You are not going to fall for that line, are 
you? 

  zapadat   fall into place 

  Věci do sebe začínaly zapadat.   Things began to fall into place. 

  přijít na kloub   fathom 

  Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít 
na kloub. 

  I lay awake trying to fathom it out. 

  vyzvednout   fetch 

  Můžeš mě vyzvednout na letišti?   Can you fetch me at the airport? 

  přijít na něco   figure out 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

  They struggled to figure out what made 
them successfull. 

  zaplnit mezeru   fill the void 

  Jen jsme zaplnili mezeru.   We just filled the void. 

  oškubat, oholit   fleece 

  Necháme je, aby nás dál oškubávali?   We allow them to go on fleecing us? 

  odmávnout, odehnat   flick away 
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  Odehnala mně, jako bych byl nějaká 
obtížná moucha. 

  She flicked me away as if I were some 
irritating fly. 

  přepínat   flick on 

  Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro 
sledování debaty. 

  I flicked on TV and settled for a debate. 

  mít poměr   fling 

  Měl poměr se svou sekretářkou.   He had a fling with his secretary. 

  poletovat, pendlovat   flit 

  Zákazníci chodili sem a tam z a do 
obývacího pokoje. 

  The customers flitted in and out of the 
dining room. 

  mašírovat   flounce 

  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo.   He flounced out of the office without 
another word. 

  kvést, prosperovat, kudrlinka   flourish 

  Podepsal dokument s kudrlinkou.   He signed the document with the flourish. 

  vzdát se čeho, zříci se   forgo 

  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své 
penze. 

  I would never be willing to forgo my 
pension. 

  opustit   forsake 

  Už litovala toho, že to opustila.   She already regretted forsaking it. 

  promrhat   fritter away 

  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat 
tvůj majetek. 

  I wonder how you managed to fritter away 
your fortune. 

  získat opěrný bod   gain a foothold 

  Firma se pokoušela najít pevný bod v 
Evropě. 

  The company was trying to gain a foothold 
in Europe. 

  zírat, čumět   gape 

  Všichni jsme na ni zírali.   We were all gaping at her. 

  získat, sbírat   garner 

  Proč by měl získat všechny zásluhy?   Why should he garner all the merit? 

  shromáždit   gather 

  Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší.   They gathered the best and brightest. 

  přitahovaný k   geared toward 

  Byli jsme směrováni k nepopulárním   We were geared towards unpopular 
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opatřením. precautions. 

  dostat padáka   get the boot 

  Možná jsem měl dostat padáka přes telefon.   Perhaps I was going to get the boot over the 
phone. 

  přejít k věci   get to the bottom line 

  Přestaň žvanit a přejdi k věci.   Cut the waffle and get to the bottom line. 

  ztratit se   get zapped 

  Možná se info ztratilo, když měnili 
počítačový systém. 

  Maybe the info got zapped when they 
changed their computer system. 

  hihňat se   giggle 

  Hloupě se hihňal na webovou stránku.   He was giggling maniacally at a website. 

  nechat někomu něco   give sb that 

  To se mu muselo nechat.   I had to give him that. 

  škodolibě vychutnat   gloat 

  Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal.   He turned around to gloat. 

  jít špatně   go belly up 

  Věci se začaly kazit až v šest.   It was not until six when things started to 
go belly up. 

  krachovat   go bust 

  Brzy poté zkrachovali.   They went bust shortly after. 

  shořet   go up 

  Takové budovy hořívají jako krabička 
zápalek. 

  Buildings like that often go up like a 
tinderbox. 

  rozumět se samossebou   go without saying 

  To se rozumí samossebou.   It goes without saying. 

  provokovat, popichovat   goad 

  Proč ho popichuješ?   Why are you goading him? 

  probodnout rohy   gore 

  Vypadal jako býk, který se chystá 
probodnout matadora. 

  He looked like a bull about to gore a 
matador. 

  pindat, úpět   groan 

  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu.   Before you groan, I´ll tell you some good 
news 
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  zavrčet   growl 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

  I intervened before she could growl some 
jibe. 

  reptat   grumble 

  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, 
zapískej si. 

  When you´re chewing on life gristle, don´t 
grumble, give a whistle. 

  vyvrhnout   gut 

  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa.   He started reading an article about how to 
gut the moose. 

  oslavovat, vychvalovat   hail 

  Stavba byla vychvalována jako součást 
významného projektu. 

  The structure was hailed as part of an 
important project. 

  vydat, předat   hand down 

  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

  He was impassive as Justice handed down 
the decision. 

  dychtit, prahnout po   hanker after 

  Nedychtil po kosmopolitním životě v New 
Yorku. 

  He did not hanker after the cosmopolitan 
life of New York. 

  využívat čeho, dát do postroje, zkrotit   harness 

  Využili sílu jinakosti.   They harnessed the power of diversity. 

  uspíšit   hasten 

  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho 
odjezd. 

  They didn´t have the guts to hasten his 
departure. 

  prestiž   have a cachet 

  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít 
v Paříži. 

  Living in Berlin did not have the same 
cachet as living in Paris 

  mít talent pro   have a knack for 

  Má talent pro to dávat lidi dohromady.   He has a knack for putting people together. 

  mít slabost   have a soft spot 

  Vždycky měl slabost pro svoji dceru.   He has always had a soft spot for his 
daughter. 

  hromada, kupit   heap 

  Nebude nutné sbírat další pocty.   It won´t be necessary to heap any more 
accolades. 
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  Things began to fall into place.   Věci do sebe začínaly zapadat. 

  He has a knack for putting people together.   Má talent pro to dávat lidi dohromady. 

  It goes without saying.   To se rozumí samossebou. 

  We just filled the void.   Jen jsme zaplnili mezeru. 

  He knew how to take care about himself 
without having to exert a great deal of effort. 

  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti 
vyvíjet velké úsilí. 

  I wonder how you managed to fritter away 
your fortune. 

  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat 
tvůj majetek. 

  They didn´t have the guts to hasten his 
departure. 

  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho 
odjezd. 

  Cut the waffle and get to the bottom line.   Přestaň žvanit a přejdi k věci. 

  She already regretted forsaking it.   Už litovala toho, že to opustila. 

  I lay awake trying to fathom it out.   Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít 
na kloub. 

  We were all gaping at her.   Všichni jsme na ni zírali. 

  He signed the document with the flourish.   Podepsal dokument s kudrlinkou. 

  Some teams excelled and some fell behind.   Některým týmům od dařilo a jiné 
odpadávaly. 

  They struggled to figure out what made 
them successfull. 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

  Living in Berlin did not have the same 
cachet as living in Paris 

  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít 
v Paříži. 

  I flicked on TV and settled for a debate.   Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro 
sledování debaty. 

  I intervened before she could growl some 
jibe. 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

  Buildings like that often go up like a 
tinderbox. 

  Takové budovy hořívají jako krabička 
zápalek. 

  Why are you goading him?   Proč ho popichuješ? 

  We allow them to go on fleecing us?   Necháme je, aby nás dál oškubávali? 

  They went bust shortly after.   Brzy poté zkrachovali. 

  The structure was hailed as part of an 
important project. 

  Stavba byla vychvalována jako součást 
významného projektu. 

  The company was trying to gain a foothold 
in Europe. 

  Firma se pokoušela najít pevný bod v 
Evropě. 
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  He started reading an article about how to 
gut the moose. 

  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa. 

  We were geared towards unpopular 
precautions. 

  Byli jsme směrováni k nepopulárním 
opatřením. 

  He was giggling maniacally at a website.   Hloupě se hihňal na webovou stránku. 

  She flicked me away as if I were some 
irritating fly. 

  Odehnala mně, jako bych byl nějaká 
obtížná moucha. 

  The customers flitted in and out of the 
dining room. 

  Zákazníci chodili sem a tam z a do 
obývacího pokoje. 

  He flounced out of the office without 
another word. 

  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo. 

  Why should he garner all the merit?   Proč by měl získat všechny zásluhy? 

  They harnessed the power of diversity.   Využili sílu jinakosti. 

  He has always had a soft spot for his 
daughter. 

  Vždycky měl slabost pro svoji dceru. 

  He had a fling with his secretary.   Měl poměr se svou sekretářkou. 

  When you´re chewing on life gristle, don´t 
grumble, give a whistle. 

  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, 
zapískej si. 

  He was impassive as Justice handed down 
the decision. 

  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

  Maybe the info got zapped when they 
changed their computer system. 

  Možná se info ztratilo, když měnili 
počítačový systém. 

  They gathered the best and brightest.   Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší. 

  He looked like a bull about to gore a 
matador. 

  Vypadal jako býk, který se chystá 
probodnout matadora. 

  He did not hanker after the cosmopolitan 
life of New York. 

  Nedychtil po kosmopolitním životě v New 
Yorku. 

  It was not until six when things started to 
go belly up. 

  Věci se začaly kazit až v šest. 

  Perhaps I was going to get the boot over the 
phone. 

  Možná jsem měl dostat padáka přes telefon. 

  Before you groan, I´ll tell you some good 
news 

  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu. 

  You are not going to fall for that line, are 
you? 

  Nechystáš se na to skočit, že? 

  He turned around to gloat.   Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal. 

  I had to give him that.   To se mu muselo nechat. 
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  I would never be willing to forgo my 
pension. 

  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své 
penze. 

  Can you fetch me at the airport?   Můžeš mě vyzvednout na letišti? 

  Some teams excelled and some fell behind.   Některým týmům se dařilo a jiné 
odpadávaly. 

  It won´t be necessary to heap any more 
accolades. 

  Nebude nutné sbírat další pocty. 

 

018.00_Lekce 03_aktivity_03_procvičovací věty_přeložte 

  Jen jsme zaplnili mezeru.   We just filled the void. 

  Nechystáš se na to skočit, že?   You are not going to fall for that line, are 
you? 

  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, 
zapískej si. 

  When you´re chewing on life gristle, don´t 
grumble, give a whistle. 

  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho 
odjezd. 

  They didn´t have the guts to hasten his 
departure. 

  Vypadal jako býk, který se chystá 
probodnout matadora. 

  He looked like a bull about to gore a 
matador. 

  Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro 
sledování debaty. 

  I flicked on TV and settled for a debate. 

  Můžeš mě vyzvednout na letišti?   Can you fetch me at the airport? 

  Stavba byla vychvalována jako součást 
významného projektu. 

  The structure was hailed as part of an 
important project. 

  Proč ho popichuješ?   Why are you goading him? 

  Firma se pokoušela najít pevný bod v 
Evropě. 

  The company was trying to gain a foothold 
in Europe. 

  Zákazníci chodili sem a tam z a do 
obývacího pokoje. 

  The customers flitted in and out of the 
dining room. 

  Má talent pro to dávat lidi dohromady.   He has a knack for putting people together. 

  Některým týmům se dařilo a jiné 
odpadávaly. 

  Some teams excelled and some fell behind. 

  Využili sílu jinakosti.   They harnessed the power of diversity. 

  Vždycky měl slabost pro svoji dceru.   He has always had a soft spot for his 
daughter. 

  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat 
tvůj majetek. 

  I wonder how you managed to fritter away 
your fortune. 
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  Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít 
na kloub. 

  I lay awake trying to fathom it out. 

  Hloupě se hihňal na webovou stránku.   He was giggling maniacally at a website. 

  Možná se info ztratilo, když měnili 
počítačový systém. 

  Maybe the info got zapped when they 
changed their computer system. 

  Všichni jsme na ni zírali.   We were all gaping at her. 

  To se mu muselo nechat.   I had to give him that. 

  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo.   He flounced out of the office without 
another word. 

  Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší.   They gathered the best and brightest. 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

  I intervened before she could growl some 
jibe. 

  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své 
penze. 

  I would never be willing to forgo my 
pension. 

  Věci se začaly kazit až v šest.   It was not until six when things started to 
go belly up. 

  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti 
vyvíjet velké úsilí. 

  He knew how to take care about himself 
without having to exert a great deal of effort. 

  Už litovala toho, že to opustila.   She already regretted forsaking it. 

  To se rozumí samossebou.   It goes without saying. 

  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa.   He started reading an article about how to 
gut the moose. 

  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

  He was impassive as Justice handed down 
the decision. 

  Odehnala mně, jako bych byl nějaká 
obtížná moucha. 

  She flicked me away as if I were some 
irritating fly. 

  Podepsal dokument s kudrlinkou.   He signed the document with the flourish. 

  Necháme je, aby nás dál oškubávali?   We allow them to go on fleecing us? 

  Proč by měl získat všechny zásluhy?   Why should he garner all the merit? 

  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu.   Before you groan, I´ll tell you some good 
news 

  Byli jsme směrováni k nepopulárním 
opatřením. 

  We were geared towards unpopular 
precautions. 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

  They struggled to figure out what made 
them successfull. 

  Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal.   He turned around to gloat. 
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  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít 
v Paříži. 

  Living in Berlin did not have the same 
cachet as living in Paris 

  Brzy poté zkrachovali.   They went bust shortly after. 

  Měl poměr se svou sekretářkou.   He had a fling with his secretary. 

  Věci do sebe začínaly zapadat.   Things began to fall into place. 

  Některým týmům od dařilo a jiné 
odpadávaly. 

  Some teams excelled and some fell behind. 

  Takové budovy hořívají jako krabička 
zápalek. 

  Buildings like that often go up like a 
tinderbox. 

  Možná jsem měl dostat padáka přes telefon.   Perhaps I was going to get the boot over the 
phone. 

  Nedychtil po kosmopolitním životě v New 
Yorku. 

  He did not hanker after the cosmopolitan 
life of New York. 

  Přestaň žvanit a přejdi k věci.   Cut the waffle and get to the bottom line. 

  Nebude nutné sbírat další pocty.   It won´t be necessary to heap any more 
accolades. 
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excell 
Some teams excelled and 

some fell behind. 
exert 

He knew how to take care 
about himself without having 
to exert a great deal of effort. 

fall behind 
Some teams excelled and 

some fell behind. 

fall for the line 
You are not going to fall for 

that line, are you? 
fall into place 

Things began to fall into 
place. 

fathom 
I lay awake trying to fathom 

it out. 

fetch 
Can you fetch me at the 

airport? 
figure out 

They struggled to figure out 
what made them successfull. 

fill the void We just filled the void. 
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vyvíjet 
Některým týmům se dařilo a 

jiné odpadávaly. 
vyniknout, dařit se skvěle 

Některým týmům od dařilo a 
jiné odpadávaly. 

odpadávat  
Věděl, jak se o sebe postarat, 

bez nutnosti vyvíjet velké 
úsilí. 

zapadat Nechystáš se na to skočit, že? skočit na něco 

Byl jsem vzhůru a pokoušel 
se tomu přijít na kloub. 

přijít na kloub 
Věci do sebe začínaly 

zapadat. 

přijít na něco 
Můžeš mě vyzvednout na 

letišti? 
vyzvednout 

Jen jsme zaplnili mezeru. zaplnit mezeru 
Snažili se přijít na to, co jim 

přineslo úspěch. 

 
 
 
 
 
 



 89 

fleece 
We allow them to go on 

fleecing us? 
flick away 

She flicked me away as if I 
were some irritating fly. 

flick on 
I flicked on TV and settled 

for a debate. 

fling 
He had a fling with his 

secretary. 
flit 

The customers flitted in and 
out of the dining room. 

flounce 
He flounced out of the office 

without another word. 

flourish 
He signed the document with 

the flourish. 
forgo 

I would never be willing to 
forgo my pension. 

forsake 
She already regretted 

forsaking it. 
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odmávnout, odehnat 
Necháme je, aby nás dál 

oškubávali? 
oškubat, oholit 

Zapnul jsem televizi a 
rozhodl se pro sledování 

debaty. 
přepínat 

Odehnala mně, jako bych byl 
nějaká obtížná moucha. 

poletovat, pendlovat 
Měl poměr se svou 

sekretářkou. 
mít poměr 

Vykráčel z kanceláře, aniž by 
řekl slovo. 

mašírovat 
Zákazníci chodili sem a tam z 

a do obývacího pokoje. 

vzdát se čeho, zříci se 
Podepsal dokument s 

kudrlinkou. 
kvést, prosperovat, kudrlinka 

Už litovala toho, že to 
opustila. 

opustit 
Nikdy bych neměl v úmyslu 

vzdát se své penze. 
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fritter away 
I wonder how you managed 
to fritter away your fortune. 

gain a foothold 

The company was trying to 
gain a foothold in Europe. 

gape We were all gaping at her. 

garner 
Why should he garner all the 

merit? 
gather 

They gathered the best and 
brightest. 

geared toward 
We were geared towards 
unpopular precautions. 

get the boot 
Perhaps I was going to get the 

boot over the phone. 
get to the bottom line 

Cut the waffle and get to the 
bottom line. 

get zapped 
Maybe the info got zapped 
when they changed their 

computer system. 
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získat opěrný bod 
Rád bych věděl, jak se ti 
povedlo promrhat tvůj 

majetek. 
promrhat 

Všichni jsme na ni zírali. zírat, čumět 
Firma se pokoušela najít 

pevný bod v Evropě. 

shromáždit 
Proč by měl získat všechny 

zásluhy? 
získat, sbírat 

Byli jsme směrováni k 
nepopulárním opatřením. 

přitahovaný k 
Shromáždili ty nejlepší a 

nejbystřejší. 

přejít k věci 
Možná jsem měl dostat 

padáka přes telefon. 
dostat padáka 

Možná se info ztratilo, když 
měnili počítačový systém. 

ztratit se Přestaň žvanit a přejdi k věci. 
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giggle 
He was giggling maniacally 

at a website. 
give sb that 

I had to give him that. gloat He turned around to gloat. 

go belly up 
It was not until six when 

things started to go belly up. 
go bust 

They went bust shortly after. go up 
Buildings like that often go 

up like a tinderbox. 

go without saying It goes without saying. goad 

Why are you goading him? gore 
He looked like a bull about to 

gore a matador. 
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nechat někomu něco 
Hloupě se hihňal na webovou 

stránku. 
hihňat se 

Otočil se, aby si to škodolibě 
vychutnal. 

škodolibě vychutnat To se mu muselo nechat. 

krachovat Věci se začaly kazit až v šest. jít špatně 

Takové budovy hořívají jako 
krabička zápalek. 

shořet Brzy poté zkrachovali. 

provokovat, popichovat To se rozumí samossebou. rozumět se samossebou 

Vypadal jako býk, který se 
chystá probodnout matadora. 

probodnout rohy Proč ho popichuješ? 
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groan 
Before you groan, I´ll tell you 

some good news 
growl 

I intervened before she could 
growl some jibe. 

grumble 
When you´re chewing on life 
gristle, don´t grumble, give a 

whistle. 

gut 
He started reading an article 
about how to gut the moose. 

hail 

The structure was hailed as 
part of an important project. 

hand down 
He was impassive as Justice 
handed down the decision. 

hanker after 
He did not hanker after the 
cosmopolitan life of New 

York. 
harness 

They harnessed the power of 
diversity. 

hasten 
They didn´t have the guts to 

hasten his departure. 
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zavrčet 
Než začneš pindat, řeknu ti 

dobrou zprávu. 
pindat, úpět 

Když žvýkáš životní 
chrupavku, nereptej, zapískej 

si. 
reptat 

Zasáhl jsem, než mohla 
zvrčet nějaký posměšek. 

oslavovat, vychvalovat 
Začal číst článek o tom, jak 

vyvrhnout losa. 
vyvrhnout 

Vypadal lhostejně, když 
soudce pronášel rozhodnutí. 

vydat, předat 
Stavba byla vychvalována 
jako součást významného 

projektu. 

využívat čeho, dát do 
postroje, zkrotit 

Nedychtil po kosmopolitním 
životě v New Yorku. 

dychtit, prahnout po 

Neměli koule na to, aby 
uspíšili jeho odjezd. 

uspíšit Využili sílu jinakosti. 
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have a cachet 
Living in Berlin did not have 
the same cachet as living in 

Paris 
have a knack for 

He has a knack for putting 
people together. 

have a soft spot 
He has always had a soft spot 

for his daughter. 

heap 
It won´t be necessary to heap 

any more accolades. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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mít talent pro 
Žít v Berlíně nemělo stejnou 

prestiž jako žít v Paříži. 
prestiž 

Vždycky měl slabost pro 
svoji dceru. 

mít slabost 
Má talent pro to dávat lidi 

dohromady. 

-  
Nebude nutné sbírat další 

pocty. 
hromada, kupit 
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  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

................................................................. 

  Přestaň žvanit a přejdi k věci. ................................................................. 

  Odehnala mně, jako bych byl nějaká 
obtížná moucha. 

................................................................. 

  Jen jsme zaplnili mezeru. ................................................................. 

  Nebude nutné sbírat další pocty. ................................................................. 

  Všichni jsme na ni zírali. ................................................................. 

  Má talent pro to dávat lidi dohromady. ................................................................. 

  Už litovala toho, že to opustila. ................................................................. 

  Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro 
sledování debaty. 

................................................................. 

  Některým týmům od dařilo a jiné 
odpadávaly. 

................................................................. 

  Vždycky měl slabost pro svoji dceru. ................................................................. 

  Možná jsem měl dostat padáka přes telefon. ................................................................. 

  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat 
tvůj majetek. 

................................................................. 

  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti 
vyvíjet velké úsilí. 

................................................................. 

  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa. ................................................................. 

  Takové budovy hořívají jako krabička 
zápalek. 

................................................................. 

  Věci se začaly kazit až v šest. ................................................................. 

  Proč by měl získat všechny zásluhy? ................................................................. 

  Hloupě se hihňal na webovou stránku. ................................................................. 

  Vypadal jako býk, který se chystá 
probodnout matadora. 

................................................................. 

  Podepsal dokument s kudrlinkou. ................................................................. 

  Věci do sebe začínaly zapadat. ................................................................. 

  Brzy poté zkrachovali. ................................................................. 

  Necháme je, aby nás dál oškubávali? ................................................................. 
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  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své 
penze. 

................................................................. 

  Firma se pokoušela najít pevný bod v 
Evropě. 

................................................................. 

  Nedychtil po kosmopolitním životě v New 
Yorku. 

................................................................. 

  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, 
zapískej si. 

................................................................. 

  Nechystáš se na to skočit, že? ................................................................. 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

................................................................. 

  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo. ................................................................. 

  Byli jsme směrováni k nepopulárním 
opatřením. 

................................................................. 

  Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší. ................................................................. 

  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho 
odjezd. 

................................................................. 

  Zákazníci chodili sem a tam z a do 
obývacího pokoje. 

................................................................. 

  Využili sílu jinakosti. ................................................................. 

  Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal. ................................................................. 

  Stavba byla vychvalována jako součást 
významného projektu. 

................................................................. 

  Proč ho popichuješ? ................................................................. 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

................................................................. 

  Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít 
na kloub. 

................................................................. 

  Můžeš mě vyzvednout na letišti? ................................................................. 

  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu. ................................................................. 

  Měl poměr se svou sekretářkou. ................................................................. 

  To se rozumí samossebou. ................................................................. 

  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít 
v Paříži. 

................................................................. 

  Možná se info ztratilo, když měnili 
počítačový systém. 

................................................................. 
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  Některým týmům se dařilo a jiné 
odpadávaly. 

................................................................. 

  To se mu muselo nechat. ................................................................. 
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018.02_Lekce 03_aktivity_03_test_klic 

  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

  He was impassive as Justice handed down 
the decision. 

  Přestaň žvanit a přejdi k věci.   Cut the waffle and get to the bottom line. 

  Odehnala mně, jako bych byl nějaká 
obtížná moucha. 

  She flicked me away as if I were some 
irritating fly. 

  Jen jsme zaplnili mezeru.   We just filled the void. 

  Nebude nutné sbírat další pocty.   It won´t be necessary to heap any more 
accolades. 

  Všichni jsme na ni zírali.   We were all gaping at her. 

  Má talent pro to dávat lidi dohromady.   He has a knack for putting people together. 

  Už litovala toho, že to opustila.   She already regretted forsaking it. 

  Zapnul jsem televizi a rozhodl se pro 
sledování debaty. 

  I flicked on TV and settled for a debate. 

  Některým týmům od dařilo a jiné 
odpadávaly. 

  Some teams excelled and some fell behind. 

  Vždycky měl slabost pro svoji dceru.   He has always had a soft spot for his 
daughter. 

  Možná jsem měl dostat padáka přes telefon.   Perhaps I was going to get the boot over the 
phone. 

  Rád bych věděl, jak se ti povedlo promrhat 
tvůj majetek. 

  I wonder how you managed to fritter away 
your fortune. 

  Věděl, jak se o sebe postarat, bez nutnosti 
vyvíjet velké úsilí. 

  He knew how to take care about himself 
without having to exert a great deal of effort. 

  Začal číst článek o tom, jak vyvrhnout losa.   He started reading an article about how to 
gut the moose. 

  Takové budovy hořívají jako krabička 
zápalek. 

  Buildings like that often go up like a 
tinderbox. 

  Věci se začaly kazit až v šest.   It was not until six when things started to 
go belly up. 

  Proč by měl získat všechny zásluhy?   Why should he garner all the merit? 

  Hloupě se hihňal na webovou stránku.   He was giggling maniacally at a website. 

  Vypadal jako býk, který se chystá 
probodnout matadora. 

  He looked like a bull about to gore a 
matador. 

  Podepsal dokument s kudrlinkou.   He signed the document with the flourish. 
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  Věci do sebe začínaly zapadat.   Things began to fall into place. 

  Brzy poté zkrachovali.   They went bust shortly after. 

  Necháme je, aby nás dál oškubávali?   We allow them to go on fleecing us? 

  Nikdy bych neměl v úmyslu vzdát se své 
penze. 

  I would never be willing to forgo my 
pension. 

  Firma se pokoušela najít pevný bod v 
Evropě. 

  The company was trying to gain a foothold 
in Europe. 

  Nedychtil po kosmopolitním životě v New 
Yorku. 

  He did not hanker after the cosmopolitan 
life of New York. 

  Když žvýkáš životní chrupavku, nereptej, 
zapískej si. 

  When you´re chewing on life gristle, don´t 
grumble, give a whistle. 

  Nechystáš se na to skočit, že?   You are not going to fall for that line, are 
you? 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

  They struggled to figure out what made 
them successfull. 

  Vykráčel z kanceláře, aniž by řekl slovo.   He flounced out of the office without 
another word. 

  Byli jsme směrováni k nepopulárním 
opatřením. 

  We were geared towards unpopular 
precautions. 

  Shromáždili ty nejlepší a nejbystřejší.   They gathered the best and brightest. 

  Neměli koule na to, aby uspíšili jeho 
odjezd. 

  They didn´t have the guts to hasten his 
departure. 

  Zákazníci chodili sem a tam z a do 
obývacího pokoje. 

  The customers flitted in and out of the 
dining room. 

  Využili sílu jinakosti.   They harnessed the power of diversity. 

  Otočil se, aby si to škodolibě vychutnal.   He turned around to gloat. 

  Stavba byla vychvalována jako součást 
významného projektu. 

  The structure was hailed as part of an 
important project. 

  Proč ho popichuješ?   Why are you goading him? 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

  I intervened before she could growl some 
jibe. 

  Byl jsem vzhůru a pokoušel se tomu přijít 
na kloub. 

  I lay awake trying to fathom it out. 

  Můžeš mě vyzvednout na letišti?   Can you fetch me at the airport? 

  Než začneš pindat, řeknu ti dobrou zprávu.   Before you groan, I´ll tell you some good 
news 
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  Měl poměr se svou sekretářkou.   He had a fling with his secretary. 

  To se rozumí samossebou.   It goes without saying. 

  Žít v Berlíně nemělo stejnou prestiž jako žít 
v Paříži. 

  Living in Berlin did not have the same 
cachet as living in Paris 

  Možná se info ztratilo, když měnili 
počítačový systém. 

  Maybe the info got zapped when they 
changed their computer system. 

  Některým týmům se dařilo a jiné 
odpadávaly. 

  Some teams excelled and some fell behind. 

  To se mu muselo nechat.   I had to give him that. 

 

019_Lekce 04_aktivity_04_slovní zásoba_poslouchejte 

  hold out   natáhnout 

  keep a roving eye   občas se podívat 

  hon   štvát, lovit, dosáhnout 

  hint   udělat narážku 

  lunge   vrhnout se 

  pat    plácat 

  heed the advice   řídit se radou 

  lurk   číhat, ukrýt se 

  lull   vábit, kolébat 

  chime   odbíjet 

  lapse   upadnout, sklouznout 

  loath   nesnášet, nenávidět 

  land a job   dostat lano (práci) 

  hump   nést, vláčet 

  incentive   popud, stimul 

  magnify   zvětšit 

  pass the buck   hodit to na někoho 

  outlive   přežít 

  nag   hlodat 

  hover   vznášet se 

  pass off   vydávat se za 
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  live in an eight by four   žít v místnosti 8 m na 4 m 

  pay through the nose   zaplatit pěkný balík 

  chicken out   vycouvat z 

  latch on   přifařit se 

  nip   zaskočit si, odběhnout si 

  ogling distance   vzdálenost na dohled 

  hustle   vystrčit 

  lure   vlákat do pasti 

  chastise   potrestat 

  muster   shromáždit, nasbírat 

  jab   bodnout 

  key   zadávat 

  chorltle   chechtat se 

  make bones   dělat tajnosti 

  outdo   předstihnout 

  lavish   zahrnovat dárky, rozhazovačný 

  jerk   škubnout, trhnout 

  mince the words   říct něco naplno 

  chissel   dláto, vytesat 

  note   poznamenat si, zapamatovat si 

  muse over   přemítat 

  jostle   strkat se, tlačit se 

  nauseate   způsobit závrať 

  make a light of st.   zlehčovat něco 

  hedge   vytáčet se, kličkovat 

  miss out on   chybět na 

  maroon   trčet 

  moor   uvázat 

  peeved   namíchnutý 
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020_Lekce 04_aktivity_04_slovní zásoba_přeložte 

  způsobit závrať   nauseate 

  chybět na   miss out on 

  trčet   maroon 

  vznášet se   hover 

  zaplatit pěkný balík   pay through the nose 

  vystrčit   hustle 

  předstihnout   outdo 

  zadávat   key 

  dostat lano (práci)   land a job 

  chechtat se   chorltle 

  řídit se radou   heed the advice 

  nesnášet, nenávidět   loath 

  občas se podívat   keep a roving eye 

  strkat se, tlačit se   jostle 

  dělat tajnosti   make bones 

  zahrnovat dárky, rozhazovačný   lavish 

  přežít   outlive 

  potrestat   chastise 

  odbíjet   chime 

  vzdálenost na dohled   ogling distance 

  zlehčovat něco   make a light of st. 

  bodnout   jab 

  zvětšit   magnify 

  dláto, vytesat   chissel 

  poznamenat si, zapamatovat si   note 

  uvázat   moor 

  upadnout, sklouznout   lapse 

  popud, stimul   incentive 

  shromáždit, nasbírat   muster 

  přemítat   muse over 
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  číhat, ukrýt se   lurk 

  štvát, lovit, dosáhnout   hon 

  natáhnout   hold out 

  vábit, kolébat   lull 

  přifařit se   latch on 

  hodit to na někoho   pass the buck 

  udělat narážku   hint 

  plácat   pat  

  škubnout, trhnout   jerk 

  vydávat se za   pass off 

  vycouvat z   chicken out 

  vrhnout se   lunge 

  vytáčet se, kličkovat   hedge 

  zaskočit si, odběhnout si   nip 

  hlodat   nag 

  nést, vláčet   hump 

  vlákat do pasti   lure 

  žít v místnosti 8 m na 4 m   live in an eight by four 

  říct něco naplno   mince the words 

  namíchnutý   peeved 

 

021_Lekce 04_aktivity_04_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  hedge   vytáčet se, kličkovat 

  The report was vague and hedged with ifs 
and buts. 

  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale". 

  heed the advice   řídit se radou 

  Having heeded his advice, all clients left 
his office better off. 

  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho 
klienti opouštěli jeho kancelář v lepší situaci. 

  hint   udělat narážku 

  When we can expect what you hinted last 
night? 

  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer 
naznačil? 
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  hold out   natáhnout 

  I held out my hand.   Natáhl jsem ruku. 

  hon   štvát, lovit, dosáhnout 

  He was making use of skills he had honed 
in his previous job. 

  Využíval dovednosti, kterých nabyl v 
předchozí práci. 

  hover   vznášet se 

  A plume of black smoke was hovering 
above the site. 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

  hump   nést, vláčet 

  I have to hump it up the stairs.   Musel jsem to vláčet do schodů. 

  hustle   vystrčit 

  She hustled him out of the door.   Vystrčila ho ze dveří. 

  chastise   potrestat 

  She looked guilty as she waited to be 
chastised. 

  Vypadala provinile když čekala na trest. 

  chicken out   vycouvat z 

  I almost chickened out.   Málem jsem z toho vycouval. 

  chime   odbíjet 

  The clock began to chime.   Hodiny začaly odbíjet. 

  chissel   dláto, vytesat 

  She had a sort of chisselled features.   Měla takové řezané rysy. 

  chorltle   chechtat se 

  He chortled happily when he heard the 
news. 

  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu 
zprávu. 

  incentive   popud, stimul 

  This is the most powerfull incentive in each 
economy. 

  To je nejmocnější pobídka v každé 
ekonomice. 

  jab   bodnout 

  He jabbed the map with his finger.   Zabodl do mapy prst. 

  jerk   škubnout, trhnout 

  The force of the gun recoil often jerks it 
from the victim´s grip. 

  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z 
ruky oběti. 

  jostle   strkat se, tlačit se 
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  I was jostled by a woman in the crowd.   Nějaká žena v davu do mě vrazila. 

  keep a roving eye   občas se podívat 

  He was still able to keep a roving eye on 
her. 

  Občas byl schopen na ni pohlédnout. 

  key   zadávat 

  She was keying something to the machine´s 
system. 

  Něco zadávala do stroje. 

  land a job   dostat lano (práci) 

  He landed his first job as an accountant.   Dostal první práci jako účetní. 

  lapse   upadnout, sklouznout 

  He lapsed into a sullen silence.   Upadl do ponurého mlčení. 

  latch on   přifařit se 

  I just needed to latch on.   Potřeboval jsem se jen přifařit. 

  lavish   zahrnovat dárky, rozhazovačný 

  He lavished treasures plundered from the 
city. 

  Rozházel poklady, který získal 
plundrováním města. 

  live in an eight by four   žít v místnosti 8 m na 4 m 

  We had to live in an eight by four.   Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři. 

  loath   nesnášet, nenávidět 

  Peter never loathed a man more in his life.   Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc. 

  lull   vábit, kolébat 

  The dimming light seemed to lull my 
sences to sleep. 

  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k 
spánku. 

  lunge   vrhnout se 

  It was time to speak up and lunge forward.   Byl čas se ozvat a vykročit z řady. 

  lure   vlákat do pasti 

  They were lured to the trap.   Byli vlákáni do pasti. 

  lurk   číhat, ukrýt se 

  This is an ideal place to lurk for a while.   To je ideální místo, kam se na chvíli 
schovat. 

  magnify   zvětšit 

  The event was magnified by his presence.   Jeho přítomnost dodala akci lesk. 

  make a light of st.   zlehčovat něco 
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  He was trying to make light of it, but it was 
not easy. 

  Pokoušel jsem se to zlehčit, ale nebylo to 
snadné. 

  make bones   dělat tajnosti 

  He does not make any bones about it.   Nedělá s tím žádné tajnosti. 

  maroon   trčet 

  His daughter was marooned in London.   Jeho dcera zůstala trčet v Londýně. 

  mince the words   říct něco naplno 

  Her mother didn´t mince her words.   Její matka si nebrala servítky. 

  miss out on   chybět na 

  We wouldn´t want them to miss out on the 
celebration. 

  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě. 

  moor   uvázat 

  The ship was moored next to them.   Loď byla připoutána vedle nich. 

  muse over   přemítat 

  She mused over whether to stay or go   Přemítala, jestli zůstat nebo jít. 

  muster   shromáždit, nasbírat 

  He hit me with all the force he could 
muster. 

  Bouchl mě vší silou, kterou sebral. 

  nag   hlodat 

  Whenever he raised the subject, she 
accused him of nagging. 

  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho že 
je urputný. 

  nip   zaskočit si, odběhnout si 

  I´d better nip outside.   Raději bych měl zaběhnout ven. 

  note   poznamenat si, zapamatovat si 

  It is worth noting   Stojí za to poznamenat si to. 

  ogling distance   vzdálenost na dohled 

  You must be within ogling distance.   Musíš být na dohled. 

  outdo   předstihnout 

  She seemed determined to outdo her late 
husband. 

  Zdála se rozhodnuta překonat svého 
zesnulého manžela. 

  outlive   přežít 

  She outlived her husband.   Přežila svého manžela. 

  pass off   vydávat se za 
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  They were passing themselves off as a 
football team. 

  Vydávali se za fotbalový tým. 

  pass the buck   hodit to na někoho 

  He´s about to pass the buck again.   Zase se to chystá na někoho hodit. 

  pat    plácat 

  They pat me on the back.   Plácali mě po zádech. 

  pay through the nose   zaplatit pěkný balík 

  You will pay through the nose   Zaplatíš balík. 

  peeved   namíchnutý 

  They were a bit peeved.   Byli trochu naštvaní. 

 

022_Lekce 04_aktivity_04_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte 

  vytáčet se, kličkovat   hedge 

  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale".   The report was vague and hedged with ifs 
and buts. 

  řídit se radou   heed the advice 

  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho 
klienti opouštěli jeho kancelář v lepší situaci. 

  Having heeded his advice, all clients left 
his office better off. 

  udělat narážku   hint 

  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer 
naznačil? 

  When we can expect what you hinted last 
night? 

  natáhnout   hold out 

  Natáhl jsem ruku.   I held out my hand. 

  štvát, lovit, dosáhnout   hon 

  Využíval dovednosti, kterých nabyl v 
předchozí práci. 

  He was making use of skills he had honed 
in his previous job. 

  vznášet se   hover 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

  A plume of black smoke was hovering 
above the site. 

  nést, vláčet   hump 

  Musel jsem to vláčet do schodů.   I have to hump it up the stairs. 

  vystrčit   hustle 

  Vystrčila ho ze dveří.   She hustled him out of the door. 
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  potrestat   chastise 

  Vypadala provinile když čekala na trest.   She looked guilty as she waited to be 
chastised. 

  vycouvat z   chicken out 

  Málem jsem z toho vycouval.   I almost chickened out. 

  odbíjet   chime 

  Hodiny začaly odbíjet.   The clock began to chime. 

  dláto, vytesat   chissel 

  Měla takové řezané rysy.   She had a sort of chisselled features. 

  chechtat se   chorltle 

  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu 
zprávu. 

  He chortled happily when he heard the 
news. 

  popud, stimul   incentive 

  To je nejmocnější pobídka v každé 
ekonomice. 

  This is the most powerfull incentive in each 
economy. 

  bodnout   jab 

  Zabodl do mapy prst.   He jabbed the map with his finger. 

  škubnout, trhnout   jerk 

  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z 
ruky oběti. 

  The force of the gun recoil often jerks it 
from the victim´s grip. 

  strkat se, tlačit se   jostle 

  Nějaká žena v davu do mě vrazila.   I was jostled by a woman in the crowd. 

  občas se podívat   keep a roving eye 

  Občas byl schopen na ni pohlédnout.   He was still able to keep a roving eye on 
her. 

  zadávat   key 

  Něco zadávala do stroje.   She was keying something to the machine´s 
system. 

  dostat lano (práci)   land a job 

  Dostal první práci jako účetní.   He landed his first job as an accountant. 

  upadnout, sklouznout   lapse 

  Upadl do ponurého mlčení.   He lapsed into a sullen silence. 

  přifařit se   latch on 
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  Potřeboval jsem se jen přifařit.   I just needed to latch on. 

  zahrnovat dárky, rozhazovačný   lavish 

  Rozházel poklady, který získal 
plundrováním města. 

  He lavished treasures plundered from the 
city. 

  žít v místnosti 8 m na 4 m   live in an eight by four 

  Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři.   We had to live in an eight by four. 

  nesnášet, nenávidět   loath 

  Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc.   Peter never loathed a man more in his life. 

  vábit, kolébat   lull 

  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k 
spánku. 

  The dimming light seemed to lull my 
sences to sleep. 

  vrhnout se   lunge 

  Byl čas se ozvat a vykročit z řady.   It was time to speak up and lunge forward. 

  vlákat do pasti   lure 

  Byli vlákáni do pasti.   They were lured to the trap. 

  číhat, ukrýt se   lurk 

  To je ideální místo, kam se na chvíli 
schovat. 

  This is an ideal place to lurk for a while. 

  zvětšit   magnify 

  Jeho přítomnost dodala akci lesk.   The event was magnified by his presence. 

  zlehčovat něco   make a light of st. 

  Pokoušel jsem se to zlehčit, ale nebylo to 
snadné. 

  He was trying to make light of it, but it was 
not easy. 

  dělat tajnosti   make bones 

  Nedělá s tím žádné tajnosti.   He does not make any bones about it. 

  trčet   maroon 

  Jeho dcera zůstala trčet v Londýně.   His daughter was marooned in London. 

  říct něco naplno   mince the words 

  Její matka si nebrala servítky.   Her mother didn´t mince her words. 

  chybět na   miss out on 

  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě.   We wouldn´t want them to miss out on the 
celebration. 

  uvázat   moor 
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  Loď byla připoutána vedle nich.   The ship was moored next to them. 

  přemítat   muse over 

  Přemítala, jestli zůstat nebo jít.   She mused over whether to stay or go 

  shromáždit, nasbírat   muster 

  Bouchl mě vší silou, kterou sebral.   He hit me with all the force he could 
muster. 

  hlodat   nag 

  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho že 
je urputný. 

  Whenever he raised the subject, she 
accused him of nagging. 

  zaskočit si, odběhnout si   nip 

  Raději bych měl zaběhnout ven.   I´d better nip outside. 

  poznamenat si, zapamatovat si   note 

  Stojí za to poznamenat si to.   It is worth noting 

  vzdálenost na dohled   ogling distance 

  Musíš být na dohled.   You must be within ogling distance. 

  předstihnout   outdo 

  Zdála se rozhodnuta překonat svého 
zesnulého manžela. 

  She seemed determined to outdo her late 
husband. 

  přežít   outlive 

  Přežila svého manžela.   She outlived her husband. 

  vydávat se za   pass off 

  Vydávali se za fotbalový tým.   They were passing themselves off as a 
football team. 

  hodit to na někoho   pass the buck 

  Zase se to chystá na někoho hodit.   He´s about to pass the buck again. 

  plácat   pat  

  Plácali mě po zádech.   They pat me on the back. 

  zaplatit pěkný balík   pay through the nose 

  Zaplatíš balík.   You will pay through the nose 

  namíchnutý   peeved 

  Byli trochu naštvaní.   They were a bit peeved. 
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  The ship was moored next to them.   Loď byla připoutána vedle nich. 

  A plume of black smoke was hovering 
above the site. 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

  He does not make any bones about it.   Nedělá s tím žádné tajnosti. 

  I was jostled by a woman in the crowd.   Nějaká žena v davu do mě vrazila. 

  I´d better nip outside.   Raději bych měl zaběhnout ven. 

  They were passing themselves off as a 
football team. 

  Vydávali se za fotbalový tým. 

  You must be within ogling distance.   Musíš být na dohled. 

  She looked guilty as she waited to be 
chastised. 

  Vypadala provinile když čekala na trest. 

  She hustled him out of the door.   Vystrčila ho ze dveří. 

  He landed his first job as an accountant.   Dostal první práci jako účetní. 

  The dimming light seemed to lull my 
sences to sleep. 

  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k 
spánku. 

  The force of the gun recoil often jerks it 
from the victim´s grip. 

  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z 
ruky oběti. 

  The event was magnified by his presence.   Jeho přítomnost dodala akci lesk. 

  I held out my hand.   Natáhl jsem ruku. 

  It is worth noting   Stojí za to poznamenat si to. 

  She mused over whether to stay or go   Přemítala, jestli zůstat nebo jít. 

  He jabbed the map with his finger.   Zabodl do mapy prst. 

  When we can expect what you hinted last 
night? 

  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer 
naznačil? 

  The report was vague and hedged with ifs 
and buts. 

  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale". 

  She was keying something to the machine´s 
system. 

  Něco zadávala do stroje. 

  He was still able to keep a roving eye on 
her. 

  Občas byl schopen na ni pohlédnout. 

  It was time to speak up and lunge forward.   Byl čas se ozvat a vykročit z řady. 

  Her mother didn´t mince her words.   Její matka si nebrala servítky. 

  His daughter was marooned in London.   Jeho dcera zůstala trčet v Londýně. 

  He was trying to make light of it, but it was   Pokoušel jsem se to zlehčit, ale nebylo to 
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not easy. snadné. 

  He hit me with all the force he could 
muster. 

  Bouchl mě vší silou, kterou sebral. 

  Having heeded his advice, all clients left 
his office better off. 

  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho 
klienti opouštěli jeho kancelář v lepší situaci. 

  This is the most powerfull incentive in each 
economy. 

  To je nejmocnější pobídka v každé 
ekonomice. 

  They were lured to the trap.   Byli vlákáni do pasti. 

  I almost chickened out.   Málem jsem z toho vycouval. 

  He chortled happily when he heard the 
news. 

  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu 
zprávu. 

  He´s about to pass the buck again.   Zase se to chystá na někoho hodit. 

  We had to live in an eight by four.   Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři. 

  The clock began to chime.   Hodiny začaly odbíjet. 

  This is an ideal place to lurk for a while.   To je ideální místo, kam se na chvíli 
schovat. 

  Peter never loathed a man more in his life.   Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc. 

  She had a sort of chisselled features.   Měla takové řezané rysy. 

  Whenever he raised the subject, she 
accused him of nagging. 

  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho že 
je urputný. 

  I just needed to latch on.   Potřeboval jsem se jen přifařit. 

  He lavished treasures plundered from the 
city. 

  Rozházel poklady, který získal 
plundrováním města. 

  She seemed determined to outdo her late 
husband. 

  Zdála se rozhodnuta překonat svého 
zesnulého manžela. 

  He was making use of skills he had honed 
in his previous job. 

  Využíval dovednosti, kterých nabyl v 
předchozí práci. 

  They pat me on the back.   Plácali mě po zádech. 

  He lapsed into a sullen silence.   Upadl do ponurého mlčení. 

  She outlived her husband.   Přežila svého manžela. 

  I have to hump it up the stairs.   Musel jsem to vláčet do schodů. 

  You will pay through the nose   Zaplatíš balík. 

  We wouldn´t want them to miss out on the 
celebration. 

  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě. 

  They were a bit peeved.   Byli trochu naštvaní. 
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  Potřeboval jsem se jen přifařit.   I just needed to latch on. 

  Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři.   We had to live in an eight by four. 

  Upadl do ponurého mlčení.   He lapsed into a sullen silence. 

  Stojí za to poznamenat si to.   It is worth noting 

  Musel jsem to vláčet do schodů.   I have to hump it up the stairs. 

  Vystrčila ho ze dveří.   She hustled him out of the door. 

  Něco zadávala do stroje.   She was keying something to the machine´s 
system. 

  Loď byla připoutána vedle nich.   The ship was moored next to them. 

  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu 
zprávu. 

  He chortled happily when he heard the 
news. 

  Hodiny začaly odbíjet.   The clock began to chime. 

  Přemítala, jestli zůstat nebo jít.   She mused over whether to stay or go 

  Jeho dcera zůstala trčet v Londýně.   His daughter was marooned in London. 

  Natáhl jsem ruku.   I held out my hand. 

  Dostal první práci jako účetní.   He landed his first job as an accountant. 

  Využíval dovednosti, kterých nabyl v 
předchozí práci. 

  He was making use of skills he had honed 
in his previous job. 

  Nějaká žena v davu do mě vrazila.   I was jostled by a woman in the crowd. 

  Zaplatíš balík.   You will pay through the nose 

  Nedělá s tím žádné tajnosti.   He does not make any bones about it. 

  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z 
ruky oběti. 

  The force of the gun recoil often jerks it 
from the victim´s grip. 

  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě.   We wouldn´t want them to miss out on the 
celebration. 

  Vypadala provinile když čekala na trest.   She looked guilty as she waited to be 
chastised. 

  Musíš být na dohled.   You must be within ogling distance. 

  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer 
naznačil? 

  When we can expect what you hinted last 
night? 

  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k 
spánku. 

  The dimming light seemed to lull my 
sences to sleep. 
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  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale".   The report was vague and hedged with ifs 
and buts. 

  Pokoušel jsem se to zlehčit, ale nebylo to 
snadné. 

  He was trying to make light of it, but it was 
not easy. 

  Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc.   Peter never loathed a man more in his life. 

  Zdála se rozhodnuta překonat svého 
zesnulého manžela. 

  She seemed determined to outdo her late 
husband. 

  Málem jsem z toho vycouval.   I almost chickened out. 

  Bouchl mě vší silou, kterou sebral.   He hit me with all the force he could 
muster. 

  Občas byl schopen na ni pohlédnout.   He was still able to keep a roving eye on 
her. 

  Měla takové řezané rysy.   She had a sort of chisselled features. 

  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho 
klienti opouštěli jeho kancelář v lepší situaci. 

  Having heeded his advice, all clients left 
his office better off. 

  Jeho přítomnost dodala akci lesk.   The event was magnified by his presence. 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

  A plume of black smoke was hovering 
above the site. 

  Zase se to chystá na někoho hodit.   He´s about to pass the buck again. 

  Zabodl do mapy prst.   He jabbed the map with his finger. 

  Rozházel poklady, který získal 
plundrováním města. 

  He lavished treasures plundered from the 
city. 

  Vydávali se za fotbalový tým.   They were passing themselves off as a 
football team. 

  Plácali mě po zádech.   They pat me on the back. 

  Její matka si nebrala servítky.   Her mother didn´t mince her words. 

  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho že 
je urputný. 

  Whenever he raised the subject, she 
accused him of nagging. 

  Byli vlákáni do pasti.   They were lured to the trap. 

  Raději bych měl zaběhnout ven.   I´d better nip outside. 

  Přežila svého manžela.   She outlived her husband. 

  To je ideální místo, kam se na chvíli 
schovat. 

  This is an ideal place to lurk for a while. 

  Byl čas se ozvat a vykročit z řady.   It was time to speak up and lunge forward. 

  To je nejmocnější pobídka v každé 
ekonomice. 

  This is the most powerfull incentive in each 
economy. 
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  Byli trochu naštvaní.   They were a bit peeved. 
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hedge 
The report was vague and 
hedged with ifs and buts. 

heed the advice 

Having heeded his advice, all 
clients left his office better 

off. 
hint 

When we can expect what 
you hinted last night? 

hold out I held out my hand. hon 

He was making use of skills 
he had honed in his previous 

job. 
hover 

A plume of black smoke was 
hovering above the site. 

hump 
I have to hump it up the 

stairs. 
hustle 

She hustled him out of the 
door. 

chastise 
She looked guilty as she 
waited to be chastised. 
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řídit se radou 
Zpráva byla vágní a plná 

"jestli" a "ale". 
vytáčet se, kličkovat 

Kdy můžeme očekávat, co jsi 
včera večer naznačil? 

udělat narážku 
Pokud se řídili jeho radou, 

všichni jeho klienti opouštěli 
jeho kancelář v lepší situaci. 

štvát, lovit, dosáhnout Natáhl jsem ruku. natáhnout 

Sloup černého kouře se 
vznášel nad spáleništěm. 

vznášet se 
Využíval dovednosti, kterých 

nabyl v předchozí práci. 

vystrčit 
Musel jsem to vláčet do 

schodů. 
nést, vláčet 

Vypadala provinile když 
čekala na trest. 

potrestat Vystrčila ho ze dveří. 
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chicken out I almost chickened out. chime 

The clock began to chime. chissel 
She had a sort of chisselled 

features. 

chorltle 
He chortled happily when he 

heard the news. 
incentive 

This is the most powerfull 
incentive in each economy. 

jab 
He jabbed the map with his 

finger. 

jerk 
The force of the gun recoil 

often jerks it from the 
victim´s grip. 

jostle 

I was jostled by a woman in 
the crowd. 

keep a roving eye 
He was still able to keep a 

roving eye on her. 
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odbíjet Málem jsem z toho vycouval. vycouvat z 

Měla takové řezané rysy. dláto, vytesat Hodiny začaly odbíjet. 

popud, stimul 
Šťastně se zachechtal, když 

slyšel tu zprávu. 
chechtat se 

Zabodl do mapy prst. bodnout 
To je nejmocnější pobídka v 

každé ekonomice. 

strkat se, tlačit se 
Síla zpětného rázu pistole ji 
často vytrhne z ruky oběti. 

škubnout, trhnout 

Občas byl schopen na ni 
pohlédnout. 

občas se podívat 
Nějaká žena v davu do mě 

vrazila. 
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key 
She was keying something to 

the machine´s system. 
land a job 

He landed his first job as an 
accountant. 

lapse 
He lapsed into a sullen 

silence. 

latch on I just needed to latch on. lavish 

He lavished treasures 
plundered from the city. 

live in an eight by four 
We had to live in an eight by 

four. 

loath 
Peter never loathed a man 

more in his life. 
lull 

The dimming light seemed to 
lull my sences to sleep. 

lunge 
It was time to speak up and 

lunge forward. 
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dostat lano (práci) Něco zadávala do stroje. zadávat 

Upadl do ponurého mlčení. upadnout, sklouznout 
Dostal první práci jako 

účetní. 

zahrnovat dárky, 
rozhazovačný 

Potřeboval jsem se jen 
přifařit. 

přifařit se 

Museli jsme žít v místnosti 
osm na čtyři. 

žít v místnosti 8 m na 4 m 
Rozházel poklady, který 

získal plundrováním města. 

vábit, kolébat 
Peter nikdy v životě 

nenáviděl nikoho víc. 
nesnášet, nenávidět 

Byl čas se ozvat a vykročit z 
řady. 

vrhnout se 
Tlumené světlo ukolébalo mé 

smysly k spánku. 
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lure They were lured to the trap. lurk 

This is an ideal place to lurk 
for a while. 

magnify 
The event was magnified by 

his presence. 

make a light of st. 
He was trying to make light 

of it, but it was not easy. 
make bones 

He does not make any bones 
about it. 

maroon 
His daughter was marooned 

in London. 

mince the words 
Her mother didn´t mince her 

words. 
miss out on 

We wouldn´t want them to 
miss out on the celebration. 

moor 
The ship was moored next to 

them. 
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číhat, ukrýt se Byli vlákáni do pasti. vlákat do pasti 

Jeho přítomnost dodala akci 
lesk. 

zvětšit 
To je ideální místo, kam se na 

chvíli schovat. 

dělat tajnosti 
Pokoušel jsem se to zlehčit, 

ale nebylo to snadné. 
zlehčovat něco 

Jeho dcera zůstala trčet v 
Londýně. 

trčet Nedělá s tím žádné tajnosti. 

chybět na Její matka si nebrala servítky. říct něco naplno 

Loď byla připoutána vedle 
nich. 

uvázat 
Nechtěli bychom, aby chyběli 

na té oslavě. 
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muse over 
She mused over whether to 

stay or go 
muster 

He hit me with all the force 
he could muster. 

nag 
Whenever he raised the 

subject, she accused him of 
nagging. 

nip I´d better nip outside. note 

It is worth noting ogling distance 
You must be within ogling 

distance. 

outdo 
She seemed determined to 

outdo her late husband. 
outlive 

She outlived her husband. pass off 
They were passing 

themselves off as a football 
team. 
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shromáždit, nasbírat 
Přemítala, jestli zůstat nebo 

jít. 
přemítat 

Kdykoli o tom chtěl mluvit, 
obvinila ho že je urputný. 

hlodat 
Bouchl mě vší silou, kterou 

sebral. 

poznamenat si, zapamatovat 
si 

Raději bych měl zaběhnout 
ven. 

zaskočit si, odběhnout si 

Musíš být na dohled. vzdálenost na dohled Stojí za to poznamenat si to. 

přežít 
Zdála se rozhodnuta překonat 

svého zesnulého manžela. 
předstihnout 

Vydávali se za fotbalový tým. vydávat se za Přežila svého manžela. 
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pass the buck 
He´s about to pass the buck 

again. 
pat  

They pat me on the back. pay through the nose 
You will pay through the 

nose 

peeved They were a bit peeved. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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plácat 
Zase se to chystá na někoho 

hodit. 
hodit to na někoho 

Zaplatíš balík. zaplatit pěkný balík Plácali mě po zádech. 

-  Byli trochu naštvaní. namíchnutý 
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  Raději bych měl zaběhnout ven. ................................................................. 

  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k 
spánku. 

................................................................. 

  Vystrčila ho ze dveří. ................................................................. 

  Bouchl mě vší silou, kterou sebral. ................................................................. 

  Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři. ................................................................. 

  Měla takové řezané rysy. ................................................................. 

  To je nejmocnější pobídka v každé 
ekonomice. 

................................................................. 

  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale". ................................................................. 

  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho že 
je urputný. 

................................................................. 

  Upadl do ponurého mlčení. ................................................................. 

  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z 
ruky oběti. 

................................................................. 

  Loď byla připoutána vedle nich. ................................................................. 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

................................................................. 

  Zdála se rozhodnuta překonat svého 
zesnulého manžela. 

................................................................. 

  Byl čas se ozvat a vykročit z řady. ................................................................. 

  Málem jsem z toho vycouval. ................................................................. 

  Rozházel poklady, který získal 
plundrováním města. 

................................................................. 

  Musíš být na dohled. ................................................................. 

  Nedělá s tím žádné tajnosti. ................................................................. 

  To je ideální místo, kam se na chvíli 
schovat. 

................................................................. 

  Pokoušel jsem se to zlehčit, ale nebylo to 
snadné. 

................................................................. 

  Byli vlákáni do pasti. ................................................................. 

  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu 
zprávu. 

................................................................. 
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  Byli trochu naštvaní. ................................................................. 

  Její matka si nebrala servítky. ................................................................. 

  Něco zadávala do stroje. ................................................................. 

  Jeho dcera zůstala trčet v Londýně. ................................................................. 

  Musel jsem to vláčet do schodů. ................................................................. 

  Natáhl jsem ruku. ................................................................. 

  Zaplatíš balík. ................................................................. 

  Zabodl do mapy prst. ................................................................. 

  Přemítala, jestli zůstat nebo jít. ................................................................. 

  Hodiny začaly odbíjet. ................................................................. 

  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer 
naznačil? 

................................................................. 

  Plácali mě po zádech. ................................................................. 

  Potřeboval jsem se jen přifařit. ................................................................. 

  Jeho přítomnost dodala akci lesk. ................................................................. 

  Využíval dovednosti, kterých nabyl v 
předchozí práci. 

................................................................. 

  Nějaká žena v davu do mě vrazila. ................................................................. 

  Občas byl schopen na ni pohlédnout. ................................................................. 

  Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc. ................................................................. 

  Vypadala provinile když čekala na trest. ................................................................. 

  Vydávali se za fotbalový tým. ................................................................. 

  Dostal první práci jako účetní. ................................................................. 

  Zase se to chystá na někoho hodit. ................................................................. 

  Stojí za to poznamenat si to. ................................................................. 

  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho 
klienti opouštěli jeho kancelář v lepší situaci. 

................................................................. 

  Přežila svého manžela. ................................................................. 

  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě. ................................................................. 
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024.02_Lekce 04_aktivity_04_test_klic 

  Raději bych měl zaběhnout ven.   I´d better nip outside. 

  Tlumené světlo ukolébalo mé smysly k 
spánku. 

  The dimming light seemed to lull my 
sences to sleep. 

  Vystrčila ho ze dveří.   She hustled him out of the door. 

  Bouchl mě vší silou, kterou sebral.   He hit me with all the force he could 
muster. 

  Museli jsme žít v místnosti osm na čtyři.   We had to live in an eight by four. 

  Měla takové řezané rysy.   She had a sort of chisselled features. 

  To je nejmocnější pobídka v každé 
ekonomice. 

  This is the most powerfull incentive in each 
economy. 

  Zpráva byla vágní a plná "jestli" a "ale".   The report was vague and hedged with ifs 
and buts. 

  Kdykoli o tom chtěl mluvit, obvinila ho že 
je urputný. 

  Whenever he raised the subject, she 
accused him of nagging. 

  Upadl do ponurého mlčení.   He lapsed into a sullen silence. 

  Síla zpětného rázu pistole ji často vytrhne z 
ruky oběti. 

  The force of the gun recoil often jerks it 
from the victim´s grip. 

  Loď byla připoutána vedle nich.   The ship was moored next to them. 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

  A plume of black smoke was hovering 
above the site. 

  Zdála se rozhodnuta překonat svého 
zesnulého manžela. 

  She seemed determined to outdo her late 
husband. 

  Byl čas se ozvat a vykročit z řady.   It was time to speak up and lunge forward. 

  Málem jsem z toho vycouval.   I almost chickened out. 

  Rozházel poklady, který získal 
plundrováním města. 

  He lavished treasures plundered from the 
city. 

  Musíš být na dohled.   You must be within ogling distance. 

  Nedělá s tím žádné tajnosti.   He does not make any bones about it. 

  To je ideální místo, kam se na chvíli 
schovat. 

  This is an ideal place to lurk for a while. 

  Pokoušel jsem se to zlehčit, ale nebylo to 
snadné. 

  He was trying to make light of it, but it was 
not easy. 

  Byli vlákáni do pasti.   They were lured to the trap. 
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  Šťastně se zachechtal, když slyšel tu 
zprávu. 

  He chortled happily when he heard the 
news. 

  Byli trochu naštvaní.   They were a bit peeved. 

  Její matka si nebrala servítky.   Her mother didn´t mince her words. 

  Něco zadávala do stroje.   She was keying something to the machine´s 
system. 

  Jeho dcera zůstala trčet v Londýně.   His daughter was marooned in London. 

  Musel jsem to vláčet do schodů.   I have to hump it up the stairs. 

  Natáhl jsem ruku.   I held out my hand. 

  Zaplatíš balík.   You will pay through the nose 

  Zabodl do mapy prst.   He jabbed the map with his finger. 

  Přemítala, jestli zůstat nebo jít.   She mused over whether to stay or go 

  Hodiny začaly odbíjet.   The clock began to chime. 

  Kdy můžeme očekávat, co jsi včera večer 
naznačil? 

  When we can expect what you hinted last 
night? 

  Plácali mě po zádech.   They pat me on the back. 

  Potřeboval jsem se jen přifařit.   I just needed to latch on. 

  Jeho přítomnost dodala akci lesk.   The event was magnified by his presence. 

  Využíval dovednosti, kterých nabyl v 
předchozí práci. 

  He was making use of skills he had honed 
in his previous job. 

  Nějaká žena v davu do mě vrazila.   I was jostled by a woman in the crowd. 

  Občas byl schopen na ni pohlédnout.   He was still able to keep a roving eye on 
her. 

  Peter nikdy v životě nenáviděl nikoho víc.   Peter never loathed a man more in his life. 

  Vypadala provinile když čekala na trest.   She looked guilty as she waited to be 
chastised. 

  Vydávali se za fotbalový tým.   They were passing themselves off as a 
football team. 

  Dostal první práci jako účetní.   He landed his first job as an accountant. 

  Zase se to chystá na někoho hodit.   He´s about to pass the buck again. 

  Stojí za to poznamenat si to.   It is worth noting 

  Pokud se řídili jeho radou, všichni jeho 
klienti opouštěli jeho kancelář v lepší situaci. 

  Having heeded his advice, all clients left 
his office better off. 

  Přežila svého manžela.   She outlived her husband. 
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  Nechtěli bychom, aby chyběli na té oslavě.   We wouldn´t want them to miss out on the 
celebration. 

025_Lekce 05_aktivity_05_slovní zásoba_poslouchejte 

  scowl   zamračit se 

  ply   vnucovat někomu něco 

  set out   stanovit, kodifikovat 

  plummet   řítit se po hlavě 

  remain on good terms   zachovat si dobré vztahy 

  relent   ustoupit, povolit, obměkčit 

  rub ellbows with   podávat si ruce s 

  restrain   zkrotit, umírnit 

  proffer the advice   nabízet radu 

  pose   znamenat, představovat 

  prompt   dát podnět, pobídnout 

  scoff   dělat si legraci, vysmívat 

  rile   štvát, vytáčet 

  raid   vtrhnout někam, udělat razii 

  screech   pištět, skřípat 

  replenish   znovu doplnit 

  reinforce   zpevnit 

  quench   zakalit, prudce schladit 

  recede   ustupovat 

  retch   dávit se,zvracet 

  resort    uchýlit se k 

  scurry   pelášit 

  perch   posadit se na okraj 

  quibble   hašteřit se 

  rub off   setřít, odrhnout 

  purr   vrnět, příst 

  relish   vychutnávat si, těšit se z 

  poised    připravený 
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  procrastinate   otálet 

  pout   špulit 

  placate   uklidnit 

  scotch   utnout, učinit přítrž 

  perk up   nabudit, vlít krev do žil 

  scour   pročesávat pohledem 

  scrap   sešrotovat 

  perch   usadit se 

  rise to the bait   spolknout návnadu 

  shed a tear   uronit slzu 

  plump   načechrat 

  rebut   vyvracet 

  quell   potlačit, rozptýlit 

  resume   znovu zahájit 

  pursue   sledovat, jít po, jít za 

  peter out   vytratit se 

  reveal the true colours   přiznat barvu 

  reckon    myslet si, mít zato, že 

  rant   křičet 

  refute   vyvrátit 

  shed   línat, zbavit se 

  shelve   dát k ledu, odložit na neurčito 

 

026_Lekce 05_aktivity_05_slovní zásoba_přeložte 

  pelášit   scurry 

  sledovat, jít po, jít za   pursue 

  stanovit, kodifikovat   set out 

  znovu doplnit   replenish 

  hašteřit se   quibble 

  špulit   pout 

  vychutnávat si, těšit se z   relish 
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  ustoupit, povolit, obměkčit   relent 

  uchýlit se k   resort  

  podávat si ruce s   rub ellbows with 

  připravený   poised  

  dát podnět, pobídnout   prompt 

  řítit se po hlavě   plummet 

  zakalit, prudce schladit   quench 

  dělat si legraci, vysmívat   scoff 

  setřít, odrhnout   rub off 

  zkrotit, umírnit   restrain 

  přiznat barvu   reveal the true colours 

  vtrhnout někam, udělat razii   raid 

  posadit se na okraj   perch 

  štvát, vytáčet   rile 

  načechrat   plump 

  ustupovat   recede 

  vyvrátit   refute 

  pročesávat pohledem   scour 

  pištět, skřípat   screech 

  nabudit, vlít krev do žil   perk up 

  nabízet radu   proffer the advice 

  znamenat, představovat   pose 

  vrnět, příst   purr 

  křičet   rant 

  utnout, učinit přítrž   scotch 

  potlačit, rozptýlit   quell 

  zamračit se   scowl 

  sešrotovat   scrap 

  usadit se   perch 

  línat, zbavit se   shed 

  vyvracet   rebut 
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  zpevnit   reinforce 

  spolknout návnadu   rise to the bait 

  uklidnit   placate 

  otálet   procrastinate 

  uronit slzu   shed a tear 

  znovu zahájit   resume 

  vytratit se   peter out 

  dávit se,zvracet   retch 

  myslet si, mít zato, že   reckon  

  zachovat si dobré vztahy   remain on good terms 

  vnucovat někomu něco   ply 

  dát k ledu, odložit na neurčito   shelve 

 

027_Lekce 05_aktivity_05_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  perch   posadit se na okraj 

  He perched down on the end of the bed   Posadil se na kraj postele. 

  perk up   nabudit, vlít krev do žil 

  He perked us all up.   Všechny nás nabudil. 

  peter out   vytratit se 

  The road slowly petered out.   Cesta se pomalu vytrácela. 

  placate   uklidnit 

  I did all I could to placate him.   Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej 
uklidnil. 

  plummet   řítit se po hlavě 

  The plane plummeted to the ground.   Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi. 

  plump   načechrat 

  I plumped my pillow.   Načechral jsem polštář. 

  ply   vnucovat někomu něco 

  He was plying cheap souveniers.   Nabízel levné suvenýry. 

  poised    připravený 
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  It is poised to revolutionise the field.   To je připraveno způsobit revoluci v oboru. 

  pose   znamenat, představovat 

  They pose a great deal of risk.   Znamenají obrovské riziko. 

  pout   špulit 

  She was pouting her lips beautifully.   Krásně špulila rty. 

  procrastinate   otálet 

  Do not procrastinate, just do it!   Neodkládej to, udělej to! 

  proffer the advice   nabízet radu 

  A year later he was proferring the same 
advice. 

  Po roce radil stále stejně. 

  prompt   dát podnět, pobídnout 

  I would like to prompt a debate.   Rád bych rozproudil debatu. 

  purr   vrnět, příst 

  She said it almost purring.   Řekla to a skoro u toho předla 

  pursue   sledovat, jít po, jít za 

  Whatever goal he pursues…   Ať už sleduje jakýkoli cíl. 

  quell   potlačit, rozptýlit 

  The rebellion was qualled.   Vzpoura byla potlačena. 

  quench   zakalit, prudce schladit 

  His thirst quenched.   Jeho žízeň se schladila. 

  quibble   hašteřit se 

  It was not an occasion to quibble over 
price. 

  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se 
o ceně. 

  raid   vtrhnout někam, udělat razii 

  It wouldn´t stop them raiding our place 
while we´re off. 

  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, 
když budeme pryč. 

  rant   křičet 

  The guy kept ranting on at him.   Ten chlap na něj pořád řval. 

  rebut   vyvracet 

  They rebutted the claims.   Vyvrátili ty nároky 

  recede   ustupovat 

  When is the water going to recede?   Kdy voda ustoupí? 
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  reckon    myslet si, mít zato, že 

  You have got the job, I reckon.   Máš tu práci, myslím. 

  reinforce   zpevnit 

  It is made of reinforced concrete.   Je to uděláno ze zpevněného betonu. 

  relent   ustoupit, povolit, obměkčit 

  He will relent after you´ve tried several 
times. 

  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte. 

  relish   vychutnávat si, těšit se z 

  There is no aspect that I would not relish.   Není věc, která by mi nedělala radost 

  remain on good terms   zachovat si dobré vztahy 

  Yoiu have to remain on good terms with 
your bosses. 

  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy 

  replenish   znovu doplnit 

  He demanded that everyone´s glases should 
be replenished. 

  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu 
doplněny. 

  resort    uchýlit se k 

  Not everyone approved of the tactics he 
resorted before striking a deal. 

  Ne každý schvalovoal taktiku, ke které se 
uchyloval, předtím než uzavřel obchod. 

  restrain   zkrotit, umírnit 

  It took three men to restrain him.   Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k 
rozumu. 

  resume   znovu zahájit 

  They expected the works to resume next 
year. 

  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok. 

  retch   dávit se,zvracet 

  He could hear her retching.   Slyšel ji, jak zvrací. 

  reveal the true colours   přiznat barvu 

  They were left with a little choice but to 
reveal the true colours. 

  Nezbylo jim než přiznat barvu. 

  rile   štvát, vytáčet 

  He was annoyed with himself for having 
allowed Peter to rile him. 

  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, 
aby jej vytočil. 

  rise to the bait   spolknout návnadu 

  I am not at liberty to disclose this   Nejsem oprávněn vám sdělit tuto informaci, 
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information, repeated the warden, not rising 
to the bait. 

opakoval ředitel, který přitom neskočil na 
návnadu. 

  rub ellbows with   podávat si ruce s 

  They liked to rub elbows with celebrities.   Rádi si podávali ruce s celebritami. 

  rub off   setřít, odrhnout 

  Let´s hope some of my success rubbs off on 
you. 

  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu 
přenese na tebe. 

  scoff   dělat si legraci, vysmívat 

  You might be scoffing in disbelief, but it is 
true. 

  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho 
legraci, ale je to pravda. 

  scotch   utnout, učinit přítrž 

  He wanted the rumours to be scotched.   Chtěl, aby ty pověsti ustaly. 

  scour   pročesávat pohledem 

  They scoured the field looking for any 
hints. 

  Pročesávali pole pohledem, hledajíc 
jakékoli náznaky. 

  scowl   zamračit se 

  She scowled as I moved out of check.   Zamračila se, jakmile jsem se odsunul 
stranou. 

  scrap   sešrotovat 

  The plan had to be scrapped.   Museli ten plán opustit. 

  screech   pištět, skřípat 

  The car screeched to a halt.   Auto se skřípěním zastavilo. 

  scurry   pelášit 

  He scurried away.   Odpelášil pryč. 

  set out   stanovit, kodifikovat 

  The letter did not set out any alternatives.   Dopis nedefinoval žádné další možnosti. 

  shed   línat, zbavit se 

  I must know which department can afford 
to shed staff. 

  Musím vědět, které oddělení si může 
dovolit zbavovat se zaměstnanců. 

  shed a tear   uronit slzu 

  Don´t shed a tear for me.   Neplač pro mě. 

  shelve   dát k ledu, odložit na neurčito 

  The project was shelved for good.   Projekt byl dán k ledu navždy. 
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028_Lekce 05_aktivity_05_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte 

  posadit se na okraj   perch 

  Posadil se na kraj postele.   He perched down on the end of the bed 

  nabudit, vlít krev do žil   perk up 

  Všechny nás nabudil.   He perked us all up. 

  vytratit se   peter out 

  Cesta se pomalu vytrácela.   The road slowly petered out. 

  uklidnit   placate 

  Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej 
uklidnil. 

  I did all I could to placate him. 

  řítit se po hlavě   plummet 

  Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi.   The plane plummeted to the ground. 

  načechrat   plump 

  Načechral jsem polštář.   I plumped my pillow. 

  vnucovat někomu něco   ply 

  Nabízel levné suvenýry.   He was plying cheap souveniers. 

  připravený   poised  

  To je připraveno způsobit revoluci v oboru.   It is poised to revolutionise the field. 

  znamenat, představovat   pose 

  Znamenají obrovské riziko.   They pose a great deal of risk. 

  špulit   pout 

  Krásně špulila rty.   She was pouting her lips beautifully. 

  otálet   procrastinate 

  Neodkládej to, udělej to!   Do not procrastinate, just do it! 

  nabízet radu   proffer the advice 

  Po roce radil stále stejně.   A year later he was proferring the same 
advice. 

  dát podnět, pobídnout   prompt 

  Rád bych rozproudil debatu.   I would like to prompt a debate. 

  vrnět, příst   purr 

  Řekla to a skoro u toho předla   She said it almost purring. 

  sledovat, jít po, jít za   pursue 
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  Ať už sleduje jakýkoli cíl.   Whatever goal he pursues… 

  potlačit, rozptýlit   quell 

  Vzpoura byla potlačena.   The rebellion was qualled. 

  zakalit, prudce schladit   quench 

  Jeho žízeň se schladila.   His thirst quenched. 

  hašteřit se   quibble 

  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se 
o ceně. 

  It was not an occasion to quibble over 
price. 

  vtrhnout někam, udělat razii   raid 

  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, 
když budeme pryč. 

  It wouldn´t stop them raiding our place 
while we´re off. 

  křičet   rant 

  Ten chlap na něj pořád řval.   The guy kept ranting on at him. 

  vyvracet   rebut 

  Vyvrátili ty nároky   They rebutted the claims. 

  ustupovat   recede 

  Kdy voda ustoupí?   When is the water going to recede? 

  myslet si, mít zato, že   reckon  

  Máš tu práci, myslím.   You have got the job, I reckon. 

  zpevnit   reinforce 

  Je to uděláno ze zpevněného betonu.   It is made of reinforced concrete. 

  ustoupit, povolit, obměkčit   relent 

  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte.   He will relent after you´ve tried several 
times. 

  vychutnávat si, těšit se z   relish 

  Není věc, která by mi nedělala radost   There is no aspect that I would not relish. 

  zachovat si dobré vztahy   remain on good terms 

  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy   Yoiu have to remain on good terms with 
your bosses. 

  znovu doplnit   replenish 

  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu 
doplněny. 

  He demanded that everyone´s glases should 
be replenished. 

  uchýlit se k   resort  
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  Ne každý schvalovoal taktiku, ke které se 
uchyloval, předtím než uzavřel obchod. 

  Not everyone approved of the tactics he 
resorted before striking a deal. 

  zkrotit, umírnit   restrain 

  Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k 
rozumu. 

  It took three men to restrain him. 

  znovu zahájit   resume 

  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok.   They expected the works to resume next 
year. 

  dávit se,zvracet   retch 

  Slyšel ji, jak zvrací.   He could hear her retching. 

  přiznat barvu   reveal the true colours 

  Nezbylo jim než přiznat barvu.   They were left with a little choice but to 
reveal the true colours. 

  štvát, vytáčet   rile 

  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, 
aby jej vytočil. 

  He was annoyed with himself for having 
allowed Peter to rile him. 

  spolknout návnadu   rise to the bait 

  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto informaci, 
opakoval ředitel, který přitom neskočil na 
návnadu. 

  I am not at liberty to disclose this 
information, repeated the warden, not rising 
to the bait. 

  podávat si ruce s   rub ellbows with 

  Rádi si podávali ruce s celebritami.   They liked to rub elbows with celebrities. 

  setřít, odrhnout   rub off 

  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu 
přenese na tebe. 

  Let´s hope some of my success rubbs off on 
you. 

  dělat si legraci, vysmívat   scoff 

  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho 
legraci, ale je to pravda. 

  You might be scoffing in disbelief, but it is 
true. 

  utnout, učinit přítrž   scotch 

  Chtěl, aby ty pověsti ustaly.   He wanted the rumours to be scotched. 

  pročesávat pohledem   scour 

  Pročesávali pole pohledem, hledajíc 
jakékoli náznaky. 

  They scoured the field looking for any 
hints. 

  zamračit se   scowl 

  Zamračila se, jakmile jsem se odsunul   She scowled as I moved out of check. 
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stranou. 

  sešrotovat   scrap 

  Museli ten plán opustit.   The plan had to be scrapped. 

  pištět, skřípat   screech 

  Auto se skřípěním zastavilo.   The car screeched to a halt. 

  pelášit   scurry 

  Odpelášil pryč.   He scurried away. 

  stanovit, kodifikovat   set out 

  Dopis nedefinoval žádné další možnosti.   The letter did not set out any alternatives. 

  línat, zbavit se   shed 

  Musím vědět, které oddělení si může 
dovolit zbavovat se zaměstnanců. 

  I must know which department can afford 
to shed staff. 

  uronit slzu   shed a tear 

  Neplač pro mě.   Don´t shed a tear for me. 

  dát k ledu, odložit na neurčito   shelve 

  Projekt byl dán k ledu navždy.   The project was shelved for good. 

 

029_Lekce 05_aktivity_05_procvičovací věty_poslouchejte 

  Not everyone approved of the tactics he 
resorted before striking a deal. 

  Ne každý schvalovoal taktiku, ke které se 
uchyloval, předtím než uzavřel obchod. 

  He wanted the rumours to be scotched.   Chtěl, aby ty pověsti ustaly. 

  He perched down on the end of the bed   Posadil se na kraj postele. 

  They liked to rub elbows with celebrities.   Rádi si podávali ruce s celebritami. 

  It is poised to revolutionise the field.   To je připraveno způsobit revoluci v oboru. 

  She scowled as I moved out of check.   Zamračila se, jakmile jsem se odsunul 
stranou. 

  The plane plummeted to the ground.   Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi. 

  The guy kept ranting on at him.   Ten chlap na něj pořád řval. 

  They were left with a little choice but to 
reveal the true colours. 

  Nezbylo jim než přiznat barvu. 

  It wouldn´t stop them raiding our place 
while we´re off. 

  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, 
když budeme pryč. 

  A year later he was proferring the same   Po roce radil stále stejně. 
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advice. 

  He could hear her retching.   Slyšel ji, jak zvrací. 

  She said it almost purring.   Řekla to a skoro u toho předla 

  He will relent after you´ve tried several 
times. 

  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte. 

  His thirst quenched.   Jeho žízeň se schladila. 

  They rebutted the claims.   Vyvrátili ty nároky 

  It is made of reinforced concrete.   Je to uděláno ze zpevněného betonu. 

  There is no aspect that I would not relish.   Není věc, která by mi nedělala radost 

  The road slowly petered out.   Cesta se pomalu vytrácela. 

  You have got the job, I reckon.   Máš tu práci, myslím. 

  The letter did not set out any alternatives.   Dopis nedefinoval žádné další možnosti. 

  Let´s hope some of my success rubbs off on 
you. 

  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu 
přenese na tebe. 

  They expected the works to resume next 
year. 

  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok. 

  It took three men to restrain him.   Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k 
rozumu. 

  He demanded that everyone´s glases should 
be replenished. 

  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu 
doplněny. 

  The plan had to be scrapped.   Museli ten plán opustit. 

  When is the water going to recede?   Kdy voda ustoupí? 

  Whatever goal he pursues…   Ať už sleduje jakýkoli cíl. 

  They scoured the field looking for any 
hints. 

  Pročesávali pole pohledem, hledajíc 
jakékoli náznaky. 

  He perked us all up.   Všechny nás nabudil. 

  The car screeched to a halt.   Auto se skřípěním zastavilo. 

  He scurried away.   Odpelášil pryč. 

  I am not at liberty to disclose this 
information, repeated the warden, not rising 
to the bait. 

  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto informaci, 
opakoval ředitel, který přitom neskočil na 
návnadu. 

  You might be scoffing in disbelief, but it is 
true. 

  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho 
legraci, ale je to pravda. 

  The rebellion was qualled.   Vzpoura byla potlačena. 
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  I plumped my pillow.   Načechral jsem polštář. 

  I must know which department can afford 
to shed staff. 

  Musím vědět, které oddělení si může 
dovolit zbavovat se zaměstnanců. 

  Yoiu have to remain on good terms with 
your bosses. 

  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy 

  I would like to prompt a debate.   Rád bych rozproudil debatu. 

  They pose a great deal of risk.   Znamenají obrovské riziko. 

  He was annoyed with himself for having 
allowed Peter to rile him. 

  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, 
aby jej vytočil. 

  She was pouting her lips beautifully.   Krásně špulila rty. 

  I did all I could to placate him.   Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej 
uklidnil. 

  It was not an occasion to quibble over 
price. 

  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se 
o ceně. 

  Do not procrastinate, just do it!   Neodkládej to, udělej to! 

  Don´t shed a tear for me.   Neplač pro mě. 

  He was plying cheap souveniers.   Nabízel levné suvenýry. 

  The project was shelved for good.   Projekt byl dán k ledu navždy. 

 

030.00_Lekce 05_aktivity_05_procvičovací věty_přeložte 

  Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k 
rozumu. 

  It took three men to restrain him. 

  Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi.   The plane plummeted to the ground. 

  Jeho žízeň se schladila.   His thirst quenched. 

  Načechral jsem polštář.   I plumped my pillow. 

  Znamenají obrovské riziko.   They pose a great deal of risk. 

  To je připraveno způsobit revoluci v oboru.   It is poised to revolutionise the field. 

  Ne každý schvalovoal taktiku, ke které se 
uchyloval, předtím než uzavřel obchod. 

  Not everyone approved of the tactics he 
resorted before striking a deal. 

  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu 
přenese na tebe. 

  Let´s hope some of my success rubbs off on 
you. 

  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho 
legraci, ale je to pravda. 

  You might be scoffing in disbelief, but it is 
true. 

  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se 
o ceně. 

  It was not an occasion to quibble over 
price. 
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  Musím vědět, které oddělení si může 
dovolit zbavovat se zaměstnanců. 

  I must know which department can afford 
to shed staff. 

  Museli ten plán opustit.   The plan had to be scrapped. 

  Slyšel ji, jak zvrací.   He could hear her retching. 

  Neplač pro mě.   Don´t shed a tear for me. 

  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, 
aby jej vytočil. 

  He was annoyed with himself for having 
allowed Peter to rile him. 

  Není věc, která by mi nedělala radost   There is no aspect that I would not relish. 

  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok.   They expected the works to resume next 
year. 

  Cesta se pomalu vytrácela.   The road slowly petered out. 

  Dopis nedefinoval žádné další možnosti.   The letter did not set out any alternatives. 

  Posadil se na kraj postele.   He perched down on the end of the bed 

  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, 
když budeme pryč. 

  It wouldn´t stop them raiding our place 
while we´re off. 

  Nezbylo jim než přiznat barvu.   They were left with a little choice but to 
reveal the true colours. 

  Po roce radil stále stejně.   A year later he was proferring the same 
advice. 

  Ať už sleduje jakýkoli cíl.   Whatever goal he pursues… 

  Ten chlap na něj pořád řval.   The guy kept ranting on at him. 

  Kdy voda ustoupí?   When is the water going to recede? 

  Vyvrátili ty nároky   They rebutted the claims. 

  Rádi si podávali ruce s celebritami.   They liked to rub elbows with celebrities. 

  Pročesávali pole pohledem, hledajíc 
jakékoli náznaky. 

  They scoured the field looking for any 
hints. 

  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu 
doplněny. 

  He demanded that everyone´s glases should 
be replenished. 

  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy   Yoiu have to remain on good terms with 
your bosses. 

  Máš tu práci, myslím.   You have got the job, I reckon. 

  Je to uděláno ze zpevněného betonu.   It is made of reinforced concrete. 

  Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej 
uklidnil. 

  I did all I could to placate him. 

  Vzpoura byla potlačena.   The rebellion was qualled. 
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  Rád bych rozproudil debatu.   I would like to prompt a debate. 

  Řekla to a skoro u toho předla   She said it almost purring. 

  Chtěl, aby ty pověsti ustaly.   He wanted the rumours to be scotched. 

  Neodkládej to, udělej to!   Do not procrastinate, just do it! 

  Všechny nás nabudil.   He perked us all up. 

  Auto se skřípěním zastavilo.   The car screeched to a halt. 

  Zamračila se, jakmile jsem se odsunul 
stranou. 

  She scowled as I moved out of check. 

  Nabízel levné suvenýry.   He was plying cheap souveniers. 

  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto informaci, 
opakoval ředitel, který přitom neskočil na 
návnadu. 

  I am not at liberty to disclose this 
information, repeated the warden, not rising 
to the bait. 

  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte.   He will relent after you´ve tried several 
times. 

  Odpelášil pryč.   He scurried away. 

  Krásně špulila rty.   She was pouting her lips beautifully. 

  Projekt byl dán k ledu navždy.   The project was shelved for good. 
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030.01_Lekce 05_aktivity_05_karty 

perch 
He perched down on the end 

of the bed 
perk up 

He perked us all up. peter out The road slowly petered out. 

placate 
I did all I could to placate 

him. 
plummet 

The plane plummeted to the 
ground. 

plump I plumped my pillow. 

ply 
He was plying cheap 

souveniers. 
poised  

It is poised to revolutionise 
the field. 

pose They pose a great deal of risk. 
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nabudit, vlít krev do žil Posadil se na kraj postele. posadit se na okraj 

Cesta se pomalu vytrácela. vytratit se Všechny nás nabudil. 

řítit se po hlavě 
Dělal jsem, co jsem mohl, 

abych jej uklidnil. 
uklidnit 

Načechral jsem polštář. načechrat 
Letadlo se po hlavě zřítilo k 

zemi. 

připravený Nabízel levné suvenýry. vnucovat někomu něco 

Znamenají obrovské riziko. znamenat, představovat 
To je připraveno způsobit 

revoluci v oboru. 
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pout 
She was pouting her lips 

beautifully. 
procrastinate 

Do not procrastinate, just do 
it! 

proffer the advice 
A year later he was proferring 

the same advice. 

prompt 
I would like to prompt a 

debate. 
purr 

She said it almost purring. pursue Whatever goal he pursues… 

quell The rebellion was qualled. quench 

His thirst quenched. quibble 
It was not an occasion to 

quibble over price. 
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otálet Krásně špulila rty. špulit 

Po roce radil stále stejně. nabízet radu Neodkládej to, udělej to! 

vrnět, příst Rád bych rozproudil debatu. dát podnět, pobídnout 

Ať už sleduje jakýkoli cíl. sledovat, jít po, jít za Řekla to a skoro u toho předla 

zakalit, prudce schladit Vzpoura byla potlačena. potlačit, rozptýlit 

To nebyla vhodná příležitost 
handrkovat se o ceně. 

hašteřit se Jeho žízeň se schladila. 
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raid 
It wouldn´t stop them raiding 

our place while we´re off. 
rant 

The guy kept ranting on at 
him. 

rebut They rebutted the claims. 

recede 
When is the water going to 

recede? 
reckon  

You have got the job, I 
reckon. 

reinforce 
It is made of reinforced 

concrete. 

relent 
He will relent after you´ve 

tried several times. 
relish 

There is no aspect that I 
would not relish. 

remain on good terms 
Yoiu have to remain on good 

terms with your bosses. 
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křičet 
To by jim nezabránilo udělat 

u nás razii, když budeme 
pryč. 

vtrhnout někam, udělat razii 

Vyvrátili ty nároky vyvracet Ten chlap na něj pořád řval. 

myslet si, mít zato, že Kdy voda ustoupí? ustupovat 

Je to uděláno ze zpevněného 
betonu. 

zpevnit Máš tu práci, myslím. 

vychutnávat si, těšit se z 
Ustoupí poté, co to párkrát 

zkusíte. 
ustoupit, povolit, obměkčit 

Musíš si zachovat dobré 
vztahy se šéfy 

zachovat si dobré vztahy 
Není věc, která by mi 

nedělala radost 
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replenish 
He demanded that everyone´s 
glases should be replenished. 

resort  

Not everyone approved of the 
tactics he resorted before 

striking a deal. 
restrain 

It took three men to restrain 
him. 

resume 
They expected the works to 

resume next year. 
retch 

He could hear her retching. reveal the true colours 
They were left with a little 
choice but to reveal the true 

colours. 

rile 
He was annoyed with himself 

for having allowed Peter to 
rile him. 

rise to the bait 

I am not at liberty to disclose 
this information, repeated the 
warden, not rising to the bait. 

rub ellbows with 
They liked to rub elbows with 

celebrities. 
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uchýlit se k 
Vyžadoval, aby sklenice 

všech byly znovu doplněny. 
znovu doplnit 

Bylo třeba tří mužů, aby jej 
přivedli k rozumu. 

zkrotit, umírnit 
Ne každý schvalovoal 

taktiku, ke které se uchyloval, 
předtím než uzavřel obchod. 

dávit se,zvracet 
Čekali, že práce budou 

obnoveny příští rok. 
znovu zahájit 

Nezbylo jim než přiznat 
barvu. 

přiznat barvu Slyšel ji, jak zvrací. 

spolknout návnadu 
Zlobil se sám na sebe, že 
dovolil Petrovi, aby jej 

vytočil. 
štvát, vytáčet 

Rádi si podávali ruce s 
celebritami. 

podávat si ruce s 

Nejsem oprávněn vám sdělit 
tuto informaci, opakoval 

ředitel, který přitom neskočil 
na návnadu. 
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rub off 
Let´s hope some of my 

success rubbs off on you. 
scoff 

You might be scoffing in 
disbelief, but it is true. 

scotch 
He wanted the rumours to be 

scotched. 

scour 
They scoured the field 
looking for any hints. 

scowl 

She scowled as I moved out 
of check. 

scrap The plan had to be scrapped. 

screech The car screeched to a halt. scurry 

He scurried away. set out 
The letter did not set out any 

alternatives. 
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dělat si legraci, vysmívat 
Doufejme, že se trochu z 
mého úspěchu přenese na 

tebe. 
setřít, odrhnout 

Chtěl, aby ty pověsti ustaly. utnout, učinit přítrž 
Můžete tomu nevěřit a dělat 

si z toho legraci, ale je to 
pravda. 

zamračit se 
Pročesávali pole pohledem, 
hledajíc jakékoli náznaky. 

pročesávat pohledem 

Museli ten plán opustit. sešrotovat 
Zamračila se, jakmile jsem se 

odsunul stranou. 

pelášit Auto se skřípěním zastavilo. pištět, skřípat 

Dopis nedefinoval žádné další 
možnosti. 

stanovit, kodifikovat Odpelášil pryč. 
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shed 
I must know which 

department can afford to shed 
staff. 

shed a tear 

Don´t shed a tear for me. shelve 
The project was shelved for 

good. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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uronit slzu 
Musím vědět, které oddělení 
si může dovolit zbavovat se 

zaměstnanců. 
línat, zbavit se 

Projekt byl dán k ledu 
navždy. 

dát k ledu, odložit na neurčito Neplač pro mě. 

 

030.02_Lekce 05_aktivity_05_test 

  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se 
o ceně. 

................................................................. 

  Kdy voda ustoupí? ................................................................. 

  Vzpoura byla potlačena. ................................................................. 

  Odpelášil pryč. ................................................................. 

  Slyšel ji, jak zvrací. ................................................................. 

  Zamračila se, jakmile jsem se odsunul 
stranou. 

................................................................. 

  Projekt byl dán k ledu navždy. ................................................................. 

  Krásně špulila rty. ................................................................. 

  Všechny nás nabudil. ................................................................. 

  Neodkládej to, udělej to! ................................................................. 

  Máš tu práci, myslím. ................................................................. 

  Po roce radil stále stejně. ................................................................. 

  Ať už sleduje jakýkoli cíl. ................................................................. 

  Ten chlap na něj pořád řval. ................................................................. 

  Cesta se pomalu vytrácela. ................................................................. 

  Načechral jsem polštář. ................................................................. 

  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok. ................................................................. 

  Chtěl, aby ty pověsti ustaly. ................................................................. 

  To je připraveno způsobit revoluci v oboru. ................................................................. 

  Posadil se na kraj postele. ................................................................. 
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  Dopis nedefinoval žádné další možnosti. ................................................................. 

  Museli ten plán opustit. ................................................................. 

  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, 
když budeme pryč. 

................................................................. 

  Auto se skřípěním zastavilo. ................................................................. 

  Je to uděláno ze zpevněného betonu. ................................................................. 

  Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k 
rozumu. 

................................................................. 

  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte. ................................................................. 

  Nezbylo jim než přiznat barvu. ................................................................. 

  Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej 
uklidnil. 

................................................................. 

  Jeho žízeň se schladila. ................................................................. 

  Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi. ................................................................. 

  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, 
aby jej vytočil. 

................................................................. 

  Znamenají obrovské riziko. ................................................................. 

  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho 
legraci, ale je to pravda. 

................................................................. 

  Musím vědět, které oddělení si může 
dovolit zbavovat se zaměstnanců. 

................................................................. 

  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto informaci, 
opakoval ředitel, který přitom neskočil na 
návnadu. 

................................................................. 

  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy ................................................................. 

  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu 
přenese na tebe. 

................................................................. 

  Vyvrátili ty nároky ................................................................. 

  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu 
doplněny. 

................................................................. 

  Neplač pro mě. ................................................................. 

  Ne každý schvalovoal taktiku, ke které se 
uchyloval, předtím než uzavřel obchod. 

................................................................. 

  Rád bych rozproudil debatu. ................................................................. 

  Pročesávali pole pohledem, hledajíc 
jakékoli náznaky. 

................................................................. 
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  Řekla to a skoro u toho předla ................................................................. 

  Není věc, která by mi nedělala radost ................................................................. 

  Rádi si podávali ruce s celebritami. ................................................................. 

  Nabízel levné suvenýry. ................................................................. 
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030.02_Lekce 05_aktivity_05_test_klic 

  To nebyla vhodná příležitost handrkovat se 
o ceně. 

  It was not an occasion to quibble over 
price. 

  Kdy voda ustoupí?   When is the water going to recede? 

  Vzpoura byla potlačena.   The rebellion was qualled. 

  Odpelášil pryč.   He scurried away. 

  Slyšel ji, jak zvrací.   He could hear her retching. 

  Zamračila se, jakmile jsem se odsunul 
stranou. 

  She scowled as I moved out of check. 

  Projekt byl dán k ledu navždy.   The project was shelved for good. 

  Krásně špulila rty.   She was pouting her lips beautifully. 

  Všechny nás nabudil.   He perked us all up. 

  Neodkládej to, udělej to!   Do not procrastinate, just do it! 

  Máš tu práci, myslím.   You have got the job, I reckon. 

  Po roce radil stále stejně.   A year later he was proferring the same 
advice. 

  Ať už sleduje jakýkoli cíl.   Whatever goal he pursues… 

  Ten chlap na něj pořád řval.   The guy kept ranting on at him. 

  Cesta se pomalu vytrácela.   The road slowly petered out. 

  Načechral jsem polštář.   I plumped my pillow. 

  Čekali, že práce budou obnoveny příští rok.   They expected the works to resume next 
year. 

  Chtěl, aby ty pověsti ustaly.   He wanted the rumours to be scotched. 

  To je připraveno způsobit revoluci v oboru.   It is poised to revolutionise the field. 

  Posadil se na kraj postele.   He perched down on the end of the bed 

  Dopis nedefinoval žádné další možnosti.   The letter did not set out any alternatives. 

  Museli ten plán opustit.   The plan had to be scrapped. 

  To by jim nezabránilo udělat u nás razii, 
když budeme pryč. 

  It wouldn´t stop them raiding our place 
while we´re off. 

  Auto se skřípěním zastavilo.   The car screeched to a halt. 

  Je to uděláno ze zpevněného betonu.   It is made of reinforced concrete. 

  Bylo třeba tří mužů, aby jej přivedli k   It took three men to restrain him. 
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rozumu. 

  Ustoupí poté, co to párkrát zkusíte.   He will relent after you´ve tried several 
times. 

  Nezbylo jim než přiznat barvu.   They were left with a little choice but to 
reveal the true colours. 

  Dělal jsem, co jsem mohl, abych jej 
uklidnil. 

  I did all I could to placate him. 

  Jeho žízeň se schladila.   His thirst quenched. 

  Letadlo se po hlavě zřítilo k zemi.   The plane plummeted to the ground. 

  Zlobil se sám na sebe, že dovolil Petrovi, 
aby jej vytočil. 

  He was annoyed with himself for having 
allowed Peter to rile him. 

  Znamenají obrovské riziko.   They pose a great deal of risk. 

  Můžete tomu nevěřit a dělat si z toho 
legraci, ale je to pravda. 

  You might be scoffing in disbelief, but it is 
true. 

  Musím vědět, které oddělení si může 
dovolit zbavovat se zaměstnanců. 

  I must know which department can afford 
to shed staff. 

  Nejsem oprávněn vám sdělit tuto informaci, 
opakoval ředitel, který přitom neskočil na 
návnadu. 

  I am not at liberty to disclose this 
information, repeated the warden, not rising 
to the bait. 

  Musíš si zachovat dobré vztahy se šéfy   Yoiu have to remain on good terms with 
your bosses. 

  Doufejme, že se trochu z mého úspěchu 
přenese na tebe. 

  Let´s hope some of my success rubbs off on 
you. 

  Vyvrátili ty nároky   They rebutted the claims. 

  Vyžadoval, aby sklenice všech byly znovu 
doplněny. 

  He demanded that everyone´s glases should 
be replenished. 

  Neplač pro mě.   Don´t shed a tear for me. 

  Ne každý schvalovoal taktiku, ke které se 
uchyloval, předtím než uzavřel obchod. 

  Not everyone approved of the tactics he 
resorted before striking a deal. 

  Rád bych rozproudil debatu.   I would like to prompt a debate. 

  Pročesávali pole pohledem, hledajíc 
jakékoli náznaky. 

  They scoured the field looking for any 
hints. 

  Řekla to a skoro u toho předla   She said it almost purring. 

  Není věc, která by mi nedělala radost   There is no aspect that I would not relish. 

  Rádi si podávali ruce s celebritami.   They liked to rub elbows with celebrities. 

  Nabízel levné suvenýry.   He was plying cheap souveniers. 
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  stick together   držet spolu 

  strike a deal   uzavřít obchod s 

  spur   pobídnout, popohnat 

  stir   míchat 

  struggle   přít se 

  shudder   třást se 

  slobber   slintat 

  tally   shodovat se, souhlasit 

  swoon   omdlévat 

  stir   zamíchat, přimět 

  stray   bloudit, těkat 

  stew   dusit se 

  skim   letět po hladině 

  snare   lapit, oko, smyčka 

  smear   setřít 

  snigger   hihňat se 

  stomp   dusat, mašírovat. 

  stray off    odchýlit se 

  tackle   pustit se do 

  slacken   ochabovat 

  slosh   šplíchat, cákat 

  squint   mžourat, přimhouřit oči 

  swerve   odchýlit se 

  swivel   otočit se 

  succumb   podlehnout, neodolat 

  snatch   vytrhnout, vyrvat 

  stray   odchýlit se 

  swill   nasát, vířit 

  straddle   překlenovat 
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  schmooze   klábosit, kecat  

  swap   vyměnit 

  shunt off   vytlačit 

  surge   vyvalit se 

  strike up   spustit (o muzice) 

  smoulder   doutnat 

  slump down   poklesnout 

  take hold   uvést do chodu 

  splutter   vyprsknout 

  smell for a dozen paces   cítit na sto honů 

  suspend   vyloučit, zavěsit 

  stand in a huddle   stát v chumlu 

  suss   přijít na kloub 

  stumble   zakopnout, klopýtnout 

  slurp   srkat 

  snuggle   stulit se, zachumlat se 

  splurge   utratit majlant 

  swishing   šustění 

  sprout   rašit, pučet 

  stifle   potlačit, zadusit 

  shy away   ostýchat se, obávat se 
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  srkat   slurp 

  hihňat se   snigger 

  stulit se, zachumlat se   snuggle 

  podlehnout, neodolat   succumb 

  zakopnout, klopýtnout   stumble 

  vytrhnout, vyrvat   snatch 

  rašit, pučet   sprout 

  dusit se   stew 
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  šplíchat, cákat   slosh 

  pustit se do   tackle 

  přít se   struggle 

  bloudit, těkat   stray 

  šustění   swishing 

  cítit na sto honů   smell for a dozen paces 

  mžourat, přimhouřit oči   squint 

  přijít na kloub   suss 

  nasát, vířit   swill 

  míchat   stir 

  pobídnout, popohnat   spur 

  ochabovat   slacken 

  shodovat se, souhlasit   tally 

  vyvalit se   surge 

  utratit majlant   splurge 

  třást se   shudder 

  překlenovat   straddle 

  odchýlit se   swerve 

  odchýlit se   stray off  

  poklesnout   slump down 

  klábosit, kecat    schmooze 

  letět po hladině   skim 

  uzavřít obchod s   strike a deal 

  otočit se   swivel 

  držet spolu   stick together 

  uvést do chodu   take hold 

  omdlévat   swoon 

  dusat, mašírovat.   stomp 

  vyměnit   swap 

  vytlačit   shunt off 

  doutnat   smoulder 
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  lapit, oko, smyčka   snare 

  vyprsknout   splutter 

  slintat   slobber 

  spustit (o muzice)   strike up 

  zamíchat, přimět   stir 

  odchýlit se   stray 

  setřít   smear 

  vyloučit, zavěsit   suspend 

  stát v chumlu   stand in a huddle 

  potlačit, zadusit   stifle 

  ostýchat se, obávat se   shy away 
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  shudder   třást se 

  Our feet clanged loudly and made the old 
bridge shudder. 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

  shy away   ostýchat se, obávat se 

  People shy away from even minor 
conversations. 

  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci 

  schmooze   klábosit, kecat  

  I have to schmooze with everybody here.   Musím si pokecat s každým. 

  skim   letět po hladině 

  The speedboat was skimming the waves.   Motorový člun letěl po hladině. 

  slacken   ochabovat 

  The queue never slackened.   Fronta nikdy nepolevovala. 

  slobber   slintat 

  She slobbered kisses all over his face.   Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht. 

  slosh   šplíchat, cákat 

  They were sloshing beer everywhere.   Cákali pivem všude. 

  slump down   poklesnout 

  He slumped down into the chair.   Ztěžka klesla na židli. 
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  slurp   srkat 

  I slurped down some coffee and quickly 
left. 

  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel. 

  smear   setřít 

  Do it before you smear the dirt.   Udělej to předtím, než setřeš špínu. 

  smell for a dozen paces   cítit na sto honů 

  I could smell it for a dozen paces.   Cítil jsem to na sto honů. 

  smoulder   doutnat 

  He headed towards the smouldering 
remains of what once was the workshop. 

  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co 
kdysi byla dílna. 

  snare   lapit, oko, smyčka 

  He always wanted to snare the rights.   Vždy chtěl dostat ta práva. 

  snatch   vytrhnout, vyrvat 

  It was just an odd snatched weekend.   Byl to jen další divný útržkovitý víkend 

  snigger   hihňat se 

  He turned round to see the lads sniggering.   Otočil se, aby uviděl, jak se kluci 
chichotají. 

  snuggle   stulit se, zachumlat se 

  We snuggled down under a thick duvet.   Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. 

  splurge   utratit majlant 

  At the end I splurged on hotel room.   Nakonec jsem za pokoj utratil balík. 

  splutter   vyprsknout 

  Little blue flames spluttered into the air.   Malé modré plamínky vyprskly do 
vzduchu. 

  sprout   rašit, pučet 

  He looked at me as if I had sprouted 
feathers. 

  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří. 

  spur   pobídnout, popohnat 

  It spurred him to work even harder.   To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději. 

  squint   mžourat, přimhouřit oči 

  I squinted up at the glazing stars.   Mžoural jsem na zářící hvězdy. 

  stand in a huddle   stát v chumlu 

  They were standing a huddle.   Stáli v hloučku. 
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  stew   dusit se 

  People stew in silence for months rather 
than asking for something. 

  Lidé se trápí celé měsíce než aby se na 
něco zeptali. 

  stick together   držet spolu 

  I thought we pawns must stick together.   Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet 
spolu. 

  stifle   potlačit, zadusit 

  He stifled smile.   Potlačil úsměv. 

  stir   zamíchat, přimět 

  It would stir the tabloids into a frenzy of 
headlines. 

  Bulvár to podnítí ke spoustě článků. 

  stir   míchat 

  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

  stomp   dusat, mašírovat. 

  I had to let her stomp away.   Musel jsem ji nechat odkráčet pryč. 

  straddle   překlenovat 

  No one knew the truth about the house that 
straddles the border. 

  Nikdo neznal pravdu o domu který byl na 
obou stranách hranice. 

  stray   bloudit, těkat 

  Her attention often strayed back to the 
other side of the table. 

  Její pozornost často utíkala zpět na druhou 
stranu stolu. 

  stray   odchýlit se 

  He realized he had strayed off the script.   Uvědomil si, že se odchýlil od scénáře. 

  stray off    odchýlit se 

  We may be strying off a subject, but …   Možná se odchylujeme od tématu, ale … 

  strike a deal   uzavřít obchod s 

  Can we strike a deal with them?   Můžeme s nimi uzavřít obchod? 

  strike up   spustit (o muzice) 

  The band struck up.   Kapela spustila. 

  struggle   přít se 

  They struggled to figure out what made 
them successfull. 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

  stumble   zakopnout, klopýtnout 
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  Be careful! Don´t stumble.   Buď opatrný. Nezakopni! 

  succumb   podlehnout, neodolat 

  He resisted, but after losing a rather large 
sum, he succumbed. 

  Odolával, ale poté co přišel o docela velkou 
sumu, to vzdal. 

  surge   vyvalit se 

  They surged out of the door.   Vyvalili se ze dveří. 

  suspend   vyloučit, zavěsit 

  He was suspended on medical grounds.   Byl vyloučen ze zdravotních důvodů. 

  suss   přijít na kloub 

  He knew the secret system had been sussed.   Věděl, že tajný systém byl prolomen. 

  swap   vyměnit 

  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

  swerve   odchýlit se 

  He swerved from the lane to lane.   Kličkoval z pruhu do pruhu. 

  swill   nasát, vířit 

  She swilled down two aspirins.   Spolkla dva aspiriny. 

  swishing   šustění 

  For a moment I heard only a swishing of 
satellites. 

  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satlitů. 

  swivel   otočit se 

  There were some swivel chairs in the room.   V místnosti byly nějaké otočné židle. 

  swoon   omdlévat 

  They would have swooned.   Byli by omdleli. 

  tackle   pustit se do 

  We are ready to tackle the problem.   Jsme připraveni pustit se do toho problému. 

  take hold   uvést do chodu 

  Once this system takes hold, the benefits 
are likely to be reinforcing. 

  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho 
výhody se pravděpodobně ještě zvýší. 

  tally   shodovat se, souhlasit 

  All the accounts tallied   Všechny účty seděly. 
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  třást se   shudder 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

  Our feet clanged loudly and made the old 
bridge shudder. 

  ostýchat se, obávat se   shy away 

  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci   People shy away from even minor 
conversations. 

  klábosit, kecat    schmooze 

  Musím si pokecat s každým.   I have to schmooze with everybody here. 

  letět po hladině   skim 

  Motorový člun letěl po hladině.   The speedboat was skimming the waves. 

  ochabovat   slacken 

  Fronta nikdy nepolevovala.   The queue never slackened. 

  slintat   slobber 

  Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht.   She slobbered kisses all over his face. 

  šplíchat, cákat   slosh 

  Cákali pivem všude.   They were sloshing beer everywhere. 

  poklesnout   slump down 

  Ztěžka klesla na židli.   He slumped down into the chair. 

  srkat   slurp 

  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel.   I slurped down some coffee and quickly 
left. 

  setřít   smear 

  Udělej to předtím, než setřeš špínu.   Do it before you smear the dirt. 

  cítit na sto honů   smell for a dozen paces 

  Cítil jsem to na sto honů.   I could smell it for a dozen paces. 

  doutnat   smoulder 

  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co 
kdysi byla dílna. 

  He headed towards the smouldering 
remains of what once was the workshop. 

  lapit, oko, smyčka   snare 

  Vždy chtěl dostat ta práva.   He always wanted to snare the rights. 

  vytrhnout, vyrvat   snatch 

  Byl to jen další divný útržkovitý víkend   It was just an odd snatched weekend. 
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  hihňat se   snigger 

  Otočil se, aby uviděl, jak se kluci 
chichotají. 

  He turned round to see the lads sniggering. 

  stulit se, zachumlat se   snuggle 

  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny.   We snuggled down under a thick duvet. 

  utratit majlant   splurge 

  Nakonec jsem za pokoj utratil balík.   At the end I splurged on hotel room. 

  vyprsknout   splutter 

  Malé modré plamínky vyprskly do 
vzduchu. 

  Little blue flames spluttered into the air. 

  rašit, pučet   sprout 

  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří.   He looked at me as if I had sprouted 
feathers. 

  pobídnout, popohnat   spur 

  To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději.   It spurred him to work even harder. 

  mžourat, přimhouřit oči   squint 

  Mžoural jsem na zářící hvězdy.   I squinted up at the glazing stars. 

  stát v chumlu   stand in a huddle 

  Stáli v hloučku.   They were standing a huddle. 

  dusit se   stew 

  Lidé se trápí celé měsíce než aby se na 
něco zeptali. 

  People stew in silence for months rather 
than asking for something. 

  držet spolu   stick together 

  Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet 
spolu. 

  I thought we pawns must stick together. 

  potlačit, zadusit   stifle 

  Potlačil úsměv.   He stifled smile. 

  zamíchat, přimět   stir 

  Bulvár to podnítí ke spoustě článků.   It would stir the tabloids into a frenzy of 
headlines. 

  míchat   stir 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

  dusat, mašírovat.   stomp 
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  Musel jsem ji nechat odkráčet pryč.   I had to let her stomp away. 

  překlenovat   straddle 

  Nikdo neznal pravdu o domu který byl na 
obou stranách hranice. 

  No one knew the truth about the house that 
straddles the border. 

  bloudit, těkat   stray 

  Její pozornost často utíkala zpět na druhou 
stranu stolu. 

  Her attention often strayed back to the 
other side of the table. 

  odchýlit se   stray 

  Uvědomil si, že se odchýlil od scénáře.   He realized he had strayed off the script. 

  odchýlit se   stray off  

  Možná se odchylujeme od tématu, ale …   We may be strying off a subject, but … 

  uzavřít obchod s   strike a deal 

  Můžeme s nimi uzavřít obchod?   Can we strike a deal with them? 

  spustit (o muzice)   strike up 

  Kapela spustila.   The band struck up. 

  přít se   struggle 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

  They struggled to figure out what made 
them successfull. 

  zakopnout, klopýtnout   stumble 

  Buď opatrný. Nezakopni!   Be careful! Don´t stumble. 

  podlehnout, neodolat   succumb 

  Odolával, ale poté co přišel o docela velkou 
sumu, to vzdal. 

  He resisted, but after losing a rather large 
sum, he succumbed. 

  vyvalit se   surge 

  Vyvalili se ze dveří.   They surged out of the door. 

  vyloučit, zavěsit   suspend 

  Byl vyloučen ze zdravotních důvodů.   He was suspended on medical grounds. 

  přijít na kloub   suss 

  Věděl, že tajný systém byl prolomen.   He knew the secret system had been sussed. 

  vyměnit   swap 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

  odchýlit se   swerve 
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  Kličkoval z pruhu do pruhu.   He swerved from the lane to lane. 

  nasát, vířit   swill 

  Spolkla dva aspiriny.   She swilled down two aspirins. 

  šustění   swishing 

  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satlitů.   For a moment I heard only a swishing of 
satellites. 

  otočit se   swivel 

  V místnosti byly nějaké otočné židle.   There were some swivel chairs in the room. 

  omdlévat   swoon 

  Byli by omdleli.   They would have swooned. 

  pustit se do   tackle 

  Jsme připraveni pustit se do toho problému.   We are ready to tackle the problem. 

  uvést do chodu   take hold 

  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho 
výhody se pravděpodobně ještě zvýší. 

  Once this system takes hold, the benefits 
are likely to be reinforcing. 

  shodovat se, souhlasit   tally 

  Všechny účty seděly.   All the accounts tallied 
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  They surged out of the door.   Vyvalili se ze dveří. 

  It spurred him to work even harder.   To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději. 

  He swerved from the lane to lane.   Kličkoval z pruhu do pruhu. 

  He slumped down into the chair.   Ztěžka klesla na židli. 

  He realized he had strayed off the script.   Uvědomil si, že se odchýlil od scénáře. 

  They struggled to figure out what made 
them successfull. 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

  He was suspended on medical grounds.   Byl vyloučen ze zdravotních důvodů. 

  There were some swivel chairs in the room.   V místnosti byly nějaké otočné židle. 

  He knew the secret system had been sussed.   Věděl, že tajný systém byl prolomen. 

  People stew in silence for months rather 
than asking for something. 

  Lidé se trápí celé měsíce než aby se na 
něco zeptali. 

  They were sloshing beer everywhere.   Cákali pivem všude. 
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  People shy away from even minor 
conversations. 

  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci 

  She swilled down two aspirins.   Spolkla dva aspiriny. 

  At the end I splurged on hotel room.   Nakonec jsem za pokoj utratil balík. 

  He turned round to see the lads sniggering.   Otočil se, aby uviděl, jak se kluci 
chichotají. 

  They would have swooned.   Byli by omdleli. 

  Once this system takes hold, the benefits 
are likely to be reinforcing. 

  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho 
výhody se pravděpodobně ještě zvýší. 

  Little blue flames spluttered into the air.   Malé modré plamínky vyprskly do 
vzduchu. 

  I had to let her stomp away.   Musel jsem ji nechat odkráčet pryč. 

  He headed towards the smouldering 
remains of what once was the workshop. 

  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co 
kdysi byla dílna. 

  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

  Can we strike a deal with them?   Můžeme s nimi uzavřít obchod? 

  It was just an odd snatched weekend.   Byl to jen další divný útržkovitý víkend 

  Do it before you smear the dirt.   Udělej to předtím, než setřeš špínu. 

  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

  I squinted up at the glazing stars.   Mžoural jsem na zářící hvězdy. 

  I thought we pawns must stick together.   Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet 
spolu. 

  He stifled smile.   Potlačil úsměv. 

  We snuggled down under a thick duvet.   Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. 

  He resisted, but after losing a rather large 
sum, he succumbed. 

  Odolával, ale poté co přišel o docela velkou 
sumu, to vzdal. 

  Our feet clanged loudly and made the old 
bridge shudder. 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

  They were standing a huddle.   Stáli v hloučku. 

  We are ready to tackle the problem.   Jsme připraveni pustit se do toho problému. 

  We may be strying off a subject, but …   Možná se odchylujeme od tématu, ale … 

  The band struck up.   Kapela spustila. 

  No one knew the truth about the house that   Nikdo neznal pravdu o domu který byl na 
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straddles the border. obou stranách hranice. 

  He always wanted to snare the rights.   Vždy chtěl dostat ta práva. 

  I slurped down some coffee and quickly 
left. 

  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel. 

  It would stir the tabloids into a frenzy of 
headlines. 

  Bulvár to podnítí ke spoustě článků. 

  He looked at me as if I had sprouted 
feathers. 

  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří. 

  She slobbered kisses all over his face.   Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht. 

  Be careful! Don´t stumble.   Buď opatrný. Nezakopni! 

  For a moment I heard only a swishing of 
satellites. 

  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satlitů. 

  I have to schmooze with everybody here.   Musím si pokecat s každým. 

  The speedboat was skimming the waves.   Motorový člun letěl po hladině. 

  Her attention often strayed back to the 
other side of the table. 

  Její pozornost často utíkala zpět na druhou 
stranu stolu. 

  I could smell it for a dozen paces.   Cítil jsem to na sto honů. 

  The queue never slackened.   Fronta nikdy nepolevovala. 

  All the accounts tallied   Všechny účty seděly. 
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  Fronta nikdy nepolevovala.   The queue never slackened. 

  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho 
výhody se pravděpodobně ještě zvýší. 

  Once this system takes hold, the benefits 
are likely to be reinforcing. 

  Byl vyloučen ze zdravotních důvodů.   He was suspended on medical grounds. 

  Kapela spustila.   The band struck up. 

  Musím si pokecat s každým.   I have to schmooze with everybody here. 

  Jsme připraveni pustit se do toho problému.   We are ready to tackle the problem. 

  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co 
kdysi byla dílna. 

  He headed towards the smouldering 
remains of what once was the workshop. 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

  Vyvalili se ze dveří.   They surged out of the door. 

  Ztěžka klesla na židli.   He slumped down into the chair. 
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  Motorový člun letěl po hladině.   The speedboat was skimming the waves. 

  Malé modré plamínky vyprskly do 
vzduchu. 

  Little blue flames spluttered into the air. 

  Udělej to předtím, než setřeš špínu.   Do it before you smear the dirt. 

  Byli by omdleli.   They would have swooned. 

  Potlačil úsměv.   He stifled smile. 

  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satlitů.   For a moment I heard only a swishing of 
satellites. 

  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci   People shy away from even minor 
conversations. 

  Možná se odchylujeme od tématu, ale …   We may be strying off a subject, but … 

  V místnosti byly nějaké otočné židle.   There were some swivel chairs in the room. 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

  Our feet clanged loudly and made the old 
bridge shudder. 

  Buď opatrný. Nezakopni!   Be careful! Don´t stumble. 

  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří.   He looked at me as if I had sprouted 
feathers. 

  Její pozornost často utíkala zpět na druhou 
stranu stolu. 

  Her attention often strayed back to the 
other side of the table. 

  Nikdo neznal pravdu o domu který byl na 
obou stranách hranice. 

  No one knew the truth about the house that 
straddles the border. 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

  They struggled to figure out what made 
them successfull. 

  Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet 
spolu. 

  I thought we pawns must stick together. 

  Kličkoval z pruhu do pruhu.   He swerved from the lane to lane. 

  Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht.   She slobbered kisses all over his face. 

  Uvědomil si, že se odchýlil od scénáře.   He realized he had strayed off the script. 

  Nakonec jsem za pokoj utratil balík.   At the end I splurged on hotel room. 

  Lidé se trápí celé měsíce než aby se na 
něco zeptali. 

  People stew in silence for months rather 
than asking for something. 

  Mžoural jsem na zářící hvězdy.   I squinted up at the glazing stars. 

  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel.   I slurped down some coffee and quickly 
left. 
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  Musel jsem ji nechat odkráčet pryč.   I had to let her stomp away. 

  Vždy chtěl dostat ta práva.   He always wanted to snare the rights. 

  Stáli v hloučku.   They were standing a huddle. 

  Spolkla dva aspiriny.   She swilled down two aspirins. 

  Byl to jen další divný útržkovitý víkend   It was just an odd snatched weekend. 

  To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději.   It spurred him to work even harder. 

  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny.   We snuggled down under a thick duvet. 

  Můžeme s nimi uzavřít obchod?   Can we strike a deal with them? 

  Otočil se, aby uviděl, jak se kluci 
chichotají. 

  He turned round to see the lads sniggering. 

  Odolával, ale poté co přišel o docela velkou 
sumu, to vzdal. 

  He resisted, but after losing a rather large 
sum, he succumbed. 

  Věděl, že tajný systém byl prolomen.   He knew the secret system had been sussed. 

  Cákali pivem všude.   They were sloshing beer everywhere. 

  Bulvár to podnítí ke spoustě článků.   It would stir the tabloids into a frenzy of 
headlines. 

  Cítil jsem to na sto honů.   I could smell it for a dozen paces. 

  Všechny účty seděly.   All the accounts tallied 

 



 183 

 

036.01_Lekce 06_aktivity_06_karty 

shudder 
Our feet clanged loudly and 
made the old bridge shudder. 

shy away 

People shy away from even 
minor conversations. 

schmooze 
I have to schmooze with 

everybody here. 

skim 
The speedboat was skimming 

the waves. 
slacken 

The queue never slackened. slobber 
She slobbered kisses all over 

his face. 

slosh 
They were sloshing beer 

everywhere. 
slump down 

He slumped down into the 
chair. 

slurp 
I slurped down some coffee 

and quickly left. 
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ostýchat se, obávat se 
Naše nohly hlasitě zvonily a 

otřásaly starým mostem. 
třást se 

Musím si pokecat s každým. klábosit, kecat  
Lidé se vyhýbají i té nejmenší 

konverzaci 

ochabovat 
Motorový člun letěl po 

hladině. 
letět po hladině 

Líbala ho a přitom mu 
poslintala ksicht. 

slintat Fronta nikdy nepolevovala. 

poklesnout Cákali pivem všude. šplíchat, cákat 

Vysrkal jsem trochu kávy a 
rychle odešel. 

srkat Ztěžka klesla na židli. 
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smear 
Do it before you smear the 

dirt. 
smell for a dozen paces 

I could smell it for a dozen 
paces. 

smoulder 
He headed towards the 

smouldering remains of what 
once was the workshop. 

snare 
He always wanted to snare 

the rights. 
snatch 

It was just an odd snatched 
weekend. 

snigger 
He turned round to see the 

lads sniggering. 

snuggle 
We snuggled down under a 

thick duvet. 
splurge 

At the end I splurged on hotel 
room. 

splutter 
Little blue flames spluttered 

into the air. 
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cítit na sto honů 
Udělej to předtím, než setřeš 

špínu. 
setřít 

Zamířil k doutnajícím 
zbytkům toho, co kdysi byla 

dílna. 
doutnat Cítil jsem to na sto honů. 

vytrhnout, vyrvat Vždy chtěl dostat ta práva. lapit, oko, smyčka 

Otočil se, aby uviděl, jak se 
kluci chichotají. 

hihňat se 
Byl to jen další divný 

útržkovitý víkend 

utratit majlant 
Zachumlali jsme se do tlusté 

peřiny. 
stulit se, zachumlat se 

Malé modré plamínky 
vyprskly do vzduchu. 

vyprsknout 
Nakonec jsem za pokoj utratil 

balík. 
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sprout 
He looked at me as if I had 

sprouted feathers. 
spur 

It spurred him to work even 
harder. 

squint 
I squinted up at the glazing 

stars. 

stand in a huddle They were standing a huddle. stew 

People stew in silence for 
months rather than asking for 

something. 
stick together 

I thought we pawns must 
stick together. 

stifle He stifled smile. stir 

It would stir the tabloids into 
a frenzy of headlines. 

stir 
She stirred when he slipped 

stealthily out of bed. 
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pobídnout, popohnat 
Díval se na mě, jako by na 

mě rostlo peří. 
rašit, pučet 

Mžoural jsem na zářící 
hvězdy. 

mžourat, přimhouřit oči 
To ho pobídlo, aby pracoval 

ještě tvrději. 

dusit se Stáli v hloučku. stát v chumlu 

Myslel jsem, že my pěšáci 
musíme držet spolu. 

držet spolu 
Lidé se trápí celé měsíce než 

aby se na něco zeptali. 

zamíchat, přimět Potlačil úsměv. potlačit, zadusit 

Zavrtěla ssebou, když 
vyklouzl potichoučku z 

postele. 
míchat 

Bulvár to podnítí ke spoustě 
článků. 
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stomp I had to let her stomp away. straddle 

No one knew the truth about 
the house that straddles the 

border. 
stray 

Her attention often strayed 
back to the other side of the 

table. 

stray 
He realized he had strayed off 

the script. 
stray off  

We may be strying off a 
subject, but … 

strike a deal 
Can we strike a deal with 

them? 

strike up The band struck up. struggle 

They struggled to figure out 
what made them successfull. 

stumble Be careful! Don´t stumble. 
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překlenovat 
Musel jsem ji nechat odkráčet 

pryč. 
dusat, mašírovat. 

Její pozornost často utíkala 
zpět na druhou stranu stolu. 

bloudit, těkat 
Nikdo neznal pravdu o domu 

který byl na obou stranách 
hranice. 

odchýlit se 
Uvědomil si, že se odchýlil 

od scénáře. 
odchýlit se 

Můžeme s nimi uzavřít 
obchod? 

uzavřít obchod s 
Možná se odchylujeme od 

tématu, ale … 

přít se Kapela spustila. spustit (o muzice) 

Buď opatrný. Nezakopni! zakopnout, klopýtnout 
Snažili se přijít na to, co jim 

přineslo úspěch. 
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succumb 
He resisted, but after losing a 

rather large sum, he 
succumbed. 

surge 

They surged out of the door. suspend 
He was suspended on medical 

grounds. 

suss 
He knew the secret system 

had been sussed. 
swap 

He toyed with the idea of 
swapping the two landlots. 

swerve 
He swerved from the lane to 

lane. 

swill 
She swilled down two 

aspirins. 
swishing 

For a moment I heard only a 
swishing of satellites. 

swivel 
There were some swivel 

chairs in the room. 
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vyvalit se 
Odolával, ale poté co přišel o 
docela velkou sumu, to vzdal. 

podlehnout, neodolat 

Byl vyloučen ze zdravotních 
důvodů. 

vyloučit, zavěsit Vyvalili se ze dveří. 

vyměnit 
Věděl, že tajný systém byl 

prolomen. 
přijít na kloub 

Kličkoval z pruhu do pruhu. odchýlit se 
Pohrával si s myšlenkou 

výměny těch dvou pozemků. 

šustění Spolkla dva aspiriny. nasát, vířit 

V místnosti byly nějaké 
otočné židle. 

otočit se 
Na chvíli jsem slyšel jenom 

šustění satlitů. 
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swoon They would have swooned. tackle 

We are ready to tackle the 
problem. 

take hold 
Once this system takes hold, 
the benefits are likely to be 

reinforcing. 

tally All the accounts tallied -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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pustit se do Byli by omdleli. omdlévat 

Jakmile se systém uvede do 
chodu, jeho výhody se 

pravděpodobně ještě zvýší. 
uvést do chodu 

Jsme připraveni pustit se do 
toho problému. 

-  Všechny účty seděly. shodovat se, souhlasit 
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036.02_Lekce 06_aktivity_06_test 

  Nakonec jsem za pokoj utratil balík. ................................................................. 

  Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet 
spolu. 

................................................................. 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

................................................................. 

  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satlitů. ................................................................. 

  Byl vyloučen ze zdravotních důvodů. ................................................................. 

  Bulvár to podnítí ke spoustě článků. ................................................................. 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

................................................................. 

  Stáli v hloučku. ................................................................. 

  V místnosti byly nějaké otočné židle. ................................................................. 

  Její pozornost často utíkala zpět na druhou 
stranu stolu. 

................................................................. 

  Mžoural jsem na zářící hvězdy. ................................................................. 

  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho 
výhody se pravděpodobně ještě zvýší. 

................................................................. 

  Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht. ................................................................. 

  Otočil se, aby uviděl, jak se kluci 
chichotají. 

................................................................. 

  Cítil jsem to na sto honů. ................................................................. 

  Ztěžka klesla na židli. ................................................................. 

  Kličkoval z pruhu do pruhu. ................................................................. 

  Motorový člun letěl po hladině. ................................................................. 

  Jsme připraveni pustit se do toho problému. ................................................................. 

  To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději. ................................................................. 

  Buď opatrný. Nezakopni! ................................................................. 

  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel. ................................................................. 

  Potlačil úsměv. ................................................................. 

  Odolával, ale poté co přišel o docela velkou 
sumu, to vzdal. 

................................................................. 

  Vyvalili se ze dveří. ................................................................. 
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  Byli by omdleli. ................................................................. 

  Všechny účty seděly. ................................................................. 

  Můžeme s nimi uzavřít obchod? ................................................................. 

  Spolkla dva aspiriny. ................................................................. 

  Vždy chtěl dostat ta práva. ................................................................. 

  Cákali pivem všude. ................................................................. 

  Fronta nikdy nepolevovala. ................................................................. 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

................................................................. 

  Kapela spustila. ................................................................. 

  Lidé se trápí celé měsíce než aby se na 
něco zeptali. 

................................................................. 

  Nikdo neznal pravdu o domu který byl na 
obou stranách hranice. 

................................................................. 

  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci ................................................................. 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

................................................................. 

  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co 
kdysi byla dílna. 

................................................................. 

  Udělej to předtím, než setřeš špínu. ................................................................. 

  Věděl, že tajný systém byl prolomen. ................................................................. 

  Byl to jen další divný útržkovitý víkend ................................................................. 

  Musím si pokecat s každým. ................................................................. 

  Musel jsem ji nechat odkráčet pryč. ................................................................. 

  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. ................................................................. 

  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří. ................................................................. 

  Malé modré plamínky vyprskly do 
vzduchu. 

................................................................. 

  Možná se odchylujeme od tématu, ale … ................................................................. 
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036.02_Lekce 06_aktivity_06_test_klic 

  Nakonec jsem za pokoj utratil balík.   At the end I splurged on hotel room. 

  Myslel jsem, že my pěšáci musíme držet 
spolu. 

  I thought we pawns must stick together. 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

  Na chvíli jsem slyšel jenom šustění satlitů.   For a moment I heard only a swishing of 
satellites. 

  Byl vyloučen ze zdravotních důvodů.   He was suspended on medical grounds. 

  Bulvár to podnítí ke spoustě článků.   It would stir the tabloids into a frenzy of 
headlines. 

  Snažili se přijít na to, co jim přineslo 
úspěch. 

  They struggled to figure out what made 
them successfull. 

  Stáli v hloučku.   They were standing a huddle. 

  V místnosti byly nějaké otočné židle.   There were some swivel chairs in the room. 

  Její pozornost často utíkala zpět na druhou 
stranu stolu. 

  Her attention often strayed back to the 
other side of the table. 

  Mžoural jsem na zářící hvězdy.   I squinted up at the glazing stars. 

  Jakmile se systém uvede do chodu, jeho 
výhody se pravděpodobně ještě zvýší. 

  Once this system takes hold, the benefits 
are likely to be reinforcing. 

  Líbala ho a přitom mu poslintala ksicht.   She slobbered kisses all over his face. 

  Otočil se, aby uviděl, jak se kluci 
chichotají. 

  He turned round to see the lads sniggering. 

  Cítil jsem to na sto honů.   I could smell it for a dozen paces. 

  Ztěžka klesla na židli.   He slumped down into the chair. 

  Kličkoval z pruhu do pruhu.   He swerved from the lane to lane. 

  Motorový člun letěl po hladině.   The speedboat was skimming the waves. 

  Jsme připraveni pustit se do toho problému.   We are ready to tackle the problem. 

  To ho pobídlo, aby pracoval ještě tvrději.   It spurred him to work even harder. 

  Buď opatrný. Nezakopni!   Be careful! Don´t stumble. 

  Vysrkal jsem trochu kávy a rychle odešel.   I slurped down some coffee and quickly 
left. 

  Potlačil úsměv.   He stifled smile. 
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  Odolával, ale poté co přišel o docela velkou 
sumu, to vzdal. 

  He resisted, but after losing a rather large 
sum, he succumbed. 

  Vyvalili se ze dveří.   They surged out of the door. 

  Byli by omdleli.   They would have swooned. 

  Všechny účty seděly.   All the accounts tallied 

  Můžeme s nimi uzavřít obchod?   Can we strike a deal with them? 

  Spolkla dva aspiriny.   She swilled down two aspirins. 

  Vždy chtěl dostat ta práva.   He always wanted to snare the rights. 

  Cákali pivem všude.   They were sloshing beer everywhere. 

  Fronta nikdy nepolevovala.   The queue never slackened. 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

  Kapela spustila.   The band struck up. 

  Lidé se trápí celé měsíce než aby se na 
něco zeptali. 

  People stew in silence for months rather 
than asking for something. 

  Nikdo neznal pravdu o domu který byl na 
obou stranách hranice. 

  No one knew the truth about the house that 
straddles the border. 

  Lidé se vyhýbají i té nejmenší konverzaci   People shy away from even minor 
conversations. 

  Naše nohly hlasitě zvonily a otřásaly 
starým mostem. 

  Our feet clanged loudly and made the old 
bridge shudder. 

  Zamířil k doutnajícím zbytkům toho, co 
kdysi byla dílna. 

  He headed towards the smouldering 
remains of what once was the workshop. 

  Udělej to předtím, než setřeš špínu.   Do it before you smear the dirt. 

  Věděl, že tajný systém byl prolomen.   He knew the secret system had been sussed. 

  Byl to jen další divný útržkovitý víkend   It was just an odd snatched weekend. 

  Musím si pokecat s každým.   I have to schmooze with everybody here. 

  Musel jsem ji nechat odkráčet pryč.   I had to let her stomp away. 

  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny.   We snuggled down under a thick duvet. 

  Díval se na mě, jako by na mě rostlo peří.   He looked at me as if I had sprouted 
feathers. 

  Malé modré plamínky vyprskly do 
vzduchu. 

  Little blue flames spluttered into the air. 

  Možná se odchylujeme od tématu, ale …   We may be strying off a subject, but … 
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037_Lekce 07_aktivity_07_slovní zásoba_poslouchejte 

  tremble   třást, chvět se 

  wobble   chvět se 

  whisk off   rychle dopravit 

  win the pools   vyhrát v loterii 

  wedge   vklínit 

  tee sb off   naštvat, dopálit někoho 

  undulate   vlnit se 

  to be dead wrong   být úplně vedle 

  thump   bouchnout, fláknout 

  wade   brodit se 

  wring   vyždímat 

  weather the storm   přežít bouři 

  traips   vláčet se, potloukat se 

  twitch   cukat 

  tug   škubnout, trhnout 

  to be all for   být plně pro 

  vex   rozčilovat, štvát 

  tread   šlapat 

  undermine   ohrozit, podminovat 

  troop   valit se 

  waffle   blábolit, žvanit 

  yank   vytrhnout, vyškubnout 

  tend   mít tendenci 

  tumble   propadnout, svalit 

  toy   pohrávat si 

  trundle   jet ztěžka 

  tuck   zasunout 

  wangle   zchrastit, sehnat 

  to prove sb´s point   podpořit tvrzení 

  waft   zavanout 
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  unfold   rozvinout 

  tempt   navnadit 

  trash   zdemolovat 

  thrive   dařit se, prosperovat 

  wind down   stáhnout 

  tuck up   uložit do postele 

  whoop   výskat, křičet 

  trudge   plahočit se 

  to be at sth.   být při něčem 

  to give a lifeline   dát někomu šanci 

  trawl   pročesávat 

  wear on   táhnout se, vléct se 

  utter a word   vydat ze sebe slovo 

  teem   hemžit, překypovat 

  yearn   toužit, prahnout 

 

038_Lekce 07_aktivity_07_slovní zásoba_přeložte 

  pročesávat   trawl 

  být při něčem   to be at sth. 

  cukat   twitch 

  zavanout   waft 

  zdemolovat   trash 

  valit se   troop 

  být úplně vedle   to be dead wrong 

  pohrávat si   toy 

  rozvinout   unfold 

  hemžit, překypovat   teem 

  vytrhnout, vyškubnout   yank 

  vláčet se, potloukat se   traips 

  vydat ze sebe slovo   utter a word 

  chvět se   wobble 
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  být plně pro   to be all for 

  podpořit tvrzení   to prove sb´s point 

  zasunout   tuck 

  vklínit   wedge 

  naštvat, dopálit někoho   tee sb off 

  brodit se   wade 

  vlnit se   undulate 

  výskat, křičet   whoop 

  navnadit   tempt 

  dát někomu šanci   to give a lifeline 

  stáhnout   wind down 

  rozčilovat, štvát   vex 

  mít tendenci   tend 

  ohrozit, podminovat   undermine 

  třást, chvět se   tremble 

  rychle dopravit   whisk off 

  vyhrát v loterii   win the pools 

  zchrastit, sehnat   wangle 

  vyždímat   wring 

  škubnout, trhnout   tug 

  přežít bouři   weather the storm 

  šlapat   tread 

  jet ztěžka   trundle 

  dařit se, prosperovat   thrive 

  propadnout, svalit   tumble 

  plahočit se   trudge 

  bouchnout, fláknout   thump 

  uložit do postele   tuck up 

  blábolit, žvanit   waffle 

  táhnout se, vléct se   wear on 

  toužit, prahnout   yearn 
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039_Lekce 07_aktivity_07_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  tee sb off   naštvat, dopálit někoho 

  They just tried to tee you off.   Jen se pokoušeli vás napálit. 

  teem   hemžit, překypovat 

  She led us down the teeming avenue.   Vedla nás po rušné ulici. 

  tempt   navnadit 

  What can I tempt you with this evening?   Čím vás mohu navnadit dnešní večer? 

  tend   mít tendenci 

  They tend to last much longer.   Mají tendenci vydržet mnohem déle. 

  thrive   dařit se, prosperovat 

  This is the island where almond and olive 
trees thrive. 

  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a 
mandlovníkům. 

  thump   bouchnout, fláknout 

  Are you trying to get yourself thumped?   Říkáš si o facku? 

  to be all for   být plně pro 

  I was all for leaving before the deadline.   Byl jsem plně pro to odjet před termínem. 

  to be dead wrong   být úplně vedle 

  They were dead wrong.   Byli úplně vedle. 

  to give a lifeline   dát někomu šanci 

  You are not going to give this crook a 
lifeline, are you? 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? 

  to prove sb´s point   podpořit tvrzení 

  To prove my point, you only have to 
consider different upbringing 

  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen 
zvážit různou výchovu 

  toy   pohrávat si 

  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

  traips   vláčet se, potloukat se 

  He was traipsing England backwards and 
forwards. 

  Potloukal se Anglií tam a zpátky. 

  trash   zdemolovat 
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  He was trashed by a ruthless stepfather.   Byl zničen krutým nevlastním otcem. 

  trawl   pročesávat 

  I trawled through every newspaper that 
mention the case. 

  Pročesal jsem všechny noviny, které ten 
případ zmiňují. 

  tread   šlapat 

  He felt there was nothing more 
embarassing than treading on people´s toes. 

  Cítil, že není nic trapnějšího, než šlapat 
lidem na nohy. 

  tremble   třást, chvět se 

  He returned trembling.   Vrátil se chvějící. 

  troop   valit se 

  We trooped over to restaurant.   Nahrnuli jsme se do restaurace. 

  trudge   plahočit se 

  They trudged around in the rain.   Plahočili se v dešti.  

  trundle   jet ztěžka 

  The car trundled off down the road.   Auto se ztěžka táhlo ulící. 

  tuck up   uložit do postele 

  I was tucked up in bed.   Byl jsem v posteli. 

  tug   škubnout, trhnout 

  She tugged firmly on my jacket.   Zatahala mě silně za bundu. 

  tumble   propadnout, svalit 

  The insurance prices tumble.   Ceny pojištění se propadají. 

  twitch   cukat 

  My fingers were twitching.   Prsty mi cukaly. 

  undermine   ohrozit, podminovat 

  It risked undermining the peace process.   Hrozilo, že to ohrozí mírový proces. 

  undulate   vlnit se 

  The trees undulated away as far as we 
could see. 

  Stromy se vlnily co jsme jen dohlédli. 

  unfold   rozvinout 

  How is this going to unfold?   Jak se tohle rozvine? 

  utter a word   vydat ze sebe slovo 

  I did not believe a word he was uttering.   Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe 
vypouštěl. 
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  vex   rozčilovat, štvát 

  Why is it so vexing?   Proč je to tak naštvávací? 

  wade   brodit se 

  I had to wade through the text in an hour.   Musel jsem se prokousat textem během 
hodiny. 

  waffle   blábolit, žvanit 

  Cut the waffle and get to the bottom line.   Přestaň žvanit a přejdi k věci. 

  waft   zavanout 

  The sweet smell of candles wafted 
throughout the church. 

  Sladká vůně svíček se linula kostelem. 

  wangle   zchrastit, sehnat 

  I was about to ask how she had wangled 
this fantastic deal. 

  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila ten 
skvělý obchod. 

  wear on   táhnout se, vléct se 

  As the winter wore on …   Jak se zima vlekla … 

  weather the storm   přežít bouři 

  With the help of government, we managed 
to weather the storm. 

  S pomocí vlády se nám podařilo přežít 
bouři. 

  wedge   vklínit 

  She was trying to wedge the thumb into the 
envelope. 

  Pokoušela se nacpat palec do obálky 

  whisk off   rychle dopravit 

  I whisked her off to one of her favourite 
restaurants. 

  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích 
oblíbených restaurací. 

  whoop   výskat, křičet 

  They all whooped it in one voice.   Všichni jednohlasně vykřikli. 

  win the pools   vyhrát v loterii 

  She looked as if she had won the pools.   Vypadala, jako by vyhrála v loterii. 

  wind down   stáhnout 

  He wound the window down.   Stáhl okno (v autě). 

  wobble   chvět se 

  Her voice was wobbling.   Její hlas se chvěl. 

  wring   vyždímat 
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  I wanted to wring water out of my dripping 
clothes. 

  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých 
kapajících šatů. 

  yank   vytrhnout, vyškubnout 

  They yanked him up by the shoulders.   Trhli mu rameny. 

  yearn   toužit, prahnout 

  She was yearning to fly.   Toužila po tom, aby mohla létat. 
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  naštvat, dopálit někoho   tee sb off 

  Jen se pokoušeli vás napálit.   They just tried to tee you off. 

  hemžit, překypovat   teem 

  Vedla nás po rušné ulici.   She led us down the teeming avenue. 

  navnadit   tempt 

  Čím vás mohu navnadit dnešní večer?   What can I tempt you with this evening? 

  mít tendenci   tend 

  Mají tendenci vydržet mnohem déle.   They tend to last much longer. 

  dařit se, prosperovat   thrive 

  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a 
mandlovníkům. 

  This is the island where almond and olive 
trees thrive. 

  bouchnout, fláknout   thump 

  Říkáš si o facku?   Are you trying to get yourself thumped? 

  být plně pro   to be all for 

  Byl jsem plně pro to odjet před termínem.   I was all for leaving before the deadline. 

  být úplně vedle   to be dead wrong 

  Byli úplně vedle.   They were dead wrong. 

  dát někomu šanci   to give a lifeline 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že?   You are not going to give this crook a 
lifeline, are you? 

  podpořit tvrzení   to prove sb´s point 

  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen 
zvážit různou výchovu 

  To prove my point, you only have to 
consider different upbringing 

  pohrávat si   toy 
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  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

  vláčet se, potloukat se   traips 

  Potloukal se Anglií tam a zpátky.   He was traipsing England backwards and 
forwards. 

  zdemolovat   trash 

  Byl zničen krutým nevlastním otcem.   He was trashed by a ruthless stepfather. 

  pročesávat   trawl 

  Pročesal jsem všechny noviny, které ten 
případ zmiňují. 

  I trawled through every newspaper that 
mention the case. 

  šlapat   tread 

  Cítil, že není nic trapnějšího, než šlapat 
lidem na nohy. 

  He felt there was nothing more 
embarassing than treading on people´s toes. 

  třást, chvět se   tremble 

  Vrátil se chvějící.   He returned trembling. 

  valit se   troop 

  Nahrnuli jsme se do restaurace.   We trooped over to restaurant. 

  plahočit se   trudge 

  Plahočili se v dešti.    They trudged around in the rain. 

  jet ztěžka   trundle 

  Auto se ztěžka táhlo ulící.   The car trundled off down the road. 

  uložit do postele   tuck up 

  Byl jsem v posteli.   I was tucked up in bed. 

  škubnout, trhnout   tug 

  Zatahala mě silně za bundu.   She tugged firmly on my jacket. 

  propadnout, svalit   tumble 

  Ceny pojištění se propadají.   The insurance prices tumble. 

  cukat   twitch 

  Prsty mi cukaly.   My fingers were twitching. 

  ohrozit, podminovat   undermine 

  Hrozilo, že to ohrozí mírový proces.   It risked undermining the peace process. 

  vlnit se   undulate 

  Stromy se vlnily co jsme jen dohlédli.   The trees undulated away as far as we 
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could see. 

  rozvinout   unfold 

  Jak se tohle rozvine?   How is this going to unfold? 

  vydat ze sebe slovo   utter a word 

  Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe 
vypouštěl. 

  I did not believe a word he was uttering. 

  rozčilovat, štvát   vex 

  Proč je to tak naštvávací?   Why is it so vexing? 

  brodit se   wade 

  Musel jsem se prokousat textem během 
hodiny. 

  I had to wade through the text in an hour. 

  blábolit, žvanit   waffle 

  Přestaň žvanit a přejdi k věci.   Cut the waffle and get to the bottom line. 

  zavanout   waft 

  Sladká vůně svíček se linula kostelem.   The sweet smell of candles wafted 
throughout the church. 

  zchrastit, sehnat   wangle 

  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila ten 
skvělý obchod. 

  I was about to ask how she had wangled 
this fantastic deal. 

  táhnout se, vléct se   wear on 

  Jak se zima vlekla …   As the winter wore on … 

  přežít bouři   weather the storm 

  S pomocí vlády se nám podařilo přežít 
bouři. 

  With the help of government, we managed 
to weather the storm. 

  vklínit   wedge 

  Pokoušela se nacpat palec do obálky   She was trying to wedge the thumb into the 
envelope. 

  rychle dopravit   whisk off 

  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích 
oblíbených restaurací. 

  I whisked her off to one of her favourite 
restaurants. 

  výskat, křičet   whoop 

  Všichni jednohlasně vykřikli.   They all whooped it in one voice. 

  vyhrát v loterii   win the pools 

  Vypadala, jako by vyhrála v loterii.   She looked as if she had won the pools. 
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  stáhnout   wind down 

  Stáhl okno (v autě).   He wound the window down. 

  chvět se   wobble 

  Její hlas se chvěl.   Her voice was wobbling. 

  vyždímat   wring 

  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých 
kapajících šatů. 

  I wanted to wring water out of my dripping 
clothes. 

  vytrhnout, vyškubnout   yank 

  Trhli mu rameny.   They yanked him up by the shoulders. 

  toužit, prahnout   yearn 

  Toužila po tom, aby mohla létat.   She was yearning to fly. 
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  With the help of government, we managed 
to weather the storm. 

  S pomocí vlády se nám podařilo přežít 
bouři. 

  I was tucked up in bed.   Byl jsem v posteli. 

  They trudged around in the rain.   Plahočili se v dešti.  

  They were dead wrong.   Byli úplně vedle. 

  Her voice was wobbling.   Její hlas se chvěl. 

  He wound the window down.   Stáhl okno (v autě). 

  They yanked him up by the shoulders.   Trhli mu rameny. 

  He was trashed by a ruthless stepfather.   Byl zničen krutým nevlastním otcem. 

  I wanted to wring water out of my dripping 
clothes. 

  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých 
kapajících šatů. 

  I was about to ask how she had wangled 
this fantastic deal. 

  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila ten 
skvělý obchod. 

  The insurance prices tumble.   Ceny pojištění se propadají. 

  Why is it so vexing?   Proč je to tak naštvávací? 

  As the winter wore on …   Jak se zima vlekla … 

  I did not believe a word he was uttering.   Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe 
vypouštěl. 

  I trawled through every newspaper that 
mention the case. 

  Pročesal jsem všechny noviny, které ten 
případ zmiňují. 
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  You are not going to give this crook a 
lifeline, are you? 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? 

  She was trying to wedge the thumb into the 
envelope. 

  Pokoušela se nacpat palec do obálky 

  Are you trying to get yourself thumped?   Říkáš si o facku? 

  We trooped over to restaurant.   Nahrnuli jsme se do restaurace. 

  I whisked her off to one of her favourite 
restaurants. 

  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích 
oblíbených restaurací. 

  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

  They all whooped it in one voice.   Všichni jednohlasně vykřikli. 

  To prove my point, you only have to 
consider different upbringing 

  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen 
zvážit různou výchovu 

  How is this going to unfold?   Jak se tohle rozvine? 

  Cut the waffle and get to the bottom line.   Přestaň žvanit a přejdi k věci. 

  What can I tempt you with this evening?   Čím vás mohu navnadit dnešní večer? 

  They tend to last much longer.   Mají tendenci vydržet mnohem déle. 

  This is the island where almond and olive 
trees thrive. 

  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a 
mandlovníkům. 

  It risked undermining the peace process.   Hrozilo, že to ohrozí mírový proces. 

  The trees undulated away as far as we 
could see. 

  Stromy se vlnily co jsme jen dohlédli. 

  She looked as if she had won the pools.   Vypadala, jako by vyhrála v loterii. 

  They just tried to tee you off.   Jen se pokoušeli vás napálit. 

  He felt there was nothing more 
embarassing than treading on people´s toes. 

  Cítil, že není nic trapnějšího, než šlapat 
lidem na nohy. 

  The sweet smell of candles wafted 
throughout the church. 

  Sladká vůně svíček se linula kostelem. 

  I had to wade through the text in an hour.   Musel jsem se prokousat textem během 
hodiny. 

  I was all for leaving before the deadline.   Byl jsem plně pro to odjet před termínem. 

  He was traipsing England backwards and 
forwards. 

  Potloukal se Anglií tam a zpátky. 

  The car trundled off down the road.   Auto se ztěžka táhlo ulící. 

  She tugged firmly on my jacket.   Zatahala mě silně za bundu. 
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  My fingers were twitching.   Prsty mi cukaly. 

  She led us down the teeming avenue.   Vedla nás po rušné ulici. 

  He returned trembling.   Vrátil se chvějící. 

  She was yearning to fly.   Toužila po tom, aby mohla létat. 

 

042.00_Lekce 07_aktivity_07_procvičovací věty_přeložte 

  Pokoušela se nacpat palec do obálky   She was trying to wedge the thumb into the 
envelope. 

  Proč je to tak naštvávací?   Why is it so vexing? 

  Potloukal se Anglií tam a zpátky.   He was traipsing England backwards and 
forwards. 

  Její hlas se chvěl.   Her voice was wobbling. 

  Vrátil se chvějící.   He returned trembling. 

  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích 
oblíbených restaurací. 

  I whisked her off to one of her favourite 
restaurants. 

  Čím vás mohu navnadit dnešní večer?   What can I tempt you with this evening? 

  Jak se zima vlekla …   As the winter wore on … 

  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen 
zvážit různou výchovu 

  To prove my point, you only have to 
consider different upbringing 

  Jen se pokoušeli vás napálit.   They just tried to tee you off. 

  Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe 
vypouštěl. 

  I did not believe a word he was uttering. 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

  Zatahala mě silně za bundu.   She tugged firmly on my jacket. 

  Vedla nás po rušné ulici.   She led us down the teeming avenue. 

  Byl jsem v posteli.   I was tucked up in bed. 

  Musel jsem se prokousat textem během 
hodiny. 

  I had to wade through the text in an hour. 

  Byli úplně vedle.   They were dead wrong. 

  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých 
kapajících šatů. 

  I wanted to wring water out of my dripping 
clothes. 

  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a 
mandlovníkům. 

  This is the island where almond and olive 
trees thrive. 
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  Nahrnuli jsme se do restaurace.   We trooped over to restaurant. 

  Byl jsem plně pro to odjet před termínem.   I was all for leaving before the deadline. 

  Všichni jednohlasně vykřikli.   They all whooped it in one voice. 

  Byl zničen krutým nevlastním otcem.   He was trashed by a ruthless stepfather. 

  Auto se ztěžka táhlo ulící.   The car trundled off down the road. 

  S pomocí vlády se nám podařilo přežít 
bouři. 

  With the help of government, we managed 
to weather the storm. 

  Prsty mi cukaly.   My fingers were twitching. 

  Cítil, že není nic trapnějšího, než šlapat 
lidem na nohy. 

  He felt there was nothing more 
embarassing than treading on people´s toes. 

  Trhli mu rameny.   They yanked him up by the shoulders. 

  Přestaň žvanit a přejdi k věci.   Cut the waffle and get to the bottom line. 

  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila ten 
skvělý obchod. 

  I was about to ask how she had wangled 
this fantastic deal. 

  Říkáš si o facku?   Are you trying to get yourself thumped? 

  Stromy se vlnily co jsme jen dohlédli.   The trees undulated away as far as we 
could see. 

  Sladká vůně svíček se linula kostelem.   The sweet smell of candles wafted 
throughout the church. 

  Plahočili se v dešti.    They trudged around in the rain. 

  Mají tendenci vydržet mnohem déle.   They tend to last much longer. 

  Hrozilo, že to ohrozí mírový proces.   It risked undermining the peace process. 

  Stáhl okno (v autě).   He wound the window down. 

  Pročesal jsem všechny noviny, které ten 
případ zmiňují. 

  I trawled through every newspaper that 
mention the case. 

  Jak se tohle rozvine?   How is this going to unfold? 

  Ceny pojištění se propadají.   The insurance prices tumble. 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že?   You are not going to give this crook a 
lifeline, are you? 

  Vypadala, jako by vyhrála v loterii.   She looked as if she had won the pools. 

  Toužila po tom, aby mohla létat.   She was yearning to fly. 
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tee sb off They just tried to tee you off. teem 

She led us down the teeming 
avenue. 

tempt 
What can I tempt you with 

this evening? 

tend 
They tend to last much 

longer. 
thrive 

This is the island where 
almond and olive trees thrive. 

thump 
Are you trying to get yourself 

thumped? 

to be all for 
I was all for leaving before 

the deadline. 
to be dead wrong 

They were dead wrong. to give a lifeline 
You are not going to give this 

crook a lifeline, are you? 
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hemžit, překypovat Jen se pokoušeli vás napálit. naštvat, dopálit někoho 

Čím vás mohu navnadit 
dnešní večer? 

navnadit Vedla nás po rušné ulici. 

dařit se, prosperovat 
Mají tendenci vydržet 

mnohem déle. 
mít tendenci 

Říkáš si o facku? bouchnout, fláknout 
To je ostrov, kde se daří 

olivovníkům a 
mandlovníkům. 

být úplně vedle 
Byl jsem plně pro to odjet 

před termínem. 
být plně pro 

Nechystáš se dát tomu 
křivákovi šanci, že? 

dát někomu šanci Byli úplně vedle. 
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to prove sb´s point 
To prove my point, you only 

have to consider different 
upbringing 

toy 

He toyed with the idea of 
swapping the two landlots. 

traips 
He was traipsing England 
backwards and forwards. 

trash 
He was trashed by a ruthless 

stepfather. 
trawl 

I trawled through every 
newspaper that mention the 

case. 
tread 

He felt there was nothing 
more embarassing than 

treading on people´s toes. 

tremble He returned trembling. troop 

We trooped over to 
restaurant. 

trudge 
They trudged around in the 

rain. 

 
 
 
 
 
 
 



 215 

pohrávat si 
Abych podpořil své tvrzení, 

musíš jen zvážit různou 
výchovu 

podpořit tvrzení 

Potloukal se Anglií tam a 
zpátky. 

vláčet se, potloukat se 
Pohrával si s myšlenkou 

výměny těch dvou pozemků. 

pročesávat 
Byl zničen krutým nevlastním 

otcem. 
zdemolovat 

Cítil, že není nic trapnějšího, 
než šlapat lidem na nohy. 

šlapat 
Pročesal jsem všechny 
noviny, které ten případ 

zmiňují. 

valit se Vrátil se chvějící. třást, chvět se 

Plahočili se v dešti.  plahočit se 
Nahrnuli jsme se do 

restaurace. 
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trundle 
The car trundled off down the 

road. 
tuck up 

I was tucked up in bed. tug 
She tugged firmly on my 

jacket. 

tumble The insurance prices tumble. twitch 

My fingers were twitching. undermine 
It risked undermining the 

peace process. 

undulate 
The trees undulated away as 

far as we could see. 
unfold 

How is this going to unfold? utter a word 
I did not believe a word he 

was uttering. 
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uložit do postele Auto se ztěžka táhlo ulící. jet ztěžka 

Zatahala mě silně za bundu. škubnout, trhnout Byl jsem v posteli. 

cukat Ceny pojištění se propadají. propadnout, svalit 

Hrozilo, že to ohrozí mírový 
proces. 

ohrozit, podminovat Prsty mi cukaly. 

rozvinout 
Stromy se vlnily co jsme jen 

dohlédli. 
vlnit se 

Nevěřil jsem ani slovu z toho, 
co ze sebe vypouštěl. 

vydat ze sebe slovo Jak se tohle rozvine? 
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vex Why is it so vexing? wade 

I had to wade through the text 
in an hour. 

waffle 
Cut the waffle and get to the 

bottom line. 

waft 
The sweet smell of candles 

wafted throughout the church. 
wangle 

I was about to ask how she 
had wangled this fantastic 

deal. 
wear on As the winter wore on … 

weather the storm 
With the help of government, 
we managed to weather the 

storm. 
wedge 

She was trying to wedge the 
thumb into the envelope. 

whisk off 
I whisked her off to one of 
her favourite restaurants. 

 
 
 
 
 
 
 



 219 

brodit se Proč je to tak naštvávací? rozčilovat, štvát 

Přestaň žvanit a přejdi k věci. blábolit, žvanit 
Musel jsem se prokousat 

textem během hodiny. 

zchrastit, sehnat 
Sladká vůně svíček se linula 

kostelem. 
zavanout 

Jak se zima vlekla … táhnout se, vléct se 
Právě jsem se chtěl zeptat, jak 
schrastila ten skvělý obchod. 

vklínit 
S pomocí vlády se nám 
podařilo přežít bouři. 

přežít bouři 

Rychle jsem ji zavezl do 
jedné z jejích oblíbených 

restaurací. 
rychle dopravit 

Pokoušela se nacpat palec do 
obálky 
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whoop 
They all whooped it in one 

voice. 
win the pools 

She looked as if she had won 
the pools. 

wind down He wound the window down. 

wobble Her voice was wobbling. wring 

I wanted to wring water out 
of my dripping clothes. 

yank 
They yanked him up by the 

shoulders. 

yearn She was yearning to fly. -  

-  -  -  
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vyhrát v loterii Všichni jednohlasně vykřikli. výskat, křičet 

Stáhl okno (v autě). stáhnout 
Vypadala, jako by vyhrála v 

loterii. 

vyždímat Její hlas se chvěl. chvět se 

Trhli mu rameny. vytrhnout, vyškubnout 
Chtěl jsem vyždímat vodu z 

mých kapajících šatů. 

-  
Toužila po tom, aby mohla 

létat. 
toužit, prahnout 
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042.02_Lekce 07_aktivity_07_test 

  Její hlas se chvěl. ................................................................. 

  Stáhl okno (v autě). ................................................................. 

  Říkáš si o facku? ................................................................. 

  Vedla nás po rušné ulici. ................................................................. 

  Stromy se vlnily co jsme jen dohlédli. ................................................................. 

  Všichni jednohlasně vykřikli. ................................................................. 

  Mají tendenci vydržet mnohem déle. ................................................................. 

  Jen se pokoušeli vás napálit. ................................................................. 

  Nahrnuli jsme se do restaurace. ................................................................. 

  Byl jsem plně pro to odjet před termínem. ................................................................. 

  Auto se ztěžka táhlo ulící. ................................................................. 

  Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe 
vypouštěl. 

................................................................. 

  Proč je to tak naštvávací? ................................................................. 

  S pomocí vlády se nám podařilo přežít 
bouři. 

................................................................. 

  Pokoušela se nacpat palec do obálky ................................................................. 

  Byli úplně vedle. ................................................................. 

  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila ten 
skvělý obchod. 

................................................................. 

  Ceny pojištění se propadají. ................................................................. 

  Vrátil se chvějící. ................................................................. 

  Byl zničen krutým nevlastním otcem. ................................................................. 

  Pročesal jsem všechny noviny, které ten 
případ zmiňují. 

................................................................. 

  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a 
mandlovníkům. 

................................................................. 

  Jak se tohle rozvine? ................................................................. 

  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích 
oblíbených restaurací. 

................................................................. 

  Sladká vůně svíček se linula kostelem. ................................................................. 
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  Jak se zima vlekla … ................................................................. 

  Potloukal se Anglií tam a zpátky. ................................................................. 

  Byl jsem v posteli. ................................................................. 

  Vypadala, jako by vyhrála v loterii. ................................................................. 

  Čím vás mohu navnadit dnešní večer? ................................................................. 

  Hrozilo, že to ohrozí mírový proces. ................................................................. 

  Toužila po tom, aby mohla létat. ................................................................. 

  Přestaň žvanit a přejdi k věci. ................................................................. 

  Prsty mi cukaly. ................................................................. 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

................................................................. 

  Plahočili se v dešti.  ................................................................. 

  Cítil, že není nic trapnějšího, než šlapat 
lidem na nohy. 

................................................................. 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? ................................................................. 

  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých 
kapajících šatů. 

................................................................. 

  Zatahala mě silně za bundu. ................................................................. 

  Trhli mu rameny. ................................................................. 

  Musel jsem se prokousat textem během 
hodiny. 

................................................................. 

  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen 
zvážit různou výchovu 

................................................................. 
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042.02_Lekce 07_aktivity_07_test_klic 

  Její hlas se chvěl.   Her voice was wobbling. 

  Stáhl okno (v autě).   He wound the window down. 

  Říkáš si o facku?   Are you trying to get yourself thumped? 

  Vedla nás po rušné ulici.   She led us down the teeming avenue. 

  Stromy se vlnily co jsme jen dohlédli.   The trees undulated away as far as we 
could see. 

  Všichni jednohlasně vykřikli.   They all whooped it in one voice. 

  Mají tendenci vydržet mnohem déle.   They tend to last much longer. 

  Jen se pokoušeli vás napálit.   They just tried to tee you off. 

  Nahrnuli jsme se do restaurace.   We trooped over to restaurant. 

  Byl jsem plně pro to odjet před termínem.   I was all for leaving before the deadline. 

  Auto se ztěžka táhlo ulící.   The car trundled off down the road. 

  Nevěřil jsem ani slovu z toho, co ze sebe 
vypouštěl. 

  I did not believe a word he was uttering. 

  Proč je to tak naštvávací?   Why is it so vexing? 

  S pomocí vlády se nám podařilo přežít 
bouři. 

  With the help of government, we managed 
to weather the storm. 

  Pokoušela se nacpat palec do obálky   She was trying to wedge the thumb into the 
envelope. 

  Byli úplně vedle.   They were dead wrong. 

  Právě jsem se chtěl zeptat, jak schrastila ten 
skvělý obchod. 

  I was about to ask how she had wangled 
this fantastic deal. 

  Ceny pojištění se propadají.   The insurance prices tumble. 

  Vrátil se chvějící.   He returned trembling. 

  Byl zničen krutým nevlastním otcem.   He was trashed by a ruthless stepfather. 

  Pročesal jsem všechny noviny, které ten 
případ zmiňují. 

  I trawled through every newspaper that 
mention the case. 

  To je ostrov, kde se daří olivovníkům a 
mandlovníkům. 

  This is the island where almond and olive 
trees thrive. 

  Jak se tohle rozvine?   How is this going to unfold? 

  Rychle jsem ji zavezl do jedné z jejích 
oblíbených restaurací. 

  I whisked her off to one of her favourite 
restaurants. 



 225 

  Sladká vůně svíček se linula kostelem.   The sweet smell of candles wafted 
throughout the church. 

  Jak se zima vlekla …   As the winter wore on … 

  Potloukal se Anglií tam a zpátky.   He was traipsing England backwards and 
forwards. 

  Byl jsem v posteli.   I was tucked up in bed. 

  Vypadala, jako by vyhrála v loterii.   She looked as if she had won the pools. 

  Čím vás mohu navnadit dnešní večer?   What can I tempt you with this evening? 

  Hrozilo, že to ohrozí mírový proces.   It risked undermining the peace process. 

  Toužila po tom, aby mohla létat.   She was yearning to fly. 

  Přestaň žvanit a přejdi k věci.   Cut the waffle and get to the bottom line. 

  Prsty mi cukaly.   My fingers were twitching. 

  Pohrával si s myšlenkou výměny těch dvou 
pozemků. 

  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

  Plahočili se v dešti.    They trudged around in the rain. 

  Cítil, že není nic trapnějšího, než šlapat 
lidem na nohy. 

  He felt there was nothing more 
embarassing than treading on people´s toes. 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že?   You are not going to give this crook a 
lifeline, are you? 

  Chtěl jsem vyždímat vodu z mých 
kapajících šatů. 

  I wanted to wring water out of my dripping 
clothes. 

  Zatahala mě silně za bundu.   She tugged firmly on my jacket. 

  Trhli mu rameny.   They yanked him up by the shoulders. 

  Musel jsem se prokousat textem během 
hodiny. 

  I had to wade through the text in an hour. 

  Abych podpořil své tvrzení, musíš jen 
zvážit různou výchovu 

  To prove my point, you only have to 
consider different upbringing 
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043_Lekce 08_prislovi_idiomy_01_slovní zásoba_poslouchejte 

  come think of it   když se nad tím tak zamyslíme 

  blow   foukat, vanout 

  broke   švorc, rozbitý 

  deep   hluboký 

  bush   keř 

  glass house   skleník 

  go around   jít kolem 

  appearance   zjev 

  fair   fér 

  beggar   ožebračit 

  a fly in the ointment   zádrhel, liška v kurníku 

  doughnut   kobliha 

  basket   košík 

  built   postaven 

  as guilty as sin   vinen jako hřích 

  barking up the wrong tree   plakat na špatném hrobě 

  fence   plot 

  contempt   opovržení, pohrdání 

  fall   padat 

  cover   obal 

  come to an end   skončit 

  favour   favorizovat, upřednostňovat 

  cross   překročit 

  gain   zisk 

  beholder   divák, pozorovatel 

  cart   vozík 

  darkest   nejtemněji 

  curiosity   zvědavost 

  beat about the bush   chodit kolem horké kaše 
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  do as they do   dělej jako oni 

  bark   štěkat 

  bitten   pokousaný 

  cost an arm and a leg   stát hromadu peněz 

  blow sb´s trumpet   chválit se 

  burned   spálený 

  expect   očekávat, předpokládat 

  bliss   blaženost 

  at ease   v klidu 

  forest   les 

  glitter   třpytit se 

  grief   smutek 

 

044_Lekce 08_prislovi_idiomy_01_slovní zásoba_přeložte 

  keř   bush 

  překročit   cross 

  stát hromadu peněz   cost an arm and a leg 

  plot   fence 

  fér   fair 

  švorc, rozbitý   broke 

  když se nad tím tak zamyslíme   come think of it 

  divák, pozorovatel   beholder 

  kobliha   doughnut 

  očekávat, předpokládat   expect 

  štěkat   bark 

  skončit   come to an end 

  hluboký   deep 

  jít kolem   go around 

  vinen jako hřích   as guilty as sin 

  chodit kolem horké kaše   beat about the bush 

  pokousaný   bitten 
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  zvědavost   curiosity 

  ožebračit   beggar 

  favorizovat, upřednostňovat   favour 

  nejtemněji   darkest 

  vozík   cart 

  blaženost   bliss 

  obal   cover 

  zádrhel, liška v kurníku   a fly in the ointment 

  košík   basket 

  třpytit se   glitter 

  opovržení, pohrdání   contempt 

  padat   fall 

  zjev   appearance 

  zisk   gain 

  les   forest 

  spálený   burned 

  v klidu   at ease 

  postaven   built 

  foukat, vanout   blow 

  plakat na špatném hrobě   barking up the wrong tree 

  dělej jako oni   do as they do 

  skleník   glass house 

  chválit se   blow sb´s trumpet 

  smutek   grief 

 

045_Lekce 08_prislovi_idiomy_01_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  a fly in the ointment   zádrhel, liška v kurníku 

  There is a fly in the ointment.   Je v tom zádrhel. 

  appearance   zjev 

  Appearance can be deceptive.   Zdání klame. 
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  as guilty as sin   vinen jako hřích 

  He pleaded as guilty as sin   Prohlásil, že je absolutně vinen. 

  at ease   v klidu 

  Easy come, easy go.   Lehce nabyl, lehce pozbyl. 

  bark   štěkat 

  Barking dog seldom bites.   Pes, který štěká, nekouše. 

  barking up the wrong tree   plakat na špatném hrobě 

  You are barking up the wrong tree.   Pláčeš na špatném hrobě. 

  basket   košík 

  Don´t put all your eggs in one basket.   Nedávej všechna vajíčka do jednoho 
košíku. 

  beat about the bush   chodit kolem horké kaše 

  You won´t beat about the bush.   Nebudeš chodit kolem horké kaše 

  beggar   ožebračit 

  If wishes were horses, beggars would ride.   Kdyby byli v řiti ryby 

  beholder   divák, pozorovatel 

  Beauty is in the eye of the beholder.   Krása je individuální 

  bitten   pokousaný 

  Once bitten twice shy.   Kdo se jednou spálí, nevěří. 

  bliss   blaženost 

  Ignorance is bliss.   Blažená nevědomost 

  blow   foukat, vanout 

  Don´t blow your own trumpet!   Nepřisvojuj si všechny zásluhy. 

  blow sb´s trumpet   chválit se 

  Without blowing my own trumpet …   Aniž bych se chválil … 

  broke   švorc, rozbitý 

  If it ain´t broke, do not fix it.   Není li to pokažené, nespravuj to, 

  built   postaven 

  Rome wasn´t built in a day.   Všechno chce svůj čas 

  burned   spálený 

  If you play with fire, you will get burned.   Kdo si hraje s ohněm, spálí se. 
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  bush   keř 

  A bird in the hand is worth two in the bush.   Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 

  cart   vozík 

  Don´t put the cart before the horse.   Pěkně popořadě. 

  come think of it   když se nad tím tak zamyslíme 

  Come think of it, there is only one way to 
go. 

  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom 
jedna cesta. 

  come to an end   skončit 

  All good things come to an end.   Všechno dobré jednou končí. 

  contempt   opovržení, pohrdání 

  Familiarity breeds contempt.   Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí. 

  cost an arm and a leg   stát hromadu peněz 

  It must have cost an arm and a leg.   Muselo to stát fůru peněz. 

  cover   obal 

  Don´t judge book by its cover.   Nesuď knihu podle obalu. 

  cross   překročit 

  Don´t cross the bridge until you come to it.   Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. 

  curiosity   zvědavost 

  Curiosity killed the cat.   Kdo je zvědavý, bude brzy starý. 

  darkest   nejtemněji 

  It is always darkest before the dawn.   Zase bude líp. 

  deep   hluboký 

  Still water runs deep.   Tichá voda břehy mele. 

  do as they do   dělej jako oni 

  When in Rome, do as the Romans do.   Nevybočuj z řady. 

  doughnut   kobliha 

  Watch the doughnut and not the hole.   Soustřeď se na to podstatné. 

  expect   očekávat, předpokládat 

  Hope for the best, expect the worst.   Doufej v to nejlepší a připrav se na to 
nejhorší. 

  fair   fér 

  All is fair in love and war.   V lásce a válce je vše dovoleno. 
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  fall   padat 

  Fall seven times, stand up eight.   Po každé ráně se zvedni. 

  favour   favorizovat, upřednostňovat 

  Fortune favours the brave.   Odvážnému štěstí přeje. 

  fence   plot 

  The grass is greener on the other side of the 
fence. 

  Tráva je zelenější na opačné straně plotu. 

  forest   les 

  Don´t miss the forest for the trees.   Pro stromy nevidí les. 

  gain   zisk 

  No pain no gain.   Bez práce nejsou koláče. 

  glass house   skleník 

  Don´t throw stones inside a glass house.   Neházej kameny ve skleníku. 

  glitter   třpytit se 

  All that glitters is not gold.   Není všechno zlato co se třpytí. 

  go around   jít kolem 

  What goes around comes around.   Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá 

  grief   smutek 

  Grief divided is made lighter.   Sdílená bolest poloviční bolest. 

 

046_Lekce 08_prislovi_idiomy_01_slovní zásoba_procvičovací 
věty_přeložte 

  zádrhel, liška v kurníku   a fly in the ointment 

  Je v tom zádrhel.   There is a fly in the ointment. 

  zjev   appearance 

  Zdání klame.   Appearance can be deceptive. 

  vinen jako hřích   as guilty as sin 

  Prohlásil, že je absolutně vinen.   He pleaded as guilty as sin 

  v klidu   at ease 

  Lehce nabyl, lehce pozbyl.   Easy come, easy go. 

  štěkat   bark 
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  Pes, který štěká, nekouše.   Barking dog seldom bites. 

  plakat na špatném hrobě   barking up the wrong tree 

  Pláčeš na špatném hrobě.   You are barking up the wrong tree. 

  košík   basket 

  Nedávej všechna vajíčka do jednoho 
košíku. 

  Don´t put all your eggs in one basket. 

  chodit kolem horké kaše   beat about the bush 

  Nebudeš chodit kolem horké kaše   You won´t beat about the bush. 

  ožebračit   beggar 

  Kdyby byli v řiti ryby   If wishes were horses, beggars would ride. 

  divák, pozorovatel   beholder 

  Krása je individuální   Beauty is in the eye of the beholder. 

  pokousaný   bitten 

  Kdo se jednou spálí, nevěří.   Once bitten twice shy. 

  blaženost   bliss 

  Blažená nevědomost   Ignorance is bliss. 

  foukat, vanout   blow 

  Nepřisvojuj si všechny zásluhy.   Don´t blow your own trumpet! 

  chválit se   blow sb´s trumpet 

  Aniž bych se chválil …   Without blowing my own trumpet … 

  švorc, rozbitý   broke 

  Není li to pokažené, nespravuj to,   If it ain´t broke, do not fix it. 

  postaven   built 

  Všechno chce svůj čas   Rome wasn´t built in a day. 

  spálený   burned 

  Kdo si hraje s ohněm, spálí se.   If you play with fire, you will get burned. 

  keř   bush 

  Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.   A bird in the hand is worth two in the bush. 

  vozík   cart 

  Pěkně popořadě.   Don´t put the cart before the horse. 

  když se nad tím tak zamyslíme   come think of it 
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  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom 
jedna cesta. 

  Come think of it, there is only one way to 
go. 

  skončit   come to an end 

  Všechno dobré jednou končí.   All good things come to an end. 

  opovržení, pohrdání   contempt 

  Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí.   Familiarity breeds contempt. 

  stát hromadu peněz   cost an arm and a leg 

  Muselo to stát fůru peněz.   It must have cost an arm and a leg. 

  obal   cover 

  Nesuď knihu podle obalu.   Don´t judge book by its cover. 

  překročit   cross 

  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil.   Don´t cross the bridge until you come to it. 

  zvědavost   curiosity 

  Kdo je zvědavý, bude brzy starý.   Curiosity killed the cat. 

  nejtemněji   darkest 

  Zase bude líp.   It is always darkest before the dawn. 

  hluboký   deep 

  Tichá voda břehy mele.   Still water runs deep. 

  dělej jako oni   do as they do 

  Nevybočuj z řady.   When in Rome, do as the Romans do. 

  kobliha   doughnut 

  Soustřeď se na to podstatné.   Watch the doughnut and not the hole. 

  očekávat, předpokládat   expect 

  Doufej v to nejlepší a připrav se na to 
nejhorší. 

  Hope for the best, expect the worst. 

  fér   fair 

  V lásce a válce je vše dovoleno.   All is fair in love and war. 

  padat   fall 

  Po každé ráně se zvedni.   Fall seven times, stand up eight. 

  favorizovat, upřednostňovat   favour 

  Odvážnému štěstí přeje.   Fortune favours the brave. 

  plot   fence 
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  Tráva je zelenější na opačné straně plotu.   The grass is greener on the other side of the 
fence. 

  les   forest 

  Pro stromy nevidí les.   Don´t miss the forest for the trees. 

  zisk   gain 

  Bez práce nejsou koláče.   No pain no gain. 

  skleník   glass house 

  Neházej kameny ve skleníku.   Don´t throw stones inside a glass house. 

  třpytit se   glitter 

  Není všechno zlato co se třpytí.   All that glitters is not gold. 

  jít kolem   go around 

  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá   What goes around comes around. 

  smutek   grief 

  Sdílená bolest poloviční bolest.   Grief divided is made lighter. 

 

047_Lekce 08_prislovi_idiomy_01_procvičovací věty_poslouchejte 

  Without blowing my own trumpet …   Aniž bych se chválil … 

  All is fair in love and war.   V lásce a válce je vše dovoleno. 

  Fortune favours the brave.   Odvážnému štěstí přeje. 

  When in Rome, do as the Romans do.   Nevybočuj z řady. 

  There is a fly in the ointment.   Je v tom zádrhel. 

  It is always darkest before the dawn.   Zase bude líp. 

  Don´t put the cart before the horse.   Pěkně popořadě. 

  Rome wasn´t built in a day.   Všechno chce svůj čas 

  Come think of it, there is only one way to 
go. 

  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom 
jedna cesta. 

  Don´t judge book by its cover.   Nesuď knihu podle obalu. 

  Don´t put all your eggs in one basket.   Nedávej všechna vajíčka do jednoho 
košíku. 

  Ignorance is bliss.   Blažená nevědomost 

  If you play with fire, you will get burned.   Kdo si hraje s ohněm, spálí se. 

  You won´t beat about the bush.   Nebudeš chodit kolem horké kaše 
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  The grass is greener on the other side of the 
fence. 

  Tráva je zelenější na opačné straně plotu. 

  Curiosity killed the cat.   Kdo je zvědavý, bude brzy starý. 

  Appearance can be deceptive.   Zdání klame. 

  Don´t cross the bridge until you come to it.   Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. 

  Easy come, easy go.   Lehce nabyl, lehce pozbyl. 

  A bird in the hand is worth two in the bush.   Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 

  Familiarity breeds contempt.   Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí. 

  Don´t miss the forest for the trees.   Pro stromy nevidí les. 

  Watch the doughnut and not the hole.   Soustřeď se na to podstatné. 

  If wishes were horses, beggars would ride.   Kdyby byli v řiti ryby 

  No pain no gain.   Bez práce nejsou koláče. 

  Don´t blow your own trumpet!   Nepřisvojuj si všechny zásluhy. 

  If it ain´t broke, do not fix it.   Není li to pokažené, nespravuj to, 

  You are barking up the wrong tree.   Pláčeš na špatném hrobě. 

  Fall seven times, stand up eight.   Po každé ráně se zvedni. 

  It must have cost an arm and a leg.   Muselo to stát fůru peněz. 

  Still water runs deep.   Tichá voda břehy mele. 

  All that glitters is not gold.   Není všechno zlato co se třpytí. 

  All good things come to an end.   Všechno dobré jednou končí. 

  Beauty is in the eye of the beholder.   Krása je individuální 

  Hope for the best, expect the worst.   Doufej v to nejlepší a připrav se na to 
nejhorší. 

  Barking dog seldom bites.   Pes, který štěká, nekouše. 

  Once bitten twice shy.   Kdo se jednou spálí, nevěří. 

  What goes around comes around.   Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá 

  Don´t throw stones inside a glass house.   Neházej kameny ve skleníku. 

  He pleaded as guilty as sin   Prohlásil, že je absolutně vinen. 

  Grief divided is made lighter.   Sdílená bolest poloviční bolest. 
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  Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí.   Familiarity breeds contempt. 

  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom 
jedna cesta. 

  Come think of it, there is only one way to 
go. 

  Zase bude líp.   It is always darkest before the dawn. 

  Po každé ráně se zvedni.   Fall seven times, stand up eight. 

  Doufej v to nejlepší a připrav se na to 
nejhorší. 

  Hope for the best, expect the worst. 

  Neházej kameny ve skleníku.   Don´t throw stones inside a glass house. 

  Kdyby byli v řiti ryby   If wishes were horses, beggars would ride. 

  Všechno dobré jednou končí.   All good things come to an end. 

  Odvážnému štěstí přeje.   Fortune favours the brave. 

  Prohlásil, že je absolutně vinen.   He pleaded as guilty as sin 

  V lásce a válce je vše dovoleno.   All is fair in love and war. 

  Muselo to stát fůru peněz.   It must have cost an arm and a leg. 

  Kdo si hraje s ohněm, spálí se.   If you play with fire, you will get burned. 

  Soustřeď se na to podstatné.   Watch the doughnut and not the hole. 

  Není li to pokažené, nespravuj to,   If it ain´t broke, do not fix it. 

  Krása je individuální   Beauty is in the eye of the beholder. 

  Zdání klame.   Appearance can be deceptive. 

  Bez práce nejsou koláče.   No pain no gain. 

  Tráva je zelenější na opačné straně plotu.   The grass is greener on the other side of the 
fence. 

  Pláčeš na špatném hrobě.   You are barking up the wrong tree. 

  Nebudeš chodit kolem horké kaše   You won´t beat about the bush. 

  Pěkně popořadě.   Don´t put the cart before the horse. 

  Nesuď knihu podle obalu.   Don´t judge book by its cover. 

  Je v tom zádrhel.   There is a fly in the ointment. 

  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil.   Don´t cross the bridge until you come to it. 

  Kdo je zvědavý, bude brzy starý.   Curiosity killed the cat. 

  Lehce nabyl, lehce pozbyl.   Easy come, easy go. 
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  Není všechno zlato co se třpytí.   All that glitters is not gold. 

  Tichá voda břehy mele.   Still water runs deep. 

  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá   What goes around comes around. 

  Blažená nevědomost   Ignorance is bliss. 

  Pro stromy nevidí les.   Don´t miss the forest for the trees. 

  Nepřisvojuj si všechny zásluhy.   Don´t blow your own trumpet! 

  Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.   A bird in the hand is worth two in the bush. 

  Kdo se jednou spálí, nevěří.   Once bitten twice shy. 

  Aniž bych se chválil …   Without blowing my own trumpet … 

  Všechno chce svůj čas   Rome wasn´t built in a day. 

  Nevybočuj z řady.   When in Rome, do as the Romans do. 

  Pes, který štěká, nekouše.   Barking dog seldom bites. 

  Nedávej všechna vajíčka do jednoho 
košíku. 

  Don´t put all your eggs in one basket. 

  Sdílená bolest poloviční bolest.   Grief divided is made lighter. 
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a fly in the ointment There is a fly in the ointment. appearance 

Appearance can be deceptive. as guilty as sin He pleaded as guilty as sin 

at ease Easy come, easy go. bark 

Barking dog seldom bites. barking up the wrong tree 
You are barking up the wrong 

tree. 

basket 
Don´t put all your eggs in one 

basket. 
beat about the bush 

You won´t beat about the 
bush. 

beggar 
If wishes were horses, 
beggars would ride. 
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zjev Je v tom zádrhel. zádrhel, liška v kurníku 

Prohlásil, že je absolutně 
vinen. 

vinen jako hřích Zdání klame. 

štěkat Lehce nabyl, lehce pozbyl. v klidu 

Pláčeš na špatném hrobě. plakat na špatném hrobě Pes, který štěká, nekouše. 

chodit kolem horké kaše 
Nedávej všechna vajíčka do 

jednoho košíku. 
košík 

Kdyby byli v řiti ryby ožebračit 
Nebudeš chodit kolem horké 

kaše 

 
 
 
 
 
 
 
 



 240 

beholder 
Beauty is in the eye of the 

beholder. 
bitten 

Once bitten twice shy. bliss Ignorance is bliss. 

blow 
Don´t blow your own 

trumpet! 
blow sb´s trumpet 

Without blowing my own 
trumpet … 

broke If it ain´t broke, do not fix it. 

built Rome wasn´t built in a day. burned 

If you play with fire, you will 
get burned. 

bush 
A bird in the hand is worth 

two in the bush. 
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pokousaný Krása je individuální divák, pozorovatel 

Blažená nevědomost blaženost Kdo se jednou spálí, nevěří. 

chválit se 
Nepřisvojuj si všechny 

zásluhy. 
foukat, vanout 

Není li to pokažené, 
nespravuj to, 

švorc, rozbitý Aniž bych se chválil … 

spálený Všechno chce svůj čas postaven 

Lepší vrabec v hrsti než holub 
na střeše. 

keř 
Kdo si hraje s ohněm, spálí 

se. 
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cart 
Don´t put the cart before the 

horse. 
come think of it 

Come think of it, there is only 
one way to go. 

come to an end 
All good things come to an 

end. 

contempt Familiarity breeds contempt. cost an arm and a leg 

It must have cost an arm and 
a leg. 

cover 
Don´t judge book by its 

cover. 

cross 
Don´t cross the bridge until 

you come to it. 
curiosity 

Curiosity killed the cat. darkest 
It is always darkest before the 

dawn. 
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když se nad tím tak 
zamyslíme 

Pěkně popořadě. vozík 

Všechno dobré jednou končí. skončit 
Když tak nad tím přemýšlím, 

je jenom jedna cesta. 

stát hromadu peněz 
Příliš dlouho na jednom místě 

nesvědčí. 
opovržení, pohrdání 

Nesuď knihu podle obalu. obal Muselo to stát fůru peněz. 

zvědavost 
Neříkej hop, dokud jsi 

nepřeskočil. 
překročit 

Zase bude líp. nejtemněji 
Kdo je zvědavý, bude brzy 

starý. 
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deep Still water runs deep. do as they do 

When in Rome, do as the 
Romans do. 

doughnut 
Watch the doughnut and not 

the hole. 

expect 
Hope for the best, expect the 

worst. 
fair 

All is fair in love and war. fall 
Fall seven times, stand up 

eight. 

favour Fortune favours the brave. fence 

The grass is greener on the 
other side of the fence. 

forest 
Don´t miss the forest for the 

trees. 
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dělej jako oni Tichá voda břehy mele. hluboký 

Soustřeď se na to podstatné. kobliha Nevybočuj z řady. 

fér 
Doufej v to nejlepší a připrav 

se na to nejhorší. 
očekávat, předpokládat 

Po každé ráně se zvedni. padat 
V lásce a válce je vše 

dovoleno. 

plot Odvážnému štěstí přeje. favorizovat, upřednostňovat 

Pro stromy nevidí les. les 
Tráva je zelenější na opačné 

straně plotu. 
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gain No pain no gain. glass house 

Don´t throw stones inside a 
glass house. 

glitter All that glitters is not gold. 

go around 
What goes around comes 

around. 
grief 

Grief divided is made lighter. -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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skleník Bez práce nejsou koláče. zisk 

Není všechno zlato co se 
třpytí. 

třpytit se Neházej kameny ve skleníku. 

smutek 
Jak se do lesa volá, tak se z 

lesa ozývá 
jít kolem 

-  -  
Sdílená bolest poloviční 

bolest. 
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  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. ................................................................. 

  Muselo to stát fůru peněz. ................................................................. 

  Kdo si hraje s ohněm, spálí se. ................................................................. 

  Lehce nabyl, lehce pozbyl. ................................................................. 

  Pláčeš na špatném hrobě. ................................................................. 

  Zdání klame. ................................................................. 

  Všechno chce svůj čas ................................................................. 

  V lásce a válce je vše dovoleno. ................................................................. 

  Pes, který štěká, nekouše. ................................................................. 

  Kdo se jednou spálí, nevěří. ................................................................. 

  Po každé ráně se zvedni. ................................................................. 

  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom 
jedna cesta. 

................................................................. 

  Je v tom zádrhel. ................................................................. 

  Prohlásil, že je absolutně vinen. ................................................................. 

  Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí. ................................................................. 

  Odvážnému štěstí přeje. ................................................................. 

  Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. ................................................................. 

  Tráva je zelenější na opačné straně plotu. ................................................................. 

  Není li to pokažené, nespravuj to, ................................................................. 

  Nesuď knihu podle obalu. ................................................................. 

  Není všechno zlato co se třpytí. ................................................................. 

  Nevybočuj z řady. ................................................................. 

  Aniž bych se chválil … ................................................................. 

  Zase bude líp. ................................................................. 

  Soustřeď se na to podstatné. ................................................................. 

  Pro stromy nevidí les. ................................................................. 

  Nebudeš chodit kolem horké kaše ................................................................. 

  Bez práce nejsou koláče. ................................................................. 
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  Pěkně popořadě. ................................................................. 

  Krása je individuální ................................................................. 

  Doufej v to nejlepší a připrav se na to 
nejhorší. 

................................................................. 

  Nepřisvojuj si všechny zásluhy. ................................................................. 

  Kdyby byli v řiti ryby ................................................................. 

  Sdílená bolest poloviční bolest. ................................................................. 

  Kdo je zvědavý, bude brzy starý. ................................................................. 

  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá ................................................................. 

  Neházej kameny ve skleníku. ................................................................. 

  Blažená nevědomost ................................................................. 

  Tichá voda břehy mele. ................................................................. 

  Všechno dobré jednou končí. ................................................................. 

  Nedávej všechna vajíčka do jednoho 
košíku. 

................................................................. 
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  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil.   Don´t cross the bridge until you come to it. 

  Muselo to stát fůru peněz.   It must have cost an arm and a leg. 

  Kdo si hraje s ohněm, spálí se.   If you play with fire, you will get burned. 

  Lehce nabyl, lehce pozbyl.   Easy come, easy go. 

  Pláčeš na špatném hrobě.   You are barking up the wrong tree. 

  Zdání klame.   Appearance can be deceptive. 

  Všechno chce svůj čas   Rome wasn´t built in a day. 

  V lásce a válce je vše dovoleno.   All is fair in love and war. 

  Pes, který štěká, nekouše.   Barking dog seldom bites. 

  Kdo se jednou spálí, nevěří.   Once bitten twice shy. 

  Po každé ráně se zvedni.   Fall seven times, stand up eight. 

  Když tak nad tím přemýšlím, je jenom 
jedna cesta. 

  Come think of it, there is only one way to 
go. 

  Je v tom zádrhel.   There is a fly in the ointment. 

  Prohlásil, že je absolutně vinen.   He pleaded as guilty as sin 

  Příliš dlouho na jednom místě nesvědčí.   Familiarity breeds contempt. 

  Odvážnému štěstí přeje.   Fortune favours the brave. 

  Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.   A bird in the hand is worth two in the bush. 

  Tráva je zelenější na opačné straně plotu.   The grass is greener on the other side of the 
fence. 

  Není li to pokažené, nespravuj to,   If it ain´t broke, do not fix it. 

  Nesuď knihu podle obalu.   Don´t judge book by its cover. 

  Není všechno zlato co se třpytí.   All that glitters is not gold. 

  Nevybočuj z řady.   When in Rome, do as the Romans do. 

  Aniž bych se chválil …   Without blowing my own trumpet … 

  Zase bude líp.   It is always darkest before the dawn. 

  Soustřeď se na to podstatné.   Watch the doughnut and not the hole. 

  Pro stromy nevidí les.   Don´t miss the forest for the trees. 

  Nebudeš chodit kolem horké kaše   You won´t beat about the bush. 

  Bez práce nejsou koláče.   No pain no gain. 
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  Pěkně popořadě.   Don´t put the cart before the horse. 

  Krása je individuální   Beauty is in the eye of the beholder. 

  Doufej v to nejlepší a připrav se na to 
nejhorší. 

  Hope for the best, expect the worst. 

  Nepřisvojuj si všechny zásluhy.   Don´t blow your own trumpet! 

  Kdyby byli v řiti ryby   If wishes were horses, beggars would ride. 

  Sdílená bolest poloviční bolest.   Grief divided is made lighter. 

  Kdo je zvědavý, bude brzy starý.   Curiosity killed the cat. 

  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá   What goes around comes around. 

  Neházej kameny ve skleníku.   Don´t throw stones inside a glass house. 

  Blažená nevědomost   Ignorance is bliss. 

  Tichá voda břehy mele.   Still water runs deep. 

  Všechno dobré jednou končí.   All good things come to an end. 

  Nedávej všechna vajíčka do jednoho 
košíku. 

  Don´t put all your eggs in one basket. 
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  mean   prostředek 

  honesty   poctivost 

  chew   žvýkat 

  quarrel   hádat se 

  suffice   stačit 

  sight   pohled 

  rust   rez, rezivět 

  make a killing   udělat terno 

  news   novinky, zprávy 

  mighty   mohutný, mocný 

  manners   způsoby 

  it´s over   skončilo to 

  lining   lemování 

  to have sb. in sb´s corner   mít někoho na něčí straně 

  smoke   kouř 

  paved   dlážděný 

  hay   seno 

  shut   zavřít 

  reap   sklízet 

  stich   steh 

  inch   palec 

  tide   příliv 

  silence   mlčení, ticho 

  one-eyed   jednooký 

  spilt   rozlitý 

  half done   napůl hotovo 

  weather the storm   přežít bouři 

  mend   opravit 

  take a raincheck   odložit něco na pozdji 
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  steady   stabilní, plynulý 

  lightning   blesk 

  laughter   smích 

  throw   hodit 

  loaf   krajíc 

  trick    trik 

  straw   stéblo, sláma 

  will   vůle 

  practise   cvičení 

  mice   myši 

  link   článek 

  worm   červ 

  put off   odložit v čase 

  wise   moudrý 

  worth   mít hodnotu 
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  červ   worm 

  způsoby   manners 

  dlážděný   paved 

  lemování   lining 

  palec   inch 

  příliv   tide 

  prostředek   mean 

  skončilo to   it´s over 

  opravit   mend 

  zavřít   shut 

  hodit   throw 

  pohled   sight 

  napůl hotovo   half done 

  přežít bouři   weather the storm 
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  vůle   will 

  blesk   lightning 

  seno   hay 

  hádat se   quarrel 

  mohutný, mocný   mighty 

  odložit v čase   put off 

  stačit   suffice 

  sklízet   reap 

  kouř   smoke 

  rez, rezivět   rust 

  jednooký   one-eyed 

  myši   mice 

  stabilní, plynulý   steady 

  rozlitý   spilt 

  odložit něco na pozdji   take a raincheck 

  žvýkat   chew 

  steh   stich 

  poctivost   honesty 

  novinky, zprávy   news 

  mlčení, ticho   silence 

  mít někoho na něčí straně   to have sb. in sb´s corner 

  stéblo, sláma   straw 

  krajíc   loaf 

  článek   link 

  cvičení   practise 

  udělat terno   make a killing 

  smích   laughter 

  trik   trick  

  moudrý   wise 

  mít hodnotu   worth 
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  half done   napůl hotovo 

  A thing begun is half done.   S chutí do toho a půl je hotovo. 

  hay   seno 

  Make hay while the sun shines.   Kuj železo, dokud je žhavé. 

  honesty   poctivost 

  Honesty is the best policy.   S poctivostí nejdál dojdeš. 

  chew   žvýkat 

  Don´t bite off more than you can chew.   Neber si příliš velké sousto. 

  inch   palec 

  Give an inch, they´ll take a mile.   Dej jim prst a vezmou si ruku. 

  it´s over   skončilo to 

  It´s not over till it´s over.   Není všem dnům konec. 

  laughter   smích 

  Laughter is the best medicine.   Smích je nejlepší lékař. 

  lightning   blesk 

  Lightning never strikes twice in the same 
place. 

  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného 
místa. 

  lining   lemování 

  Every cloud has a silver lining.   Každý mrak má zlatý okraj. Na všem 
špatném je něco dobré. 

  link   článek 

  A chain is as strong as its weakest link.   Řetěz je tak ilný jako jeho nejslabší článek. 

  loaf   krajíc 

  Half a loaf is better than none.   Lepší něco než nic. 

  make a killing   udělat terno 

  By doing so you can make a killing.   Pokud to uděláš, můžeš udělat terno. 

  manners   způsoby 

  Manners make the man.   Způsoby dělají muže. 

  mean   prostředek 

  The end justifies the means.   Účel světí prostředky. 
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  mend   opravit 

  Never too late to mend.   Nikdy není pozdě na nápravu. 

  mice   myši 

  The cat´s away, the mice will play.   Kocour je pryč a myši mají pré. 

  mighty   mohutný, mocný 

  A word is mightier than a sword.   Slovo je mocnější než meč 

  news   novinky, zprávy 

  No news is good news.   Žádné zprávy dobré zprávy. 

  one-eyed   jednooký 

  Among the blind the one eyed is King   Mezi slepými jednooký králem. 

  paved   dlážděný 

  The road to hell is paved with good 
intentions. 

  Cesta do pekla je lemována dobrými 
úmysly. 

  practise   cvičení 

  Practice makes a master.   Cvičení dělá mistra. 

  put off   odložit v čase 

  Don´t put off until tomorrow what you can 
do today. 

  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

  quarrel   hádat se 

  It takes two to quarrel.   Na hádku je třeba dvou. 

  reap   sklízet 

  As you sow, so you shall reap.   Jak zaseješ, tak sklidíš. 

  rust   rez, rezivět 

  Better to wear out than to rust out.   Lepší se opotřebovat než zrezivět. 

  shut   zavřít 

  Where one door shuts, another opens.   Kde se jedny dveře zavřely, jiné se 
otevírají. 

  sight   pohled 

  Out of sight, ouf of mind.   Sejde z očí, sejde z mysli. 

  silence   mlčení, ticho 

  Silence is half consent.   Mlčení znamená (poloviční) souhlas. 

  smoke   kouř 
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  Where there is smoke, there´s fire.   Na každém šprochu pravdy trochu. 

  spilt   rozlitý 

  No use crying over spilt milk.   Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. 

  steady   stabilní, plynulý 

  Slows and steady wins the race.   Nepřepal to na začátku. 

  stich   steh 

  A stich in time saves nine.   Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

  straw   stéblo, sláma 

  A drowning man will clutch to the straw   Tonoucí se stébla chytá. 

  suffice   stačit 

  Suffice is to say, that …   Stačí říct, že… 

  take a raincheck   odložit něco na pozdji 

  Do you mind if I take a raincheck on it?   Bude ti vadit, když to udělám později? 

  throw   hodit 

  Don´t throw a baby with bathwater.   Nevylij vaničku i s dítětem. 

  tide   příliv 

  Time and tide wait for no man.   Čas na nikoho nečeká. 

  to have sb. in sb´s corner   mít někoho na něčí straně 

  He is lucky to have you in his corner.   Má štěstí, že jsi na jeho straně. 

  trick    trik 

  Don´t teach an old dog new tricks.   Starého psa novým kouskům nenaučíš. 

  weather the storm   přežít bouři 

  There are storms hard to weather.   Některá období je těžké zvládnout. 

  will   vůle 

  Where there´s will, there is a way.   Kde je vůle, tam jde všechno. 

  wise   moudrý 

  Easy to be wise after the event.   Po bitvě je každý generál. 

  worm   červ 

  Early bird catches the worm.   Ranní ptáče dál doskáče. 

  worth   mít hodnotu 

  A picture is worth a thousand words.   Obrázek vydá za tisíc slov. 
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  napůl hotovo   half done 

  S chutí do toho a půl je hotovo.   A thing begun is half done. 

  seno   hay 

  Kuj železo, dokud je žhavé.   Make hay while the sun shines. 

  poctivost   honesty 

  S poctivostí nejdál dojdeš.   Honesty is the best policy. 

  žvýkat   chew 

  Neber si příliš velké sousto.   Don´t bite off more than you can chew. 

  palec   inch 

  Dej jim prst a vezmou si ruku.   Give an inch, they´ll take a mile. 

  skončilo to   it´s over 

  Není všem dnům konec.   It´s not over till it´s over. 

  smích   laughter 

  Smích je nejlepší lékař.   Laughter is the best medicine. 

  blesk   lightning 

  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného 
místa. 

  Lightning never strikes twice in the same 
place. 

  lemování   lining 

  Každý mrak má zlatý okraj. Na všem 
špatném je něco dobré. 

  Every cloud has a silver lining. 

  článek   link 

  Řetěz je tak ilný jako jeho nejslabší článek.   A chain is as strong as its weakest link. 

  krajíc   loaf 

  Lepší něco než nic.   Half a loaf is better than none. 

  udělat terno   make a killing 

  Pokud to uděláš, můžeš udělat terno.   By doing so you can make a killing. 

  způsoby   manners 

  Způsoby dělají muže.   Manners make the man. 

  prostředek   mean 
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  Účel světí prostředky.   The end justifies the means. 

  opravit   mend 

  Nikdy není pozdě na nápravu.   Never too late to mend. 

  myši   mice 

  Kocour je pryč a myši mají pré.   The cat´s away, the mice will play. 

  mohutný, mocný   mighty 

  Slovo je mocnější než meč   A word is mightier than a sword. 

  novinky, zprávy   news 

  Žádné zprávy dobré zprávy.   No news is good news. 

  jednooký   one-eyed 

  Mezi slepými jednooký králem.   Among the blind the one eyed is King 

  dlážděný   paved 

  Cesta do pekla je lemována dobrými 
úmysly. 

  The road to hell is paved with good 
intentions. 

  cvičení   practise 

  Cvičení dělá mistra.   Practice makes a master. 

  odložit v čase   put off 

  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.   Don´t put off until tomorrow what you can 
do today. 

  hádat se   quarrel 

  Na hádku je třeba dvou.   It takes two to quarrel. 

  sklízet   reap 

  Jak zaseješ, tak sklidíš.   As you sow, so you shall reap. 

  rez, rezivět   rust 

  Lepší se opotřebovat než zrezivět.   Better to wear out than to rust out. 

  zavřít   shut 

  Kde se jedny dveře zavřely, jiné se 
otevírají. 

  Where one door shuts, another opens. 

  pohled   sight 

  Sejde z očí, sejde z mysli.   Out of sight, ouf of mind. 

  mlčení, ticho   silence 

  Mlčení znamená (poloviční) souhlas.   Silence is half consent. 



 260 

  kouř   smoke 

  Na každém šprochu pravdy trochu.   Where there is smoke, there´s fire. 

  rozlitý   spilt 

  Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem.   No use crying over spilt milk. 

  stabilní, plynulý   steady 

  Nepřepal to na začátku.   Slows and steady wins the race. 

  steh   stich 

  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.   A stich in time saves nine. 

  stéblo, sláma   straw 

  Tonoucí se stébla chytá.   A drowning man will clutch to the straw 

  stačit   suffice 

  Stačí říct, že…   Suffice is to say, that … 

  odložit něco na pozdji   take a raincheck 

  Bude ti vadit, když to udělám později?   Do you mind if I take a raincheck on it? 

  hodit   throw 

  Nevylij vaničku i s dítětem.   Don´t throw a baby with bathwater. 

  příliv   tide 

  Čas na nikoho nečeká.   Time and tide wait for no man. 

  mít někoho na něčí straně   to have sb. in sb´s corner 

  Má štěstí, že jsi na jeho straně.   He is lucky to have you in his corner. 

  trik   trick  

  Starého psa novým kouskům nenaučíš.   Don´t teach an old dog new tricks. 

  přežít bouři   weather the storm 

  Některá období je těžké zvládnout.   There are storms hard to weather. 

  vůle   will 

  Kde je vůle, tam jde všechno.   Where there´s will, there is a way. 

  moudrý   wise 

  Po bitvě je každý generál.   Easy to be wise after the event. 

  červ   worm 

  Ranní ptáče dál doskáče.   Early bird catches the worm. 

  mít hodnotu   worth 
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  Obrázek vydá za tisíc slov.   A picture is worth a thousand words. 
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  The end justifies the means.   Účel světí prostředky. 

  Don´t bite off more than you can chew.   Neber si příliš velké sousto. 

  Every cloud has a silver lining.   Každý mrak má zlatý okraj. Na všem 
špatném je něco dobré. 

  Where one door shuts, another opens.   Kde se jedny dveře zavřely, jiné se 
otevírají. 

  Time and tide wait for no man.   Čas na nikoho nečeká. 

  Honesty is the best policy.   S poctivostí nejdál dojdeš. 

  As you sow, so you shall reap.   Jak zaseješ, tak sklidíš. 

  Laughter is the best medicine.   Smích je nejlepší lékař. 

  Lightning never strikes twice in the same 
place. 

  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného 
místa. 

  The road to hell is paved with good 
intentions. 

  Cesta do pekla je lemována dobrými 
úmysly. 

  Practice makes a master.   Cvičení dělá mistra. 

  Early bird catches the worm.   Ranní ptáče dál doskáče. 

  Make hay while the sun shines.   Kuj železo, dokud je žhavé. 

  Easy to be wise after the event.   Po bitvě je každý generál. 

  Do you mind if I take a raincheck on it?   Bude ti vadit, když to udělám později? 

  No news is good news.   Žádné zprávy dobré zprávy. 

  Out of sight, ouf of mind.   Sejde z očí, sejde z mysli. 

  Silence is half consent.   Mlčení znamená (poloviční) souhlas. 

  He is lucky to have you in his corner.   Má štěstí, že jsi na jeho straně. 

  Give an inch, they´ll take a mile.   Dej jim prst a vezmou si ruku. 

  Don´t teach an old dog new tricks.   Starého psa novým kouskům nenaučíš. 

  Half a loaf is better than none.   Lepší něco než nic. 

  Don´t throw a baby with bathwater.   Nevylij vaničku i s dítětem. 

  By doing so you can make a killing.   Pokud to uděláš, můžeš udělat terno. 

  A stich in time saves nine.   Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 
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  Better to wear out than to rust out.   Lepší se opotřebovat než zrezivět. 

  Don´t put off until tomorrow what you can 
do today. 

  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

  Among the blind the one eyed is King   Mezi slepými jednooký králem. 

  A drowning man will clutch to the straw   Tonoucí se stébla chytá. 

  There are storms hard to weather.   Některá období je těžké zvládnout. 

  A thing begun is half done.   S chutí do toho a půl je hotovo. 

  Where there´s will, there is a way.   Kde je vůle, tam jde všechno. 

  A word is mightier than a sword.   Slovo je mocnější než meč 

  Manners make the man.   Způsoby dělají muže. 

  Where there is smoke, there´s fire.   Na každém šprochu pravdy trochu. 

  It takes two to quarrel.   Na hádku je třeba dvou. 

  It´s not over till it´s over.   Není všem dnům konec. 

  Never too late to mend.   Nikdy není pozdě na nápravu. 

  A chain is as strong as its weakest link.   Řetěz je tak ilný jako jeho nejslabší článek. 

  Slows and steady wins the race.   Nepřepal to na začátku. 

  The cat´s away, the mice will play.   Kocour je pryč a myši mají pré. 

  Suffice is to say, that …   Stačí říct, že… 

  No use crying over spilt milk.   Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. 

  A picture is worth a thousand words.   Obrázek vydá za tisíc slov. 
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  Způsoby dělají muže.   Manners make the man. 

  Lepší něco než nic.   Half a loaf is better than none. 

  Účel světí prostředky.   The end justifies the means. 

  S chutí do toho a půl je hotovo.   A thing begun is half done. 

  Ranní ptáče dál doskáče.   Early bird catches the worm. 

  Kuj železo, dokud je žhavé.   Make hay while the sun shines. 

  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.   A stich in time saves nine. 

  Jak zaseješ, tak sklidíš.   As you sow, so you shall reap. 

  Kocour je pryč a myši mají pré.   The cat´s away, the mice will play. 
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  Řetěz je tak ilný jako jeho nejslabší článek.   A chain is as strong as its weakest link. 

  Mezi slepými jednooký králem.   Among the blind the one eyed is King 

  Každý mrak má zlatý okraj. Na všem 
špatném je něco dobré. 

  Every cloud has a silver lining. 

  Slovo je mocnější než meč   A word is mightier than a sword. 

  Lepší se opotřebovat než zrezivět.   Better to wear out than to rust out. 

  Čas na nikoho nečeká.   Time and tide wait for no man. 

  Na hádku je třeba dvou.   It takes two to quarrel. 

  Po bitvě je každý generál.   Easy to be wise after the event. 

  S poctivostí nejdál dojdeš.   Honesty is the best policy. 

  Sejde z očí, sejde z mysli.   Out of sight, ouf of mind. 

  Nevylij vaničku i s dítětem.   Don´t throw a baby with bathwater. 

  Smích je nejlepší lékař.   Laughter is the best medicine. 

  Má štěstí, že jsi na jeho straně.   He is lucky to have you in his corner. 

  Není všem dnům konec.   It´s not over till it´s over. 

  Starého psa novým kouskům nenaučíš.   Don´t teach an old dog new tricks. 

  Neber si příliš velké sousto.   Don´t bite off more than you can chew. 

  Na každém šprochu pravdy trochu.   Where there is smoke, there´s fire. 

  Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem.   No use crying over spilt milk. 

  Žádné zprávy dobré zprávy.   No news is good news. 

  Některá období je těžké zvládnout.   There are storms hard to weather. 

  Tonoucí se stébla chytá.   A drowning man will clutch to the straw 

  Cesta do pekla je lemována dobrými 
úmysly. 

  The road to hell is paved with good 
intentions. 

  Pokud to uděláš, můžeš udělat terno.   By doing so you can make a killing. 

  Mlčení znamená (poloviční) souhlas.   Silence is half consent. 

  Cvičení dělá mistra.   Practice makes a master. 

  Nepřepal to na začátku.   Slows and steady wins the race. 

  Stačí říct, že…   Suffice is to say, that … 

  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného 
místa. 

  Lightning never strikes twice in the same 
place. 

  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.   Don´t put off until tomorrow what you can 
do today. 
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  Kde je vůle, tam jde všechno.   Where there´s will, there is a way. 

  Nikdy není pozdě na nápravu.   Never too late to mend. 

  Kde se jedny dveře zavřely, jiné se 
otevírají. 

  Where one door shuts, another opens. 

  Bude ti vadit, když to udělám později?   Do you mind if I take a raincheck on it? 

  Dej jim prst a vezmou si ruku.   Give an inch, they´ll take a mile. 

  Obrázek vydá za tisíc slov.   A picture is worth a thousand words. 
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half done A thing begun is half done. hay 

Make hay while the sun 
shines. 

honesty Honesty is the best policy. 

chew 
Don´t bite off more than you 

can chew. 
inch 

Give an inch, they´ll take a 
mile. 

it´s over It´s not over till it´s over. 

laughter Laughter is the best medicine. lightning 

Lightning never strikes twice 
in the same place. 

lining 
Every cloud has a silver 

lining. 
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seno 
S chutí do toho a půl je 

hotovo. 
napůl hotovo 

S poctivostí nejdál dojdeš. poctivost Kuj železo, dokud je žhavé. 

palec Neber si příliš velké sousto. žvýkat 

Není všem dnům konec. skončilo to 
Dej jim prst a vezmou si 

ruku. 

blesk Smích je nejlepší lékař. smích 

Každý mrak má zlatý okraj. 
Na všem špatném je něco 

dobré. 
lemování 

Blesk nikdy neudeří dvakrát 
do stejného místa. 
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link 
A chain is as strong as its 

weakest link. 
loaf 

Half a loaf is better than 
none. 

make a killing 
By doing so you can make a 

killing. 

manners Manners make the man. mean 

The end justifies the means. mend Never too late to mend. 

mice 
The cat´s away, the mice will 

play. 
mighty 

A word is mightier than a 
sword. 

news No news is good news. 
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krajíc 
Řetěz je tak ilný jako jeho 

nejslabší článek. 
článek 

Pokud to uděláš, můžeš 
udělat terno. 

udělat terno Lepší něco než nic. 

prostředek Způsoby dělají muže. způsoby 

Nikdy není pozdě na nápravu. opravit Účel světí prostředky. 

mohutný, mocný 
Kocour je pryč a myši mají 

pré. 
myši 

Žádné zprávy dobré zprávy. novinky, zprávy Slovo je mocnější než meč 
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one-eyed 
Among the blind the one eyed 

is King 
paved 

The road to hell is paved with 
good intentions. 

practise Practice makes a master. 

put off 
Don´t put off until tomorrow 

what you can do today. 
quarrel 

It takes two to quarrel. reap 
As you sow, so you shall 

reap. 

rust 
Better to wear out than to rust 

out. 
shut 

Where one door shuts, 
another opens. 

sight Out of sight, ouf of mind. 
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dlážděný 
Mezi slepými jednooký 

králem. 
jednooký 

Cvičení dělá mistra. cvičení 
Cesta do pekla je lemována 

dobrými úmysly. 

hádat se 
Co můžeš udělat dnes, 
neodkládej na zítřek. 

odložit v čase 

Jak zaseješ, tak sklidíš. sklízet Na hádku je třeba dvou. 

zavřít 
Lepší se opotřebovat než 

zrezivět. 
rez, rezivět 

Sejde z očí, sejde z mysli. pohled 
Kde se jedny dveře zavřely, 

jiné se otevírají. 
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silence Silence is half consent. smoke 

Where there is smoke, there´s 
fire. 

spilt No use crying over spilt milk. 

steady 
Slows and steady wins the 

race. 
stich 

A stich in time saves nine. straw 
A drowning man will clutch 

to the straw 

suffice Suffice is to say, that … take a raincheck 

Do you mind if I take a 
raincheck on it? 

throw 
Don´t throw a baby with 

bathwater. 
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kouř 
Mlčení znamená (poloviční) 

souhlas. 
mlčení, ticho 

Nemá smysl plakat nad 
rozlitým mlékem. 

rozlitý 
Na každém šprochu pravdy 

trochu. 

steh Nepřepal to na začátku. stabilní, plynulý 

Tonoucí se stébla chytá. stéblo, sláma 
Co můžeš udělat dnes, 
neodkládej na zítřek. 

odložit něco na pozdji Stačí říct, že… stačit 

Nevylij vaničku i s dítětem. hodit 
Bude ti vadit, když to udělám 

později? 
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tide 
Time and tide wait for no 

man. 
to have sb. in sb´s corner 

He is lucky to have you in his 
corner. 

trick  
Don´t teach an old dog new 

tricks. 

weather the storm 
There are storms hard to 

weather. 
will 

Where there´s will, there is a 
way. 

wise 
Easy to be wise after the 

event. 

worm Early bird catches the worm. worth 

A picture is worth a thousand 
words. 

-  -  
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mít někoho na něčí straně Čas na nikoho nečeká. příliv 

Starého psa novým kouskům 
nenaučíš. 

trik 
Má štěstí, že jsi na jeho 

straně. 

vůle 
Některá období je těžké 

zvládnout. 
přežít bouři 

Po bitvě je každý generál. moudrý Kde je vůle, tam jde všechno. 

mít hodnotu Ranní ptáče dál doskáče. červ 

-  -  Obrázek vydá za tisíc slov. 
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  S chutí do toho a půl je hotovo. ................................................................. 

  Nevylij vaničku i s dítětem. ................................................................. 

  Smích je nejlepší lékař. ................................................................. 

  Slovo je mocnější než meč ................................................................. 

  Pokud to uděláš, můžeš udělat terno. ................................................................. 

  Lepší se opotřebovat než zrezivět. ................................................................. 

  Mlčení znamená (poloviční) souhlas. ................................................................. 

  S poctivostí nejdál dojdeš. ................................................................. 

  Po bitvě je každý generál. ................................................................. 

  Každý mrak má zlatý okraj. Na všem 
špatném je něco dobré. 

................................................................. 

  Stačí říct, že… ................................................................. 

  Sejde z očí, sejde z mysli. ................................................................. 

  Lepší něco než nic. ................................................................. 

  Dej jim prst a vezmou si ruku. ................................................................. 

  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného 
místa. 

................................................................. 

  Kocour je pryč a myši mají pré. ................................................................. 

  Bude ti vadit, když to udělám později? ................................................................. 

  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. ................................................................. 

  Na každém šprochu pravdy trochu. ................................................................. 

  Některá období je těžké zvládnout. ................................................................. 

  Čas na nikoho nečeká. ................................................................. 

  Účel světí prostředky. ................................................................. 

  Řetěz je tak ilný jako jeho nejslabší článek. ................................................................. 

  Cesta do pekla je lemována dobrými 
úmysly. 

................................................................. 

  Kde je vůle, tam jde všechno. ................................................................. 

  Na hádku je třeba dvou. ................................................................. 

  Cvičení dělá mistra. ................................................................. 
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  Ranní ptáče dál doskáče. ................................................................. 

  Obrázek vydá za tisíc slov. ................................................................. 

  Není všem dnům konec. ................................................................. 

  Starého psa novým kouskům nenaučíš. ................................................................. 

  Kuj železo, dokud je žhavé. ................................................................. 

  Jak zaseješ, tak sklidíš. ................................................................. 

  Má štěstí, že jsi na jeho straně. ................................................................. 

  Žádné zprávy dobré zprávy. ................................................................. 

  Způsoby dělají muže. ................................................................. 

  Tonoucí se stébla chytá. ................................................................. 

  Mezi slepými jednooký králem. ................................................................. 

  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. ................................................................. 

  Kde se jedny dveře zavřely, jiné se 
otevírají. 

................................................................. 

  Neber si příliš velké sousto. ................................................................. 

  Nepřepal to na začátku. ................................................................. 

  Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. ................................................................. 

  Nikdy není pozdě na nápravu. ................................................................. 
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  S chutí do toho a půl je hotovo.   A thing begun is half done. 

  Nevylij vaničku i s dítětem.   Don´t throw a baby with bathwater. 

  Smích je nejlepší lékař.   Laughter is the best medicine. 

  Slovo je mocnější než meč   A word is mightier than a sword. 

  Pokud to uděláš, můžeš udělat terno.   By doing so you can make a killing. 

  Lepší se opotřebovat než zrezivět.   Better to wear out than to rust out. 

  Mlčení znamená (poloviční) souhlas.   Silence is half consent. 

  S poctivostí nejdál dojdeš.   Honesty is the best policy. 

  Po bitvě je každý generál.   Easy to be wise after the event. 

  Každý mrak má zlatý okraj. Na všem 
špatném je něco dobré. 

  Every cloud has a silver lining. 

  Stačí říct, že…   Suffice is to say, that … 

  Sejde z očí, sejde z mysli.   Out of sight, ouf of mind. 

  Lepší něco než nic.   Half a loaf is better than none. 

  Dej jim prst a vezmou si ruku.   Give an inch, they´ll take a mile. 

  Blesk nikdy neudeří dvakrát do stejného 
místa. 

  Lightning never strikes twice in the same 
place. 

  Kocour je pryč a myši mají pré.   The cat´s away, the mice will play. 

  Bude ti vadit, když to udělám později?   Do you mind if I take a raincheck on it? 

  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.   A stich in time saves nine. 

  Na každém šprochu pravdy trochu.   Where there is smoke, there´s fire. 

  Některá období je těžké zvládnout.   There are storms hard to weather. 

  Čas na nikoho nečeká.   Time and tide wait for no man. 

  Účel světí prostředky.   The end justifies the means. 

  Řetěz je tak ilný jako jeho nejslabší článek.   A chain is as strong as its weakest link. 

  Cesta do pekla je lemována dobrými 
úmysly. 

  The road to hell is paved with good 
intentions. 

  Kde je vůle, tam jde všechno.   Where there´s will, there is a way. 

  Na hádku je třeba dvou.   It takes two to quarrel. 

  Cvičení dělá mistra.   Practice makes a master. 
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  Ranní ptáče dál doskáče.   Early bird catches the worm. 

  Obrázek vydá za tisíc slov.   A picture is worth a thousand words. 

  Není všem dnům konec.   It´s not over till it´s over. 

  Starého psa novým kouskům nenaučíš.   Don´t teach an old dog new tricks. 

  Kuj železo, dokud je žhavé.   Make hay while the sun shines. 

  Jak zaseješ, tak sklidíš.   As you sow, so you shall reap. 

  Má štěstí, že jsi na jeho straně.   He is lucky to have you in his corner. 

  Žádné zprávy dobré zprávy.   No news is good news. 

  Způsoby dělají muže.   Manners make the man. 

  Tonoucí se stébla chytá.   A drowning man will clutch to the straw 

  Mezi slepými jednooký králem.   Among the blind the one eyed is King 

  Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.   Don´t put off until tomorrow what you can 
do today. 

  Kde se jedny dveře zavřely, jiné se 
otevírají. 

  Where one door shuts, another opens. 

  Neber si příliš velké sousto.   Don´t bite off more than you can chew. 

  Nepřepal to na začátku.   Slows and steady wins the race. 

  Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem.   No use crying over spilt milk. 

  Nikdy není pozdě na nápravu.   Never too late to mend. 
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  bellwether   předzvěst, indikátor 

  cog   ozubené kolečko 

  boon   přínos, výhoda 

  court nod   krátké kývnutí 

  barb   jízlivá poznámka 

  crate   bedna, přepravka 

  cobble   dlažební kostka 

  bedspread   prostěradlo 

  assertion   ujištění 

  catch   háček, zádrhel 

  canter   cválat 

  cod   treska 

  clairvoyant    jasnovidec 

  blurb   propagační text 

  booze   chlast 

  bliss   dokonalé stěstí 

  banter   pokec 

  balaclava   kukla 

  bounty   odměna (za dopadení zločince) 

  cash cushion   peněžní polštář 

  clout   vliv, rána 

  crest   hřeben, vrchol, erb 

  clincher   pádný důkaz 

  copse   mlází, houština 

  belfry   zvonice na kostele 

  bob   šilink 

  clue   ponětí, tušení 

  alacrity   dychtivost, horlivost 

  backing   prostředí, pozadí 
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  acronym   zkratka 

  bygones   to co se stalo 

  acorn   žalud 

  cad    hulvát 

  creed   přesvědčení 

  acolyte   pomocník, nohsled 

  burr   skotský přízvuk 

  column   sloup 

  bead   korálek, krůpěj 

  beaker   pohár 

  brow   vrcholek 

  bolt   zástrčka, západka 

  acquittal   zproštění 

  effigy   figurína, náhrobní plastika 

  boar   kanec 

  brim   okraj 

  crick   strnutí šíje, křeč 
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  dlažební kostka   cobble 

  jasnovidec   clairvoyant  

  to co se stalo   bygones 

  šilink   bob 

  jízlivá poznámka   barb 

  vrcholek   brow 

  zproštění   acquittal 

  prostředí, pozadí   backing 

  prostěradlo   bedspread 

  propagační text   blurb 

  přesvědčení   creed 

  zástrčka, západka   bolt 
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  dychtivost, horlivost   alacrity 

  přínos, výhoda   boon 

  kukla   balaclava 

  dokonalé stěstí   bliss 

  zvonice na kostele   belfry 

  krátké kývnutí   court nod 

  pohár   beaker 

  pádný důkaz   clincher 

  peněžní polštář   cash cushion 

  zkratka   acronym 

  žalud   acorn 

  figurína, náhrobní plastika   effigy 

  kanec   boar 

  sloup   column 

  předzvěst, indikátor   bellwether 

  okraj   brim 

  pokec   banter 

  skotský přízvuk   burr 

  vliv, rána   clout 

  mlází, houština   copse 

  háček, zádrhel   catch 

  hulvát   cad  

  chlast   booze 

  bedna, přepravka   crate 

  pomocník, nohsled   acolyte 

  treska   cod 

  hřeben, vrchol, erb   crest 

  ponětí, tušení   clue 

  cválat   canter 

  ujištění   assertion 

  korálek, krůpěj   bead 
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  odměna (za dopadení zločince)   bounty 

  ozubené kolečko   cog 

  strnutí šíje, křeč   crick 

057_Lekce 10_podstatna_jmena_01_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  effigy   figurína, náhrobní plastika 

  There was an effigy on his grave.   Na jeho hrobě byla plastika. 

  acolyte   pomocník, nohsled 

  His acolytes must be taken care of.   O jeho pomocníky je třeba se postarat. 

  acquittal   zproštění 

  The case ended in acquittal.   Případ skončil zproštěním viny 

  acronym   zkratka 

  Is there an acronym for it?   Je pro to nějaká zkratka? 

  alacrity   dychtivost, horlivost 

  His alacrity was annoying.   Jeho dychtivost byla obtěžující. 

  assertion   ujištění 

  The assertion was repeated several times.   Ujištění bylo několikrát zopakováno. 

  backing   prostředí, pozadí 

  The technology lacks regulatory backing.   Technologie postrádá regulační rámec. 

  balaclava   kukla 

  She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. 

  banter   pokec 

  I was supposed to banter with them.   Měl jsem si s nimi pokecat. 

  barb   jízlivá poznámka 

  He tried to deflect the barb.   Snažil se ignorovat tu narážku. 

  bead   korálek, krůpěj 

  Beads of sweat began to appear on his 
forehead. 

  Na čele se mu objevily kapičky potu. 

  beaker   pohár 

  I pointed to the beaker the size of fire 
bucket. 

  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního 
vědra. 
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  bedspread   prostěradlo 

  This one was large enough to be a 
bedspread for two whales. 

  Ta byla tak velká, že mohla být klidně 
prostěradlo pro dvě veleryby. 

  belfry   zvonice na kostele 

  There was a belfry in the middle of the 
village. 

  Uprostřed vesnice byla zvonice. 

  bellwether   předzvěst, indikátor 

  It is always a bellwether of what is to come.   Je to vždy předzvěst toho, co přijde. 

  bliss   dokonalé stěstí 

  If it turns out to be a bliss, she ´ll never 
forgive you. 

  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí. 

  blurb   propagační text 

  Who wrote the blurb for the inside flap?   Kdo napsal propagační text na vnitřní 
obálku? 

  boar   kanec 

  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

  bob   šilink 

  He still had a few bob in the bank.   Stále ještě měl pár šilasů v bance. 

  bolt   zástrčka, západka 

  He checked every door was bolted.   Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené 
na západku. 

  boon   přínos, výhoda 

  The boon could not be granted.   Nedalo se zaručit, že to bude výhodné. 

  booze   chlast 

  Will there be booze?   Bude tam co pít? 

  bounty   odměna (za dopadení zločince) 

  Despite a handsome bounty placed on his 
head, he never got caught. 

  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho 
hlavu nebyl nikdy chycen. 

  brim   okraj 

  He filled the mug to the brim.   Naplnil hrnek po okraj. 

  brow   vrcholek 

  They were fifty yards from the brow of the 
hill. 

  Byli padesát yardů od vrcholu kopce. 
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  burr   skotský přízvuk 

  He said it with a slight Edinbourgh burr.   Řekl to s lehkým edinburghským 
přízvukem. 

  bygones   to co se stalo 

  I think this is an opportunity to let the 
bygones be bygones. 

  Myslím že tohle je příležitost udělat tlustou 
čáru za minulostí. 

  cad    hulvát 

  What a cad!   To je ale hulvát! 

  canter   cválat 

  England won in a canter   Anglie vyhrála o sáh. 

  cash cushion   peněžní polštář 

  No cash cushion available, sorry.   Není žádný peněžní polštář, lituji. 

  catch   háček, zádrhel 

  Mind you, there is a catch!   Ale pozor, je v tom háček. 

  clairvoyant    jasnovidec 

  If that were so, you would not be an expert, 
but a clairvoyant. 

  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, 
ale jasnovidec. 

  clincher   pádný důkaz 

  His opinion was a clincher.   Jeho názor byl pádným důkazem. 

  clout   vliv, rána 

  He was unlikely to carry much clout back.   Bylo nepravděpodobné, že se bude nějak 
bránit. 

  clue   ponětí, tušení 

  I´ve got no clue what I should do.   Nemám ponětí, co bych měl dělat. 

  cobble   dlažební kostka 

  Around the building was a cobbled square.   Kolem budovy bylo dlážděné náměstí. 

  cod   treska 

  He loved dinig cod.   Rád obědval tresku. 

  cog   ozubené kolečko 

  It was just a tiny cog in a well oiled 
machine. 

  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře 
namazaném stroji. 

  column   sloup 

  He writes advice columns.   Píše sloupky s radami. 
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  copse   mlází, houština 

  It was hidden behind a copse of trees.   Bylo to schováno za skupinkou stromů. 

  court nod   krátké kývnutí 

  He gave him a curt nod.   Krátce pokývl. 

  crate   bedna, přepravka 

  If you return on time, there will be a crate 
of beer waiting for you. 

  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat 
bedna piv. 

  creed   přesvědčení 

  She considered the saying to be a creed, not 
a cliché 

  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne 
pouze klišé. 

  crest   hřeben, vrchol, erb 

  It is on the crest of the mountain, see?   Je to na hřebenu hory - vidíš? 

  crick   strnutí šíje, křeč 

  The looking up gave me a crick.   Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje. 

 

058_Lekce 10_podstatna_jmena_01_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte 

  figurína, náhrobní plastika   effigy 

  Na jeho hrobě byla plastika.   There was an effigy on his grave. 

  pomocník, nohsled   acolyte 

  O jeho pomocníky je třeba se postarat.   His acolytes must be taken care of. 

  zproštění   acquittal 

  Případ skončil zproštěním viny   The case ended in acquittal. 

  zkratka   acronym 

  Je pro to nějaká zkratka?   Is there an acronym for it? 

  dychtivost, horlivost   alacrity 

  Jeho dychtivost byla obtěžující.   His alacrity was annoying. 

  ujištění   assertion 

  Ujištění bylo několikrát zopakováno.   The assertion was repeated several times. 

  prostředí, pozadí   backing 

  Technologie postrádá regulační rámec.   The technology lacks regulatory backing. 

  kukla   balaclava 
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  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky.   She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

  pokec   banter 

  Měl jsem si s nimi pokecat.   I was supposed to banter with them. 

  jízlivá poznámka   barb 

  Snažil se ignorovat tu narážku.   He tried to deflect the barb. 

  korálek, krůpěj   bead 

  Na čele se mu objevily kapičky potu.   Beads of sweat began to appear on his 
forehead. 

  pohár   beaker 

  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního 
vědra. 

  I pointed to the beaker the size of fire 
bucket. 

  prostěradlo   bedspread 

  Ta byla tak velká, že mohla být klidně 
prostěradlo pro dvě veleryby. 

  This one was large enough to be a 
bedspread for two whales. 

  zvonice na kostele   belfry 

  Uprostřed vesnice byla zvonice.   There was a belfry in the middle of the 
village. 

  předzvěst, indikátor   bellwether 

  Je to vždy předzvěst toho, co přijde.   It is always a bellwether of what is to come. 

  dokonalé stěstí   bliss 

  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí.   If it turns out to be a bliss, she ´ll never 
forgive you. 

  propagační text   blurb 

  Kdo napsal propagační text na vnitřní 
obálku? 

  Who wrote the blurb for the inside flap? 

  kanec   boar 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

  šilink   bob 

  Stále ještě měl pár šilasů v bance.   He still had a few bob in the bank. 

  zástrčka, západka   bolt 

  Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené 
na západku. 

  He checked every door was bolted. 
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  přínos, výhoda   boon 

  Nedalo se zaručit, že to bude výhodné.   The boon could not be granted. 

  chlast   booze 

  Bude tam co pít?   Will there be booze? 

  odměna (za dopadení zločince)   bounty 

  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho 
hlavu nebyl nikdy chycen. 

  Despite a handsome bounty placed on his 
head, he never got caught. 

  okraj   brim 

  Naplnil hrnek po okraj.   He filled the mug to the brim. 

  vrcholek   brow 

  Byli padesát yardů od vrcholu kopce.   They were fifty yards from the brow of the 
hill. 

  skotský přízvuk   burr 

  Řekl to s lehkým edinburghským 
přízvukem. 

  He said it with a slight Edinbourgh burr. 

  to co se stalo   bygones 

  Myslím že tohle je příležitost udělat tlustou 
čáru za minulostí. 

  I think this is an opportunity to let the 
bygones be bygones. 

  hulvát   cad  

  To je ale hulvát!   What a cad! 

  cválat   canter 

  Anglie vyhrála o sáh.   England won in a canter 

  peněžní polštář   cash cushion 

  Není žádný peněžní polštář, lituji.   No cash cushion available, sorry. 

  háček, zádrhel   catch 

  Ale pozor, je v tom háček.   Mind you, there is a catch! 

  jasnovidec   clairvoyant  

  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, 
ale jasnovidec. 

  If that were so, you would not be an expert, 
but a clairvoyant. 

  pádný důkaz   clincher 

  Jeho názor byl pádným důkazem.   His opinion was a clincher. 

  vliv, rána   clout 

  Bylo nepravděpodobné, že se bude nějak   He was unlikely to carry much clout back. 
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bránit. 

  ponětí, tušení   clue 

  Nemám ponětí, co bych měl dělat.   I´ve got no clue what I should do. 

  dlažební kostka   cobble 

  Kolem budovy bylo dlážděné náměstí.   Around the building was a cobbled square. 

  treska   cod 

  Rád obědval tresku.   He loved dinig cod. 

  ozubené kolečko   cog 

  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře 
namazaném stroji. 

  It was just a tiny cog in a well oiled 
machine. 

  sloup   column 

  Píše sloupky s radami.   He writes advice columns. 

  mlází, houština   copse 

  Bylo to schováno za skupinkou stromů.   It was hidden behind a copse of trees. 

  krátké kývnutí   court nod 

  Krátce pokývl.   He gave him a curt nod. 

  bedna, přepravka   crate 

  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat 
bedna piv. 

  If you return on time, there will be a crate 
of beer waiting for you. 

  přesvědčení   creed 

  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne 
pouze klišé. 

  She considered the saying to be a creed, not 
a cliché 

  hřeben, vrchol, erb   crest 

  Je to na hřebenu hory - vidíš?   It is on the crest of the mountain, see? 

  strnutí šíje, křeč   crick 

  Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje.   The looking up gave me a crick. 

 



 289 

 

059_Lekce 10_podstatna_jmena_01_procvičovací věty_poslouchejte 

  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

  He tried to deflect the barb.   Snažil se ignorovat tu narážku. 

  Around the building was a cobbled square.   Kolem budovy bylo dlážděné náměstí. 

  He checked every door was bolted.   Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené 
na západku. 

  His opinion was a clincher.   Jeho názor byl pádným důkazem. 

  No cash cushion available, sorry.   Není žádný peněžní polštář, lituji. 

  The assertion was repeated several times.   Ujištění bylo několikrát zopakováno. 

  Despite a handsome bounty placed on his 
head, he never got caught. 

  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho 
hlavu nebyl nikdy chycen. 

  The boon could not be granted.   Nedalo se zaručit, že to bude výhodné. 

  He loved dinig cod.   Rád obědval tresku. 

  If that were so, you would not be an expert, 
but a clairvoyant. 

  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, 
ale jasnovidec. 

  This one was large enough to be a 
bedspread for two whales. 

  Ta byla tak velká, že mohla být klidně 
prostěradlo pro dvě veleryby. 

  Will there be booze?   Bude tam co pít? 

  He writes advice columns.   Píše sloupky s radami. 

  There was a belfry in the middle of the 
village. 

  Uprostřed vesnice byla zvonice. 

  If it turns out to be a bliss, she ´ll never 
forgive you. 

  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí. 

  England won in a canter   Anglie vyhrála o sáh. 

  The case ended in acquittal.   Případ skončil zproštěním viny 

  It was just a tiny cog in a well oiled 
machine. 

  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře 
namazaném stroji. 

  The technology lacks regulatory backing.   Technologie postrádá regulační rámec. 

  I pointed to the beaker the size of fire 
bucket. 

  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního 
vědra. 

  He still had a few bob in the bank.   Stále ještě měl pár šilasů v bance. 

  I´ve got no clue what I should do.   Nemám ponětí, co bych měl dělat. 
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  Is there an acronym for it?   Je pro to nějaká zkratka? 

  His alacrity was annoying.   Jeho dychtivost byla obtěžující. 

  Beads of sweat began to appear on his 
forehead. 

  Na čele se mu objevily kapičky potu. 

  She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. 

  What a cad!   To je ale hulvát! 

  He gave him a curt nod.   Krátce pokývl. 

  She considered the saying to be a creed, not 
a cliché 

  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne 
pouze klišé. 

  It is always a bellwether of what is to come.   Je to vždy předzvěst toho, co přijde. 

  I think this is an opportunity to let the 
bygones be bygones. 

  Myslím že tohle je příležitost udělat tlustou 
čáru za minulostí. 

  It is on the crest of the mountain, see?   Je to na hřebenu hory - vidíš? 

  Who wrote the blurb for the inside flap?   Kdo napsal propagační text na vnitřní 
obálku? 

  They were fifty yards from the brow of the 
hill. 

  Byli padesát yardů od vrcholu kopce. 

  He filled the mug to the brim.   Naplnil hrnek po okraj. 

  There was an effigy on his grave.   Na jeho hrobě byla plastika. 

  I was supposed to banter with them.   Měl jsem si s nimi pokecat. 

  Mind you, there is a catch!   Ale pozor, je v tom háček. 

  It was hidden behind a copse of trees.   Bylo to schováno za skupinkou stromů. 

  If you return on time, there will be a crate 
of beer waiting for you. 

  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat 
bedna piv. 

  He was unlikely to carry much clout back.   Bylo nepravděpodobné, že se bude nějak 
bránit. 

  His acolytes must be taken care of.   O jeho pomocníky je třeba se postarat. 

  He said it with a slight Edinbourgh burr.   Řekl to s lehkým edinburghským 
přízvukem. 

  The looking up gave me a crick.   Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje. 
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  Měl jsem si s nimi pokecat.   I was supposed to banter with them. 

  Stále ještě měl pár šilasů v bance.   He still had a few bob in the bank. 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

  Bude tam co pít?   Will there be booze? 

  Není žádný peněžní polštář, lituji.   No cash cushion available, sorry. 

  Píše sloupky s radami.   He writes advice columns. 

  O jeho pomocníky je třeba se postarat.   His acolytes must be taken care of. 

  Kdo napsal propagační text na vnitřní 
obálku? 

  Who wrote the blurb for the inside flap? 

  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne 
pouze klišé. 

  She considered the saying to be a creed, not 
a cliché 

  Ta byla tak velká, že mohla být klidně 
prostěradlo pro dvě veleryby. 

  This one was large enough to be a 
bedspread for two whales. 

  Myslím že tohle je příležitost udělat tlustou 
čáru za minulostí. 

  I think this is an opportunity to let the 
bygones be bygones. 

  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho 
hlavu nebyl nikdy chycen. 

  Despite a handsome bounty placed on his 
head, he never got caught. 

  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí.   If it turns out to be a bliss, she ´ll never 
forgive you. 

  Kolem budovy bylo dlážděné náměstí.   Around the building was a cobbled square. 

  Nedalo se zaručit, že to bude výhodné.   The boon could not be granted. 

  Rád obědval tresku.   He loved dinig cod. 

  Uprostřed vesnice byla zvonice.   There was a belfry in the middle of the 
village. 

  Technologie postrádá regulační rámec.   The technology lacks regulatory backing. 

  Byli padesát yardů od vrcholu kopce.   They were fifty yards from the brow of the 
hill. 

  To je ale hulvát!   What a cad! 

  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního 
vědra. 

  I pointed to the beaker the size of fire 
bucket. 

  Anglie vyhrála o sáh.   England won in a canter 

  Ujištění bylo několikrát zopakováno.   The assertion was repeated several times. 
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  Na jeho hrobě byla plastika.   There was an effigy on his grave. 

  Řekl to s lehkým edinburghským 
přízvukem. 

  He said it with a slight Edinbourgh burr. 

  Bylo nepravděpodobné, že se bude nějak 
bránit. 

  He was unlikely to carry much clout back. 

  Je pro to nějaká zkratka?   Is there an acronym for it? 

  Bylo to schováno za skupinkou stromů.   It was hidden behind a copse of trees. 

  Nemám ponětí, co bych měl dělat.   I´ve got no clue what I should do. 

  Na čele se mu objevily kapičky potu.   Beads of sweat began to appear on his 
forehead. 

  Ale pozor, je v tom háček.   Mind you, there is a catch! 

  Jeho dychtivost byla obtěžující.   His alacrity was annoying. 

  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, 
ale jasnovidec. 

  If that were so, you would not be an expert, 
but a clairvoyant. 

  Snažil se ignorovat tu narážku.   He tried to deflect the barb. 

  Naplnil hrnek po okraj.   He filled the mug to the brim. 

  Je to vždy předzvěst toho, co přijde.   It is always a bellwether of what is to come. 

  Jeho názor byl pádným důkazem.   His opinion was a clincher. 

  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře 
namazaném stroji. 

  It was just a tiny cog in a well oiled 
machine. 

  Je to na hřebenu hory - vidíš?   It is on the crest of the mountain, see? 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky.   She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

  Případ skončil zproštěním viny   The case ended in acquittal. 

  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat 
bedna piv. 

  If you return on time, there will be a crate 
of beer waiting for you. 

  Krátce pokývl.   He gave him a curt nod. 

  Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené 
na západku. 

  He checked every door was bolted. 

  Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje.   The looking up gave me a crick. 
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060.01_Lekce 10_podstatna_jmena_01_karty 

effigy 
There was an effigy on his 

grave. 
acolyte 

His acolytes must be taken 
care of. 

acquittal The case ended in acquittal. 

acronym Is there an acronym for it? alacrity 

His alacrity was annoying. assertion 
The assertion was repeated 

several times. 

backing 
The technology lacks 
regulatory backing. 

balaclava 

She was wearing a balaclava 
and enormous mittens. 

banter 
I was supposed to banter with 

them. 
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pomocník, nohsled Na jeho hrobě byla plastika. figurína, náhrobní plastika 

Případ skončil zproštěním 
viny 

zproštění 
O jeho pomocníky je třeba se 

postarat. 

dychtivost, horlivost Je pro to nějaká zkratka? zkratka 

Ujištění bylo několikrát 
zopakováno. 

ujištění 
Jeho dychtivost byla 

obtěžující. 

kukla 
Technologie postrádá 

regulační rámec. 
prostředí, pozadí 

Měl jsem si s nimi pokecat. pokec 
Měla na sobě kuklu a 

obrovské palčáky. 
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barb He tried to deflect the barb. bead 

Beads of sweat began to 
appear on his forehead. 

beaker 
I pointed to the beaker the 

size of fire bucket. 

bedspread 
This one was large enough to 

be a bedspread for two 
whales. 

belfry 

There was a belfry in the 
middle of the village. 

bellwether 
It is always a bellwether of 

what is to come. 

bliss 
If it turns out to be a bliss, she 

´ll never forgive you. 
blurb 

Who wrote the blurb for the 
inside flap? 

boar 
The chef entered carrying a 
large boar´s head on a silver 

salver. 
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korálek, krůpěj 
Snažil se ignorovat tu 

narážku. 
jízlivá poznámka 

Ukázal jsem na kyblík 
velikosti požárního vědra. 

pohár 
Na čele se mu objevily 

kapičky potu. 

zvonice na kostele 
Ta byla tak velká, že mohla 

být klidně prostěradlo pro dvě 
veleryby. 

prostěradlo 

Je to vždy předzvěst toho, co 
přijde. 

předzvěst, indikátor 
Uprostřed vesnice byla 

zvonice. 

propagační text 
Pokud jim to vyjde, nikdy ti 

to neodpustí. 
dokonalé stěstí 

Šéfkuchař vstoupil a nesl 
velkou kančí hlavu na 

stříbrném tácu. 
kanec 

Kdo napsal propagační text 
na vnitřní obálku? 
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bob 
He still had a few bob in the 

bank. 
bolt 

He checked every door was 
bolted. 

boon 
The boon could not be 

granted. 

booze Will there be booze? bounty 

Despite a handsome bounty 
placed on his head, he never 

got caught. 
brim He filled the mug to the brim. 

brow 
They were fifty yards from 

the brow of the hill. 
burr 

He said it with a slight 
Edinbourgh burr. 

bygones 
I think this is an opportunity 

to let the bygones be 
bygones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 298 

zástrčka, západka 
Stále ještě měl pár šilasů v 

bance. 
šilink 

Nedalo se zaručit, že to bude 
výhodné. 

přínos, výhoda 
Zkontroloval, že každé dveře 

byly zavřené na západku. 

odměna (za dopadení 
zločince) 

Bude tam co pít? chlast 

Naplnil hrnek po okraj. okraj 
Navzdory tučné odměně 

vypsané na jeho hlavu nebyl 
nikdy chycen. 

skotský přízvuk 
Byli padesát yardů od vrcholu 

kopce. 
vrcholek 

Myslím že tohle je příležitost 
udělat tlustou čáru za 

minulostí. 
to co se stalo 

Řekl to s lehkým 
edinburghským přízvukem. 
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cad  What a cad! canter 

England won in a canter cash cushion 
No cash cushion available, 

sorry. 

catch Mind you, there is a catch! clairvoyant  

If that were so, you would not 
be an expert, but a 

clairvoyant. 
clincher His opinion was a clincher. 

clout 
He was unlikely to carry 

much clout back. 
clue 

I´ve got no clue what I should 
do. 

cobble 
Around the building was a 

cobbled square. 
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cválat To je ale hulvát! hulvát 

Není žádný peněžní polštář, 
lituji. 

peněžní polštář Anglie vyhrála o sáh. 

jasnovidec Ale pozor, je v tom háček. háček, zádrhel 

Jeho názor byl pádným 
důkazem. 

pádný důkaz 
Pokud by to bylo takto, nebyl 

bys expert, ale jasnovidec. 

ponětí, tušení 
Bylo nepravděpodobné, že se 

bude nějak bránit. 
vliv, rána 

Kolem budovy bylo dlážděné 
náměstí. 

dlažební kostka 
Nemám ponětí, co bych měl 

dělat. 
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cod He loved dinig cod. cog 

It was just a tiny cog in a well 
oiled machine. 

column He writes advice columns. 

copse 
It was hidden behind a copse 

of trees. 
court nod 

He gave him a curt nod. crate 
If you return on time, there 

will be a crate of beer waiting 
for you. 

creed 
She considered the saying to 

be a creed, not a cliché 
crest 

It is on the crest of the 
mountain, see? 

crick 
The looking up gave me a 

crick. 
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ozubené kolečko Rád obědval tresku. treska 

Píše sloupky s radami. sloup 
Bylo to jen malé ozubené 

kolečko v dobře namazaném 
stroji. 

krátké kývnutí 
Bylo to schováno za 
skupinkou stromů. 

mlází, houština 

Jestli se vrátíš včas, bude na 
tebe čekat bedna piv. 

bedna, přepravka Krátce pokývl. 

hřeben, vrchol, erb 
Věřila, že to přísloví je svatá 

pravda a ne pouze klišé. 
přesvědčení 

Dívání nahoru mi přivodilo 
strnutí šíje. 

strnutí šíje, křeč Je to na hřebenu hory - vidíš? 
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060.02_Lekce 10_podstatna_jmena_01_test 

  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, 
ale jasnovidec. 

................................................................. 

  Na čele se mu objevily kapičky potu. ................................................................. 

  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí. ................................................................. 

  Nemám ponětí, co bych měl dělat. ................................................................. 

  Na jeho hrobě byla plastika. ................................................................. 

  Ujištění bylo několikrát zopakováno. ................................................................. 

  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře 
namazaném stroji. 

................................................................. 

  Byli padesát yardů od vrcholu kopce. ................................................................. 

  Technologie postrádá regulační rámec. ................................................................. 

  Jeho názor byl pádným důkazem. ................................................................. 

  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho 
hlavu nebyl nikdy chycen. 

................................................................. 

  Rád obědval tresku. ................................................................. 

  Ta byla tak velká, že mohla být klidně 
prostěradlo pro dvě veleryby. 

................................................................. 

  Snažil se ignorovat tu narážku. ................................................................. 

  Měl jsem si s nimi pokecat. ................................................................. 

  Je to vždy předzvěst toho, co přijde. ................................................................. 

  Krátce pokývl. ................................................................. 

  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat 
bedna piv. 

................................................................. 

  Píše sloupky s radami. ................................................................. 

  Jeho dychtivost byla obtěžující. ................................................................. 

  Případ skončil zproštěním viny ................................................................. 

  Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené 
na západku. 

................................................................. 

  Bude tam co pít? ................................................................. 

  Kdo napsal propagační text na vnitřní 
obálku? 

................................................................. 

  Bylo nepravděpodobné, že se bude nějak ................................................................. 
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bránit. 

  Řekl to s lehkým edinburghským 
přízvukem. 

................................................................. 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

................................................................. 

  Je pro to nějaká zkratka? ................................................................. 

  O jeho pomocníky je třeba se postarat. ................................................................. 

  Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje. ................................................................. 

  Není žádný peněžní polštář, lituji. ................................................................. 

  Naplnil hrnek po okraj. ................................................................. 

  Bylo to schováno za skupinkou stromů. ................................................................. 

  Anglie vyhrála o sáh. ................................................................. 

  Myslím že tohle je příležitost udělat tlustou 
čáru za minulostí. 

................................................................. 

  Ale pozor, je v tom háček. ................................................................. 

  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního 
vědra. 

................................................................. 

  To je ale hulvát! ................................................................. 

  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne 
pouze klišé. 

................................................................. 

  Nedalo se zaručit, že to bude výhodné. ................................................................. 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. ................................................................. 

  Stále ještě měl pár šilasů v bance. ................................................................. 

  Uprostřed vesnice byla zvonice. ................................................................. 

  Kolem budovy bylo dlážděné náměstí. ................................................................. 
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060.02_Lekce 10_podstatna_jmena_01_test_klic 

  Pokud by to bylo takto, nebyl bys expert, 
ale jasnovidec. 

  If that were so, you would not be an expert, 
but a clairvoyant. 

  Na čele se mu objevily kapičky potu.   Beads of sweat began to appear on his 
forehead. 

  Pokud jim to vyjde, nikdy ti to neodpustí.   If it turns out to be a bliss, she ´ll never 
forgive you. 

  Nemám ponětí, co bych měl dělat.   I´ve got no clue what I should do. 

  Na jeho hrobě byla plastika.   There was an effigy on his grave. 

  Ujištění bylo několikrát zopakováno.   The assertion was repeated several times. 

  Bylo to jen malé ozubené kolečko v dobře 
namazaném stroji. 

  It was just a tiny cog in a well oiled 
machine. 

  Byli padesát yardů od vrcholu kopce.   They were fifty yards from the brow of the 
hill. 

  Technologie postrádá regulační rámec.   The technology lacks regulatory backing. 

  Jeho názor byl pádným důkazem.   His opinion was a clincher. 

  Navzdory tučné odměně vypsané na jeho 
hlavu nebyl nikdy chycen. 

  Despite a handsome bounty placed on his 
head, he never got caught. 

  Rád obědval tresku.   He loved dinig cod. 

  Ta byla tak velká, že mohla být klidně 
prostěradlo pro dvě veleryby. 

  This one was large enough to be a 
bedspread for two whales. 

  Snažil se ignorovat tu narážku.   He tried to deflect the barb. 

  Měl jsem si s nimi pokecat.   I was supposed to banter with them. 

  Je to vždy předzvěst toho, co přijde.   It is always a bellwether of what is to come. 

  Krátce pokývl.   He gave him a curt nod. 

  Jestli se vrátíš včas, bude na tebe čekat 
bedna piv. 

  If you return on time, there will be a crate 
of beer waiting for you. 

  Píše sloupky s radami.   He writes advice columns. 

  Jeho dychtivost byla obtěžující.   His alacrity was annoying. 

  Případ skončil zproštěním viny   The case ended in acquittal. 

  Zkontroloval, že každé dveře byly zavřené 
na západku. 

  He checked every door was bolted. 

  Bude tam co pít?   Will there be booze? 
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  Kdo napsal propagační text na vnitřní 
obálku? 

  Who wrote the blurb for the inside flap? 

  Bylo nepravděpodobné, že se bude nějak 
bránit. 

  He was unlikely to carry much clout back. 

  Řekl to s lehkým edinburghským 
přízvukem. 

  He said it with a slight Edinbourgh burr. 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

  Je pro to nějaká zkratka?   Is there an acronym for it? 

  O jeho pomocníky je třeba se postarat.   His acolytes must be taken care of. 

  Dívání nahoru mi přivodilo strnutí šíje.   The looking up gave me a crick. 

  Není žádný peněžní polštář, lituji.   No cash cushion available, sorry. 

  Naplnil hrnek po okraj.   He filled the mug to the brim. 

  Bylo to schováno za skupinkou stromů.   It was hidden behind a copse of trees. 

  Anglie vyhrála o sáh.   England won in a canter 

  Myslím že tohle je příležitost udělat tlustou 
čáru za minulostí. 

  I think this is an opportunity to let the 
bygones be bygones. 

  Ale pozor, je v tom háček.   Mind you, there is a catch! 

  Ukázal jsem na kyblík velikosti požárního 
vědra. 

  I pointed to the beaker the size of fire 
bucket. 

  To je ale hulvát!   What a cad! 

  Věřila, že to přísloví je svatá pravda a ne 
pouze klišé. 

  She considered the saying to be a creed, not 
a cliché 

  Nedalo se zaručit, že to bude výhodné.   The boon could not be granted. 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky.   She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

  Stále ještě měl pár šilasů v bance.   He still had a few bob in the bank. 

  Uprostřed vesnice byla zvonice.   There was a belfry in the middle of the 
village. 

  Kolem budovy bylo dlážděné náměstí.   Around the building was a cobbled square. 
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061_Lekce 11_podstatna_jmena_02_slovní zásoba_poslouchejte 

  figment   výplod 

  chuckle   chichotání 

  deed   skutek, čin 

  cue   podnět, signál 

  dank   vlhkost 

  grime   zažraná špína 

  hunk   kus chlapa 

  death knell   umíráček 

  footnote   poznámka, dodatek 

  heron   volavka 

  chaste peck   cudný polibek 

  endorsement   podpora, schvalování 

  grater   struhadlo 

  curfew   večerka, zákaz vycházení 

  dollop   kydanec 

  flank   bok, slabina 

  gist   podstata, jádro 

  fable   bajka, pověra 

  fallacy   blud, klamná představa 

  hake   hejk 

  crumb   drobky 

  fledgling   zelenáč, začínající 

  ember   uhlík 

  harbinger   předzvěst 

  guile   záludnost 

  gem   klenot 

  hurdle   překážka 

  epitome   ztělesnění, prototyp 

  chunk   řádný kus 
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  hallmark   typický znak 

  gale    vichřice 

  crook   podvodník, křivák 

  dole queue   nezaměstnaní 

  feat in itself   čin, skutek 

  dustbin   odpadkový koš 

  chump   trdlo, trouba 

  fuse   pojistka, rozbuška 

  draught   lok 

  as if on cue   na znamení 

  furor   rozruch poprask 

  financial strait   finanční tíseň 

  forte   silná stránka 

  duvet   peřina, deka 

  decoy   návnada 

  hint   narážka, náznak 

  dismay   úděs, hrůza 

  holster   pouzdro 

  dysentry   úplavice 

  flipside of the coin   opačná strana mince 

  icicle   rampouch 

 

062_Lekce 11_podstatna_jmena_02_slovní zásoba_přeložte 

  podvodník, křivák   crook 

  ztělesnění, prototyp   epitome 

  na znamení   as if on cue 

  cudný polibek   chaste peck 

  pojistka, rozbuška   fuse 

  vlhkost   dank 

  podpora, schvalování   endorsement 

  silná stránka   forte 
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  překážka   hurdle 

  trdlo, trouba   chump 

  klenot   gem 

  podstata, jádro   gist 

  typický znak   hallmark 

  struhadlo   grater 

  zažraná špína   grime 

  večerka, zákaz vycházení   curfew 

  hejk   hake 

  finanční tíseň   financial strait 

  pouzdro   holster 

  narážka, náznak   hint 

  umíráček   death knell 

  návnada   decoy 

  záludnost   guile 

  chichotání   chuckle 

  drobky   crumb 

  odpadkový koš   dustbin 

  nezaměstnaní   dole queue 

  podnět, signál   cue 

  kus chlapa   hunk 

  úplavice   dysentry 

  bajka, pověra   fable 

  bok, slabina   flank 

  rozruch poprask   furor 

  volavka   heron 

  opačná strana mince   flipside of the coin 

  výplod   figment 

  uhlík   ember 

  vichřice   gale  

  blud, klamná představa   fallacy 
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  skutek, čin   deed 

  kydanec   dollop 

  lok   draught 

  předzvěst   harbinger 

  peřina, deka   duvet 

  řádný kus   chunk 

  čin, skutek   feat in itself 

  poznámka, dodatek   footnote 

  zelenáč, začínající   fledgling 

  úděs, hrůza   dismay 

  rampouch   icicle 

 

063_Lekce 11_podstatna_jmena_02_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  crook   podvodník, křivák 

  You are not going to give this crook a 
lifeline, are you? 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? 

  crumb   drobky 

  It is left to them to sweep the floor and 
gather up the crumbs. 

  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali 
drobky. 

  cue   podnět, signál 

  She gave him a cue how to go on.   Naznačila mu, jak pokračovat 

  as if on cue   na znamení 

  As if on cue, both men rose from their 
places. 

  Jakoby jim někdo dal signál, oba muži 
vstali ze svých míst. 

  curfew   večerka, zákaz vycházení 

  It was proved necessary to impose a curfew 
on the island 

  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na 
ostrově jako nutnost. 

  dank   vlhkost 

  Nobody appreciated the dank of the place.   Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa. 

  death knell   umíráček 

  Everybody heard the death knell from the 
belfry. 

  Každý slyšel umíráček ze zvonice. 
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  decoy   návnada 

  It was there as a decoy.   Bylo to tam jako návnada. 

  deed   skutek, čin 

  You finally did the deed, didn´t you.   Nakonec jste to udělali, že? 

  dismay   úděs, hrůza 

  To our dismay the company refused to pay 
a penny. 

  K našemu údivu, společnost odmítala 
zaplatit byť jen penny. 

  dole queue   nezaměstnaní 

  He joined the dole queue.   Stal se nezaměstnaným. 

  dollop   kydanec 

  I could do with a dollop of your common 
sence. 

  Hodila by se mi špetka tvého zdravého 
rozumu. 

  draught   lok 

  He drank it in one draught.   Vypil to na jeden lok. 

  dustbin   odpadkový koš 

  It will end in the dustbin of history.   Skončí to na smetišti dějin. 

  duvet   peřina, deka 

  We snuggled down under a thick duvet.   Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. 

  dysentry   úplavice 

  The army suffered from dysentry and 
scurvy. 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. 

  ember   uhlík 

  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

  endorsement   podpora, schvalování 

  May I count on your endorsement?   Mohu počítat s tvojí podporou? 

  epitome   ztělesnění, prototyp 

  He´s an epitome of a good boss.   Je ztělesněním dobrého šéfa. 

  fable   bajka, pověra 

  They looked forward for the fabled fourth 
set. 

  Těšili se na legendární čtvrtý set. 

  fallacy   blud, klamná představa 

  He realised it was all a fallacy.   Uvědomil si, že to je vše přelud. 
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  feat in itself   čin, skutek 

  A feat in itslef.   Hrdinský skutek sám o sobě. 

  figment   výplod 

  It is almost as it was a figment of my 
imagination. 

  Je to téměř jako by to byl výplod mé 
fantazie. 

  financial strait   finanční tíseň 

  Is he in a financial strait?   Je ve finanční tísni? 

  flank   bok, slabina 

  He dug his spurs in the horse´s flank.   Zabodl ostruhy koni do slabin. 

  fledgling   zelenáč, začínající 

  They sold the territory to the fledgling 
republic. 

  Prodali to území nové republice. 

  flipside of the coin   opačná strana mince 

  But there is a flipside of the coin.   Ale je tady i druhá strana mince. 

  footnote   poznámka, dodatek 

  I only have one footnote.   Mám jen jednu poznámku. 

  forte   silná stránka 

  Small talk has never been his forte.   Small talk nebyl nikdy jeho silnou 
stránkou. 

  furor   rozruch poprask 

  He waited for the furor to die down.   Čekal, až se poprask utiší. 

  fuse   pojistka, rozbuška 

  He´s got a very short fuse.   Snadno vybuchne. 

  gale    vichřice 

  He assured him the tent would survive even 
a mountain gale. 

  Ujistil ho, že ten stn přežije i horskou bouři. 

  gem   klenot 

  The owner is a gem.   Vlastník je opravdový poklad. 

  gist   podstata, jádro 

  He thought it was a gist of it.   Myslel, že to je jádro problému. 

  grater   struhadlo 

  There was a large chunk of cheese and a 
grater 

  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo. 
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  grime   zažraná špína 

  The jets of water removed the grime.   Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu. 

  guile   záludnost 

  He replied without guile.   Odpověděl bez záludnosti. 

  hallmark   typický znak 

  I am sure you will be able to handle this 
with diplomacy that has become a hallmark of 
our company. 

  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídít s 
diplomacií, která je pro vaši firmu typická 

  harbinger   předzvěst 

  It was a harbinger of all what was about to 
come. 

  To byla předzvěst toho co mělo přijít. 

  heron   volavka 

  Sometimes you can see even a herron.   Někdy vidíte dokonce volavku. 

  hint   narážka, náznak 

  He ignored the inapropriate hint.   Ignoroval tu nevhodnou narážku. 

  holster   pouzdro 

  He took his pistol out of its holster.   Vytáhl pistoli z pouzdra. 

  hunk   kus chlapa 

  Fill me in, you fascinating hunk.   Pouč mě, ty drsňáku. 

  hurdle   překážka 

  Each hurdle is a challenge.   Každá překážka je výzvou. 

  chaste peck   cudný polibek 

  She gave me a chaste peck on my lips.   Dala mi cudný polibek na rty. 

  chuckle   chichotání 

  The chuckle was followed by the closing.   Po závěru řeči bylo slyšet chichotání. 

  chump   trdlo, trouba 

  I felt a right chump.   Cítil jsem se jako úplný trouba. 

  chunk   řádný kus 

  I may lose a chunk of my bonus.   Mohu přijít o řádný kus bonusu. 
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  podvodník, křivák   crook 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že?   You are not going to give this crook a 
lifeline, are you? 

  drobky   crumb 

  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali 
drobky. 

  It is left to them to sweep the floor and 
gather up the crumbs. 

  podnět, signál   cue 

  Naznačila mu, jak pokračovat   She gave him a cue how to go on. 

  na znamení   as if on cue 

  Jakoby jim někdo dal signál, oba muži 
vstali ze svých míst. 

  As if on cue, both men rose from their 
places. 

  večerka, zákaz vycházení   curfew 

  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na 
ostrově jako nutnost. 

  It was proved necessary to impose a curfew 
on the island 

  vlhkost   dank 

  Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa.   Nobody appreciated the dank of the place. 

  umíráček   death knell 

  Každý slyšel umíráček ze zvonice.   Everybody heard the death knell from the 
belfry. 

  návnada   decoy 

  Bylo to tam jako návnada.   It was there as a decoy. 

  skutek, čin   deed 

  Nakonec jste to udělali, že?   You finally did the deed, didn´t you. 

  úděs, hrůza   dismay 

  K našemu údivu, společnost odmítala 
zaplatit byť jen penny. 

  To our dismay the company refused to pay 
a penny. 

  nezaměstnaní   dole queue 

  Stal se nezaměstnaným.   He joined the dole queue. 

  kydanec   dollop 

  Hodila by se mi špetka tvého zdravého 
rozumu. 

  I could do with a dollop of your common 
sence. 

  lok   draught 
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  Vypil to na jeden lok.   He drank it in one draught. 

  odpadkový koš   dustbin 

  Skončí to na smetišti dějin.   It will end in the dustbin of history. 

  peřina, deka   duvet 

  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny.   We snuggled down under a thick duvet. 

  úplavice   dysentry 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí.   The army suffered from dysentry and 
scurvy. 

  uhlík   ember 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

  podpora, schvalování   endorsement 

  Mohu počítat s tvojí podporou?   May I count on your endorsement? 

  ztělesnění, prototyp   epitome 

  Je ztělesněním dobrého šéfa.   He´s an epitome of a good boss. 

  bajka, pověra   fable 

  Těšili se na legendární čtvrtý set.   They looked forward for the fabled fourth 
set. 

  blud, klamná představa   fallacy 

  Uvědomil si, že to je vše přelud.   He realised it was all a fallacy. 

  čin, skutek   feat in itself 

  Hrdinský skutek sám o sobě.   A feat in itslef. 

  výplod   figment 

  Je to téměř jako by to byl výplod mé 
fantazie. 

  It is almost as it was a figment of my 
imagination. 

  finanční tíseň   financial strait 

  Je ve finanční tísni?   Is he in a financial strait? 

  bok, slabina   flank 

  Zabodl ostruhy koni do slabin.   He dug his spurs in the horse´s flank. 

  zelenáč, začínající   fledgling 

  Prodali to území nové republice.   They sold the territory to the fledgling 
republic. 

  opačná strana mince   flipside of the coin 
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  Ale je tady i druhá strana mince.   But there is a flipside of the coin. 

  poznámka, dodatek   footnote 

  Mám jen jednu poznámku.   I only have one footnote. 

  silná stránka   forte 

  Small talk nebyl nikdy jeho silnou 
stránkou. 

  Small talk has never been his forte. 

  rozruch poprask   furor 

  Čekal, až se poprask utiší.   He waited for the furor to die down. 

  pojistka, rozbuška   fuse 

  Snadno vybuchne.   He´s got a very short fuse. 

  vichřice   gale  

  Ujistil ho, že ten stn přežije i horskou bouři.   He assured him the tent would survive even 
a mountain gale. 

  klenot   gem 

  Vlastník je opravdový poklad.   The owner is a gem. 

  podstata, jádro   gist 

  Myslel, že to je jádro problému.   He thought it was a gist of it. 

  struhadlo   grater 

  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo.   There was a large chunk of cheese and a 
grater 

  zažraná špína   grime 

  Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu.   The jets of water removed the grime. 

  záludnost   guile 

  Odpověděl bez záludnosti.   He replied without guile. 

  typický znak   hallmark 

  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídít s 
diplomacií, která je pro vaši firmu typická 

  I am sure you will be able to handle this 
with diplomacy that has become a hallmark of 
our company. 

  předzvěst   harbinger 

  To byla předzvěst toho co mělo přijít.   It was a harbinger of all what was about to 
come. 

  volavka   heron 

  Někdy vidíte dokonce volavku.   Sometimes you can see even a herron. 
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  narážka, náznak   hint 

  Ignoroval tu nevhodnou narážku.   He ignored the inapropriate hint. 

  pouzdro   holster 

  Vytáhl pistoli z pouzdra.   He took his pistol out of its holster. 

  kus chlapa   hunk 

  Pouč mě, ty drsňáku.   Fill me in, you fascinating hunk. 

  překážka   hurdle 

  Každá překážka je výzvou.   Each hurdle is a challenge. 

  cudný polibek   chaste peck 

  Dala mi cudný polibek na rty.   She gave me a chaste peck on my lips. 

  chichotání   chuckle 

  Po závěru řeči bylo slyšet chichotání.   The chuckle was followed by the closing. 

  trdlo, trouba   chump 

  Cítil jsem se jako úplný trouba.   I felt a right chump. 

  řádný kus   chunk 

  Mohu přijít o řádný kus bonusu.   I may lose a chunk of my bonus. 

 

065_Lekce 11_podstatna_jmena_02_procvičovací věty_poslouchejte 

  As if on cue, both men rose from their 
places. 

  Jakoby jim někdo dal signál, oba muži 
vstali ze svých míst. 

  You finally did the deed, didn´t you.   Nakonec jste to udělali, že? 

  I could do with a dollop of your common 
sence. 

  Hodila by se mi špetka tvého zdravého 
rozumu. 

  Is he in a financial strait?   Je ve finanční tísni? 

  But there is a flipside of the coin.   Ale je tady i druhá strana mince. 

  Everybody heard the death knell from the 
belfry. 

  Každý slyšel umíráček ze zvonice. 

  The owner is a gem.   Vlastník je opravdový poklad. 

  It is almost as it was a figment of my 
imagination. 

  Je to téměř jako by to byl výplod mé 
fantazie. 

  The army suffered from dysentry and 
scurvy. 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. 

  It is left to them to sweep the floor and   Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali 
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gather up the crumbs. drobky. 

  Fill me in, you fascinating hunk.   Pouč mě, ty drsňáku. 

  I only have one footnote.   Mám jen jednu poznámku. 

  It was a harbinger of all what was about to 
come. 

  To byla předzvěst toho co mělo přijít. 

  He´s an epitome of a good boss.   Je ztělesněním dobrého šéfa. 

  We snuggled down under a thick duvet.   Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. 

  He drank it in one draught.   Vypil to na jeden lok. 

  He dug his spurs in the horse´s flank.   Zabodl ostruhy koni do slabin. 

  Small talk has never been his forte.   Small talk nebyl nikdy jeho silnou 
stránkou. 

  He took his pistol out of its holster.   Vytáhl pistoli z pouzdra. 

  He ignored the inapropriate hint.   Ignoroval tu nevhodnou narážku. 

  He thought it was a gist of it.   Myslel, že to je jádro problému. 

  Each hurdle is a challenge.   Každá překážka je výzvou. 

  The chuckle was followed by the closing.   Po závěru řeči bylo slyšet chichotání. 

  She gave him a cue how to go on.   Naznačila mu, jak pokračovat 

  It will end in the dustbin of history.   Skončí to na smetišti dějin. 

  I have no cue.   Netuším. 

  They looked forward for the fabled fourth 
set. 

  Těšili se na legendární čtvrtý set. 

  A feat in itslef.   Hrdinský skutek sám o sobě. 

  I felt a right chump.   Cítil jsem se jako úplný trouba. 

  He replied without guile.   Odpověděl bez záludnosti. 

  I am sure you will be able to handle this 
with diplomacy that has become a hallmark of 
our company. 

  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídít s 
diplomacií, která je pro vaši firmu typická 

  Nobody appreciated the dank of the place.   Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa. 

  He joined the dole queue.   Stal se nezaměstnaným. 

  The jets of water removed the grime.   Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu. 

  It was proved necessary to impose a curfew 
on the island 

  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na 
ostrově jako nutnost. 

  She gave me a chaste peck on my lips.   Dala mi cudný polibek na rty. 
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  Sometimes you can see even a herron.   Někdy vidíte dokonce volavku. 

  He´s got a very short fuse.   Snadno vybuchne. 

  You are not going to give this crook a 
lifeline, are you? 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? 

  May I count on your endorsement?   Mohu počítat s tvojí podporou? 

  It was there as a decoy.   Bylo to tam jako návnada. 

  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

  He waited for the furor to die down.   Čekal, až se poprask utiší. 

  There was a large chunk of cheese and a 
grater 

  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo. 

  They sold the territory to the fledgling 
republic. 

  Prodali to území nové republice. 

  To our dismay the company refused to pay 
a penny. 

  K našemu údivu, společnost odmítala 
zaplatit byť jen penny. 

  He assured him the tent would survive even 
a mountain gale. 

  Ujistil ho, že ten stn přežije i horskou bouři. 

  He realised it was all a fallacy.   Uvědomil si, že to je vše přelud. 

  I may lose a chunk of my bonus.   Mohu přijít o řádný kus bonusu. 
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  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídít s 
diplomacií, která je pro vaši firmu typická 

  I am sure you will be able to handle this 
with diplomacy that has become a hallmark of 
our company. 

  Vytáhl pistoli z pouzdra.   He took his pistol out of its holster. 

  Netuším.   I have no cue. 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí.   The army suffered from dysentry and 
scurvy. 

  Je to téměř jako by to byl výplod mé 
fantazie. 

  It is almost as it was a figment of my 
imagination. 

  Stal se nezaměstnaným.   He joined the dole queue. 

  Bylo to tam jako návnada.   It was there as a decoy. 

  Mám jen jednu poznámku.   I only have one footnote. 

  Každá překážka je výzvou.   Each hurdle is a challenge. 

  Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu.   The jets of water removed the grime. 
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  Ignoroval tu nevhodnou narážku.   He ignored the inapropriate hint. 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

  Jakoby jim někdo dal signál, oba muži 
vstali ze svých míst. 

  As if on cue, both men rose from their 
places. 

  Je ztělesněním dobrého šéfa.   He´s an epitome of a good boss. 

  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na 
ostrově jako nutnost. 

  It was proved necessary to impose a curfew 
on the island 

  Čekal, až se poprask utiší.   He waited for the furor to die down. 

  Každý slyšel umíráček ze zvonice.   Everybody heard the death knell from the 
belfry. 

  Snadno vybuchne.   He´s got a very short fuse. 

  Po závěru řeči bylo slyšet chichotání.   The chuckle was followed by the closing. 

  K našemu údivu, společnost odmítala 
zaplatit byť jen penny. 

  To our dismay the company refused to pay 
a penny. 

  Small talk nebyl nikdy jeho silnou 
stránkou. 

  Small talk has never been his forte. 

  Skončí to na smetišti dějin.   It will end in the dustbin of history. 

  Zabodl ostruhy koni do slabin.   He dug his spurs in the horse´s flank. 

  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali 
drobky. 

  It is left to them to sweep the floor and 
gather up the crumbs. 

  Dala mi cudný polibek na rty.   She gave me a chaste peck on my lips. 

  Vypil to na jeden lok.   He drank it in one draught. 

  Mohu počítat s tvojí podporou?   May I count on your endorsement? 

  Ale je tady i druhá strana mince.   But there is a flipside of the coin. 

  Nakonec jste to udělali, že?   You finally did the deed, didn´t you. 

  Těšili se na legendární čtvrtý set.   They looked forward for the fabled fourth 
set. 

  Ujistil ho, že ten stn přežije i horskou bouři.   He assured him the tent would survive even 
a mountain gale. 

  Vlastník je opravdový poklad.   The owner is a gem. 

  Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa.   Nobody appreciated the dank of the place. 

  Uvědomil si, že to je vše přelud.   He realised it was all a fallacy. 

  Naznačila mu, jak pokračovat   She gave him a cue how to go on. 
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  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že?   You are not going to give this crook a 
lifeline, are you? 

  Hodila by se mi špetka tvého zdravého 
rozumu. 

  I could do with a dollop of your common 
sence. 

  Pouč mě, ty drsňáku.   Fill me in, you fascinating hunk. 

  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo.   There was a large chunk of cheese and a 
grater 

  Cítil jsem se jako úplný trouba.   I felt a right chump. 

  Odpověděl bez záludnosti.   He replied without guile. 

  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny.   We snuggled down under a thick duvet. 

  To byla předzvěst toho co mělo přijít.   It was a harbinger of all what was about to 
come. 

  Někdy vidíte dokonce volavku.   Sometimes you can see even a herron. 

  Hrdinský skutek sám o sobě.   A feat in itslef. 

  Myslel, že to je jádro problému.   He thought it was a gist of it. 

  Prodali to území nové republice.   They sold the territory to the fledgling 
republic. 

  Je ve finanční tísni?   Is he in a financial strait? 

  Mohu přijít o řádný kus bonusu.   I may lose a chunk of my bonus. 
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crook 
You are not going to give this 

crook a lifeline, are you? 
crumb 

It is left to them to sweep the 
floor and gather up the 

crumbs. 
cue 

She gave him a cue how to go 
on. 

as if on cue 
As if on cue, both men rose 

from their places. 
curfew 

It was proved necessary to 
impose a curfew on the island 

dank 
Nobody appreciated the dank 

of the place. 

death knell 
Everybody heard the death 

knell from the belfry. 
decoy 

It was there as a decoy. deed 
You finally did the deed, 

didn´t you. 
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drobky 
Nechystáš se dát tomu 

křivákovi šanci, že? 
podvodník, křivák 

Naznačila mu, jak pokračovat podnět, signál 
Na nich je, aby zametli 

podlahu a posbírali drobky. 

večerka, zákaz vycházení 
Jakoby jim někdo dal signál, 

oba muži vstali ze svých míst. 
na znamení 

Nikomu se nelíbila vlhkost 
toho místa. 

vlhkost 
Zavedení zákazu vycházení 
se ukázalo na ostrově jako 

nutnost. 

návnada 
Každý slyšel umíráček ze 

zvonice. 
umíráček 

Nakonec jste to udělali, že? skutek, čin Bylo to tam jako návnada. 
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dismay 
To our dismay the company 

refused to pay a penny. 
dole queue 

He joined the dole queue. dollop 
I could do with a dollop of 

your common sence. 

draught He drank it in one draught. dustbin 

It will end in the dustbin of 
history. 

duvet 
We snuggled down under a 

thick duvet. 

dysentry 
The army suffered from 

dysentry and scurvy. 
ember 

There was a little left to do 
other than to dampen down 

the embers. 
endorsement 

May I count on your 
endorsement? 
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nezaměstnaní 
K našemu údivu, společnost 

odmítala zaplatit byť jen 
penny. 

úděs, hrůza 

Hodila by se mi špetka tvého 
zdravého rozumu. 

kydanec Stal se nezaměstnaným. 

odpadkový koš Vypil to na jeden lok. lok 

Zachumlali jsme se do tlusté 
peřiny. 

peřina, deka Skončí to na smetišti dějin. 

uhlík 
Armáda trpěla kurdějemi a 

úplavicí. 
úplavice 

Mohu počítat s tvojí 
podporou? 

podpora, schvalování 
Už nebylo moc na práci krom 

udusit poslední uhlíky. 
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epitome 
He´s an epitome of a good 

boss. 
fable 

They looked forward for the 
fabled fourth set. 

fallacy 
He realised it was all a 

fallacy. 

feat in itself A feat in itslef. figment 

It is almost as it was a 
figment of my imagination. 

financial strait Is he in a financial strait? 

flank 
He dug his spurs in the 

horse´s flank. 
fledgling 

They sold the territory to the 
fledgling republic. 

flipside of the coin 
But there is a flipside of the 

coin. 
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bajka, pověra Je ztělesněním dobrého šéfa. ztělesnění, prototyp 

Uvědomil si, že to je vše 
přelud. 

blud, klamná představa 
Těšili se na legendární čtvrtý 

set. 

výplod Hrdinský skutek sám o sobě. čin, skutek 

Je ve finanční tísni? finanční tíseň 
Je to téměř jako by to byl 

výplod mé fantazie. 

zelenáč, začínající 
Zabodl ostruhy koni do 

slabin. 
bok, slabina 

Ale je tady i druhá strana 
mince. 

opačná strana mince 
Prodali to území nové 

republice. 
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footnote I only have one footnote. forte 

Small talk has never been his 
forte. 

furor 
He waited for the furor to die 

down. 

fuse He´s got a very short fuse. gale  

He assured him the tent 
would survive even a 

mountain gale. 
gem The owner is a gem. 

gist He thought it was a gist of it. grater 

There was a large chunk of 
cheese and a grater 

grime 
The jets of water removed the 

grime. 
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silná stránka Mám jen jednu poznámku. poznámka, dodatek 

Čekal, až se poprask utiší. rozruch poprask 
Small talk nebyl nikdy jeho 

silnou stránkou. 

vichřice Snadno vybuchne. pojistka, rozbuška 

Vlastník je opravdový 
poklad. 

klenot 
Ujistil ho, že ten stn přežije i 

horskou bouři. 

struhadlo 
Myslel, že to je jádro 

problému. 
podstata, jádro 

Proudy vody odstraňovaly 
zažranou špínu. 

zažraná špína 
Ležel tam velký kus sýra a 

struhadlo. 
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guile He replied without guile. hallmark 

I am sure you will be able to 
handle this with diplomacy 

that has become a hallmark of 
our company. 

harbinger 
It was a harbinger of all what 

was about to come. 

heron 
Sometimes you can see even 

a herron. 
hint 

He ignored the inapropriate 
hint. 

holster 
He took his pistol out of its 

holster. 

hunk 
Fill me in, you fascinating 

hunk. 
hurdle 

Each hurdle is a challenge. chaste peck 
She gave me a chaste peck on 

my lips. 
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typický znak Odpověděl bez záludnosti. záludnost 

To byla předzvěst toho co 
mělo přijít. 

předzvěst 
Jsem si jistý že to budeš 

schopen vyřídít s diplomacií, 
která je pro vaši firmu typická 

narážka, náznak 
Někdy vidíte dokonce 

volavku. 
volavka 

Vytáhl pistoli z pouzdra. pouzdro 
Ignoroval tu nevhodnou 

narážku. 

překážka Pouč mě, ty drsňáku. kus chlapa 

Dala mi cudný polibek na rty. cudný polibek Každá překážka je výzvou. 
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chuckle 
The chuckle was followed by 

the closing. 
chump 

I felt a right chump. chunk 
I may lose a chunk of my 

bonus. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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trdlo, trouba 
Po závěru řeči bylo slyšet 

chichotání. 
chichotání 

Mohu přijít o řádný kus 
bonusu. 

řádný kus 
Cítil jsem se jako úplný 

trouba. 
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066.02_Lekce 11_podstatna_jmena_02_test 

  Zabodl ostruhy koni do slabin. ................................................................. 

  Jakoby jim někdo dal signál, oba muži 
vstali ze svých míst. 

................................................................. 

  Cítil jsem se jako úplný trouba. ................................................................. 

  Je ztělesněním dobrého šéfa. ................................................................. 

  Každý slyšel umíráček ze zvonice. ................................................................. 

  Ujistil ho, že ten stn přežije i horskou bouři. ................................................................. 

  Ale je tady i druhá strana mince. ................................................................. 

  Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu. ................................................................. 

  Hrdinský skutek sám o sobě. ................................................................. 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že? ................................................................. 

  Netuším. ................................................................. 

  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali 
drobky. 

................................................................. 

  Skončí to na smetišti dějin. ................................................................. 

  Každá překážka je výzvou. ................................................................. 

  K našemu údivu, společnost odmítala 
zaplatit byť jen penny. 

................................................................. 

  Bylo to tam jako návnada. ................................................................. 

  Prodali to území nové republice. ................................................................. 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

................................................................. 

  To byla předzvěst toho co mělo přijít. ................................................................. 

  Snadno vybuchne. ................................................................. 

  Uvědomil si, že to je vše přelud. ................................................................. 

  Myslel, že to je jádro problému. ................................................................. 

  Ignoroval tu nevhodnou narážku. ................................................................. 

  Mám jen jednu poznámku. ................................................................. 

  Je ve finanční tísni? ................................................................. 

  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na 
ostrově jako nutnost. 

................................................................. 
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  Naznačila mu, jak pokračovat ................................................................. 

  Je to téměř jako by to byl výplod mé 
fantazie. 

................................................................. 

  Pouč mě, ty drsňáku. ................................................................. 

  Stal se nezaměstnaným. ................................................................. 

  Nakonec jste to udělali, že? ................................................................. 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. ................................................................. 

  Mohu přijít o řádný kus bonusu. ................................................................. 

  Čekal, až se poprask utiší. ................................................................. 

  Mohu počítat s tvojí podporou? ................................................................. 

  Small talk nebyl nikdy jeho silnou 
stránkou. 

................................................................. 

  Někdy vidíte dokonce volavku. ................................................................. 

  Vlastník je opravdový poklad. ................................................................. 

  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídít s 
diplomacií, která je pro vaši firmu typická 

................................................................. 

  Vypil to na jeden lok. ................................................................. 

  Po závěru řeči bylo slyšet chichotání. ................................................................. 

  Vytáhl pistoli z pouzdra. ................................................................. 

  Dala mi cudný polibek na rty. ................................................................. 

  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny. ................................................................. 

  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo. ................................................................. 

  Hodila by se mi špetka tvého zdravého 
rozumu. 

................................................................. 

  Odpověděl bez záludnosti. ................................................................. 

  Těšili se na legendární čtvrtý set. ................................................................. 

  Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa. ................................................................. 
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066.02_Lekce 11_podstatna_jmena_02_test_klic 

  Zabodl ostruhy koni do slabin.   He dug his spurs in the horse´s flank. 

  Jakoby jim někdo dal signál, oba muži 
vstali ze svých míst. 

  As if on cue, both men rose from their 
places. 

  Cítil jsem se jako úplný trouba.   I felt a right chump. 

  Je ztělesněním dobrého šéfa.   He´s an epitome of a good boss. 

  Každý slyšel umíráček ze zvonice.   Everybody heard the death knell from the 
belfry. 

  Ujistil ho, že ten stn přežije i horskou bouři.   He assured him the tent would survive even 
a mountain gale. 

  Ale je tady i druhá strana mince.   But there is a flipside of the coin. 

  Proudy vody odstraňovaly zažranou špínu.   The jets of water removed the grime. 

  Hrdinský skutek sám o sobě.   A feat in itslef. 

  Nechystáš se dát tomu křivákovi šanci, že?   You are not going to give this crook a 
lifeline, are you? 

  Netuším.   I have no cue. 

  Na nich je, aby zametli podlahu a posbírali 
drobky. 

  It is left to them to sweep the floor and 
gather up the crumbs. 

  Skončí to na smetišti dějin.   It will end in the dustbin of history. 

  Každá překážka je výzvou.   Each hurdle is a challenge. 

  K našemu údivu, společnost odmítala 
zaplatit byť jen penny. 

  To our dismay the company refused to pay 
a penny. 

  Bylo to tam jako návnada.   It was there as a decoy. 

  Prodali to území nové republice.   They sold the territory to the fledgling 
republic. 

  Už nebylo moc na práci krom udusit 
poslední uhlíky. 

  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

  To byla předzvěst toho co mělo přijít.   It was a harbinger of all what was about to 
come. 

  Snadno vybuchne.   He´s got a very short fuse. 

  Uvědomil si, že to je vše přelud.   He realised it was all a fallacy. 

  Myslel, že to je jádro problému.   He thought it was a gist of it. 

  Ignoroval tu nevhodnou narážku.   He ignored the inapropriate hint. 
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  Mám jen jednu poznámku.   I only have one footnote. 

  Je ve finanční tísni?   Is he in a financial strait? 

  Zavedení zákazu vycházení se ukázalo na 
ostrově jako nutnost. 

  It was proved necessary to impose a curfew 
on the island 

  Naznačila mu, jak pokračovat   She gave him a cue how to go on. 

  Je to téměř jako by to byl výplod mé 
fantazie. 

  It is almost as it was a figment of my 
imagination. 

  Pouč mě, ty drsňáku.   Fill me in, you fascinating hunk. 

  Stal se nezaměstnaným.   He joined the dole queue. 

  Nakonec jste to udělali, že?   You finally did the deed, didn´t you. 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí.   The army suffered from dysentry and 
scurvy. 

  Mohu přijít o řádný kus bonusu.   I may lose a chunk of my bonus. 

  Čekal, až se poprask utiší.   He waited for the furor to die down. 

  Mohu počítat s tvojí podporou?   May I count on your endorsement? 

  Small talk nebyl nikdy jeho silnou 
stránkou. 

  Small talk has never been his forte. 

  Někdy vidíte dokonce volavku.   Sometimes you can see even a herron. 

  Vlastník je opravdový poklad.   The owner is a gem. 

  Jsem si jistý že to budeš schopen vyřídít s 
diplomacií, která je pro vaši firmu typická 

  I am sure you will be able to handle this 
with diplomacy that has become a hallmark of 
our company. 

  Vypil to na jeden lok.   He drank it in one draught. 

  Po závěru řeči bylo slyšet chichotání.   The chuckle was followed by the closing. 

  Vytáhl pistoli z pouzdra.   He took his pistol out of its holster. 

  Dala mi cudný polibek na rty.   She gave me a chaste peck on my lips. 

  Zachumlali jsme se do tlusté peřiny.   We snuggled down under a thick duvet. 

  Ležel tam velký kus sýra a struhadlo.   There was a large chunk of cheese and a 
grater 

  Hodila by se mi špetka tvého zdravého 
rozumu. 

  I could do with a dollop of your common 
sence. 

  Odpověděl bez záludnosti.   He replied without guile. 

  Těšili se na legendární čtvrtý set.   They looked forward for the fabled fourth 
set. 
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  Nikomu se nelíbila vlhkost toho místa.   Nobody appreciated the dank of the place. 
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067_Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba_poslouchejte 

  ploy   trik, fígl 

  odds   šance 

  offering   dar, příspěvek 

  plume   sloup (kouře) 

  pauper   nuzák, žebrák 

  quirk   rozmar, vrtoch 

  reproach   výtka, výčitka 

  mittens   palcové rukavice 

  pun   slovní hříčka 

  plight   těžká situace 

  junkie   feťák, narkoman 

  retainer   výplatní páska 

  likelihood   pravděpodobnost 

  make a good fist   dařit se 

  mite   penízek, pár šupů 

  prerogative   privilegium, přednostní právo 

  lingo   hatmatilka 

  rake   hrábě 

  pretence   záminka 

  pigsty   chlívek 

  nuisance   otrava, nepříjemnost 

  ramification   rozvětvení 

  pidgin   lámaný jazyk 

  maven   expert v určité oblasti 

  nape   šíje, týl 

  quip   vtipná poznámka 

  ripple   vlnění 

  riddle   hádanka 

  on account of   na základě čeho 
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  prat   hňup,debil 

  kerb   obrubník 

  pawn   pěšák (v šachu) 

  mudguard   blatník 

  punition   trest 

  peril   riziko 

  jibe   posměšná poznámka 

  misnomer   nevhodné označení 

  reshuffle   reorganizace 

  ripple effect   dominový efekt 

  morsel   ždibec, kousíček 

  pitcher   džbánek 

  knuckle   kloub na prstech 

  pang   píchnutí 

  oath   přísaha, slib 

  outcome   výsledek 

  peg   věšáček, háček 

  plaice   platýs 

  nark   policejní informátor 

  plinth   podstavec, sokl 

  lather   mýdlová pěna 

  row   hádka 

 

068_Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba_přeložte 

  výtka, výčitka   reproach 

  lámaný jazyk   pidgin 

  trest   punition 

  hatmatilka   lingo 

  obrubník   kerb 

  nuzák, žebrák   pauper 

  hňup,debil   prat 
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  výsledek   outcome 

  otrava, nepříjemnost   nuisance 

  pravděpodobnost   likelihood 

  těžká situace   plight 

  rozvětvení   ramification 

  penízek, pár šupů   mite 

  mýdlová pěna   lather 

  přísaha, slib   oath 

  výplatní páska   retainer 

  džbánek   pitcher 

  policejní informátor   nark 

  riziko   peril 

  ždibec, kousíček   morsel 

  trik, fígl   ploy 

  podstavec, sokl   plinth 

  hrábě   rake 

  feťák, narkoman   junkie 

  věšáček, háček   peg 

  šance   odds 

  blatník   mudguard 

  kloub na prstech   knuckle 

  chlívek   pigsty 

  šíje, týl   nape 

  dar, příspěvek   offering 

  pěšák (v šachu)   pawn 

  expert v určité oblasti   maven 

  posměšná poznámka   jibe 

  dominový efekt   ripple effect 

  dařit se   make a good fist 

  nevhodné označení   misnomer 

  palcové rukavice   mittens 
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  záminka   pretence 

  rozmar, vrtoch   quirk 

  píchnutí   pang 

  privilegium, přednostní právo   prerogative 

  reorganizace   reshuffle 

  sloup (kouře)   plume 

  hádanka   riddle 

  na základě čeho   on account of 

  vlnění   ripple 

  platýs   plaice 

  vtipná poznámka   quip 

  slovní hříčka   pun 

  hádka   row 

 

069_Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  jibe   posměšná poznámka 

  I intervened before she could growl some 
jibe. 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

  junkie   feťák, narkoman 

  He´s a junkie.   Je feťák. 

  kerb   obrubník 

  The taxi sped away from the kerb.   Taxi vyrazilo od obrubníku. 

  knuckle   kloub na prstech 

  He´s just shattered my knuckles.   Právě mi rozdrtil klouby na ruce. 

  lather   mýdlová pěna 

  He smeared the lather all over his face.   Rozetřel si pěnu po tváři. 

  likelihood   pravděpodobnost 

  It increased the likelihood by 20%.   Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%. 

  lingo   hatmatilka 

  What kind of lingo is he talking in?   Jakou hatmatilkou to mluví? 
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  make a good fist   dařit se 

  The talk was that if he made good fist of it, 
the next stop would be that of GM. 

  Říkalo se, že pokud se mu bude dařit, jeho 
příští zastávka bude generální ředitel. 

  maven   expert v určité oblasti 

  He was a maven in mathematics.   Byl expertem v matematice. 

  misnomer   nevhodné označení 

  To call it international was a little bit of a 
misnomer. 

  Nazývat to mezinárodní bylo trochu 
nevhodné označení. 

  mite   penízek, pár šupů 

  to take the widow´s mite   dávat, i když mám málo 

  mittens   palcové rukavice 

  She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. 

  morsel   ždibec, kousíček 

  He took time selecting the most delicate 
morsels. 

  Dával si práci s vybíráním těch 
nejchutnějších kousků. 

  nape   šíje, týl 

  She began to kiss the nape of his neck.   Začala ho líbat na týl. 

  nark   policejní informátor 

  A nark tipped him off.   Práskl ho práskač. 

  nuisance   otrava, nepříjemnost 

  It is just a small nuisance.   Je to jen malá nepříjemnost. 

  oath   přísaha, slib 

  He read his oath with a confidence in his 
voice. 

  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase 

  odds   šance 

  The odds are stacked against you.   Šance jsou proti tobě. 

  offering   dar, příspěvek 

  She took the offering across to him.   Vzala ten dárek směrem k němu. 

  on account of   na základě čeho 

  On account of the fact that you saved my 
life. 

  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil 
život. 

  outcome   výsledek 
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  You´ll get the outcome you wish for.   Dostaneš výsledek, který si přeješ. 

  pang   píchnutí 

  He felt a pang of dissapiontment for his 
wife. 

  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy. 

  pauper   nuzák, žebrák 

  The pauperisation of people must stop.   Ožebračování lidí musí přestat. 

  pawn   pěšák (v šachu) 

  I realised I must be a pawn in a far bigger 
game. 

  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v 
mnohem vyšší hře. 

  peg   věšáček, háček 

  He removed the uniform from the peg.   Sundal uniformu z háčku. 

  peril   riziko 

  Is there any peril?   Je tam nějaké riziko? 

  pidgin   lámaný jazyk 

  It is must be some form of pidgin.   Musí to být nějaká forma žargonu. 

  pigsty   chlívek 

  the place looked like a pigsty.   Místo vypadalo jako chlívek. 

  pitcher   džbánek 

  The waitress appeared with a pitcher of 
water in her hand. 

  Servírka se objevila se džbánkem vody v 
ruce. 

  plaice   platýs 

  Have you ever eaten plaice?   Jedl jsi někdy platýse? 

  plight   těžká situace 

  He ended up in a sort of plight   Skončil v poněkud těžké situaci. 

  plinth   podstavec, sokl 

  The statue is on the plinth.   Socha je na podstavci. 

  ploy   trik, fígl 

  This was a ploy he used regularly   Tenhle trik používal pravidelně. 

  plume   sloup (kouře) 

  A plume of black smoke was hovering 
above the site. 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

  prat   hňup,debil 

  There was a big "PRAT" written on the   Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT". 
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wall. 

  prerogative   privilegium, přednostní právo 

  It is an old man´s prerogative to make the 
first speech. 

  Je to přednostní právo starého muže 
promluvit jako první. 

  pretence   záminka 

  He was charged with attempting to obtain 
money by false pretences. 

  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod 
falešnou záminkou. 

  pun   slovní hříčka 

  He was pleased with the little pun .   Ta slovní hříčka ho potěšila. 

  punition   trest 

  He blamed the government for punitive 
taxes 

  Vinil vládu z likvidačních daní. 

  quip   vtipná poznámka 

  My low grade quip made Mike twitch.   Moje trapná poznámka Mikem trhla. 

  quirk   rozmar, vrtoch 

  It happened by a quirk of fate.   Stalo se to rozmarem osudu. 

  rake   hrábě 

  The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

  ramification   rozvětvení 

  Later comes the ramification.   Později přijde rozvětvení. 

  reproach   výtka, výčitka 

  His reputation is beyond reproach.   Jeho reputaci nelze nic vytknout. 

  reshuffle   reorganizace 

  He made changes in his latest reshuffle.   Udělal změny v rámci poslední 
reorganizace. 

  retainer   výplatní páska 

  She was on a retainer from the wine 
industry. 

  Byla na výplatní pásce vinařského 
průmyslu. 

  riddle   hádanka 

  It is a mystery how he solved the riddle.   Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku. 

  ripple   vlnění 

  A ripple of applaus broke out   Zvedla se vlna potlesku. 
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  ripple effect   dominový efekt 

  If it happens, a ripple effect may occur.   Pokud se to stane, může dojít k 
dominovému efektu. 

  row   hádka 

  I had a row with my wife   Pohádal jsem se se svojí ženou. 

 

070_Lekce 12_podstatna_jmena_03_slovní zásoba_procvičovací 
věty_přeložte 

  posměšná poznámka   jibe 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

  I intervened before she could growl some 
jibe. 

  feťák, narkoman   junkie 

  Je feťák.   He´s a junkie. 

  obrubník   kerb 

  Taxi vyrazilo od obrubníku.   The taxi sped away from the kerb. 

  kloub na prstech   knuckle 

  Právě mi rozdrtil klouby na ruce.   He´s just shattered my knuckles. 

  mýdlová pěna   lather 

  Rozetřel si pěnu po tváři.   He smeared the lather all over his face. 

  pravděpodobnost   likelihood 

  Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%.   It increased the likelihood by 20%. 

  hatmatilka   lingo 

  Jakou hatmatilkou to mluví?   What kind of lingo is he talking in? 

  dařit se   make a good fist 

  Říkalo se, že pokud se mu bude dařit, jeho 
příští zastávka bude generální ředitel. 

  The talk was that if he made good fist of it, 
the next stop would be that of GM. 

  expert v určité oblasti   maven 

  Byl expertem v matematice.   He was a maven in mathematics. 

  nevhodné označení   misnomer 

  Nazývat to mezinárodní bylo trochu 
nevhodné označení. 

  To call it international was a little bit of a 
misnomer. 

  penízek, pár šupů   mite 

  dávat, i když mám málo   to take the widow´s mite 
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  palcové rukavice   mittens 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky.   She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

  ždibec, kousíček   morsel 

  Dával si práci s vybíráním těch 
nejchutnějších kousků. 

  He took time selecting the most delicate 
morsels. 

  šíje, týl   nape 

  Začala ho líbat na týl.   She began to kiss the nape of his neck. 

  policejní informátor   nark 

  Práskl ho práskač.   A nark tipped him off. 

  otrava, nepříjemnost   nuisance 

  Je to jen malá nepříjemnost.   It is just a small nuisance. 

  přísaha, slib   oath 

  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase   He read his oath with a confidence in his 
voice. 

  šance   odds 

  Šance jsou proti tobě.   The odds are stacked against you. 

  dar, příspěvek   offering 

  Vzala ten dárek směrem k němu.   She took the offering across to him. 

  na základě čeho   on account of 

  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil 
život. 

  On account of the fact that you saved my 
life. 

  výsledek   outcome 

  Dostaneš výsledek, který si přeješ.   You´ll get the outcome you wish for. 

  píchnutí   pang 

  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy.   He felt a pang of dissapiontment for his 
wife. 

  nuzák, žebrák   pauper 

  Ožebračování lidí musí přestat.   The pauperisation of people must stop. 

  pěšák (v šachu)   pawn 

  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v 
mnohem vyšší hře. 

  I realised I must be a pawn in a far bigger 
game. 

  věšáček, háček   peg 
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  Sundal uniformu z háčku.   He removed the uniform from the peg. 

  riziko   peril 

  Je tam nějaké riziko?   Is there any peril? 

  lámaný jazyk   pidgin 

  Musí to být nějaká forma žargonu.   It is must be some form of pidgin. 

  chlívek   pigsty 

  Místo vypadalo jako chlívek.   the place looked like a pigsty. 

  džbánek   pitcher 

  Servírka se objevila se džbánkem vody v 
ruce. 

  The waitress appeared with a pitcher of 
water in her hand. 

  platýs   plaice 

  Jedl jsi někdy platýse?   Have you ever eaten plaice? 

  těžká situace   plight 

  Skončil v poněkud těžké situaci.   He ended up in a sort of plight 

  podstavec, sokl   plinth 

  Socha je na podstavci.   The statue is on the plinth. 

  trik, fígl   ploy 

  Tenhle trik používal pravidelně.   This was a ploy he used regularly 

  sloup (kouře)   plume 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

  A plume of black smoke was hovering 
above the site. 

  hňup,debil   prat 

  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT".   There was a big "PRAT" written on the 
wall. 

  privilegium, přednostní právo   prerogative 

  Je to přednostní právo starého muže 
promluvit jako první. 

  It is an old man´s prerogative to make the 
first speech. 

  záminka   pretence 

  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod 
falešnou záminkou. 

  He was charged with attempting to obtain 
money by false pretences. 

  slovní hříčka   pun 

  Ta slovní hříčka ho potěšila.   He was pleased with the little pun . 

  trest   punition 
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  Vinil vládu z likvidačních daní.   He blamed the government for punitive 
taxes 

  vtipná poznámka   quip 

  Moje trapná poznámka Mikem trhla.   My low grade quip made Mike twitch. 

  rozmar, vrtoch   quirk 

  Stalo se to rozmarem osudu.   It happened by a quirk of fate. 

  hrábě   rake 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu.   The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  rozvětvení   ramification 

  Později přijde rozvětvení.   Later comes the ramification. 

  výtka, výčitka   reproach 

  Jeho reputaci nelze nic vytknout.   His reputation is beyond reproach. 

  reorganizace   reshuffle 

  Udělal změny v rámci poslední 
reorganizace. 

  He made changes in his latest reshuffle. 

  výplatní páska   retainer 

  Byla na výplatní pásce vinařského 
průmyslu. 

  She was on a retainer from the wine 
industry. 

  hádanka   riddle 

  Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku.   It is a mystery how he solved the riddle. 

  vlnění   ripple 

  Zvedla se vlna potlesku.   A ripple of applaus broke out 

  dominový efekt   ripple effect 

  Pokud se to stane, může dojít k 
dominovému efektu. 

  If it happens, a ripple effect may occur. 

  hádka   row 

  Pohádal jsem se se svojí ženou.   I had a row with my wife 
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  He read his oath with a confidence in his 
voice. 

  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase 

  She took the offering across to him.   Vzala ten dárek směrem k němu. 

  He was charged with attempting to obtain 
money by false pretences. 

  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod 
falešnou záminkou. 

  He´s just shattered my knuckles.   Právě mi rozdrtil klouby na ruce. 

  The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

  The statue is on the plinth.   Socha je na podstavci. 

  He ended up in a sort of plight   Skončil v poněkud těžké situaci. 

  He made changes in his latest reshuffle.   Udělal změny v rámci poslední 
reorganizace. 

  He blamed the government for punitive 
taxes 

  Vinil vládu z likvidačních daní. 

  I intervened before she could growl some 
jibe. 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

  He felt a pang of dissapiontment for his 
wife. 

  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy. 

  I realised I must be a pawn in a far bigger 
game. 

  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v 
mnohem vyšší hře. 

  It is just a small nuisance.   Je to jen malá nepříjemnost. 

  She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. 

  It happened by a quirk of fate.   Stalo se to rozmarem osudu. 

  This was a ploy he used regularly   Tenhle trik používal pravidelně. 

  He smeared the lather all over his face.   Rozetřel si pěnu po tváři. 

  You´ll get the outcome you wish for.   Dostaneš výsledek, který si přeješ. 

  Is there any peril?   Je tam nějaké riziko? 

  On account of the fact that you saved my 
life. 

  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil 
život. 

  Later comes the ramification.   Později přijde rozvětvení. 

  What kind of lingo is he talking in?   Jakou hatmatilkou to mluví? 

  The odds are stacked against you.   Šance jsou proti tobě. 
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  A ripple of applaus broke out   Zvedla se vlna potlesku. 

  It is must be some form of pidgin.   Musí to být nějaká forma žargonu. 

  A nark tipped him off.   Práskl ho práskač. 

  She was on a retainer from the wine 
industry. 

  Byla na výplatní pásce vinařského 
průmyslu. 

  His reputation is beyond reproach.   Jeho reputaci nelze nic vytknout. 

  If it happens, a ripple effect may occur.   Pokud se to stane, může dojít k 
dominovému efektu. 

  He removed the uniform from the peg.   Sundal uniformu z háčku. 

  A plume of black smoke was hovering 
above the site. 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

  He´s a junkie.   Je feťák. 

  It is a mystery how he solved the riddle.   Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku. 

  It increased the likelihood by 20%.   Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%. 

  He was pleased with the little pun .   Ta slovní hříčka ho potěšila. 

  The pauperisation of people must stop.   Ožebračování lidí musí přestat. 

  to take the widow´s mite   dávat, i když mám málo 

  She began to kiss the nape of his neck.   Začala ho líbat na týl. 

  There was a big "PRAT" written on the 
wall. 

  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT". 

  the place looked like a pigsty.   Místo vypadalo jako chlívek. 

  He was a maven in mathematics.   Byl expertem v matematice. 

  My low grade quip made Mike twitch.   Moje trapná poznámka Mikem trhla. 

  The waitress appeared with a pitcher of 
water in her hand. 

  Servírka se objevila se džbánkem vody v 
ruce. 

  He took time selecting the most delicate 
morsels. 

  Dával si práci s vybíráním těch 
nejchutnějších kousků. 

  It is an old man´s prerogative to make the 
first speech. 

  Je to přednostní právo starého muže 
promluvit jako první. 

  To call it international was a little bit of a 
misnomer. 

  Nazývat to mezinárodní bylo trochu 
nevhodné označení. 

  The talk was that if he made good fist of it, 
the next stop would be that of GM. 

  Říkalo se, že pokud se mu bude dařit, jeho 
příští zastávka bude generální ředitel. 

  The taxi sped away from the kerb.   Taxi vyrazilo od obrubníku. 
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  Have you ever eaten plaice?   Jedl jsi někdy platýse? 

  I had a row with my wife   Pohádal jsem se se svojí ženou. 
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  Byla na výplatní pásce vinařského 
průmyslu. 

  She was on a retainer from the wine 
industry. 

  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil 
život. 

  On account of the fact that you saved my 
life. 

  Dával si práci s vybíráním těch 
nejchutnějších kousků. 

  He took time selecting the most delicate 
morsels. 

  Socha je na podstavci.   The statue is on the plinth. 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky.   She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu.   The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Místo vypadalo jako chlívek.   the place looked like a pigsty. 

  Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku.   It is a mystery how he solved the riddle. 

  Zvedla se vlna potlesku.   A ripple of applaus broke out 

  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase   He read his oath with a confidence in his 
voice. 

  Říkalo se, že pokud se mu bude dařit, jeho 
příští zastávka bude generální ředitel. 

  The talk was that if he made good fist of it, 
the next stop would be that of GM. 

  Tenhle trik používal pravidelně.   This was a ploy he used regularly 

  Je to jen malá nepříjemnost.   It is just a small nuisance. 

  Moje trapná poznámka Mikem trhla.   My low grade quip made Mike twitch. 

  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod 
falešnou záminkou. 

  He was charged with attempting to obtain 
money by false pretences. 

  Je tam nějaké riziko?   Is there any peril? 

  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v 
mnohem vyšší hře. 

  I realised I must be a pawn in a far bigger 
game. 

  Taxi vyrazilo od obrubníku.   The taxi sped away from the kerb. 

  Vinil vládu z likvidačních daní.   He blamed the government for punitive 
taxes 

  Servírka se objevila se džbánkem vody v 
ruce. 

  The waitress appeared with a pitcher of 
water in her hand. 
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  Pokud se to stane, může dojít k 
dominovému efektu. 

  If it happens, a ripple effect may occur. 

  Šance jsou proti tobě.   The odds are stacked against you. 

  dávat, i když mám málo   to take the widow´s mite 

  Nazývat to mezinárodní bylo trochu 
nevhodné označení. 

  To call it international was a little bit of a 
misnomer. 

  Stalo se to rozmarem osudu.   It happened by a quirk of fate. 

  Ožebračování lidí musí přestat.   The pauperisation of people must stop. 

  Dostaneš výsledek, který si přeješ.   You´ll get the outcome you wish for. 

  Ta slovní hříčka ho potěšila.   He was pleased with the little pun . 

  Rozetřel si pěnu po tváři.   He smeared the lather all over his face. 

  Je to přednostní právo starého muže 
promluvit jako první. 

  It is an old man´s prerogative to make the 
first speech. 

  Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%.   It increased the likelihood by 20%. 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

  A plume of black smoke was hovering 
above the site. 

  Začala ho líbat na týl.   She began to kiss the nape of his neck. 

  Jakou hatmatilkou to mluví?   What kind of lingo is he talking in? 

  Musí to být nějaká forma žargonu.   It is must be some form of pidgin. 

  Je feťák.   He´s a junkie. 

  Vzala ten dárek směrem k němu.   She took the offering across to him. 

  Později přijde rozvětvení.   Later comes the ramification. 

  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT".   There was a big "PRAT" written on the 
wall. 

  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy.   He felt a pang of dissapiontment for his 
wife. 

  Sundal uniformu z háčku.   He removed the uniform from the peg. 

  Skončil v poněkud těžké situaci.   He ended up in a sort of plight 

  Jeho reputaci nelze nic vytknout.   His reputation is beyond reproach. 

  Jedl jsi někdy platýse?   Have you ever eaten plaice? 

  Právě mi rozdrtil klouby na ruce.   He´s just shattered my knuckles. 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

  I intervened before she could growl some 
jibe. 

  Udělal změny v rámci poslední   He made changes in his latest reshuffle. 
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reorganizace. 

  Byl expertem v matematice.   He was a maven in mathematics. 

  Práskl ho práskač.   A nark tipped him off. 

  Pohádal jsem se se svojí ženou.   I had a row with my wife 
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jibe 
I intervened before she could 

growl some jibe. 
junkie 

He´s a junkie. kerb 
The taxi sped away from the 

kerb. 

knuckle 
He´s just shattered my 

knuckles. 
lather 

He smeared the lather all over 
his face. 

likelihood 
It increased the likelihood by 

20%. 

lingo 
What kind of lingo is he 

talking in? 
make a good fist 

The talk was that if he made 
good fist of it, the next stop 

would be that of GM. 
maven 

He was a maven in 
mathematics. 
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feťák, narkoman 
Zasáhl jsem, než mohla 
zvrčet nějaký posměšek. 

posměšná poznámka 

Taxi vyrazilo od obrubníku. obrubník Je feťák. 

mýdlová pěna 
Právě mi rozdrtil klouby na 

ruce. 
kloub na prstech 

Zvýšilo to pravděpodobnost o 
20%. 

pravděpodobnost Rozetřel si pěnu po tváři. 

dařit se Jakou hatmatilkou to mluví? hatmatilka 

Byl expertem v matematice. expert v určité oblasti 

Říkalo se, že pokud se mu 
bude dařit, jeho příští 

zastávka bude generální 
ředitel. 

 
 
 
 
 
 
 



 357 

misnomer 
To call it international was a 

little bit of a misnomer. 
mite 

to take the widow´s mite mittens 
She was wearing a balaclava 

and enormous mittens. 

morsel 
He took time selecting the 

most delicate morsels. 
nape 

She began to kiss the nape of 
his neck. 

nark A nark tipped him off. 

nuisance It is just a small nuisance. oath 

He read his oath with a 
confidence in his voice. 

odds 
The odds are stacked against 

you. 
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penízek, pár šupů 
Nazývat to mezinárodní bylo 
trochu nevhodné označení. 

nevhodné označení 

Měla na sobě kuklu a 
obrovské palčáky. 

palcové rukavice dávat, i když mám málo 

šíje, týl 
Dával si práci s vybíráním 

těch nejchutnějších kousků. 
ždibec, kousíček 

Práskl ho práskač. policejní informátor Začala ho líbat na týl. 

přísaha, slib Je to jen malá nepříjemnost. otrava, nepříjemnost 

Šance jsou proti tobě. šance 
Četl svou přísahu s důvěrou v 

hlase 
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offering 
She took the offering across 

to him. 
on account of 

On account of the fact that 
you saved my life. 

outcome 
You´ll get the outcome you 

wish for. 

pang 
He felt a pang of 

dissapiontment for his wife. 
pauper 

The pauperisation of people 
must stop. 

pawn 
I realised I must be a pawn in 

a far bigger game. 

peg 
He removed the uniform from 

the peg. 
peril 

Is there any peril? pidgin 
It is must be some form of 

pidgin. 
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na základě čeho 
Vzala ten dárek směrem k 

němu. 
dar, příspěvek 

Dostaneš výsledek, který si 
přeješ. 

výsledek 
Na základě skutečnosti, že jsi 

mi zachránil život. 

nuzák, žebrák 
Cítil, jak ho bodlo zklamání 

ze své ženy. 
píchnutí 

Uvědomil jsem si, že jsem jen 
pěšák v mnohem vyšší hře. 

pěšák (v šachu) 
Ožebračování lidí musí 

přestat. 

riziko Sundal uniformu z háčku. věšáček, háček 

Musí to být nějaká forma 
žargonu. 

lámaný jazyk Je tam nějaké riziko? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 361 

pigsty the place looked like a pigsty. pitcher 

The waitress appeared with a 
pitcher of water in her hand. 

plaice Have you ever eaten plaice? 

plight 
He ended up in a sort of 

plight 
plinth 

The statue is on the plinth. ploy 
This was a ploy he used 

regularly 

plume 
A plume of black smoke was 

hovering above the site. 
prat 

There was a big "PRAT" 
written on the wall. 

prerogative 
It is an old man´s prerogative 

to make the first speech. 
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džbánek Místo vypadalo jako chlívek. chlívek 

Jedl jsi někdy platýse? platýs 
Servírka se objevila se 
džbánkem vody v ruce. 

podstavec, sokl 
Skončil v poněkud těžké 

situaci. 
těžká situace 

Tenhle trik používal 
pravidelně. 

trik, fígl Socha je na podstavci. 

hňup,debil 
Sloup černého kouře se 

vznášel nad spáleništěm. 
sloup (kouře) 

Je to přednostní právo starého 
muže promluvit jako první. 

privilegium, přednostní právo 
Na zdi bylo velkým napsáno 

"KOKOT". 
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pretence 
He was charged with 

attempting to obtain money 
by false pretences. 

pun 

He was pleased with the little 
pun . 

punition 
He blamed the government 

for punitive taxes 

quip 
My low grade quip made 

Mike twitch. 
quirk 

It happened by a quirk of fate. rake 
The set included a rake, a 

spade and a trowel. 

ramification Later comes the ramification. reproach 

His reputation is beyond 
reproach. 

reshuffle 
He made changes in his latest 

reshuffle. 
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slovní hříčka 
Byl obviněn z pokusu vylákat 

peníze pod falešnou 
záminkou. 

záminka 

Vinil vládu z likvidačních 
daní. 

trest Ta slovní hříčka ho potěšila. 

rozmar, vrtoch 
Moje trapná poznámka 

Mikem trhla. 
vtipná poznámka 

Sada obsahovala hrábě, rýč a 
lopatu. 

hrábě Stalo se to rozmarem osudu. 

výtka, výčitka Později přijde rozvětvení. rozvětvení 

Udělal změny v rámci 
poslední reorganizace. 

reorganizace 
Jeho reputaci nelze nic 

vytknout. 
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retainer 
She was on a retainer from 

the wine industry. 
riddle 

It is a mystery how he solved 
the riddle. 

ripple A ripple of applaus broke out 

ripple effect 
If it happens, a ripple effect 

may occur. 
row 

I had a row with my wife -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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hádanka 
Byla na výplatní pásce 
vinařského průmyslu. 

výplatní páska 

Zvedla se vlna potlesku. vlnění 
Bylo záhadou, jak vyřešil tu 

hádanku. 

hádka 
Pokud se to stane, může dojít 

k dominovému efektu. 
dominový efekt 

-  -  
Pohádal jsem se se svojí 

ženou. 
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  Tenhle trik používal pravidelně. ................................................................. 

  Ta slovní hříčka ho potěšila. ................................................................. 

  Dostaneš výsledek, který si přeješ. ................................................................. 

  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase ................................................................. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. ................................................................. 

  Šance jsou proti tobě. ................................................................. 

  Vinil vládu z likvidačních daní. ................................................................. 

  Pokud se to stane, může dojít k 
dominovému efektu. 

................................................................. 

  Jakou hatmatilkou to mluví? ................................................................. 

  Místo vypadalo jako chlívek. ................................................................. 

  Rozetřel si pěnu po tváři. ................................................................. 

  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v 
mnohem vyšší hře. 

................................................................. 

  Je to přednostní právo starého muže 
promluvit jako první. 

................................................................. 

  Stalo se to rozmarem osudu. ................................................................. 

  Musí to být nějaká forma žargonu. ................................................................. 

  Je to jen malá nepříjemnost. ................................................................. 

  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod 
falešnou záminkou. 

................................................................. 

  Pohádal jsem se se svojí ženou. ................................................................. 

  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT". ................................................................. 

  Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%. ................................................................. 

  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil 
život. 

................................................................. 

  Práskl ho práskač. ................................................................. 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký 
posměšek. 

................................................................. 

  Byl expertem v matematice. ................................................................. 

  Taxi vyrazilo od obrubníku. ................................................................. 
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  Dával si práci s vybíráním těch 
nejchutnějších kousků. 

................................................................. 

  Zvedla se vlna potlesku. ................................................................. 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

................................................................. 

  Začala ho líbat na týl. ................................................................. 

  Servírka se objevila se džbánkem vody v 
ruce. 

................................................................. 

  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy. ................................................................. 

  Nazývat to mezinárodní bylo trochu 
nevhodné označení. 

................................................................. 

  Je feťák. ................................................................. 

  Udělal změny v rámci poslední 
reorganizace. 

................................................................. 

  Socha je na podstavci. ................................................................. 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky. ................................................................. 

  dávat, i když mám málo ................................................................. 

  Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku. ................................................................. 

  Moje trapná poznámka Mikem trhla. ................................................................. 

  Je tam nějaké riziko? ................................................................. 

  Sundal uniformu z háčku. ................................................................. 

  Skončil v poněkud těžké situaci. ................................................................. 

  Jeho reputaci nelze nic vytknout. ................................................................. 

  Byla na výplatní pásce vinařského 
průmyslu. 

................................................................. 

  Právě mi rozdrtil klouby na ruce. ................................................................. 

  Ožebračování lidí musí přestat. ................................................................. 

  Vzala ten dárek směrem k němu. ................................................................. 

  Říkalo se, že pokud se mu bude dařit, jeho 
příští zastávka bude generální ředitel. 

................................................................. 

  Jedl jsi někdy platýse? ................................................................. 
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  Tenhle trik používal pravidelně.   This was a ploy he used regularly 

  Ta slovní hříčka ho potěšila.   He was pleased with the little pun . 

  Dostaneš výsledek, který si přeješ.   You´ll get the outcome you wish for. 

  Četl svou přísahu s důvěrou v hlase   He read his oath with a confidence in his 
voice. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu.   The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Šance jsou proti tobě.   The odds are stacked against you. 

  Vinil vládu z likvidačních daní.   He blamed the government for punitive 
taxes 

  Pokud se to stane, může dojít k 
dominovému efektu. 

  If it happens, a ripple effect may occur. 

  Jakou hatmatilkou to mluví?   What kind of lingo is he talking in? 

  Místo vypadalo jako chlívek.   the place looked like a pigsty. 

  Rozetřel si pěnu po tváři.   He smeared the lather all over his face. 

  Uvědomil jsem si, že jsem jen pěšák v 
mnohem vyšší hře. 

  I realised I must be a pawn in a far bigger 
game. 

  Je to přednostní právo starého muže 
promluvit jako první. 

  It is an old man´s prerogative to make the 
first speech. 

  Stalo se to rozmarem osudu.   It happened by a quirk of fate. 

  Musí to být nějaká forma žargonu.   It is must be some form of pidgin. 

  Je to jen malá nepříjemnost.   It is just a small nuisance. 

  Byl obviněn z pokusu vylákat peníze pod 
falešnou záminkou. 

  He was charged with attempting to obtain 
money by false pretences. 

  Pohádal jsem se se svojí ženou.   I had a row with my wife 

  Na zdi bylo velkým napsáno "KOKOT".   There was a big "PRAT" written on the 
wall. 

  Zvýšilo to pravděpodobnost o 20%.   It increased the likelihood by 20%. 

  Na základě skutečnosti, že jsi mi zachránil 
život. 

  On account of the fact that you saved my 
life. 

  Práskl ho práskač.   A nark tipped him off. 

  Zasáhl jsem, než mohla zvrčet nějaký   I intervened before she could growl some 
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posměšek. jibe. 

  Byl expertem v matematice.   He was a maven in mathematics. 

  Taxi vyrazilo od obrubníku.   The taxi sped away from the kerb. 

  Dával si práci s vybíráním těch 
nejchutnějších kousků. 

  He took time selecting the most delicate 
morsels. 

  Zvedla se vlna potlesku.   A ripple of applaus broke out 

  Sloup černého kouře se vznášel nad 
spáleništěm. 

  A plume of black smoke was hovering 
above the site. 

  Začala ho líbat na týl.   She began to kiss the nape of his neck. 

  Servírka se objevila se džbánkem vody v 
ruce. 

  The waitress appeared with a pitcher of 
water in her hand. 

  Cítil, jak ho bodlo zklamání ze své ženy.   He felt a pang of dissapiontment for his 
wife. 

  Nazývat to mezinárodní bylo trochu 
nevhodné označení. 

  To call it international was a little bit of a 
misnomer. 

  Je feťák.   He´s a junkie. 

  Udělal změny v rámci poslední 
reorganizace. 

  He made changes in his latest reshuffle. 

  Socha je na podstavci.   The statue is on the plinth. 

  Měla na sobě kuklu a obrovské palčáky.   She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

  dávat, i když mám málo   to take the widow´s mite 

  Bylo záhadou, jak vyřešil tu hádanku.   It is a mystery how he solved the riddle. 

  Moje trapná poznámka Mikem trhla.   My low grade quip made Mike twitch. 

  Je tam nějaké riziko?   Is there any peril? 

  Sundal uniformu z háčku.   He removed the uniform from the peg. 

  Skončil v poněkud těžké situaci.   He ended up in a sort of plight 

  Jeho reputaci nelze nic vytknout.   His reputation is beyond reproach. 

  Byla na výplatní pásce vinařského 
průmyslu. 

  She was on a retainer from the wine 
industry. 

  Právě mi rozdrtil klouby na ruce.   He´s just shattered my knuckles. 

  Ožebračování lidí musí přestat.   The pauperisation of people must stop. 

  Vzala ten dárek směrem k němu.   She took the offering across to him. 

  Říkalo se, že pokud se mu bude dařit, jeho   The talk was that if he made good fist of it, 
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příští zastávka bude generální ředitel. the next stop would be that of GM. 

  Jedl jsi někdy platýse?   Have you ever eaten plaice? 
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  vocation   poslání, povolání 

  throng   zástup, tlačenice 

  stud   cvoček 

  wad   svazek 

  spell   kouzlo 

  shard   střep 

  salver   tác 

  stroke   úder, mrtvice 

  stitch up   podraz, bouda 

  wispy   řídký, jemný 

  thimble   náprstek 

  streak   pruh, pás 

  truncheon   obušek 

  stir   rozruch 

  sliver of soap   odštěpek mýdla 

  sell-by date   datum spotřeby 

  scorn   despekt 

  trickle   tenký pramínek 

  thaw   tání 

  swivel   čep 

  spade   rýč 

  surplus   přebytek, nadbytek 

  whim   rozmar, vrtoch 

  stipulation   podmínka, požadavek 

  slander   pomluva 

  upheaval   otřes, převrat 

  spoils   kořist 
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  trickle   pomalu téct 

  swarm   roj 

  stride   dlouhý krok 

  scruple   zábrany 

  sleet   plískanice 

  solace   útěcha 

  snippet   úryvek, útržek 

  stump   pahýl, špaček 

  salvage   záchrana 

  stalemate   patová situace 

  spiv   šejdíř, podvodník 

  skate   rejnok 

  scum   lůza, spodina 

  unfounded suspicion   nepodložené podezření 

  sod   kretén 

  shack   chatrč 

  titbit   pikantní detail, drb 

  stack   štos, kupa 

  stance   postoj 

  smirk   ucul, úšklebek 

  writ   soudní nařízení, výnos 

  swathe   pruh ,pás 

  tag   visačka 

  truce    dočasné příměří 

  stunt   husarský kousek 

  scurvy   kurděje, podlý 

  thump   bouchnutí, úder 

  sick bay   ošetřovna 

  sham   švindl 

  volley of bullets   sprška 

  rumpus   povyk, mela 
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  trowel   lopata 

  tannoy   místní rozhlas 

  vainglory   ješitnost 

  seaweed    chaluhy, řasy 

  without a guile   bez vytáček 

  slip up   chyba, uklouznutí 

  sheaf   svazek, snop 

  zeal   nadšení, elán 
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  nepodložené podezření   unfounded suspicion 

  přebytek, nadbytek   surplus 

  roj   swarm 

  tác   salver 

  sprška   volley of bullets 

  zástup, tlačenice   throng 

  otřes, převrat   upheaval 

  zábrany   scruple 

  náprstek   thimble 

  obušek   truncheon 

  svazek, snop   sheaf 

  ucul, úšklebek   smirk 

  pomluva   slander 

  ješitnost   vainglory 

  švindl   sham 

  visačka   tag 

  pruh ,pás   swathe 

  povyk, mela   rumpus 

  soudní nařízení, výnos   writ 

  rejnok   skate 

  plískanice   sleet 
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  tání   thaw 

  podraz, bouda   stitch up 

  postoj   stance 

  tenký pramínek   trickle 

  kretén   sod 

  pomalu téct   trickle 

  úder, mrtvice   stroke 

  patová situace   stalemate 

  cvoček   stud 

  bez vytáček   without a guile 

  rozmar, vrtoch   whim 

  střep   shard 

  pruh, pás   streak 

  despekt   scorn 

  rozruch   stir 

  chaluhy, řasy   seaweed  

  pikantní detail, drb   titbit 

  svazek   wad 

  útěcha   solace 

  řídký, jemný   wispy 

  dočasné příměří   truce  

  místní rozhlas   tannoy 

  kurděje, podlý   scurvy 

  kořist   spoils 

  chatrč   shack 

  lůza, spodina   scum 

  kouzlo   spell 

  ošetřovna   sick bay 

  chyba, uklouznutí   slip up 

  šejdíř, podvodník   spiv 

  datum spotřeby   sell-by date 
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  dlouhý krok   stride 

  odštěpek mýdla   sliver of soap 

  rýč   spade 

  úryvek, útržek   snippet 

  záchrana   salvage 

  podmínka, požadavek   stipulation 

  pahýl, špaček   stump 

  bouchnutí, úder   thump 

  poslání, povolání   vocation 

  husarský kousek   stunt 

  čep   swivel 

  štos, kupa   stack 

  lopata   trowel 

  nadšení, elán   zeal 
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  rumpus   povyk, mela 

  The rumpus was all about money.   Ten povyk byl kvůli penězům. 

  salvage   záchrana 

  They run a highly successfull salvage 
company. 

  Provozují vysoce ziskovou záchrannou 
společnost. 

  salver   tác 

  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

  scorn   despekt 

  It was difficult for him to hide the scorn.   Bylo pro něj těžké skrývat despekt. 

  scruple   zábrany 

  He did have some scruples.   Měl určité zábrany. 

  scum   lůza, spodina 

  There was a cheer from the middle of the 
scum. 

  Střed davu zajásal. 

  scurvy   kurděje, podlý 
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  The army suffered from dysentry and 
scurvy. 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. 

  seaweed    chaluhy, řasy 

  I really enjoyed seaweed massages.   Opravdu se mi líbily chaluhové masáže. 

  sell-by date   datum spotřeby 

  It soon became clear that he had reached 
his sell-by date. 

  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých 
možností. 

  shack   chatrč 

  The shack was very far from what we´d 
been promised. 

  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo 
slíbeno. 

  sham   švindl 

  Now it won´t be necessary to go on with 
this sham any longer. 

  Teď už nebude nutné s tím švindlem 
pokračovat. 

  shard   střep 

  It was a vicious-looking shard of china 
plate. 

  Byl to zle vypadající střep porcelánového 
talíře. 

  sheaf   svazek, snop 

  She ambled over with a small sheaf of 
menus. 

  Přiloudala se s malou hromádkou 
jídelníčků. 

  sick bay   ošetřovna 

  By the time he was released from the sick 
bay. 

  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny … 

  skate   rejnok 

  We loved watching skates.   Rádi jsme se dívali na rejnoky. 

  slander   pomluva 

  I am warning you. Do not repeat your 
slander! 

  Varuji tě. Neopakuj svou urážku! 

  sleet   plískanice 

  The sleet was very unpleasant.   Plískanice byla velmi nepříjemná. 

  slip up   chyba, uklouznutí 

  I can´t afford any slip ups at this stage.   V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety. 

  sliver of soap   odštěpek mýdla 

  This sliver of soap is all you ´ll get.   Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš. 

  smirk   ucul, úšklebek 



 377 

  He allowed himself a smirk.   Dovolil si úšklebek. 

  snippet   úryvek, útržek 

  I was only able to catch occasional snippet   Občas se mi podařilo zachytit nějaký 
útržek. 

  solace   útěcha 

  Some people find solace in a spiritual life.   Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním 
životě. 

  spade   rýč 

  The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

  spell   kouzlo 

  The spell has been broken.   Kouzlo bylo zlomeno. 

  spoils   kořist 

  The only difference between a pirate and a 
politician is who you divide your spoils with. 

  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v 
tom, s kým se dělí o kořist. 

  stack   štos, kupa 

  The stack of papers was getting bigger and 
bigger. 

  Štos papírů se zvětšoval. 

  stalemate   patová situace 

  The game ended in stalemate.   Hra skončila patem. 

  stance   postoj 

  Their stance has not changed.   Jejich postoj se nezměnil. 

  stipulation   podmínka, požadavek 

  Her only stipulation was that no one must 
discover the origin. 

  Její jediná podmínka byla, že se nikdo 
nesmí dozvědět původ. 

  stir   rozruch 

  The news created a bit of the stir.   Zpráva způsobila trochu rozruchu. 

  stitch up   podraz, bouda 

  It was a stitch up.   Byl to podraz. 

  streak   pruh, pás 

  She had pink streaks in her black hair.   Měla růžové pruhy v černých vlasech. 

  stride   dlouhý krok 

  It is only a stride away.   Je to jen kousek vedle. 
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  stroke   úder, mrtvice 

  It happened on the stroke of ten.   Stalo se to úderem desáté. 

  stud   cvoček 

  Who was on the star-studded list?   Kdo byl na hvězdném seznamu hostů? 

  stump   pahýl, špaček 

  He took a long pull on the stump of his 
cigarette. 

  Dlouze potáhl ze špačku cigarety. 

  stunt   husarský kousek 

  He couldn´t risk repeating the same stunt 
again. 

  Nemohl riskovat opakování toho samého 
husarského kousku. 

  surplus   přebytek, nadbytek 

  A good taylor had disguised the fact that 
the client was carrying a few surplus pounds. 

  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že 
klient má pár liber nadváhu. 

  swarm   roj 

  There was a swarm of flies.   Byl tam roj much. 

  swathe   pruh ,pás 

  The advertising is being valued for bringing 
the wide swathe of population. 

  Propagace je ceněna pro to, že oslovila 
velkou část populace. 

  swivel   čep 

  She swivelled the form round for him to 
sign. 

  Otočila formulář směrem k němu, aby jej 
podepsal. 

  tag   visačka 

  He was put on a tag for two months.   Zavřeli ho na dva měsíce. 

  thaw   tání 

  If I knew the thaw was coming, I would get 
my garden ready. 

  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych 
zahradu. 

  thimble   náprstek 

  Sofar we have not seen a thimbleful of oil.   Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty. 

  thump   bouchnutí, úder 

  He could hear his heart thumping.   Slyšel jsem bít její srdce. 

  titbit   pikantní detail, drb 

  He hoped to find some new titbit about the 
forthcoming marriage. 

  Doufal, že najde nějaký drb spojený s 
nastávajícím manželstvím. 

  trickle   tenký pramínek 
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  The flow slowed to a trickle.   Tok se zmenšil na tenký pramínek 

  trickle   pomalu téct 

  The blood was trickling from his finger.   Krev mu prýštila z prstu. 

  trowel   lopata 

  The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

  truce    dočasné příměří 

  Armies agreed on the truce.   Armády se shodly na příměří. 

  unfounded suspicion   nepodložené podezření 

  He was sentenced on the basis of an 
unfounded suspicion. 

  Byl odsouzen na základě nepodloženého 
podezření. 

  upheaval   otřes, převrat 

  The logic of this upheaval is clear.   Logika tohoto obratu je jasná. 

  vainglory   ješitnost 

  Sending men to an unncessary death is not 
an act of leadership, but of vainglory. 

  Poslat muže na zbytečnou smrt není 
projevem vůdcovství, ale ješitnosti.  

  vocation   poslání, povolání 

  He became very skilled in his new 
vocation. 

  Stal se velmi zběhlým ve svém novém 
poslání. 

  volley of bullets   sprška 

  The volley of bullets came from nowhere.   Sprška kulek přišla odnikud. 

  wad   svazek 

  He took a wad of bills from an inside 
pocket. 

  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy. 

  whim   rozmar, vrtoch 

  They were to carry out his slightest whims   Měli za úkol splnit jeho každičké přání. 

  wispy   řídký, jemný 

  The sky was covered with wispy clouds.   Obloha byla pokryta řídkými mraky. 

  without a guile   bez vytáček 

  He admitted without a guile he was broke.   Bez vytáček přiznal, že je švorc. 

  writ   soudní nařízení, výnos 

  He wants to issue a writ on behalf of his 
client. 

  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch 
svého klienta. 
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  zeal   nadšení, elán 

  He did it with a zeal he´d never displayed 
in the workshop. 

  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v 
dílně neukázal. 
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  povyk, mela   rumpus 

  Ten povyk byl kvůli penězům.   The rumpus was all about money. 

  záchrana   salvage 

  Provozují vysoce ziskovou záchrannou 
společnost. 

  They run a highly successfull salvage 
company. 

  tác   salver 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

  despekt   scorn 

  Bylo pro něj těžké skrývat despekt.   It was difficult for him to hide the scorn. 

  zábrany   scruple 

  Měl určité zábrany.   He did have some scruples. 

  lůza, spodina   scum 

  Střed davu zajásal.   There was a cheer from the middle of the 
scum. 

  kurděje, podlý   scurvy 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí.   The army suffered from dysentry and 
scurvy. 

  chaluhy, řasy   seaweed  

  Opravdu se mi líbily chaluhové masáže.   I really enjoyed seaweed massages. 

  datum spotřeby   sell-by date 

  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých 
možností. 

  It soon became clear that he had reached 
his sell-by date. 

  chatrč   shack 

  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo 
slíbeno. 

  The shack was very far from what we´d 
been promised. 

  švindl   sham 

  Teď už nebude nutné s tím švindlem 
pokračovat. 

  Now it won´t be necessary to go on with 
this sham any longer. 
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  střep   shard 

  Byl to zle vypadající střep porcelánového 
talíře. 

  It was a vicious-looking shard of china 
plate. 

  svazek, snop   sheaf 

  Přiloudala se s malou hromádkou 
jídelníčků. 

  She ambled over with a small sheaf of 
menus. 

  ošetřovna   sick bay 

  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny …   By the time he was released from the sick 
bay. 

  rejnok   skate 

  Rádi jsme se dívali na rejnoky.   We loved watching skates. 

  pomluva   slander 

  Varuji tě. Neopakuj svou urážku!   I am warning you. Do not repeat your 
slander! 

  plískanice   sleet 

  Plískanice byla velmi nepříjemná.   The sleet was very unpleasant. 

  chyba, uklouznutí   slip up 

  V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety.   I can´t afford any slip ups at this stage. 

  odštěpek mýdla   sliver of soap 

  Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš.   This sliver of soap is all you ´ll get. 

  ucul, úšklebek   smirk 

  Dovolil si úšklebek.   He allowed himself a smirk. 

  úryvek, útržek   snippet 

  Občas se mi podařilo zachytit nějaký 
útržek. 

  I was only able to catch occasional snippet 

  útěcha   solace 

  Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním 
životě. 

  Some people find solace in a spiritual life. 

  rýč   spade 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu.   The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  kouzlo   spell 

  Kouzlo bylo zlomeno.   The spell has been broken. 

  kořist   spoils 
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  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v 
tom, s kým se dělí o kořist. 

  The only difference between a pirate and a 
politician is who you divide your spoils with. 

  štos, kupa   stack 

  Štos papírů se zvětšoval.   The stack of papers was getting bigger and 
bigger. 

  patová situace   stalemate 

  Hra skončila patem.   The game ended in stalemate. 

  postoj   stance 

  Jejich postoj se nezměnil.   Their stance has not changed. 

  podmínka, požadavek   stipulation 

  Její jediná podmínka byla, že se nikdo 
nesmí dozvědět původ. 

  Her only stipulation was that no one must 
discover the origin. 

  rozruch   stir 

  Zpráva způsobila trochu rozruchu.   The news created a bit of the stir. 

  podraz, bouda   stitch up 

  Byl to podraz.   It was a stitch up. 

  pruh, pás   streak 

  Měla růžové pruhy v černých vlasech.   She had pink streaks in her black hair. 

  dlouhý krok   stride 

  Je to jen kousek vedle.   It is only a stride away. 

  úder, mrtvice   stroke 

  Stalo se to úderem desáté.   It happened on the stroke of ten. 

  cvoček   stud 

  Kdo byl na hvězdném seznamu hostů?   Who was on the star-studded list? 

  pahýl, špaček   stump 

  Dlouze potáhl ze špačku cigarety.   He took a long pull on the stump of his 
cigarette. 

  husarský kousek   stunt 

  Nemohl riskovat opakování toho samého 
husarského kousku. 

  He couldn´t risk repeating the same stunt 
again. 

  přebytek, nadbytek   surplus 

  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že 
klient má pár liber nadváhu. 

  A good taylor had disguised the fact that 
the client was carrying a few surplus pounds. 
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  roj   swarm 

  Byl tam roj much.   There was a swarm of flies. 

  pruh ,pás   swathe 

  Propagace je ceněna pro to, že oslovila 
velkou část populace. 

  The advertising is being valued for bringing 
the wide swathe of population. 

  čep   swivel 

  Otočila formulář směrem k němu, aby jej 
podepsal. 

  She swivelled the form round for him to 
sign. 

  visačka   tag 

  Zavřeli ho na dva měsíce.   He was put on a tag for two months. 

  tání   thaw 

  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych 
zahradu. 

  If I knew the thaw was coming, I would get 
my garden ready. 

  náprstek   thimble 

  Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty.   Sofar we have not seen a thimbleful of oil. 

  bouchnutí, úder   thump 

  Slyšel jsem bít její srdce.   He could hear his heart thumping. 

  pikantní detail, drb   titbit 

  Doufal, že najde nějaký drb spojený s 
nastávajícím manželstvím. 

  He hoped to find some new titbit about the 
forthcoming marriage. 

  tenký pramínek   trickle 

  Tok se zmenšil na tenký pramínek   The flow slowed to a trickle. 

  pomalu téct   trickle 

  Krev mu prýštila z prstu.   The blood was trickling from his finger. 

  lopata   trowel 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu.   The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  dočasné příměří   truce  

  Armády se shodly na příměří.   Armies agreed on the truce. 

  nepodložené podezření   unfounded suspicion 

  Byl odsouzen na základě nepodloženého 
podezření. 

  He was sentenced on the basis of an 
unfounded suspicion. 

  otřes, převrat   upheaval 
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  Logika tohoto obratu je jasná.   The logic of this upheaval is clear. 

  ješitnost   vainglory 

  Poslat muže na zbytečnou smrt není 
projevem vůdcovství, ale ješitnosti.  

  Sending men to an unncessary death is not 
an act of leadership, but of vainglory. 

  poslání, povolání   vocation 

  Stal se velmi zběhlým ve svém novém 
poslání. 

  He became very skilled in his new 
vocation. 

  sprška   volley of bullets 

  Sprška kulek přišla odnikud.   The volley of bullets came from nowhere. 

  svazek   wad 

  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy.   He took a wad of bills from an inside 
pocket. 

  rozmar, vrtoch   whim 

  Měli za úkol splnit jeho každičké přání.   They were to carry out his slightest whims 

  řídký, jemný   wispy 

  Obloha byla pokryta řídkými mraky.   The sky was covered with wispy clouds. 

  bez vytáček   without a guile 

  Bez vytáček přiznal, že je švorc.   He admitted without a guile he was broke. 

  soudní nařízení, výnos   writ 

  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch 
svého klienta. 

  He wants to issue a writ on behalf of his 
client. 

  nadšení, elán   zeal 

  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v 
dílně neukázal. 

  He did it with a zeal he´d never displayed 
in the workshop. 
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  Her only stipulation was that no one must 
discover the origin. 

  Její jediná podmínka byla, že se nikdo 
nesmí dozvědět původ. 

  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

  The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

  A good taylor had disguised the fact that 
the client was carrying a few surplus pounds. 

  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že 
klient má pár liber nadváhu. 
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  I can´t afford any slip ups at this stage.   V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety. 

  The sleet was very unpleasant.   Plískanice byla velmi nepříjemná. 

  We loved watching skates.   Rádi jsme se dívali na rejnoky. 

  Now it won´t be necessary to go on with 
this sham any longer. 

  Teď už nebude nutné s tím švindlem 
pokračovat. 

  The logic of this upheaval is clear.   Logika tohoto obratu je jasná. 

  He wants to issue a writ on behalf of his 
client. 

  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch 
svého klienta. 

  It happened on the stroke of ten.   Stalo se to úderem desáté. 

  It is only a stride away.   Je to jen kousek vedle. 

  Sending men to an unncessary death is not 
an act of leadership, but of vainglory. 

  Poslat muže na zbytečnou smrt není 
projevem vůdcovství, ale ješitnosti.  

  The army suffered from dysentry and 
scurvy. 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. 

  They were to carry out his slightest whims   Měli za úkol splnit jeho každičké přání. 

  He hoped to find some new titbit about the 
forthcoming marriage. 

  Doufal, že najde nějaký drb spojený s 
nastávajícím manželstvím. 

  It was difficult for him to hide the scorn.   Bylo pro něj těžké skrývat despekt. 

  The flow slowed to a trickle.   Tok se zmenšil na tenký pramínek 

  He allowed himself a smirk.   Dovolil si úšklebek. 

  He was sentenced on the basis of an 
unfounded suspicion. 

  Byl odsouzen na základě nepodloženého 
podezření. 

  He was put on a tag for two months.   Zavřeli ho na dva měsíce. 

  He admitted without a guile he was broke.   Bez vytáček přiznal, že je švorc. 

  He could hear his heart thumping.   Slyšel jsem bít její srdce. 

  I really enjoyed seaweed massages.   Opravdu se mi líbily chaluhové masáže. 

  The shack was very far from what we´d 
been promised. 

  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo 
slíbeno. 

  The volley of bullets came from nowhere.   Sprška kulek přišla odnikud. 

  By the time he was released from the sick 
bay. 

  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny … 

  The only difference between a pirate and a 
politician is who you divide your spoils with. 

  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v 
tom, s kým se dělí o kořist. 

  The rumpus was all about money.   Ten povyk byl kvůli penězům. 
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  The advertising is being valued for bringing 
the wide swathe of population. 

  Propagace je ceněna pro to, že oslovila 
velkou část populace. 

  He took a wad of bills from an inside 
pocket. 

  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy. 

  The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. 

  He became very skilled in his new 
vocation. 

  Stal se velmi zběhlým ve svém novém 
poslání. 

  The sky was covered with wispy clouds.   Obloha byla pokryta řídkými mraky. 

  There was a cheer from the middle of the 
scum. 

  Střed davu zajásal. 

  It was a stitch up.   Byl to podraz. 

  They run a highly successfull salvage 
company. 

  Provozují vysoce ziskovou záchrannou 
společnost. 

  He took a long pull on the stump of his 
cigarette. 

  Dlouze potáhl ze špačku cigarety. 

  Armies agreed on the truce.   Armády se shodly na příměří. 

  It soon became clear that he had reached 
his sell-by date. 

  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých 
možností. 

  The stack of papers was getting bigger and 
bigger. 

  Štos papírů se zvětšoval. 

  She ambled over with a small sheaf of 
menus. 

  Přiloudala se s malou hromádkou 
jídelníčků. 

  Some people find solace in a spiritual life.   Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním 
životě. 

  This sliver of soap is all you ´ll get.   Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš. 

  The blood was trickling from his finger.   Krev mu prýštila z prstu. 

  Their stance has not changed.   Jejich postoj se nezměnil. 

  The news created a bit of the stir.   Zpráva způsobila trochu rozruchu. 

  She had pink streaks in her black hair.   Měla růžové pruhy v černých vlasech. 

  He couldn´t risk repeating the same stunt 
again. 

  Nemohl riskovat opakování toho samého 
husarského kousku. 

  I was only able to catch occasional snippet   Občas se mi podařilo zachytit nějaký 
útržek. 

  I am warning you. Do not repeat your 
slander! 

  Varuji tě. Neopakuj svou urážku! 
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  She swivelled the form round for him to 
sign. 

  Otočila formulář směrem k němu, aby jej 
podepsal. 

  The spell has been broken.   Kouzlo bylo zlomeno. 

  There was a swarm of flies.   Byl tam roj much. 

  Sofar we have not seen a thimbleful of oil.   Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty. 

  The game ended in stalemate.   Hra skončila patem. 

  It was a vicious-looking shard of china 
plate. 

  Byl to zle vypadající střep porcelánového 
talíře. 

  He did have some scruples.   Měl určité zábrany. 

  Who was on the star-studded list?   Kdo byl na hvězdném seznamu hostů? 

  If I knew the thaw was coming, I would get 
my garden ready. 

  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych 
zahradu. 

  He did it with a zeal he´d never displayed 
in the workshop. 

  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v 
dílně neukázal. 
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  Plískanice byla velmi nepříjemná.   The sleet was very unpleasant. 

  Přiloudala se s malou hromádkou 
jídelníčků. 

  She ambled over with a small sheaf of 
menus. 

  Obloha byla pokryta řídkými mraky.   The sky was covered with wispy clouds. 

  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že 
klient má pár liber nadváhu. 

  A good taylor had disguised the fact that 
the client was carrying a few surplus pounds. 

  Teď už nebude nutné s tím švindlem 
pokračovat. 

  Now it won´t be necessary to go on with 
this sham any longer. 

  Jejich postoj se nezměnil.   Their stance has not changed. 

  Opravdu se mi líbily chaluhové masáže.   I really enjoyed seaweed massages. 

  Bylo pro něj těžké skrývat despekt.   It was difficult for him to hide the scorn. 

  Kouzlo bylo zlomeno.   The spell has been broken. 

  Je to jen kousek vedle.   It is only a stride away. 

  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v 
tom, s kým se dělí o kořist. 

  The only difference between a pirate and a 
politician is who you divide your spoils with. 

  Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty.   Sofar we have not seen a thimbleful of oil. 

  Krev mu prýštila z prstu.   The blood was trickling from his finger. 

  Střed davu zajásal.   There was a cheer from the middle of the 
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scum. 

  Provozují vysoce ziskovou záchrannou 
společnost. 

  They run a highly successfull salvage 
company. 

  Varuji tě. Neopakuj svou urážku!   I am warning you. Do not repeat your 
slander! 

  Armády se shodly na příměří.   Armies agreed on the truce. 

  Sprška kulek přišla odnikud.   The volley of bullets came from nowhere. 

  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch 
svého klienta. 

  He wants to issue a writ on behalf of his 
client. 

  Rádi jsme se dívali na rejnoky.   We loved watching skates. 

  Doufal, že najde nějaký drb spojený s 
nastávajícím manželstvím. 

  He hoped to find some new titbit about the 
forthcoming marriage. 

  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých 
možností. 

  It soon became clear that he had reached 
his sell-by date. 

  Dovolil si úšklebek.   He allowed himself a smirk. 

  Ten povyk byl kvůli penězům.   The rumpus was all about money. 

  Dlouze potáhl ze špačku cigarety.   He took a long pull on the stump of his 
cigarette. 

  Štos papírů se zvětšoval.   The stack of papers was getting bigger and 
bigger. 

  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny …   By the time he was released from the sick 
bay. 

  Otočila formulář směrem k němu, aby jej 
podepsal. 

  She swivelled the form round for him to 
sign. 

  Měli za úkol splnit jeho každičké přání.   They were to carry out his slightest whims 

  Byl to zle vypadající střep porcelánového 
talíře. 

  It was a vicious-looking shard of china 
plate. 

  Občas se mi podařilo zachytit nějaký 
útržek. 

  I was only able to catch occasional snippet 

  Zpráva způsobila trochu rozruchu.   The news created a bit of the stir. 

  Nemohl riskovat opakování toho samého 
husarského kousku. 

  He couldn´t risk repeating the same stunt 
again. 

  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy.   He took a wad of bills from an inside 
pocket. 

  Měl určité zábrany.   He did have some scruples. 

  Měla růžové pruhy v černých vlasech.   She had pink streaks in her black hair. 
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  Její jediná podmínka byla, že se nikdo 
nesmí dozvědět původ. 

  Her only stipulation was that no one must 
discover the origin. 

  Poslat muže na zbytečnou smrt není 
projevem vůdcovství, ale ješitnosti.  

  Sending men to an unncessary death is not 
an act of leadership, but of vainglory. 

  Hra skončila patem.   The game ended in stalemate. 

  Propagace je ceněna pro to, že oslovila 
velkou část populace. 

  The advertising is being valued for bringing 
the wide swathe of population. 

  Byl odsouzen na základě nepodloženého 
podezření. 

  He was sentenced on the basis of an 
unfounded suspicion. 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

  Zavřeli ho na dva měsíce.   He was put on a tag for two months. 

  Kdo byl na hvězdném seznamu hostů?   Who was on the star-studded list? 

  Stalo se to úderem desáté.   It happened on the stroke of ten. 

  Byl to podraz.   It was a stitch up. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu.   The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Slyšel jsem bít její srdce.   He could hear his heart thumping. 

  Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš.   This sliver of soap is all you ´ll get. 

  Bez vytáček přiznal, že je švorc.   He admitted without a guile he was broke. 

  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych 
zahradu. 

  If I knew the thaw was coming, I would get 
my garden ready. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu.   The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Stal se velmi zběhlým ve svém novém 
poslání. 

  He became very skilled in his new 
vocation. 

  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo 
slíbeno. 

  The shack was very far from what we´d 
been promised. 

  Tok se zmenšil na tenký pramínek   The flow slowed to a trickle. 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí.   The army suffered from dysentry and 
scurvy. 

  Logika tohoto obratu je jasná.   The logic of this upheaval is clear. 

  Byl tam roj much.   There was a swarm of flies. 

  V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety.   I can´t afford any slip ups at this stage. 

  Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním 
životě. 

  Some people find solace in a spiritual life. 
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  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v 
dílně neukázal. 

  He did it with a zeal he´d never displayed 
in the workshop. 
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rumpus 
The rumpus was all about 

money. 
salvage 

They run a highly successfull 
salvage company. 

salver 
The chef entered carrying a 
large boar´s head on a silver 

salver. 

scorn 
It was difficult for him to 

hide the scorn. 
scruple 

He did have some scruples. scum 
There was a cheer from the 

middle of the scum. 

scurvy 
The army suffered from 

dysentry and scurvy. 
seaweed  

I really enjoyed seaweed 
massages. 

sell-by date 
It soon became clear that he 
had reached his sell-by date. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 392 

 
 
 

záchrana 
Ten povyk byl kvůli 

penězům. 
povyk, mela 

Šéfkuchař vstoupil a nesl 
velkou kančí hlavu na 

stříbrném tácu. 
tác 

Provozují vysoce ziskovou 
záchrannou společnost. 

zábrany 
Bylo pro něj těžké skrývat 

despekt. 
despekt 

Střed davu zajásal. lůza, spodina Měl určité zábrany. 

chaluhy, řasy 
Armáda trpěla kurdějemi a 

úplavicí. 
kurděje, podlý 

Brzy bylo jasné, že dosáhl 
hranice svých možností. 

datum spotřeby 
Opravdu se mi líbily 
chaluhové masáže. 
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shack 
The shack was very far from 
what we´d been promised. 

sham 

Now it won´t be necessary to 
go on with this sham any 

longer. 
shard 

It was a vicious-looking shard 
of china plate. 

sheaf 
She ambled over with a small 

sheaf of menus. 
sick bay 

By the time he was released 
from the sick bay. 

skate We loved watching skates. 

slander 
I am warning you. Do not 

repeat your slander! 
sleet 

The sleet was very 
unpleasant. 

slip up 
I can´t afford any slip ups at 

this stage. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 394 

švindl 
Ta chatrč byla daleko od 

toho, co nám bylo slíbeno. 
chatrč 

Byl to zle vypadající střep 
porcelánového talíře. 

střep 
Teď už nebude nutné s tím 

švindlem pokračovat. 

ošetřovna 
Přiloudala se s malou 
hromádkou jídelníčků. 

svazek, snop 

Rádi jsme se dívali na 
rejnoky. 

rejnok 
Jakmile byl propuštěn z 

ošetřovny … 

plískanice 
Varuji tě. Neopakuj svou 

urážku! 
pomluva 

V této fázi si nemohu dovolit 
žádné úlety. 

chyba, uklouznutí 
Plískanice byla velmi 

nepříjemná. 
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sliver of soap 
This sliver of soap is all you 

´ll get. 
smirk 

He allowed himself a smirk. snippet 
I was only able to catch 

occasional snippet 

solace 
Some people find solace in a 

spiritual life. 
spade 

The set included a rake, a 
spade and a trowel. 

spell The spell has been broken. 

spoils 

The only difference between 
a pirate and a politician is 

who you divide your spoils 
with. 

stack 

The stack of papers was 
getting bigger and bigger. 

stalemate The game ended in stalemate. 
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ucul, úšklebek 
Ten kousíček mýdla je vše, 

co dostaneš. 
odštěpek mýdla 

Občas se mi podařilo zachytit 
nějaký útržek. 

úryvek, útržek Dovolil si úšklebek. 

rýč 
Někteří lidé nacházejí útěchu 

v duchovním životě. 
útěcha 

Kouzlo bylo zlomeno. kouzlo 
Sada obsahovala hrábě, rýč a 

lopatu. 

štos, kupa 
Jediný rozdíl mezi pirátem a 
politikem je v tom, s kým se 

dělí o kořist. 
kořist 

Hra skončila patem. patová situace Štos papírů se zvětšoval. 
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stance Their stance has not changed. stipulation 

Her only stipulation was that 
no one must discover the 

origin. 
stir 

The news created a bit of the 
stir. 

stitch up It was a stitch up. streak 

She had pink streaks in her 
black hair. 

stride It is only a stride away. 

stroke 
It happened on the stroke of 

ten. 
stud 

Who was on the star-studded 
list? 

stump 
He took a long pull on the 

stump of his cigarette. 
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podmínka, požadavek Jejich postoj se nezměnil. postoj 

Zpráva způsobila trochu 
rozruchu. 

rozruch 
Její jediná podmínka byla, že 

se nikdo nesmí dozvědět 
původ. 

pruh, pás Byl to podraz. podraz, bouda 

Je to jen kousek vedle. dlouhý krok 
Měla růžové pruhy v černých 

vlasech. 

cvoček Stalo se to úderem desáté. úder, mrtvice 

Dlouze potáhl ze špačku 
cigarety. 

pahýl, špaček 
Kdo byl na hvězdném 

seznamu hostů? 
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stunt 
He couldn´t risk repeating the 

same stunt again. 
surplus 

A good taylor had disguised 
the fact that the client was 

carrying a few surplus 
pounds. 

swarm There was a swarm of flies. 

swathe 
The advertising is being 

valued for bringing the wide 
swathe of population. 

swivel 

She swivelled the form round 
for him to sign. 

tag 
He was put on a tag for two 

months. 

thaw 
If I knew the thaw was 
coming, I would get my 

garden ready. 
thimble 

Sofar we have not seen a 
thimbleful of oil. 

thump 
He could hear his heart 

thumping. 
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přebytek, nadbytek 
Nemohl riskovat opakování 

toho samého husarského 
kousku. 

husarský kousek 

Byl tam roj much. roj 
Dobrému krejčímu se 

podařilo zakrýt, že klient má 
pár liber nadváhu. 

čep 
Propagace je ceněna pro to, 

že oslovila velkou část 
populace. 

pruh ,pás 

Zavřeli ho na dva měsíce. visačka 
Otočila formulář směrem k 

němu, aby jej podepsal. 

náprstek 
Kdybych věděl, že bude tát, 

připravil bych zahradu. 
tání 

Slyšel jsem bít její srdce. bouchnutí, úder 
Zatím jsme neviděli ani 

náprstek nafty. 
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titbit 
He hoped to find some new 
titbit about the forthcoming 

marriage. 
trickle 

The flow slowed to a trickle. trickle 
The blood was trickling from 

his finger. 

trowel 
The set included a rake, a 

spade and a trowel. 
truce  

Armies agreed on the truce. unfounded suspicion 
He was sentenced on the 

basis of an unfounded 
suspicion. 

upheaval 
The logic of this upheaval is 

clear. 
vainglory 

Sending men to an 
unncessary death is not an act 

of leadership, but of 
vainglory. 

vocation 
He became very skilled in his 

new vocation. 
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tenký pramínek 
Doufal, že najde nějaký drb 

spojený s nastávajícím 
manželstvím. 

pikantní detail, drb 

Krev mu prýštila z prstu. pomalu téct 
Tok se zmenšil na tenký 

pramínek 

dočasné příměří 
Sada obsahovala hrábě, rýč a 

lopatu. 
lopata 

Byl odsouzen na základě 
nepodloženého podezření. 

nepodložené podezření Armády se shodly na příměří. 

ješitnost Logika tohoto obratu je jasná. otřes, převrat 

Stal se velmi zběhlým ve 
svém novém poslání. 

poslání, povolání 
Poslat muže na zbytečnou 

smrt není projevem 
vůdcovství, ale ješitnosti.  
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volley of bullets 
The volley of bullets came 

from nowhere. 
wad 

He took a wad of bills from 
an inside pocket. 

whim 
They were to carry out his 

slightest whims 

wispy 
The sky was covered with 

wispy clouds. 
without a guile 

He admitted without a guile 
he was broke. 

writ 
He wants to issue a writ on 

behalf of his client. 

zeal 
He did it with a zeal he´d 

never displayed in the 
workshop. 

-  

-  -  -  
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svazek Sprška kulek přišla odnikud. sprška 

Měli za úkol splnit jeho 
každičké přání. 

rozmar, vrtoch 
Vytáhl svazek bankovek z 

vnitřní kapsy. 

bez vytáček 
Obloha byla pokryta řídkými 

mraky. 
řídký, jemný 

Chce vydat soudní nařízení 
ve prospěch svého klienta. 

soudní nařízení, výnos 
Bez vytáček přiznal, že je 

švorc. 

-  
Udělal to s vervou, jakou 

nikdy předtím v dílně 
neukázal. 

nadšení, elán 
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078.02_Lekce 13_podstatna_jmena_04_test 

  Byl odsouzen na základě nepodloženého 
podezření. 

................................................................. 

  Obloha byla pokryta řídkými mraky. ................................................................. 

  Kdo byl na hvězdném seznamu hostů? ................................................................. 

  Její jediná podmínka byla, že se nikdo 
nesmí dozvědět původ. 

................................................................. 

  Stalo se to úderem desáté. ................................................................. 

  Bylo pro něj těžké skrývat despekt. ................................................................. 

  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch 
svého klienta. 

................................................................. 

  Poslat muže na zbytečnou smrt není 
projevem vůdcovství, ale ješitnosti.  

................................................................. 

  Propagace je ceněna pro to, že oslovila 
velkou část populace. 

................................................................. 

  Byl to zle vypadající střep porcelánového 
talíře. 

................................................................. 

  Bez vytáček přiznal, že je švorc. ................................................................. 

  Doufal, že najde nějaký drb spojený s 
nastávajícím manželstvím. 

................................................................. 

  Občas se mi podařilo zachytit nějaký 
útržek. 

................................................................. 

  Provozují vysoce ziskovou záchrannou 
společnost. 

................................................................. 

  Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty. ................................................................. 

  Armády se shodly na příměří. ................................................................. 

  Stal se velmi zběhlým ve svém novém 
poslání. 

................................................................. 

  Dovolil si úšklebek. ................................................................. 

  Byl tam roj much. ................................................................. 

  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy. ................................................................. 

  Slyšel jsem bít její srdce. ................................................................. 

  Teď už nebude nutné s tím švindlem 
pokračovat. 

................................................................. 
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  Opravdu se mi líbily chaluhové masáže. ................................................................. 

  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých 
možností. 

................................................................. 

  Měl určité zábrany. ................................................................. 

  Rádi jsme se dívali na rejnoky. ................................................................. 

  Logika tohoto obratu je jasná. ................................................................. 

  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v 
tom, s kým se dělí o kořist. 

................................................................. 

  Střed davu zajásal. ................................................................. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. ................................................................. 

  Kouzlo bylo zlomeno. ................................................................. 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí. ................................................................. 

  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny … ................................................................. 

  Plískanice byla velmi nepříjemná. ................................................................. 

  Měla růžové pruhy v černých vlasech. ................................................................. 

  Přiloudala se s malou hromádkou 
jídelníčků. 

................................................................. 

  Sprška kulek přišla odnikud. ................................................................. 

  Byl to podraz. ................................................................. 

  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych 
zahradu. 

................................................................. 

  Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš. ................................................................. 

  Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním 
životě. 

................................................................. 

  Dlouze potáhl ze špačku cigarety. ................................................................. 

  Otočila formulář směrem k němu, aby jej 
podepsal. 

................................................................. 

  Ten povyk byl kvůli penězům. ................................................................. 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

................................................................. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu. ................................................................. 

  Zavřeli ho na dva měsíce. ................................................................. 

  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v 
dílně neukázal. 

................................................................. 
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  Krev mu prýštila z prstu. ................................................................. 

  Měli za úkol splnit jeho každičké přání. ................................................................. 

  Tok se zmenšil na tenký pramínek ................................................................. 

  Štos papírů se zvětšoval. ................................................................. 

  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo 
slíbeno. 

................................................................. 

  Jejich postoj se nezměnil. ................................................................. 

  Je to jen kousek vedle. ................................................................. 

  Zpráva způsobila trochu rozruchu. ................................................................. 

  Nemohl riskovat opakování toho samého 
husarského kousku. 

................................................................. 

  V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety. ................................................................. 

  Hra skončila patem. ................................................................. 

  Varuji tě. Neopakuj svou urážku! ................................................................. 

  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že 
klient má pár liber nadváhu. 

................................................................. 
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078.02_Lekce 13_podstatna_jmena_04_test_klic 

  Byl odsouzen na základě nepodloženého 
podezření. 

  He was sentenced on the basis of an 
unfounded suspicion. 

  Obloha byla pokryta řídkými mraky.   The sky was covered with wispy clouds. 

  Kdo byl na hvězdném seznamu hostů?   Who was on the star-studded list? 

  Její jediná podmínka byla, že se nikdo 
nesmí dozvědět původ. 

  Her only stipulation was that no one must 
discover the origin. 

  Stalo se to úderem desáté.   It happened on the stroke of ten. 

  Bylo pro něj těžké skrývat despekt.   It was difficult for him to hide the scorn. 

  Chce vydat soudní nařízení ve prospěch 
svého klienta. 

  He wants to issue a writ on behalf of his 
client. 

  Poslat muže na zbytečnou smrt není 
projevem vůdcovství, ale ješitnosti.  

  Sending men to an unncessary death is not 
an act of leadership, but of vainglory. 

  Propagace je ceněna pro to, že oslovila 
velkou část populace. 

  The advertising is being valued for bringing 
the wide swathe of population. 

  Byl to zle vypadající střep porcelánového 
talíře. 

  It was a vicious-looking shard of china 
plate. 

  Bez vytáček přiznal, že je švorc.   He admitted without a guile he was broke. 

  Doufal, že najde nějaký drb spojený s 
nastávajícím manželstvím. 

  He hoped to find some new titbit about the 
forthcoming marriage. 

  Občas se mi podařilo zachytit nějaký 
útržek. 

  I was only able to catch occasional snippet 

  Provozují vysoce ziskovou záchrannou 
společnost. 

  They run a highly successfull salvage 
company. 

  Zatím jsme neviděli ani náprstek nafty.   Sofar we have not seen a thimbleful of oil. 

  Armády se shodly na příměří.   Armies agreed on the truce. 

  Stal se velmi zběhlým ve svém novém 
poslání. 

  He became very skilled in his new 
vocation. 

  Dovolil si úšklebek.   He allowed himself a smirk. 

  Byl tam roj much.   There was a swarm of flies. 

  Vytáhl svazek bankovek z vnitřní kapsy.   He took a wad of bills from an inside 
pocket. 

  Slyšel jsem bít její srdce.   He could hear his heart thumping. 

  Teď už nebude nutné s tím švindlem 
pokračovat. 

  Now it won´t be necessary to go on with 
this sham any longer. 
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  Opravdu se mi líbily chaluhové masáže.   I really enjoyed seaweed massages. 

  Brzy bylo jasné, že dosáhl hranice svých 
možností. 

  It soon became clear that he had reached 
his sell-by date. 

  Měl určité zábrany.   He did have some scruples. 

  Rádi jsme se dívali na rejnoky.   We loved watching skates. 

  Logika tohoto obratu je jasná.   The logic of this upheaval is clear. 

  Jediný rozdíl mezi pirátem a politikem je v 
tom, s kým se dělí o kořist. 

  The only difference between a pirate and a 
politician is who you divide your spoils with. 

  Střed davu zajásal.   There was a cheer from the middle of the 
scum. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu.   The set included a rake, a spade and a 
trowel. 

  Kouzlo bylo zlomeno.   The spell has been broken. 

  Armáda trpěla kurdějemi a úplavicí.   The army suffered from dysentry and 
scurvy. 

  Jakmile byl propuštěn z ošetřovny …   By the time he was released from the sick 
bay. 

  Plískanice byla velmi nepříjemná.   The sleet was very unpleasant. 

  Měla růžové pruhy v černých vlasech.   She had pink streaks in her black hair. 

  Přiloudala se s malou hromádkou 
jídelníčků. 

  She ambled over with a small sheaf of 
menus. 

  Sprška kulek přišla odnikud.   The volley of bullets came from nowhere. 

  Byl to podraz.   It was a stitch up. 

  Kdybych věděl, že bude tát, připravil bych 
zahradu. 

  If I knew the thaw was coming, I would get 
my garden ready. 

  Ten kousíček mýdla je vše, co dostaneš.   This sliver of soap is all you ´ll get. 

  Někteří lidé nacházejí útěchu v duchovním 
životě. 

  Some people find solace in a spiritual life. 

  Dlouze potáhl ze špačku cigarety.   He took a long pull on the stump of his 
cigarette. 

  Otočila formulář směrem k němu, aby jej 
podepsal. 

  She swivelled the form round for him to 
sign. 

  Ten povyk byl kvůli penězům.   The rumpus was all about money. 

  Šéfkuchař vstoupil a nesl velkou kančí 
hlavu na stříbrném tácu. 

  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

  Sada obsahovala hrábě, rýč a lopatu.   The set included a rake, a spade and a 
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trowel. 

  Zavřeli ho na dva měsíce.   He was put on a tag for two months. 

  Udělal to s vervou, jakou nikdy předtím v 
dílně neukázal. 

  He did it with a zeal he´d never displayed 
in the workshop. 

  Krev mu prýštila z prstu.   The blood was trickling from his finger. 

  Měli za úkol splnit jeho každičké přání.   They were to carry out his slightest whims 

  Tok se zmenšil na tenký pramínek   The flow slowed to a trickle. 

  Štos papírů se zvětšoval.   The stack of papers was getting bigger and 
bigger. 

  Ta chatrč byla daleko od toho, co nám bylo 
slíbeno. 

  The shack was very far from what we´d 
been promised. 

  Jejich postoj se nezměnil.   Their stance has not changed. 

  Je to jen kousek vedle.   It is only a stride away. 

  Zpráva způsobila trochu rozruchu.   The news created a bit of the stir. 

  Nemohl riskovat opakování toho samého 
husarského kousku. 

  He couldn´t risk repeating the same stunt 
again. 

  V této fázi si nemohu dovolit žádné úlety.   I can´t afford any slip ups at this stage. 

  Hra skončila patem.   The game ended in stalemate. 

  Varuji tě. Neopakuj svou urážku!   I am warning you. Do not repeat your 
slander! 

  Dobrému krejčímu se podařilo zakrýt, že 
klient má pár liber nadváhu. 

  A good taylor had disguised the fact that 
the client was carrying a few surplus pounds. 
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079_Lekce 14_vlastnosti_01_slovní zásoba_poslouchejte 

  blunt   přímočarý, tupý 

  admonishing   káravý 

  baffled   zmatený, bezradný 

  bemused   zmatený 

  callow   nezkušený, nezralý 

  depleted   zdecimovaný 

  abashed   nesvůj, v rozpacích. 

  at the helm   u kormidla 

  derelict   zchátralý 

  contrition   kajícnost, lítost 

  rigged   cinknutý, zmanipulovaný 

  covetous   lačný, bažící 

  a princely sum   slušná, nemalá suma 

  blotched   flekatý 

  albeit   třebaže 

  belated   zpožděný 

  apprehensive   znepokojený 

  bout   záchvat, nával 

  demurely   plaše, ostýchavě 

  adversarial   nepřátelský 

  bound   vázaný, mířený 

  crucial   kritický, zásadní 

  barbed   jízlivý, uštěpačný 

  bewildered   zmatený, paf 

  dainty   roztomilý, půvabný 

  defiantly   vzpurně 

  ample   hojný, bohatý 

  delude   oklamat, ošálit 

  daunting   znepokojivý 
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  ajar   nedovřený 

  butch   drsný 

  crestfallen   sklíčený 

  allegedly   údajně, domněle 

  bulk   velká část 

  insidious   zákeřný 

  damp   vlhký 

  blistering pace   ve vražedném tempu 

  awning   markýza 

  bum steer   falešná informace 

  deliberately   svévolně 

  apalled   zděšený, konsternovaný 

  abreast   v obraze 

  dazzling   okouzlující 

  akwardness   neohrabanost 

  compelling   přesvědčivý, pádný 

  blemished   skvrnitý, s vadami 

  cramped   stísněný, přeplněný 

  avidly   náruživě 

  determined   odhodlaný 

 

080_Lekce 14_vlastnosti_01_slovní zásoba_přeložte 

  zdecimovaný   depleted 

  falešná informace   bum steer 

  zpožděný   belated 

  vlhký   damp 

  nesvůj, v rozpacích.   abashed 

  náruživě   avidly 

  zmatený, paf   bewildered 

  zákeřný   insidious 

  třebaže   albeit 
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  údajně, domněle   allegedly 

  sklíčený   crestfallen 

  skvrnitý, s vadami   blemished 

  nezkušený, nezralý   callow 

  ve vražedném tempu   blistering pace 

  markýza   awning 

  flekatý   blotched 

  znepokojivý   daunting 

  roztomilý, půvabný   dainty 

  v obraze   abreast 

  okouzlující   dazzling 

  plaše, ostýchavě   demurely 

  nepřátelský   adversarial 

  kajícnost, lítost   contrition 

  zmatený   bemused 

  vázaný, mířený   bound 

  přesvědčivý, pádný   compelling 

  káravý   admonishing 

  stísněný, přeplněný   cramped 

  nedovřený   ajar 

  oklamat, ošálit   delude 

  kritický, zásadní   crucial 

  znepokojený   apprehensive 

  záchvat, nával   bout 

  u kormidla   at the helm 

  cinknutý, zmanipulovaný   rigged 

  drsný   butch 

  lačný, bažící   covetous 

  hojný, bohatý   ample 

  slušná, nemalá suma   a princely sum 

  zchátralý   derelict 
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  zděšený, konsternovaný   apalled 

  zmatený, bezradný   baffled 

  svévolně   deliberately 

  vzpurně   defiantly 

  jízlivý, uštěpačný   barbed 

  neohrabanost   akwardness 

  přímočarý, tupý   blunt 

  velká část   bulk 

  odhodlaný   determined 

 

081_Lekce 14_vlastnosti_01_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  a princely sum   slušná, nemalá suma 

  It was bought for a princely sum.   Bylo to koupeno za slušnou sumu. 

  covetous   lačný, bažící 

  It is the most coveted position in the 
company. 

  To je nejžádanější místo ve firmě. 

  insidious   zákeřný 

  He had a reputation of an insidious player.   Měl pověst zákeřného hráče. 

  rigged   cinknutý, zmanipulovaný 

  The game was not at all rigged.   Hra nebyla vůbec cinknutá. 

  abashed   nesvůj, v rozpacích. 

  He looked pretty much abashed.   Vypadal docela v rozpacích. 

  abreast   v obraze 

  He always wants to stay abreast of news.   Vždycky chce zůstat v obraze. 

  admonishing   káravý 

  I once had an admonishing colleague at 
work. 

  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v 
práci. 

  adversarial   nepřátelský 

  He spoke in an adversarial way.   Promluvil nepřátelským způsobem. 

  ajar   nedovřený 

  The door was left ajar.   Dveře byly nedovřené. 
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  akwardness   neohrabanost 

  People avoid conversation if there is any 
potential for awkwardness. 

  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je 
nějaká pravděpodobnost trapné situace 

  albeit   třebaže 

  The fine was fixed at its previous- albeit 
high-amount. 

  Pokuta byla stanovena na své původní- 
třebaže vysoké- hodnotě. 

  allegedly   údajně, domněle 

  It was the room in which he allegedly 
comitted suicide. 

  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal 
sebevraždu. 

  ample   hojný, bohatý 

  He had ample time to refine his plans.   Měl spoustu času doladit své plány. 

  apalled   zděšený, konsternovaný 

  He looked appaled.   Vypadal zděšeně. 

  apprehensive   znepokojený 

  He began to feel apprehensive.   Začínal se cítit znepokojeně. 

  at the helm   u kormidla 

  He´s been at the helm for too long.   Je u kormidla už příliš dlouho. 

  avidly   náruživě 

  He ate avidly.   Jedl náruživě. 

  awning   markýza 

  They started a fashion for coloured 
awnings. 

  Začali módu barevných markýz. 

  baffled   zmatený, bezradný 

  He looked more lost and baffled.   Vypadal více ztracený a bezradný. 

  barbed   jízlivý, uštěpačný 

  He ignored the barbed comment.   Ignoroval jízlivý komentář. 

  belated   zpožděný 

  It was a belated Halloween party.   Byl to zpožděný Halloweenský večírek. 

  bemused   zmatený 

  He was sounding a little bemused.   Zněl trochu zmateně. 

  bewildered   zmatený, paf 

  He sounded a little bewildered.   Zněl trochu zmateně. 

  blemished   skvrnitý, s vadami 
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  He took into account his blemished record.   Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík. 

  blistering pace   ve vražedném tempu 

  They worked at a blistering pace.   Pracovali ve vražedném tempu. 

  blotched   flekatý 

  Her skin was blotched.   Na kůži měla fleky. 

  blunt   přímočarý, tupý 

  May I be blunt?   Mohu být upřímný? 

  bound   vázaný, mířený 

  He was homeward bound.   Mířil domů. 

  bout   záchvat, nával 

  Her efforts were met with bouts of temper.   Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty 
zuřivosti. 

  bulk   velká část 

  The bulk of his estate was left to his wife.   Velká část sídla byla zanechána jeho ženě. 

  bum steer   falešná informace 

  He was beginning to wonder if he had been 
given a bum steer. 

  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo 
nevystřelil. 

  butch   drsný 

  He was a butch man.   Byl chlapácký. 

  callow   nezkušený, nezralý 

  She possesed the middle-age beauty that 
the callow young only look forward to. 

  Měla v sobě krásu středního věku, na 
kterou se nezkušení mladí jen těší. 

  compelling   přesvědčivý, pádný 

  This was compelling evidence for us.   To byl pro nás pádný důkaz. 

  contrition   kajícnost, lítost 

  A statement of contrition follows.   Následuje vyjádření lítosti. 

  cramped   stísněný, přeplněný 

  The room felt a little cramped.   Místnost vypadala trochu stísněně. 

  crestfallen   sklíčený 

  He looked crestfallen.   Vypadal sklíčeně 

  crucial   kritický, zásadní 

  This moment is crucial.   Ten moment je zásadní. 
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  dainty   roztomilý, půvabný 

  She had very dainty eyes.   Měla velmi půvabné oči. 

  damp   vlhký 

  The room was damp and steamy.   Místnost byla vlhká a zapařená. 

  daunting   znepokojivý 

  He found the idea somewhat daunting.   Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala. 

  dazzling   okouzlující 

  It all made the scene even more dazzling.   To udělalo celou scénu ještě nádhernější. 

  defiantly   vzpurně 

  He gave her a defiant look.   Podíval se na ni vzpurně. 

  deliberately   svévolně 

  They deliberately hold up information.   Svévolně zadržují informace. 

  delude   oklamat, ošálit 

  Only those deluded believe the victory is 
still possible. 

  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné. 

  depleted   zdecimovaný 

  His depleted band headed back.   Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět. 

  derelict   zchátralý 

  He arrived at a derelict barn.   Přijel do zchátralé stodoly. 

  determined   odhodlaný 

  He was determined not to let go.   Byl odhodlán nepustit. 

 

082_Lekce 14_vlastnosti_01_slovní zásoba_procvičovací 
věty_přeložte 

  slušná, nemalá suma   a princely sum 

  Bylo to koupeno za slušnou sumu.   It was bought for a princely sum. 

  lačný, bažící   covetous 

  To je nejžádanější místo ve firmě.   It is the most coveted position in the 
company. 

  zákeřný   insidious 

  Měl pověst zákeřného hráče.   He had a reputation of an insidious player. 

  cinknutý, zmanipulovaný   rigged 
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  Hra nebyla vůbec cinknutá.   The game was not at all rigged. 

  nesvůj, v rozpacích.   abashed 

  Vypadal docela v rozpacích.   He looked pretty much abashed. 

  v obraze   abreast 

  Vždycky chce zůstat v obraze.   He always wants to stay abreast of news. 

  káravý   admonishing 

  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v 
práci. 

  I once had an admonishing colleague at 
work. 

  nepřátelský   adversarial 

  Promluvil nepřátelským způsobem.   He spoke in an adversarial way. 

  nedovřený   ajar 

  Dveře byly nedovřené.   The door was left ajar. 

  neohrabanost   akwardness 

  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je 
nějaká pravděpodobnost trapné situace 

  People avoid conversation if there is any 
potential for awkwardness. 

  třebaže   albeit 

  Pokuta byla stanovena na své původní- 
třebaže vysoké- hodnotě. 

  The fine was fixed at its previous- albeit 
high-amount. 

  údajně, domněle   allegedly 

  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal 
sebevraždu. 

  It was the room in which he allegedly 
comitted suicide. 

  hojný, bohatý   ample 

  Měl spoustu času doladit své plány.   He had ample time to refine his plans. 

  zděšený, konsternovaný   apalled 

  Vypadal zděšeně.   He looked appaled. 

  znepokojený   apprehensive 

  Začínal se cítit znepokojeně.   He began to feel apprehensive. 

  u kormidla   at the helm 

  Je u kormidla už příliš dlouho.   He´s been at the helm for too long. 

  náruživě   avidly 

  Jedl náruživě.   He ate avidly. 

  markýza   awning 

  Začali módu barevných markýz.   They started a fashion for coloured 
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awnings. 

  zmatený, bezradný   baffled 

  Vypadal více ztracený a bezradný.   He looked more lost and baffled. 

  jízlivý, uštěpačný   barbed 

  Ignoroval jízlivý komentář.   He ignored the barbed comment. 

  zpožděný   belated 

  Byl to zpožděný Halloweenský večírek.   It was a belated Halloween party. 

  zmatený   bemused 

  Zněl trochu zmateně.   He was sounding a little bemused. 

  zmatený, paf   bewildered 

  Zněl trochu zmateně.   He sounded a little bewildered. 

  skvrnitý, s vadami   blemished 

  Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík.   He took into account his blemished record. 

  ve vražedném tempu   blistering pace 

  Pracovali ve vražedném tempu.   They worked at a blistering pace. 

  flekatý   blotched 

  Na kůži měla fleky.   Her skin was blotched. 

  přímočarý, tupý   blunt 

  Mohu být upřímný?   May I be blunt? 

  vázaný, mířený   bound 

  Mířil domů.   He was homeward bound. 

  záchvat, nával   bout 

  Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty 
zuřivosti. 

  Her efforts were met with bouts of temper. 

  velká část   bulk 

  Velká část sídla byla zanechána jeho ženě.   The bulk of his estate was left to his wife. 

  falešná informace   bum steer 

  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo 
nevystřelil. 

  He was beginning to wonder if he had been 
given a bum steer. 

  drsný   butch 

  Byl chlapácký.   He was a butch man. 

  nezkušený, nezralý   callow 
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  Měla v sobě krásu středního věku, na 
kterou se nezkušení mladí jen těší. 

  She possesed the middle-age beauty that 
the callow young only look forward to. 

  přesvědčivý, pádný   compelling 

  To byl pro nás pádný důkaz.   This was compelling evidence for us. 

  kajícnost, lítost   contrition 

  Následuje vyjádření lítosti.   A statement of contrition follows. 

  stísněný, přeplněný   cramped 

  Místnost vypadala trochu stísněně.   The room felt a little cramped. 

  sklíčený   crestfallen 

  Vypadal sklíčeně   He looked crestfallen. 

  kritický, zásadní   crucial 

  Ten moment je zásadní.   This moment is crucial. 

  roztomilý, půvabný   dainty 

  Měla velmi půvabné oči.   She had very dainty eyes. 

  vlhký   damp 

  Místnost byla vlhká a zapařená.   The room was damp and steamy. 

  znepokojivý   daunting 

  Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala.   He found the idea somewhat daunting. 

  okouzlující   dazzling 

  To udělalo celou scénu ještě nádhernější.   It all made the scene even more dazzling. 

  vzpurně   defiantly 

  Podíval se na ni vzpurně.   He gave her a defiant look. 

  svévolně   deliberately 

  Svévolně zadržují informace.   They deliberately hold up information. 

  oklamat, ošálit   delude 

  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné.   Only those deluded believe the victory is 
still possible. 

  zdecimovaný   depleted 

  Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět.   His depleted band headed back. 

  zchátralý   derelict 

  Přijel do zchátralé stodoly.   He arrived at a derelict barn. 

  odhodlaný   determined 
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  Byl odhodlán nepustit.   He was determined not to let go. 

 

083_Lekce 14_vlastnosti_01_procvičovací věty_poslouchejte 

  The game was not at all rigged.   Hra nebyla vůbec cinknutá. 

  He ate avidly.   Jedl náruživě. 

  It was bought for a princely sum.   Bylo to koupeno za slušnou sumu. 

  They deliberately hold up information.   Svévolně zadržují informace. 

  He looked pretty much abashed.   Vypadal docela v rozpacích. 

  The fine was fixed at its previous- albeit 
high-amount. 

  Pokuta byla stanovena na své původní- 
třebaže vysoké- hodnotě. 

  This moment is crucial.   Ten moment je zásadní. 

  The door was left ajar.   Dveře byly nedovřené. 

  It all made the scene even more dazzling.   To udělalo celou scénu ještě nádhernější. 

  A statement of contrition follows.   Následuje vyjádření lítosti. 

  He´s been at the helm for too long.   Je u kormidla už příliš dlouho. 

  He found the idea somewhat daunting.   Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala. 

  They worked at a blistering pace.   Pracovali ve vražedném tempu. 

  The room was damp and steamy.   Místnost byla vlhká a zapařená. 

  The room felt a little cramped.   Místnost vypadala trochu stísněně. 

  Only those deluded believe the victory is 
still possible. 

  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné. 

  He was sounding a little bemused.   Zněl trochu zmateně. 

  He arrived at a derelict barn.   Přijel do zchátralé stodoly. 

  This was compelling evidence for us.   To byl pro nás pádný důkaz. 

  He spoke in an adversarial way.   Promluvil nepřátelským způsobem. 

  He looked crestfallen.   Vypadal sklíčeně 

  It is the most coveted position in the 
company. 

  To je nejžádanější místo ve firmě. 

  It was the room in which he allegedly 
comitted suicide. 

  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal 
sebevraždu. 

  He was homeward bound.   Mířil domů. 

  He took into account his blemished record.   Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík. 
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  Her efforts were met with bouts of temper.   Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty 
zuřivosti. 

  People avoid conversation if there is any 
potential for awkwardness. 

  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je 
nějaká pravděpodobnost trapné situace 

  He was a butch man.   Byl chlapácký. 

  He looked appaled.   Vypadal zděšeně. 

  He always wants to stay abreast of news.   Vždycky chce zůstat v obraze. 

  He had a reputation of an insidious player.   Měl pověst zákeřného hráče. 

  He looked more lost and baffled.   Vypadal více ztracený a bezradný. 

  He was beginning to wonder if he had been 
given a bum steer. 

  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo 
nevystřelil. 

  It was a belated Halloween party.   Byl to zpožděný Halloweenský večírek. 

  The bulk of his estate was left to his wife.   Velká část sídla byla zanechána jeho ženě. 

  He sounded a little bewildered.   Zněl trochu zmateně. 

  She had very dainty eyes.   Měla velmi půvabné oči. 

  They started a fashion for coloured 
awnings. 

  Začali módu barevných markýz. 

  His depleted band headed back.   Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět. 

  He had ample time to refine his plans.   Měl spoustu času doladit své plány. 

  I once had an admonishing colleague at 
work. 

  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v 
práci. 

  He gave her a defiant look.   Podíval se na ni vzpurně. 

  He began to feel apprehensive.   Začínal se cítit znepokojeně. 

  She possesed the middle-age beauty that 
the callow young only look forward to. 

  Měla v sobě krásu středního věku, na 
kterou se nezkušení mladí jen těší. 

  May I be blunt?   Mohu být upřímný? 

  He ignored the barbed comment.   Ignoroval jízlivý komentář. 

  Her skin was blotched.   Na kůži měla fleky. 

  He was determined not to let go.   Byl odhodlán nepustit. 
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  Podíval se na ni vzpurně.   He gave her a defiant look. 

  Začali módu barevných markýz.   They started a fashion for coloured 
awnings. 

  Svévolně zadržují informace.   They deliberately hold up information. 

  Mohu být upřímný?   May I be blunt? 

  Měla velmi půvabné oči.   She had very dainty eyes. 

  To byl pro nás pádný důkaz.   This was compelling evidence for us. 

  Bylo to koupeno za slušnou sumu.   It was bought for a princely sum. 

  Na kůži měla fleky.   Her skin was blotched. 

  Promluvil nepřátelským způsobem.   He spoke in an adversarial way. 

  Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík.   He took into account his blemished record. 

  To udělalo celou scénu ještě nádhernější.   It all made the scene even more dazzling. 

  Měl pověst zákeřného hráče.   He had a reputation of an insidious player. 

  Místnost vypadala trochu stísněně.   The room felt a little cramped. 

  To je nejžádanější místo ve firmě.   It is the most coveted position in the 
company. 

  Byl chlapácký.   He was a butch man. 

  Mířil domů.   He was homeward bound. 

  Vypadal více ztracený a bezradný.   He looked more lost and baffled. 

  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné.   Only those deluded believe the victory is 
still possible. 

  Dveře byly nedovřené.   The door was left ajar. 

  Následuje vyjádření lítosti.   A statement of contrition follows. 

  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo 
nevystřelil. 

  He was beginning to wonder if he had been 
given a bum steer. 

  Ignoroval jízlivý komentář.   He ignored the barbed comment. 

  Vždycky chce zůstat v obraze.   He always wants to stay abreast of news. 

  Přijel do zchátralé stodoly.   He arrived at a derelict barn. 

  Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět.   His depleted band headed back. 

  Jedl náruživě.   He ate avidly. 
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  Velká část sídla byla zanechána jeho ženě.   The bulk of his estate was left to his wife. 

  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal 
sebevraždu. 

  It was the room in which he allegedly 
comitted suicide. 

  Zněl trochu zmateně.   He was sounding a little bemused. 

  Vypadal sklíčeně   He looked crestfallen. 

  Místnost byla vlhká a zapařená.   The room was damp and steamy. 

  Je u kormidla už příliš dlouho.   He´s been at the helm for too long. 

  Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty 
zuřivosti. 

  Her efforts were met with bouts of temper. 

  Vypadal zděšeně.   He looked appaled. 

  Ten moment je zásadní.   This moment is crucial. 

  Pracovali ve vražedném tempu.   They worked at a blistering pace. 

  Pokuta byla stanovena na své původní- 
třebaže vysoké- hodnotě. 

  The fine was fixed at its previous- albeit 
high-amount. 

  Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala.   He found the idea somewhat daunting. 

  Začínal se cítit znepokojeně.   He began to feel apprehensive. 

  Vypadal docela v rozpacích.   He looked pretty much abashed. 

  Hra nebyla vůbec cinknutá.   The game was not at all rigged. 

  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v 
práci. 

  I once had an admonishing colleague at 
work. 

  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je 
nějaká pravděpodobnost trapné situace 

  People avoid conversation if there is any 
potential for awkwardness. 

  Měla v sobě krásu středního věku, na 
kterou se nezkušení mladí jen těší. 

  She possesed the middle-age beauty that 
the callow young only look forward to. 

  Byl to zpožděný Halloweenský večírek.   It was a belated Halloween party. 

  Zněl trochu zmateně.   He sounded a little bewildered. 

  Měl spoustu času doladit své plány.   He had ample time to refine his plans. 

  Byl odhodlán nepustit.   He was determined not to let go. 
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a princely sum 
It was bought for a princely 

sum. 
covetous 

It is the most coveted position 
in the company. 

insidious 
He had a reputation of an 

insidious player. 

rigged 
The game was not at all 

rigged. 
abashed 

He looked pretty much 
abashed. 

abreast 
He always wants to stay 

abreast of news. 

admonishing 
I once had an admonishing 

colleague at work. 
adversarial 

He spoke in an adversarial 
way. 

ajar The door was left ajar. 
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lačný, bažící 
Bylo to koupeno za slušnou 

sumu. 
slušná, nemalá suma 

Měl pověst zákeřného hráče. zákeřný 
To je nejžádanější místo ve 

firmě. 

nesvůj, v rozpacích. Hra nebyla vůbec cinknutá. cinknutý, zmanipulovaný 

Vždycky chce zůstat v 
obraze. 

v obraze Vypadal docela v rozpacích. 

nepřátelský 
Jednou jsem měl kritizujícího 

kolegu v práci. 
káravý 

Dveře byly nedovřené. nedovřený 
Promluvil nepřátelským 

způsobem. 
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akwardness 
People avoid conversation if 

there is any potential for 
awkwardness. 

albeit 

The fine was fixed at its 
previous- albeit high-amount. 

allegedly 
It was the room in which he 
allegedly comitted suicide. 

ample 
He had ample time to refine 

his plans. 
apalled 

He looked appaled. apprehensive 
He began to feel 

apprehensive. 

at the helm 
He´s been at the helm for too 

long. 
avidly 

He ate avidly. awning 
They started a fashion for 

coloured awnings. 
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třebaže 

Lidé se vyhýbají konverzaci, 
pokud je nějaká 

pravděpodobnost trapné 
situace 

neohrabanost 

Bylo to v pokoji, ve kterém 
údajně spáchal sebevraždu. 

údajně, domněle 
Pokuta byla stanovena na své 

původní- třebaže vysoké- 
hodnotě. 

zděšený, konsternovaný 
Měl spoustu času doladit své 

plány. 
hojný, bohatý 

Začínal se cítit znepokojeně. znepokojený Vypadal zděšeně. 

náruživě 
Je u kormidla už příliš 

dlouho. 
u kormidla 

Začali módu barevných 
markýz. 

markýza Jedl náruživě. 
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baffled 
He looked more lost and 

baffled. 
barbed 

He ignored the barbed 
comment. 

belated 
It was a belated Halloween 

party. 

bemused 
He was sounding a little 

bemused. 
bewildered 

He sounded a little 
bewildered. 

blemished 
He took into account his 

blemished record. 

blistering pace 
They worked at a blistering 

pace. 
blotched 

Her skin was blotched. blunt May I be blunt? 
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jízlivý, uštěpačný 
Vypadal více ztracený a 

bezradný. 
zmatený, bezradný 

Byl to zpožděný 
Halloweenský večírek. 

zpožděný Ignoroval jízlivý komentář. 

zmatený, paf Zněl trochu zmateně. zmatený 

Vzal v úvahu jeho nepříliš 
čistý rejstřík. 

skvrnitý, s vadami Zněl trochu zmateně. 

flekatý 
Pracovali ve vražedném 

tempu. 
ve vražedném tempu 

Mohu být upřímný? přímočarý, tupý Na kůži měla fleky. 
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bound He was homeward bound. bout 

Her efforts were met with 
bouts of temper. 

bulk 
The bulk of his estate was left 

to his wife. 

bum steer 
He was beginning to wonder 
if he had been given a bum 

steer. 
butch 

He was a butch man. callow 
She possesed the middle-age 
beauty that the callow young 

only look forward to. 

compelling 
This was compelling 

evidence for us. 
contrition 

A statement of contrition 
follows. 

cramped 
The room felt a little 

cramped. 

 
 
 
 
 
 
 



 432 

záchvat, nával Mířil domů. vázaný, mířený 

Velká část sídla byla 
zanechána jeho ženě. 

velká část 
Její úsilí se setkávalo s jeho 

záchvaty zuřivosti. 

drsný 
Začínal přemýšlet, jestli si z 

něj někdo nevystřelil. 
falešná informace 

Měla v sobě krásu středního 
věku, na kterou se nezkušení 

mladí jen těší. 
nezkušený, nezralý Byl chlapácký. 

kajícnost, lítost To byl pro nás pádný důkaz. přesvědčivý, pádný 

Místnost vypadala trochu 
stísněně. 

stísněný, přeplněný Následuje vyjádření lítosti. 
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crestfallen He looked crestfallen. crucial 

This moment is crucial. dainty She had very dainty eyes. 

damp 
The room was damp and 

steamy. 
daunting 

He found the idea somewhat 
daunting. 

dazzling 
It all made the scene even 

more dazzling. 

defiantly He gave her a defiant look. deliberately 

They deliberately hold up 
information. 

delude 
Only those deluded believe 
the victory is still possible. 
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kritický, zásadní Vypadal sklíčeně sklíčený 

Měla velmi půvabné oči. roztomilý, půvabný Ten moment je zásadní. 

znepokojivý 
Místnost byla vlhká a 

zapařená. 
vlhký 

To udělalo celou scénu ještě 
nádhernější. 

okouzlující 
Ta myšlenka ho poněkud 

znepokojovala. 

svévolně Podíval se na ni vzpurně. vzpurně 

Jen ti zmýlení věří, že 
vítězství je možné. 

oklamat, ošálit Svévolně zadržují informace. 
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depleted 
His depleted band headed 

back. 
derelict 

He arrived at a derelict barn. determined 
He was determined not to let 

go. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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zchátralý 
Jeho zdecimované družstvo 

mířilo zpět. 
zdecimovaný 

Byl odhodlán nepustit. odhodlaný Přijel do zchátralé stodoly. 
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  Byl to zpožděný Halloweenský večírek. ................................................................. 

  Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty 
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................................................................. 

  To udělalo celou scénu ještě nádhernější. ................................................................. 

  Na kůži měla fleky. ................................................................. 

  Začali módu barevných markýz. ................................................................. 

  Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala. ................................................................. 

  Podíval se na ni vzpurně. ................................................................. 

  Mířil domů. ................................................................. 

  Dveře byly nedovřené. ................................................................. 

  Místnost vypadala trochu stísněně. ................................................................. 
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  Byl chlapácký. ................................................................. 

  Měla v sobě krásu středního věku, na 
kterou se nezkušení mladí jen těší. 

................................................................. 

  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo 
nevystřelil. 

................................................................. 

  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v 
práci. 

................................................................. 

  Je u kormidla už příliš dlouho. ................................................................. 

  Pokuta byla stanovena na své původní- 
třebaže vysoké- hodnotě. 

................................................................. 

  Vždycky chce zůstat v obraze. ................................................................. 

  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je 
nějaká pravděpodobnost trapné situace 

................................................................. 

  Mohu být upřímný? ................................................................. 

  Bylo to koupeno za slušnou sumu. ................................................................. 

  Vypadal více ztracený a bezradný. ................................................................. 

  Jedl náruživě. ................................................................. 

  Následuje vyjádření lítosti. ................................................................. 

  Měl spoustu času doladit své plány. ................................................................. 

  Zněl trochu zmateně. ................................................................. 

  Ten moment je zásadní. ................................................................. 

  Zněl trochu zmateně. ................................................................. 

  Vypadal sklíčeně ................................................................. 

  Vypadal zděšeně. ................................................................. 

  Velká část sídla byla zanechána jeho ženě. ................................................................. 
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084.02_Lekce 14_vlastnosti_01_test_klic 

  Byl to zpožděný Halloweenský večírek.   It was a belated Halloween party. 

  Její úsilí se setkávalo s jeho záchvaty 
zuřivosti. 

  Her efforts were met with bouts of temper. 

  Byl odhodlán nepustit.   He was determined not to let go. 

  Začínal se cítit znepokojeně.   He began to feel apprehensive. 

  Měla velmi půvabné oči.   She had very dainty eyes. 

  To byl pro nás pádný důkaz.   This was compelling evidence for us. 

  Místnost byla vlhká a zapařená.   The room was damp and steamy. 

  Měl pověst zákeřného hráče.   He had a reputation of an insidious player. 

  Ignoroval jízlivý komentář.   He ignored the barbed comment. 

  Vypadal docela v rozpacích.   He looked pretty much abashed. 

  Hra nebyla vůbec cinknutá.   The game was not at all rigged. 

  Promluvil nepřátelským způsobem.   He spoke in an adversarial way. 

  To je nejžádanější místo ve firmě.   It is the most coveted position in the 
company. 

  Pracovali ve vražedném tempu.   They worked at a blistering pace. 

  Přijel do zchátralé stodoly.   He arrived at a derelict barn. 

  Svévolně zadržují informace.   They deliberately hold up information. 

  Jeho zdecimované družstvo mířilo zpět.   His depleted band headed back. 

  Jen ti zmýlení věří, že vítězství je možné.   Only those deluded believe the victory is 
still possible. 

  Vzal v úvahu jeho nepříliš čistý rejstřík.   He took into account his blemished record. 

  Bylo to v pokoji, ve kterém údajně spáchal 
sebevraždu. 

  It was the room in which he allegedly 
comitted suicide. 

  To udělalo celou scénu ještě nádhernější.   It all made the scene even more dazzling. 

  Na kůži měla fleky.   Her skin was blotched. 

  Začali módu barevných markýz.   They started a fashion for coloured 
awnings. 

  Ta myšlenka ho poněkud znepokojovala.   He found the idea somewhat daunting. 

  Podíval se na ni vzpurně.   He gave her a defiant look. 

  Mířil domů.   He was homeward bound. 
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  Dveře byly nedovřené.   The door was left ajar. 

  Místnost vypadala trochu stísněně.   The room felt a little cramped. 

  Byl chlapácký.   He was a butch man. 

  Měla v sobě krásu středního věku, na 
kterou se nezkušení mladí jen těší. 

  She possesed the middle-age beauty that 
the callow young only look forward to. 

  Začínal přemýšlet, jestli si z něj někdo 
nevystřelil. 

  He was beginning to wonder if he had been 
given a bum steer. 

  Jednou jsem měl kritizujícího kolegu v 
práci. 

  I once had an admonishing colleague at 
work. 

  Je u kormidla už příliš dlouho.   He´s been at the helm for too long. 

  Pokuta byla stanovena na své původní- 
třebaže vysoké- hodnotě. 

  The fine was fixed at its previous- albeit 
high-amount. 

  Vždycky chce zůstat v obraze.   He always wants to stay abreast of news. 

  Lidé se vyhýbají konverzaci, pokud je 
nějaká pravděpodobnost trapné situace 

  People avoid conversation if there is any 
potential for awkwardness. 

  Mohu být upřímný?   May I be blunt? 

  Bylo to koupeno za slušnou sumu.   It was bought for a princely sum. 

  Vypadal více ztracený a bezradný.   He looked more lost and baffled. 

  Jedl náruživě.   He ate avidly. 

  Následuje vyjádření lítosti.   A statement of contrition follows. 

  Měl spoustu času doladit své plány.   He had ample time to refine his plans. 

  Zněl trochu zmateně.   He was sounding a little bemused. 

  Ten moment je zásadní.   This moment is crucial. 

  Zněl trochu zmateně.   He sounded a little bewildered. 

  Vypadal sklíčeně   He looked crestfallen. 

  Vypadal zděšeně.   He looked appaled. 

  Velká část sídla byla zanechána jeho ženě.   The bulk of his estate was left to his wife. 
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  in hindsight   viděno zpětně 

  dim   tlumený, matný 

  devoid   postrádající 

  exorbitant   přehnaný, přemrštěný 

  in sb´s wake   v těsné blízkosti 

  feebly   slabě, neprůbojně 

  indulgent   shovívavý 

  flushed   s ruměncem 

  dour   nepřístupný, zarputilý 

  gaunt   vychrtlý 

  drunk as a lord   opilý pod obraz 

  get lippy   drzý, hubatý 

  haughty   povýšený, nadutý 

  frail   křehký 

  implausible   nepravděpodobný 

  gleeful   škodolibý 

  gallantry   statečnost 

  disruptive   rušivý 

  husky   nakřáplý 

  elusive   nepostižitelný, prchavý 

  intangible   nehmatatelný 

  enlivening   oživující 

  inexorably   nezadržitelně 

  haphazard   chaotický, zmatený 

  eligible   způsobilý 

  glowing   pochvalný, vřelý 

  goofy   pitomý, přihlouplý 

  indignant   pohoršený 

  fug   zatuchlý vzduch 
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  in tow   v závěsu 

  idle   nečinný 

  indelibly   nesmazatelně 

  in fettle   ve formě 

  in earnest   na vážno 

  incumbent   úřadující 

  grim   neradostný 

  indignantly   rozhořčeně 

  extent   rozsah 

  dilligent   svědomitý, pěčlivý 

  eager   dychtivý 

  fastidious   puntičkářský 

  grave   znepokojivý 

  incessant   neustálý 

  hefty   pořádný, značný 

  impassive   netečný, lhostejný 

  dire   hrozný, zoufalý 

  ingenuity   důmyslnost 

  inapropriate   nevhodný 

  genuinly   skutečně, opravdu 

  invariably   vždy, pořád 

 

086_Lekce 15_vlastnosti_02_slovní zásoba_přeložte 

  puntičkářský   fastidious 

  s ruměncem   flushed 

  nezadržitelně   inexorably 

  viděno zpětně   in hindsight 

  dychtivý   eager 

  v těsné blízkosti   in sb´s wake 

  na vážno   in earnest 

  tlumený, matný   dim 
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  postrádající   devoid 

  pochvalný, vřelý   glowing 

  úřadující   incumbent 

  nepostižitelný, prchavý   elusive 

  nečinný   idle 

  nesmazatelně   indelibly 

  netečný, lhostejný   impassive 

  hrozný, zoufalý   dire 

  znepokojivý   grave 

  vychrtlý   gaunt 

  nehmatatelný   intangible 

  shovívavý   indulgent 

  v závěsu   in tow 

  rušivý   disruptive 

  přehnaný, přemrštěný   exorbitant 

  škodolibý   gleeful 

  skutečně, opravdu   genuinly 

  způsobilý   eligible 

  zatuchlý vzduch   fug 

  nevhodný   inapropriate 

  slabě, neprůbojně   feebly 

  pitomý, přihlouplý   goofy 

  povýšený, nadutý   haughty 

  křehký   frail 

  neustálý   incessant 

  oživující   enlivening 

  nepravděpodobný   implausible 

  rozhořčeně   indignantly 

  důmyslnost   ingenuity 

  pohoršený   indignant 

  rozsah   extent 
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  nakřáplý   husky 

  chaotický, zmatený   haphazard 

  drzý, hubatý   get lippy 

  statečnost   gallantry 

  pořádný, značný   hefty 

  svědomitý, pěčlivý   dilligent 

  nepřístupný, zarputilý   dour 

  neradostný   grim 

  opilý pod obraz   drunk as a lord 

  ve formě   in fettle 

  vždy, pořád   invariably 

 

087_Lekce 15_vlastnosti_02_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  devoid   postrádající 

  The message was completely devoid of 
capital letters. 

  Zpráva zcela postrádala velká písmena. 

  dilligent   svědomitý, pěčlivý 

  He was a dilligent child.   Byl pečlivým dítětem. 

  dim   tlumený, matný 

  He could dimly remember a long journey.   Matně si pamatoval dlouhou cestu. 

  dire   hrozný, zoufalý 

  They were in dire need.    Zoufale potřebovali. 

  disruptive   rušivý 

  The disruptive power of the tech innovation 
is unbelivable. 

  Rušivá síla technických inovací je 
neuvěřitelná. 

  dour   nepřístupný, zarputilý 

  His expression was dour.   Jeho výraz byl zarputilý. 

  drunk as a lord   opilý pod obraz 

  He arrived home as drunk as a lord.   Vrátil se domů zpitý pod obraz. 

  eager   dychtivý 

  He was eager to reveal the secret.   Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství. 
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  eligible   způsobilý 

  He will be eligible for parole in two years.   Bude způsobilý k prominutí trestu za dva 
roky. 

  elusive   nepostižitelný, prchavý 

  The feeling is very elusive.   Ten pocit je velmi nepostižitelný. 

  enlivening   oživující 

  I did my best to soak up the enlivening 
effects of coffee. 

  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy. 

  exorbitant   přehnaný, přemrštěný 

  I had no choice but to pay an exorbitant 
parking fee. 

  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit 
přemrštěný poplatek za parkování. 

  extent   rozsah 

  To some extent it is understandable.   Do určité míry je to pochopitelné. 

  fastidious   puntičkářský 

  Someone who was brought up by a 
fastidfious mother. 

  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou 
matkou. 

  feebly   slabě, neprůbojně 

  I remarked it a little feebly.   Poznamenal jsem to trochu slabě. 

  flushed   s ruměncem 

  She looked a little flushed.   Vypadalo to, že se trochu červená. 

  frail   křehký 

  She looked far frailer than last time.   Vypadala mnohem křehčeji než minule. 

  fug   zatuchlý vzduch 

  My first impression was of a gratin-cheese 
fug. 

  Můj první dojem byl sýrový odér ve 
vzduchu. 

  gallantry   statečnost 

  He was decorated for gallantry in the battle.   Byl vyznamenán za statečnost v boji. 

  gaunt   vychrtlý 

  His gaunt features were betraying no 
emotions. 

  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné 
emoce. 

  genuinly   skutečně, opravdu 

  They genuinly hoped it would not end up 
this way. 

  Opravdu doufali, že to takhle neskončí. 

  get lippy   drzý, hubatý 
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  Don´t get lippy with me.   Neotvírej si na mě hubu! 

  gleeful   škodolibý 

  With a gleeful smile, he continued.   Pokračoval se škodolibým úsměvem. 

  glowing   pochvalný, vřelý 

  His second report was even more glowing.   Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná. 

  goofy   pitomý, přihlouplý 

  He looked at us with a goofy expression.   Díval se na nás s přihlouplým výrazem. 

  grave   znepokojivý 

  He tried to look grave.   Snažil se vypadat znepokojeně. 

  grim   neradostný 

  She looked as grim as ever.   Vypadala ponuře jako vždycky. 

  haphazard   chaotický, zmatený 

  She may seem a bit haphazard.   Může se zdát trochu zmatená 

  haughty   povýšený, nadutý 

  I don´t like his haughty manners.   Nemám rád jeho povýšené způsoby. 

  hefty   pořádný, značný 

  You´ll be charged a hefty fee for that.   Za to zaplatíš tučný poplatek. 

  husky   nakřáplý 

  His voice was husky.   Jeho hlas byl nakřáplý. 

  idle   nečinný 

  He endlessly referred to him as an idle little 
sod. 

  Neustále o něm mluvil jako o flákavém 
kreténovi. 

  impassive   netečný, lhostejný 

  He was impassive as Justice handed down 
the decision. 

  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

  implausible   nepravděpodobný 

  This development may seem completely 
implausible. 

  Tento vývoj se může zdát zcela 
nepravděpodobný. 

  in earnest   na vážno 

  When will it begin in earnest?   Kdy to začne na vážno? 

  in fettle   ve formě 

  He´s in fine fettle.   Je v dobré formě. 
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  in hindsight   viděno zpětně 

  In hindsight it was not all bad.   Viděno zpětně nebylo vše špatné. 

  in sb´s wake   v těsné blízkosti 

  A small crowd began to hang around in our 
wake. 

  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav. 

  in tow   v závěsu 

  We can´t win with another car in tow.   Nemůžeme vyhrát s dalším autem v závěsu. 

  inapropriate   nevhodný 

  He ignored the inapropriate hint.   Ignoroval tu nevhodnou narážku. 

  incessant   neustálý 

  The incessant honking of horns remainded 
him of his home town. 

  Neustálé troubení aut mu připomínalo jeho 
domovské město. 

  incumbent   úřadující 

  He was incumbent at the beginning of the 
nineties. 

  Byl v úřadě na začátku devadesátých let. 

  indelibly   nesmazatelně 

  These words were indelibly fixed in his 
memory. 

  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho 
paměti. 

  indignant   pohoršený 

  She thought about it indignantly.   Pohoršeně o tom přemýšlela. 

  indignantly   rozhořčeně 

  He replied somewhat indignantly   Odpověděl poněkud naštvaně. 

  indulgent   shovívavý 

  I sat down to indulgent applause   Sedl jsem si při vlažném potlesku. 

  inexorably   nezadržitelně 

  The hand of the clock ticked inexorably 
towards eleven. 

  Ručička hodin tikala neodvratně k 
jedenácté. 

  ingenuity   důmyslnost 

  He planned the crime with skill and 
ingenuity. 

  Naplánoval ten zločin dovedně a důmyslně. 

  intangible   nehmatatelný 

  You must consider some intangibles.   Musíš v zít v úvahu i nehmotné aspekty. 

  invariably   vždy, pořád 
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  He invariably won the game.   Vždy neomylně vyhrával. 

 

088_Lekce 15_vlastnosti_02_slovní zásoba_procvičovací 
věty_přeložte 

  postrádající   devoid 

  Zpráva zcela postrádala velká písmena.   The message was completely devoid of 
capital letters. 

  svědomitý, pěčlivý   dilligent 

  Byl pečlivým dítětem.   He was a dilligent child. 

  tlumený, matný   dim 

  Matně si pamatoval dlouhou cestu.   He could dimly remember a long journey. 

  hrozný, zoufalý   dire 

  Zoufale potřebovali.   They were in dire need.  

  rušivý   disruptive 

  Rušivá síla technických inovací je 
neuvěřitelná. 

  The disruptive power of the tech innovation 
is unbelivable. 

  nepřístupný, zarputilý   dour 

  Jeho výraz byl zarputilý.   His expression was dour. 

  opilý pod obraz   drunk as a lord 

  Vrátil se domů zpitý pod obraz.   He arrived home as drunk as a lord. 

  dychtivý   eager 

  Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství.   He was eager to reveal the secret. 

  způsobilý   eligible 

  Bude způsobilý k prominutí trestu za dva 
roky. 

  He will be eligible for parole in two years. 

  nepostižitelný, prchavý   elusive 

  Ten pocit je velmi nepostižitelný.   The feeling is very elusive. 

  oživující   enlivening 

  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy.   I did my best to soak up the enlivening 
effects of coffee. 

  přehnaný, přemrštěný   exorbitant 

  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit 
přemrštěný poplatek za parkování. 

  I had no choice but to pay an exorbitant 
parking fee. 
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  rozsah   extent 

  Do určité míry je to pochopitelné.   To some extent it is understandable. 

  puntičkářský   fastidious 

  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou 
matkou. 

  Someone who was brought up by a 
fastidfious mother. 

  slabě, neprůbojně   feebly 

  Poznamenal jsem to trochu slabě.   I remarked it a little feebly. 

  s ruměncem   flushed 

  Vypadalo to, že se trochu červená.   She looked a little flushed. 

  křehký   frail 

  Vypadala mnohem křehčeji než minule.   She looked far frailer than last time. 

  zatuchlý vzduch   fug 

  Můj první dojem byl sýrový odér ve 
vzduchu. 

  My first impression was of a gratin-cheese 
fug. 

  statečnost   gallantry 

  Byl vyznamenán za statečnost v boji.   He was decorated for gallantry in the battle. 

  vychrtlý   gaunt 

  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné 
emoce. 

  His gaunt features were betraying no 
emotions. 

  skutečně, opravdu   genuinly 

  Opravdu doufali, že to takhle neskončí.   They genuinly hoped it would not end up 
this way. 

  drzý, hubatý   get lippy 

  Neotvírej si na mě hubu!   Don´t get lippy with me. 

  škodolibý   gleeful 

  Pokračoval se škodolibým úsměvem.   With a gleeful smile, he continued. 

  pochvalný, vřelý   glowing 

  Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná.   His second report was even more glowing. 

  pitomý, přihlouplý   goofy 

  Díval se na nás s přihlouplým výrazem.   He looked at us with a goofy expression. 

  znepokojivý   grave 

  Snažil se vypadat znepokojeně.   He tried to look grave. 

  neradostný   grim 
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  Vypadala ponuře jako vždycky.   She looked as grim as ever. 

  chaotický, zmatený   haphazard 

  Může se zdát trochu zmatená   She may seem a bit haphazard. 

  povýšený, nadutý   haughty 

  Nemám rád jeho povýšené způsoby.   I don´t like his haughty manners. 

  pořádný, značný   hefty 

  Za to zaplatíš tučný poplatek.   You´ll be charged a hefty fee for that. 

  nakřáplý   husky 

  Jeho hlas byl nakřáplý.   His voice was husky. 

  nečinný   idle 

  Neustále o něm mluvil jako o flákavém 
kreténovi. 

  He endlessly referred to him as an idle little 
sod. 

  netečný, lhostejný   impassive 

  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

  He was impassive as Justice handed down 
the decision. 

  nepravděpodobný   implausible 

  Tento vývoj se může zdát zcela 
nepravděpodobný. 

  This development may seem completely 
implausible. 

  na vážno   in earnest 

  Kdy to začne na vážno?   When will it begin in earnest? 

  ve formě   in fettle 

  Je v dobré formě.   He´s in fine fettle. 

  viděno zpětně   in hindsight 

  Viděno zpětně nebylo vše špatné.   In hindsight it was not all bad. 

  v těsné blízkosti   in sb´s wake 

  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav.   A small crowd began to hang around in our 
wake. 

  v závěsu   in tow 

  Nemůžeme vyhrát s dalším autem v závěsu.   We can´t win with another car in tow. 

  nevhodný   inapropriate 

  Ignoroval tu nevhodnou narážku.   He ignored the inapropriate hint. 

  neustálý   incessant 

  Neustálé troubení aut mu připomínalo jeho   The incessant honking of horns remainded 
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domovské město. him of his home town. 

  úřadující   incumbent 

  Byl v úřadě na začátku devadesátých let.   He was incumbent at the beginning of the 
nineties. 

  nesmazatelně   indelibly 

  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho 
paměti. 

  These words were indelibly fixed in his 
memory. 

  pohoršený   indignant 

  Pohoršeně o tom přemýšlela.   She thought about it indignantly. 

  rozhořčeně   indignantly 

  Odpověděl poněkud naštvaně.   He replied somewhat indignantly 

  shovívavý   indulgent 

  Sedl jsem si při vlažném potlesku.   I sat down to indulgent applause 

  nezadržitelně   inexorably 

  Ručička hodin tikala neodvratně k 
jedenácté. 

  The hand of the clock ticked inexorably 
towards eleven. 

  důmyslnost   ingenuity 

  Naplánoval ten zločin dovedně a důmyslně.   He planned the crime with skill and 
ingenuity. 

  nehmatatelný   intangible 

  Musíš v zít v úvahu i nehmotné aspekty.   You must consider some intangibles. 

  vždy, pořád   invariably 

  Vždy neomylně vyhrával.   He invariably won the game. 
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  She thought about it indignantly.   Pohoršeně o tom přemýšlela. 

  I don´t like his haughty manners.   Nemám rád jeho povýšené způsoby. 

  He was decorated for gallantry in the battle.   Byl vyznamenán za statečnost v boji. 

  He was a dilligent child.   Byl pečlivým dítětem. 

  The disruptive power of the tech innovation 
is unbelivable. 

  Rušivá síla technických inovací je 
neuvěřitelná. 

  He arrived home as drunk as a lord.   Vrátil se domů zpitý pod obraz. 

  You´ll be charged a hefty fee for that.   Za to zaplatíš tučný poplatek. 
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  In hindsight it was not all bad.   Viděno zpětně nebylo vše špatné. 

  I remarked it a little feebly.   Poznamenal jsem to trochu slabě. 

  They genuinly hoped it would not end up 
this way. 

  Opravdu doufali, že to takhle neskončí. 

  He could dimly remember a long journey.   Matně si pamatoval dlouhou cestu. 

  He will be eligible for parole in two years.   Bude způsobilý k prominutí trestu za dva 
roky. 

  My first impression was of a gratin-cheese 
fug. 

  Můj první dojem byl sýrový odér ve 
vzduchu. 

  His second report was even more glowing.   Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná. 

  Someone who was brought up by a 
fastidfious mother. 

  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou 
matkou. 

  He planned the crime with skill and 
ingenuity. 

  Naplánoval ten zločin dovedně a důmyslně. 

  She may seem a bit haphazard.   Může se zdát trochu zmatená 

  We can´t win with another car in tow.   Nemůžeme vyhrát s dalším autem v závěsu. 

  The hand of the clock ticked inexorably 
towards eleven. 

  Ručička hodin tikala neodvratně k 
jedenácté. 

  The feeling is very elusive.   Ten pocit je velmi nepostižitelný. 

  I did my best to soak up the enlivening 
effects of coffee. 

  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy. 

  He´s in fine fettle.   Je v dobré formě. 

  His expression was dour.   Jeho výraz byl zarputilý. 

  His voice was husky.   Jeho hlas byl nakřáplý. 

  You must consider some intangibles.   Musíš v zít v úvahu i nehmotné aspekty. 

  The incessant honking of horns remainded 
him of his home town. 

  Neustálé troubení aut mu připomínalo jeho 
domovské město. 

  She looked as grim as ever.   Vypadala ponuře jako vždycky. 

  These words were indelibly fixed in his 
memory. 

  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho 
paměti. 

  Don´t get lippy with me.   Neotvírej si na mě hubu! 

  He endlessly referred to him as an idle little 
sod. 

  Neustále o něm mluvil jako o flákavém 
kreténovi. 

  I sat down to indulgent applause   Sedl jsem si při vlažném potlesku. 

  The message was completely devoid of   Zpráva zcela postrádala velká písmena. 
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capital letters. 

  He was impassive as Justice handed down 
the decision. 

  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

  He tried to look grave.   Snažil se vypadat znepokojeně. 

  They were in dire need.    Zoufale potřebovali. 

  He ignored the inapropriate hint.   Ignoroval tu nevhodnou narážku. 

  When will it begin in earnest?   Kdy to začne na vážno? 

  I had no choice but to pay an exorbitant 
parking fee. 

  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit 
přemrštěný poplatek za parkování. 

  His gaunt features were betraying no 
emotions. 

  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné 
emoce. 

  With a gleeful smile, he continued.   Pokračoval se škodolibým úsměvem. 

  A small crowd began to hang around in our 
wake. 

  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav. 

  He looked at us with a goofy expression.   Díval se na nás s přihlouplým výrazem. 

  He was eager to reveal the secret.   Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství. 

  This development may seem completely 
implausible. 

  Tento vývoj se může zdát zcela 
nepravděpodobný. 

  He replied somewhat indignantly   Odpověděl poněkud naštvaně. 

  She looked a little flushed.   Vypadalo to, že se trochu červená. 

  To some extent it is understandable.   Do určité míry je to pochopitelné. 

  He was incumbent at the beginning of the 
nineties. 

  Byl v úřadě na začátku devadesátých let. 

  She looked far frailer than last time.   Vypadala mnohem křehčeji než minule. 

  He invariably won the game.   Vždy neomylně vyhrával. 
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  Zpráva zcela postrádala velká písmena.   The message was completely devoid of 
capital letters. 

  Naplánoval ten zločin dovedně a důmyslně.   He planned the crime with skill and 
ingenuity. 

  Bude způsobilý k prominutí trestu za dva 
roky. 

  He will be eligible for parole in two years. 

  Byl vyznamenán za statečnost v boji.   He was decorated for gallantry in the battle. 

  Sedl jsem si při vlažném potlesku.   I sat down to indulgent applause 

  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho 
paměti. 

  These words were indelibly fixed in his 
memory. 

  Tento vývoj se může zdát zcela 
nepravděpodobný. 

  This development may seem completely 
implausible. 

  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou 
matkou. 

  Someone who was brought up by a 
fastidfious mother. 

  Jeho hlas byl nakřáplý.   His voice was husky. 

  Neustálé troubení aut mu připomínalo jeho 
domovské město. 

  The incessant honking of horns remainded 
him of his home town. 

  Pokračoval se škodolibým úsměvem.   With a gleeful smile, he continued. 

  Snažil se vypadat znepokojeně.   He tried to look grave. 

  Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná.   His second report was even more glowing. 

  Neustále o něm mluvil jako o flákavém 
kreténovi. 

  He endlessly referred to him as an idle little 
sod. 

  Vypadalo to, že se trochu červená.   She looked a little flushed. 

  Nemůžeme vyhrát s dalším autem v závěsu.   We can´t win with another car in tow. 

  Za to zaplatíš tučný poplatek.   You´ll be charged a hefty fee for that. 

  Musíš v zít v úvahu i nehmotné aspekty.   You must consider some intangibles. 

  Rušivá síla technických inovací je 
neuvěřitelná. 

  The disruptive power of the tech innovation 
is unbelivable. 

  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit 
přemrštěný poplatek za parkování. 

  I had no choice but to pay an exorbitant 
parking fee. 

  Opravdu doufali, že to takhle neskončí.   They genuinly hoped it would not end up 
this way. 

  Byl pečlivým dítětem.   He was a dilligent child. 
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  Jeho výraz byl zarputilý.   His expression was dour. 

  Ručička hodin tikala neodvratně k 
jedenácté. 

  The hand of the clock ticked inexorably 
towards eleven. 

  Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství.   He was eager to reveal the secret. 

  Byl v úřadě na začátku devadesátých let.   He was incumbent at the beginning of the 
nineties. 

  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy.   I did my best to soak up the enlivening 
effects of coffee. 

  Vypadala ponuře jako vždycky.   She looked as grim as ever. 

  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné 
emoce. 

  His gaunt features were betraying no 
emotions. 

  Pohoršeně o tom přemýšlela.   She thought about it indignantly. 

  Ten pocit je velmi nepostižitelný.   The feeling is very elusive. 

  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav.   A small crowd began to hang around in our 
wake. 

  Poznamenal jsem to trochu slabě.   I remarked it a little feebly. 

  Do určité míry je to pochopitelné.   To some extent it is understandable. 

  Díval se na nás s přihlouplým výrazem.   He looked at us with a goofy expression. 

  Viděno zpětně nebylo vše špatné.   In hindsight it was not all bad. 

  Vrátil se domů zpitý pod obraz.   He arrived home as drunk as a lord. 

  Může se zdát trochu zmatená   She may seem a bit haphazard. 

  Ignoroval tu nevhodnou narážku.   He ignored the inapropriate hint. 

  Nemám rád jeho povýšené způsoby.   I don´t like his haughty manners. 

  Zoufale potřebovali.   They were in dire need.  

  Kdy to začne na vážno?   When will it begin in earnest? 

  Vypadala mnohem křehčeji než minule.   She looked far frailer than last time. 

  Vypadal lhostejně, když soudce pronášel 
rozhodnutí. 

  He was impassive as Justice handed down 
the decision. 

  Matně si pamatoval dlouhou cestu.   He could dimly remember a long journey. 

  Je v dobré formě.   He´s in fine fettle. 

  Neotvírej si na mě hubu!   Don´t get lippy with me. 

  Můj první dojem byl sýrový odér ve 
vzduchu. 

  My first impression was of a gratin-cheese 
fug. 

  Odpověděl poněkud naštvaně.   He replied somewhat indignantly 
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  Vždy neomylně vyhrával.   He invariably won the game. 
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devoid 
The message was completely 

devoid of capital letters. 
dilligent 

He was a dilligent child. dim 
He could dimly remember a 

long journey. 

dire They were in dire need.  disruptive 

The disruptive power of the 
tech innovation is 

unbelivable. 
dour His expression was dour. 

drunk as a lord 
He arrived home as drunk as 

a lord. 
eager 

He was eager to reveal the 
secret. 

eligible 
He will be eligible for parole 

in two years. 
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svědomitý, pěčlivý 
Zpráva zcela postrádala velká 

písmena. 
postrádající 

Matně si pamatoval dlouhou 
cestu. 

tlumený, matný Byl pečlivým dítětem. 

rušivý Zoufale potřebovali. hrozný, zoufalý 

Jeho výraz byl zarputilý. nepřístupný, zarputilý 
Rušivá síla technických 
inovací je neuvěřitelná. 

dychtivý 
Vrátil se domů zpitý pod 

obraz. 
opilý pod obraz 

Bude způsobilý k prominutí 
trestu za dva roky. 

způsobilý 
Byl dychtivý, aby odhalil to 

tajemství. 
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elusive The feeling is very elusive. enlivening 

I did my best to soak up the 
enlivening effects of coffee. 

exorbitant 
I had no choice but to pay an 

exorbitant parking fee. 

extent 
To some extent it is 

understandable. 
fastidious 

Someone who was brought 
up by a fastidfious mother. 

feebly I remarked it a little feebly. 

flushed She looked a little flushed. frail 

She looked far frailer than 
last time. 

fug 
My first impression was of a 

gratin-cheese fug. 

 
 
 
 
 
 
 



 460 

oživující 
Ten pocit je velmi 

nepostižitelný. 
nepostižitelný, prchavý 

Neměl jsem jinou možnost 
než zaplatit přemrštěný 
poplatek za parkování. 

přehnaný, přemrštěný 
Snažil jsem se nasát oživující 

efekt kávy. 

puntičkářský 
Do určité míry je to 

pochopitelné. 
rozsah 

Poznamenal jsem to trochu 
slabě. 

slabě, neprůbojně 
Někdo, kdo byl vychován 

puntičkářskou matkou. 

křehký 
Vypadalo to, že se trochu 

červená. 
s ruměncem 

Můj první dojem byl sýrový 
odér ve vzduchu. 

zatuchlý vzduch 
Vypadala mnohem křehčeji 

než minule. 
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gallantry 
He was decorated for 
gallantry in the battle. 

gaunt 

His gaunt features were 
betraying no emotions. 

genuinly 
They genuinly hoped it would 

not end up this way. 

get lippy Don´t get lippy with me. gleeful 

With a gleeful smile, he 
continued. 

glowing 
His second report was even 

more glowing. 

goofy 
He looked at us with a goofy 

expression. 
grave 

He tried to look grave. grim She looked as grim as ever. 
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vychrtlý 
Byl vyznamenán za statečnost 

v boji. 
statečnost 

Opravdu doufali, že to takhle 
neskončí. 

skutečně, opravdu 
Jeho vychrtlé rysy 

neprozrazovaly žádné emoce. 

škodolibý Neotvírej si na mě hubu! drzý, hubatý 

Jeho druhá zpráva byla ještě 
víc pochvalná. 

pochvalný, vřelý 
Pokračoval se škodolibým 

úsměvem. 

znepokojivý 
Díval se na nás s přihlouplým 

výrazem. 
pitomý, přihlouplý 

Vypadala ponuře jako 
vždycky. 

neradostný 
Snažil se vypadat 

znepokojeně. 
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haphazard 
She may seem a bit 

haphazard. 
haughty 

I don´t like his haughty 
manners. 

hefty 
You´ll be charged a hefty fee 

for that. 

husky His voice was husky. idle 

He endlessly referred to him 
as an idle little sod. 

impassive 
He was impassive as Justice 
handed down the decision. 

implausible 
This development may seem 

completely implausible. 
in earnest 

When will it begin in earnest? in fettle He´s in fine fettle. 
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povýšený, nadutý Může se zdát trochu zmatená chaotický, zmatený 

Za to zaplatíš tučný poplatek. pořádný, značný 
Nemám rád jeho povýšené 

způsoby. 

nečinný Jeho hlas byl nakřáplý. nakřáplý 

Vypadal lhostejně, když 
soudce pronášel rozhodnutí. 

netečný, lhostejný 
Neustále o něm mluvil jako o 

flákavém kreténovi. 

na vážno 
Tento vývoj se může zdát 
zcela nepravděpodobný. 

nepravděpodobný 

Je v dobré formě. ve formě Kdy to začne na vážno? 
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in hindsight 
In hindsight it was not all 

bad. 
in sb´s wake 

A small crowd began to hang 
around in our wake. 

in tow 
We can´t win with another 

car in tow. 

inapropriate 
He ignored the inapropriate 

hint. 
incessant 

The incessant honking of 
horns remainded him of his 

home town. 
incumbent 

He was incumbent at the 
beginning of the nineties. 

indelibly 
These words were indelibly 

fixed in his memory. 
indignant 

She thought about it 
indignantly. 

indignantly 
He replied somewhat 

indignantly 
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v těsné blízkosti 
Viděno zpětně nebylo vše 

špatné. 
viděno zpětně 

Nemůžeme vyhrát s dalším 
autem v závěsu. 

v závěsu 
V naší blízkosti se začal 

srocovat malý dav. 

neustálý 
Ignoroval tu nevhodnou 

narážku. 
nevhodný 

Byl v úřadě na začátku 
devadesátých let. 

úřadující 
Neustálé troubení aut mu 

připomínalo jeho domovské 
město. 

pohoršený 
Ta slova byla nesmazatelně 

vyryta v jeho paměti. 
nesmazatelně 

Odpověděl poněkud naštvaně. rozhořčeně Pohoršeně o tom přemýšlela. 
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indulgent 
I sat down to indulgent 

applause 
inexorably 

The hand of the clock ticked 
inexorably towards eleven. 

ingenuity 
He planned the crime with 

skill and ingenuity. 

intangible 
You must consider some 

intangibles. 
invariably 

He invariably won the game. -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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nezadržitelně 
Sedl jsem si při vlažném 

potlesku. 
shovívavý 

Naplánoval ten zločin 
dovedně a důmyslně. 

důmyslnost 
Ručička hodin tikala 

neodvratně k jedenácté. 

vždy, pořád 
Musíš v zít v úvahu i 
nehmotné aspekty. 

nehmatatelný 

-  -  Vždy neomylně vyhrával. 
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  Pohoršeně o tom přemýšlela. ................................................................. 

  Můj první dojem byl sýrový odér ve 
vzduchu. 

................................................................. 

  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho 
paměti. 

................................................................. 

  Neustále o něm mluvil jako o flákavém 
kreténovi. 

................................................................. 

  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou 
matkou. 

................................................................. 

  Jeho hlas byl nakřáplý. ................................................................. 

  Jeho výraz byl zarputilý. ................................................................. 

  Rušivá síla technických inovací je 
neuvěřitelná. 

................................................................. 

  Vypadalo to, že se trochu červená. ................................................................. 

  Vypadala ponuře jako vždycky. ................................................................. 

  Díval se na nás s přihlouplým výrazem. ................................................................. 

  Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná. ................................................................. 

  Opravdu doufali, že to takhle neskončí. ................................................................. 

  Vypadala mnohem křehčeji než minule. ................................................................. 

  Ignoroval tu nevhodnou narážku. ................................................................. 

  Vždy neomylně vyhrával. ................................................................. 

  Neustálé troubení aut mu připomínalo jeho 
domovské město. 

................................................................. 

  Nemám rád jeho povýšené způsoby. ................................................................. 

  Do určité míry je to pochopitelné. ................................................................. 

  Za to zaplatíš tučný poplatek. ................................................................. 

  Ten pocit je velmi nepostižitelný. ................................................................. 

  Je v dobré formě. ................................................................. 

  Ručička hodin tikala neodvratně k 
jedenácté. 

................................................................. 

  Nemůžeme vyhrát s dalším autem v závěsu. ................................................................. 

  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné ................................................................. 
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emoce. 

  Viděno zpětně nebylo vše špatné. ................................................................. 

  Zpráva zcela postrádala velká písmena. ................................................................. 

  Odpověděl poněkud naštvaně. ................................................................. 

  Pokračoval se škodolibým úsměvem. ................................................................. 

  Matně si pamatoval dlouhou cestu. ................................................................. 

  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy. ................................................................. 

  Zoufale potřebovali. ................................................................. 

  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit 
přemrštěný poplatek za parkování. 

................................................................. 

  Vrátil se domů zpitý pod obraz. ................................................................. 

  Kdy to začne na vážno? ................................................................. 

  Bude způsobilý k prominutí trestu za dva 
roky. 

................................................................. 

  Byl vyznamenán za statečnost v boji. ................................................................. 

  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav. ................................................................. 

  Byl v úřadě na začátku devadesátých let. ................................................................. 

  Může se zdát trochu zmatená ................................................................. 

  Naplánoval ten zločin dovedně a důmyslně. ................................................................. 

  Poznamenal jsem to trochu slabě. ................................................................. 

  Sedl jsem si při vlažném potlesku. ................................................................. 

  Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství. ................................................................. 

  Musíš v zít v úvahu i nehmotné aspekty. ................................................................. 

  Neotvírej si na mě hubu! ................................................................. 

  Snažil se vypadat znepokojeně. ................................................................. 

  Byl pečlivým dítětem. ................................................................. 
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  Pohoršeně o tom přemýšlela.   She thought about it indignantly. 

  Můj první dojem byl sýrový odér ve 
vzduchu. 

  My first impression was of a gratin-cheese 
fug. 

  Ta slova byla nesmazatelně vyryta v jeho 
paměti. 

  These words were indelibly fixed in his 
memory. 

  Neustále o něm mluvil jako o flákavém 
kreténovi. 

  He endlessly referred to him as an idle little 
sod. 

  Někdo, kdo byl vychován puntičkářskou 
matkou. 

  Someone who was brought up by a 
fastidfious mother. 

  Jeho hlas byl nakřáplý.   His voice was husky. 

  Jeho výraz byl zarputilý.   His expression was dour. 

  Rušivá síla technických inovací je 
neuvěřitelná. 

  The disruptive power of the tech innovation 
is unbelivable. 

  Vypadalo to, že se trochu červená.   She looked a little flushed. 

  Vypadala ponuře jako vždycky.   She looked as grim as ever. 

  Díval se na nás s přihlouplým výrazem.   He looked at us with a goofy expression. 

  Jeho druhá zpráva byla ještě víc pochvalná.   His second report was even more glowing. 

  Opravdu doufali, že to takhle neskončí.   They genuinly hoped it would not end up 
this way. 

  Vypadala mnohem křehčeji než minule.   She looked far frailer than last time. 

  Ignoroval tu nevhodnou narážku.   He ignored the inapropriate hint. 

  Vždy neomylně vyhrával.   He invariably won the game. 

  Neustálé troubení aut mu připomínalo jeho 
domovské město. 

  The incessant honking of horns remainded 
him of his home town. 

  Nemám rád jeho povýšené způsoby.   I don´t like his haughty manners. 

  Do určité míry je to pochopitelné.   To some extent it is understandable. 

  Za to zaplatíš tučný poplatek.   You´ll be charged a hefty fee for that. 

  Ten pocit je velmi nepostižitelný.   The feeling is very elusive. 

  Je v dobré formě.   He´s in fine fettle. 

  Ručička hodin tikala neodvratně k 
jedenácté. 

  The hand of the clock ticked inexorably 
towards eleven. 

  Nemůžeme vyhrát s dalším autem v závěsu.   We can´t win with another car in tow. 
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  Jeho vychrtlé rysy neprozrazovaly žádné 
emoce. 

  His gaunt features were betraying no 
emotions. 

  Viděno zpětně nebylo vše špatné.   In hindsight it was not all bad. 

  Zpráva zcela postrádala velká písmena.   The message was completely devoid of 
capital letters. 

  Odpověděl poněkud naštvaně.   He replied somewhat indignantly 

  Pokračoval se škodolibým úsměvem.   With a gleeful smile, he continued. 

  Matně si pamatoval dlouhou cestu.   He could dimly remember a long journey. 

  Snažil jsem se nasát oživující efekt kávy.   I did my best to soak up the enlivening 
effects of coffee. 

  Zoufale potřebovali.   They were in dire need.  

  Neměl jsem jinou možnost než zaplatit 
přemrštěný poplatek za parkování. 

  I had no choice but to pay an exorbitant 
parking fee. 

  Vrátil se domů zpitý pod obraz.   He arrived home as drunk as a lord. 

  Kdy to začne na vážno?   When will it begin in earnest? 

  Bude způsobilý k prominutí trestu za dva 
roky. 

  He will be eligible for parole in two years. 

  Byl vyznamenán za statečnost v boji.   He was decorated for gallantry in the battle. 

  V naší blízkosti se začal srocovat malý dav.   A small crowd began to hang around in our 
wake. 

  Byl v úřadě na začátku devadesátých let.   He was incumbent at the beginning of the 
nineties. 

  Může se zdát trochu zmatená   She may seem a bit haphazard. 

  Naplánoval ten zločin dovedně a důmyslně.   He planned the crime with skill and 
ingenuity. 

  Poznamenal jsem to trochu slabě.   I remarked it a little feebly. 

  Sedl jsem si při vlažném potlesku.   I sat down to indulgent applause 

  Byl dychtivý, aby odhalil to tajemství.   He was eager to reveal the secret. 

  Musíš v zít v úvahu i nehmotné aspekty.   You must consider some intangibles. 

  Neotvírej si na mě hubu!   Don´t get lippy with me. 

  Snažil se vypadat znepokojeně.   He tried to look grave. 

  Byl pečlivým dítětem.   He was a dilligent child. 
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091_Lekce 16_vlastnosti_03_slovní zásoba_poslouchejte 

  prim   upjatý, škrobený 

  puffy   nateklý 

  soggy   promáčený 

  staggering   ohromující, úžasný 

  skimpy   malý, nedostatečný 

  slumped   zabořený 

  smitten   zblázněný, zabouchnutý 

  snide   posměšný 

  sturdy   robustní, masivní 

  maudlin   patetický, sentimentální 

  oblivious   netečný 

  scarce   sotva, stěží 

  queasy   špatně od žaludku 

  mundane   obyčejný, nudný 

  strident   ostrý, pronikavý 

  puny   drobounký, malý 

  sooty   plný sazí 

  prostrate   tváří k zemi 

  shrewd    mazaný, bystrý 

  strenuous   vysilující 

  laden   obtěžkaný, naložený 

  prone   náchylný 

  parlous   žalostný, katastrofální 

  staple   základní, hlavní 

  lenient   mírný, shovívavý 

  miffed   namíchnutý, dotčený 

  sleek   lesklý, hladký 

  smug   samolibý, domýšlivý 

  proferred   vstřícný 
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  privy   zasvěcený 

  stale bread   tvrdý (okoralý) chleba 

  relentless   neúnavný 

  listless   bez energie, malátný 

  snappy   svižný 

  sanguine   optimistický 

  searing   prudký, pronikavý 

  mock   předstíraný 

  musty   zatuchlý 

  onerous   tíživý, zavazující. 

  stealth   potají, kradmo 

  snug   útulný, pohodlný 

  invidious   nevděčný, nezáviděníhodný 

  sterling reputation   vynikající pověst 

  spick and span   jako ze škatulky 

  meekly   pokorně, trpělivě 

  profound   hluboký 

  startling   znepokojující, udivující 

  manfully   odhodlaně, mužně 

  sternly   příkře 

  subtle   nepostřehnutelný, jemný 

 

092_Lekce 16_vlastnosti_03_slovní zásoba_přeložte 

  špatně od žaludku   queasy 

  vysilující   strenuous 

  patetický, sentimentální   maudlin 

  nevděčný, nezáviděníhodný   invidious 

  nateklý   puffy 

  neúnavný   relentless 

  ostrý, pronikavý   strident 

  mazaný, bystrý   shrewd  
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  prudký, pronikavý   searing 

  robustní, masivní   sturdy 

  potají, kradmo   stealth 

  vynikající pověst   sterling reputation 

  příkře   sternly 

  bez energie, malátný   listless 

  náchylný   prone 

  namíchnutý, dotčený   miffed 

  promáčený   soggy 

  jako ze škatulky   spick and span 

  tváří k zemi   prostrate 

  zasvěcený   privy 

  obtěžkaný, naložený   laden 

  pokorně, trpělivě   meekly 

  hluboký   profound 

  zblázněný, zabouchnutý   smitten 

  základní, hlavní   staple 

  zatuchlý   musty 

  znepokojující, udivující   startling 

  sotva, stěží   scarce 

  zabořený   slumped 

  posměšný   snide 

  plný sazí   sooty 

  svižný   snappy 

  předstíraný   mock 

  samolibý, domýšlivý   smug 

  útulný, pohodlný   snug 

  tíživý, zavazující.   onerous 

  optimistický   sanguine 

  drobounký, malý   puny 

  ohromující, úžasný   staggering 
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  vstřícný   proferred 

  tvrdý (okoralý) chleba   stale bread 

  upjatý, škrobený   prim 

  žalostný, katastrofální   parlous 

  odhodlaně, mužně   manfully 

  lesklý, hladký   sleek 

  malý, nedostatečný   skimpy 

  mírný, shovívavý   lenient 

  obyčejný, nudný   mundane 

  netečný   oblivious 

  nepostřehnutelný, jemný   subtle 

 

093_Lekce 16_vlastnosti_03_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  invidious   nevděčný, nezáviděníhodný 

  You are placing me in an invidious 
position. 

  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice. 

  laden   obtěžkaný, naložený 

  The tables were laden with food.   Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla. 

  lenient   mírný, shovívavý 

  He said he would recommend a lenient 
sentence. 

  Řekl, že doporučí mírný trest. 

  listless   bez energie, malátný 

  I feel a little listless.   Cítím se trochu bez energie. 

  manfully   odhodlaně, mužně 

  Manfully, he held back his tears.   Mužně přemáhal pláč. 

  maudlin   patetický, sentimentální 

  He lapsed back to the maudlin silence.   Upadl do melancholického ticha. 

  miffed   namíchnutý, dotčený 

  She seemed to be miffed again.   Zase se zdála namíchnutá. 

  mock   předstíraný 

  He touched his forhead in a mock salute.   Dotkl se čela v předstíraném pozdravu. 
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  mundane   obyčejný, nudný 

  I don´t want to bore you with a mundane 
conversation. 

  Nechci vás nudit banální konverzací. 

  musty   zatuchlý 

  He stepped into the musty old shop.   Vstoupil do zatuchlého starého obchodu. 

  oblivious   netečný 

  He´s oblivious to any suggestions.   Je netečný k jakýmkoli návrhům. 

  onerous   tíživý, zavazující. 

  Her new responsibilities were onerous.   Její nové zodpovědnosti byly náročné. 

  parlous   žalostný, katastrofální 

  He tried not to think about the parlous state 
of his bank account. 

  Snažil se nemyslet na tristní stav svého 
bankovního konta. 

  prim   upjatý, škrobený 

  I heard a prim voice to reply: Speaking.   Slyšel jsem jak škrobený hlas odpověděl: 
"U telefonu". 

  privy   zasvěcený 

  He is privy to our little secret.   Je zasvěcený do našeho malého tajemství. 

  proferred   vstřícný 

  He took a proferred look.   Smířlivě se na to podíval. 

  profound   hluboký 

  Their influence is often profound.   Jejich vliv bývá často hluboký. 

  prone   náchylný 

  The surface is prone to cracks.   Povrch je náchylný na praskliny. 

  prostrate   tváří k zemi 

  He walked across to his prostrate body.   Překročil jeho ležící tělo. 

  puffy   nateklý 

  Her skin was puffy.   Její pleť byla nateklá 

  puny   drobounký, malý 

  It is just a puny brigade.   Je to jen malá brigáda. 

  queasy   špatně od žaludku 

  I am feeling a little queasy.   Je mi nějak špatně od žaludku. 

  relentless   neúnavný 
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  sanguine   optimistický 

  He is always very sanguine.   Je vždy velmi optimistický. 

  scarce   sotva, stěží 

  The resources were scarce.   Zdrojů bylo pomálu. 

  searing   prudký, pronikavý 

  I waited for the bus fifteen minutes in the 
searing cold. 

  Čekal jsem na autobus patnáct minut v 
mrazivé zimě. 

  shrewd    mazaný, bystrý 

  How did such a shrewd man end up like 
this? 

  Jak mohl tak chytrý čověk takhle skončit? 

  skimpy   malý, nedostatečný 

  Her dress was more than skimpy.   Její šaty byly menší než malé. 

  sleek   lesklý, hladký 

  He was sitting in the front seat of his sleek 
car. 

  Seděl na předním sedadle svého 
nablýskaného auta. 

  slumped   zabořený 

  He remained slumped into the corner of the 
back seat. 

  Zůstal zabořený v rohu zadního sedadla. 

  smitten   zblázněný, zabouchnutý 

  He was so smitten with her.   Byl do ní úplně zblázněný. 

  smug   samolibý, domýšlivý 

  She was now looking unsuferably smug.   Teď vypadala neotřesitelně domýšlivě. 

  snappy   svižný 

  Make it snappy!   Ať je to svižné! 

  snide   posměšný 

  They could hear the snide whisper.   Slyšeli posměšný šepot. 

  snug   útulný, pohodlný 

  The room was really snug.   Pokoj byl opravdu útulný. 

  soggy   promáčený 

  The crisps were never hard or soggy.   Hranolky nebyly nikdy tvrdé nebo nasáklé 
tukem. 

  spick and span   jako ze škatulky 

  His room was always spick and span.   Jeho pokoj byl vždy jako ze škatulky. 
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  staggering   ohromující, úžasný 

  Isn´t it a staggering feeling?   Není to skvělý pocit? 

  stale bread   tvrdý (okoralý) chleba 

  We had to eat a stale bread.   Museli jsme jíst tvrdý chleba. 

  staple   základní, hlavní 

  He wondered how long this would be 
before this became a part of his staple diet. 

  Byl zvědav, jak dlouho bude trvat, než se 
tohle stane součástí jeho základní diety. 

  startling   znepokojující, udivující 

  He came back with some startling 
revelations. 

  Vrátil se se znepokojujícími novinkami. 

  stealth   potají, kradmo 

  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

  sterling reputation   vynikající pověst 

  I know about your sterling reputation.   Znám vaši vynikající pověst. 

  sternly   příkře 

  He nodded sternly.   Příkře pokývnul hlavou. 

  strenuous   vysilující 

  It was her only strenuous activity.   To byla její jediná vysilující činnost. 

  strident   ostrý, pronikavý 

  The sound was very strident.   Zvuk byl velmi ostrý. 

  sturdy   robustní, masivní 

  I stared at a pair of sturdy legs.   Zíral jsem na pár mohutných nohou. 

  subtle   nepostřehnutelný, jemný 

  The change was subtle, almost 
imperceptible. 

  Změna byla nepatrná, téměr 
nepostřehnutelná. 

 

094_Lekce 16_vlastnosti_03_slovní zásoba_procvičovací 
věty_přeložte 

  nevděčný, nezáviděníhodný   invidious 

  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice.   You are placing me in an invidious 
position. 

  obtěžkaný, naložený   laden 
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  Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla.   The tables were laden with food. 

  mírný, shovívavý   lenient 

  Řekl, že doporučí mírný trest.   He said he would recommend a lenient 
sentence. 

  bez energie, malátný   listless 

  Cítím se trochu bez energie.   I feel a little listless. 

  odhodlaně, mužně   manfully 

  Mužně přemáhal pláč.   Manfully, he held back his tears. 

  patetický, sentimentální   maudlin 

  Upadl do melancholického ticha.   He lapsed back to the maudlin silence. 

  namíchnutý, dotčený   miffed 

  Zase se zdála namíchnutá.   She seemed to be miffed again. 

  předstíraný   mock 

  Dotkl se čela v předstíraném pozdravu.   He touched his forhead in a mock salute. 

  obyčejný, nudný   mundane 

  Nechci vás nudit banální konverzací.   I don´t want to bore you with a mundane 
conversation. 

  zatuchlý   musty 

  Vstoupil do zatuchlého starého obchodu.   He stepped into the musty old shop. 

  netečný   oblivious 

  Je netečný k jakýmkoli návrhům.   He´s oblivious to any suggestions. 

  tíživý, zavazující.   onerous 

  Její nové zodpovědnosti byly náročné.   Her new responsibilities were onerous. 

  žalostný, katastrofální   parlous 

  Snažil se nemyslet na tristní stav svého 
bankovního konta. 

  He tried not to think about the parlous state 
of his bank account. 

  upjatý, škrobený   prim 

  Slyšel jsem jak škrobený hlas odpověděl: 
"U telefonu". 

  I heard a prim voice to reply: Speaking. 

  zasvěcený   privy 

  Je zasvěcený do našeho malého tajemství.   He is privy to our little secret. 

  vstřícný   proferred 

  Smířlivě se na to podíval.   He took a proferred look. 



 481 

  hluboký   profound 

  Jejich vliv bývá často hluboký.   Their influence is often profound. 

  náchylný   prone 

  Povrch je náchylný na praskliny.   The surface is prone to cracks. 

  tváří k zemi   prostrate 

  Překročil jeho ležící tělo.   He walked across to his prostrate body. 

  nateklý   puffy 

  Její pleť byla nateklá   Her skin was puffy. 

  drobounký, malý   puny 

  Je to jen malá brigáda.   It is just a puny brigade. 

  špatně od žaludku   queasy 

  Je mi nějak špatně od žaludku.   I am feeling a little queasy. 

  neúnavný   relentless 

  optimistický   sanguine 

  Je vždy velmi optimistický.   He is always very sanguine. 

  sotva, stěží   scarce 

  Zdrojů bylo pomálu.   The resources were scarce. 

  prudký, pronikavý   searing 

  Čekal jsem na autobus patnáct minut v 
mrazivé zimě. 

  I waited for the bus fifteen minutes in the 
searing cold. 

  mazaný, bystrý   shrewd  

  Jak mohl tak chytrý čověk takhle skončit?   How did such a shrewd man end up like 
this? 

  malý, nedostatečný   skimpy 

  Její šaty byly menší než malé.   Her dress was more than skimpy. 

  lesklý, hladký   sleek 

  Seděl na předním sedadle svého 
nablýskaného auta. 

  He was sitting in the front seat of his sleek 
car. 

  zabořený   slumped 

  Zůstal zabořený v rohu zadního sedadla.   He remained slumped into the corner of the 
back seat. 

  zblázněný, zabouchnutý   smitten 

  Byl do ní úplně zblázněný.   He was so smitten with her. 
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  samolibý, domýšlivý   smug 

  Teď vypadala neotřesitelně domýšlivě.   She was now looking unsuferably smug. 

  svižný   snappy 

  Ať je to svižné!   Make it snappy! 

  posměšný   snide 

  Slyšeli posměšný šepot.   They could hear the snide whisper. 

  útulný, pohodlný   snug 

  Pokoj byl opravdu útulný.   The room was really snug. 

  promáčený   soggy 

  Hranolky nebyly nikdy tvrdé nebo nasáklé 
tukem. 

  The crisps were never hard or soggy. 

  jako ze škatulky   spick and span 

  Jeho pokoj byl vždy jako ze škatulky.   His room was always spick and span. 

  ohromující, úžasný   staggering 

  Není to skvělý pocit?   Isn´t it a staggering feeling? 

  tvrdý (okoralý) chleba   stale bread 

  Museli jsme jíst tvrdý chleba.   We had to eat a stale bread. 

  základní, hlavní   staple 

  Byl zvědav, jak dlouho bude trvat, než se 
tohle stane součástí jeho základní diety. 

  He wondered how long this would be 
before this became a part of his staple diet. 

  znepokojující, udivující   startling 

  Vrátil se se znepokojujícími novinkami.   He came back with some startling 
revelations. 

  potají, kradmo   stealth 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

  vynikající pověst   sterling reputation 

  Znám vaši vynikající pověst.   I know about your sterling reputation. 

  příkře   sternly 

  Příkře pokývnul hlavou.   He nodded sternly. 

  vysilující   strenuous 

  To byla její jediná vysilující činnost.   It was her only strenuous activity. 

  ostrý, pronikavý   strident 
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  Zvuk byl velmi ostrý.   The sound was very strident. 

  robustní, masivní   sturdy 

  Zíral jsem na pár mohutných nohou.   I stared at a pair of sturdy legs. 

  nepostřehnutelný, jemný   subtle 

  Změna byla nepatrná, téměr 
nepostřehnutelná. 

  The change was subtle, almost 
imperceptible. 

 

095_Lekce 16_vlastnosti_03_procvičovací věty_poslouchejte 

  You are placing me in an invidious 
position. 

  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice. 

  We had to eat a stale bread.   Museli jsme jíst tvrdý chleba. 

  He stepped into the musty old shop.   Vstoupil do zatuchlého starého obchodu. 

  He is privy to our little secret.   Je zasvěcený do našeho malého tajemství. 

  He walked across to his prostrate body.   Překročil jeho ležící tělo. 

  He was so smitten with her.   Byl do ní úplně zblázněný. 

  I don´t want to bore you with a mundane 
conversation. 

  Nechci vás nudit banální konverzací. 

  The tables were laden with food.   Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla. 

  He remained slumped into the corner of the 
back seat. 

  Zůstal zabořený v rohu zadního sedadla. 

  Manfully, he held back his tears.   Mužně přemáhal pláč. 

  He touched his forhead in a mock salute.   Dotkl se čela v předstíraném pozdravu. 

  He wondered how long this would be 
before this became a part of his staple diet. 

  Byl zvědav, jak dlouho bude trvat, než se 
tohle stane součástí jeho základní diety. 

  I heard a prim voice to reply: Speaking.   Slyšel jsem jak škrobený hlas odpověděl: 
"U telefonu". 

  It was her only strenuous activity.   To byla její jediná vysilující činnost. 

  I stared at a pair of sturdy legs.   Zíral jsem na pár mohutných nohou. 

  His room was always spick and span.   Jeho pokoj byl vždy jako ze škatulky. 

  The surface is prone to cracks.   Povrch je náchylný na praskliny. 

  Her skin was puffy.   Její pleť byla nateklá 

  He tried not to think about the parlous state 
of his bank account. 

  Snažil se nemyslet na tristní stav svého 
bankovního konta. 

  I know about your sterling reputation.   Znám vaši vynikající pověst. 
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  I am feeling a little queasy.   Je mi nějak špatně od žaludku. 

  She was now looking unsuferably smug.   Teď vypadala neotřesitelně domýšlivě. 

  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

  Their influence is often profound.   Jejich vliv bývá často hluboký. 

  He took a proferred look.   Smířlivě se na to podíval. 

  Isn´t it a staggering feeling?   Není to skvělý pocit? 

  The sound was very strident.   Zvuk byl velmi ostrý. 

  The crisps were never hard or soggy.   Hranolky nebyly nikdy tvrdé nebo nasáklé 
tukem. 

  He came back with some startling 
revelations. 

  Vrátil se se znepokojujícími novinkami. 

  Her dress was more than skimpy.   Její šaty byly menší než malé. 

  He nodded sternly.   Příkře pokývnul hlavou. 

  He´s oblivious to any suggestions.   Je netečný k jakýmkoli návrhům. 

  Make it snappy!   Ať je to svižné! 

  She seemed to be miffed again.   Zase se zdála namíchnutá. 

  I waited for the bus fifteen minutes in the 
searing cold. 

  Čekal jsem na autobus patnáct minut v 
mrazivé zimě. 

  I feel a little listless.   Cítím se trochu bez energie. 

  He said he would recommend a lenient 
sentence. 

  Řekl, že doporučí mírný trest. 

  The resources were scarce.   Zdrojů bylo pomálu. 

  They could hear the snide whisper.   Slyšeli posměšný šepot. 

  It is just a puny brigade.   Je to jen malá brigáda. 

  He is always very sanguine.   Je vždy velmi optimistický. 

  Her new responsibilities were onerous.   Její nové zodpovědnosti byly náročné. 

  How did such a shrewd man end up like 
this? 

  Jak mohl tak chytrý čověk takhle skončit? 

  He lapsed back to the maudlin silence.   Upadl do melancholického ticha. 

  The room was really snug.   Pokoj byl opravdu útulný. 

  He was sitting in the front seat of his sleek 
car. 

  Seděl na předním sedadle svého 
nablýskaného auta. 

  The change was subtle, almost   Změna byla nepatrná, téměr 
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imperceptible. nepostřehnutelná. 

 

096.00_Lekce 16_vlastnosti_03_procvičovací věty_přeložte 

  Museli jsme jíst tvrdý chleba.   We had to eat a stale bread. 

  Teď vypadala neotřesitelně domýšlivě.   She was now looking unsuferably smug. 

  To byla její jediná vysilující činnost.   It was her only strenuous activity. 

  Smířlivě se na to podíval.   He took a proferred look. 

  Snažil se nemyslet na tristní stav svého 
bankovního konta. 

  He tried not to think about the parlous state 
of his bank account. 

  Její pleť byla nateklá   Her skin was puffy. 

  Řekl, že doporučí mírný trest.   He said he would recommend a lenient 
sentence. 

  Není to skvělý pocit?   Isn´t it a staggering feeling? 

  Vrátil se se znepokojujícími novinkami.   He came back with some startling 
revelations. 

  Je mi nějak špatně od žaludku.   I am feeling a little queasy. 

  Pokoj byl opravdu útulný.   The room was really snug. 

  Slyšeli posměšný šepot.   They could hear the snide whisper. 

  Jeho pokoj byl vždy jako ze škatulky.   His room was always spick and span. 

  Zůstal zabořený v rohu zadního sedadla.   He remained slumped into the corner of the 
back seat. 

  Překročil jeho ležící tělo.   He walked across to his prostrate body. 

  Upadl do melancholického ticha.   He lapsed back to the maudlin silence. 

  Jak mohl tak chytrý čověk takhle skončit?   How did such a shrewd man end up like 
this? 

  Slyšel jsem jak škrobený hlas odpověděl: 
"U telefonu". 

  I heard a prim voice to reply: Speaking. 

  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice.   You are placing me in an invidious 
position. 

  Byl zvědav, jak dlouho bude trvat, než se 
tohle stane součástí jeho základní diety. 

  He wondered how long this would be 
before this became a part of his staple diet. 

  Mužně přemáhal pláč.   Manfully, he held back his tears. 

  Zvuk byl velmi ostrý.   The sound was very strident. 

  Její nové zodpovědnosti byly náročné.   Her new responsibilities were onerous. 
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  Zíral jsem na pár mohutných nohou.   I stared at a pair of sturdy legs. 

  Je to jen malá brigáda.   It is just a puny brigade. 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

  Vstoupil do zatuchlého starého obchodu.   He stepped into the musty old shop. 

  Nechci vás nudit banální konverzací.   I don´t want to bore you with a mundane 
conversation. 

  Dotkl se čela v předstíraném pozdravu.   He touched his forhead in a mock salute. 

  Je zasvěcený do našeho malého tajemství.   He is privy to our little secret. 

  Ať je to svižné!   Make it snappy! 

  Jejich vliv bývá často hluboký.   Their influence is often profound. 

  Znám vaši vynikající pověst.   I know about your sterling reputation. 

  Zase se zdála namíchnutá.   She seemed to be miffed again. 

  Je vždy velmi optimistický.   He is always very sanguine. 

  Seděl na předním sedadle svého 
nablýskaného auta. 

  He was sitting in the front seat of his sleek 
car. 

  Příkře pokývnul hlavou.   He nodded sternly. 

  Zdrojů bylo pomálu.   The resources were scarce. 

  Povrch je náchylný na praskliny.   The surface is prone to cracks. 

  Hranolky nebyly nikdy tvrdé nebo nasáklé 
tukem. 

  The crisps were never hard or soggy. 

  Čekal jsem na autobus patnáct minut v 
mrazivé zimě. 

  I waited for the bus fifteen minutes in the 
searing cold. 

  Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla.   The tables were laden with food. 

  Je netečný k jakýmkoli návrhům.   He´s oblivious to any suggestions. 

  Cítím se trochu bez energie.   I feel a little listless. 

  Byl do ní úplně zblázněný.   He was so smitten with her. 

  Její šaty byly menší než malé.   Her dress was more than skimpy. 

  Změna byla nepatrná, téměr 
nepostřehnutelná. 

  The change was subtle, almost 
imperceptible. 
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096.01_Lekce 16_vlastnosti_03_karty 

invidious 
You are placing me in an 

invidious position. 
laden 

The tables were laden with 
food. 

lenient 
He said he would recommend 

a lenient sentence. 

listless I feel a little listless. manfully 

Manfully, he held back his 
tears. 

maudlin 
He lapsed back to the 

maudlin silence. 

miffed 
She seemed to be miffed 

again. 
mock 

He touched his forhead in a 
mock salute. 

mundane 
I don´t want to bore you with 

a mundane conversation. 
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obtěžkaný, naložený 
Stavíš mě do 

nezáviděníhodné pozice. 
nevděčný, nezáviděníhodný 

Řekl, že doporučí mírný trest. mírný, shovívavý 
Stoly se prohýbaly pod 

nánosy jídla. 

odhodlaně, mužně Cítím se trochu bez energie. bez energie, malátný 

Upadl do melancholického 
ticha. 

patetický, sentimentální Mužně přemáhal pláč. 

předstíraný Zase se zdála namíchnutá. namíchnutý, dotčený 

Nechci vás nudit banální 
konverzací. 

obyčejný, nudný 
Dotkl se čela v předstíraném 

pozdravu. 
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musty 
He stepped into the musty old 

shop. 
oblivious 

He´s oblivious to any 
suggestions. 

onerous 
Her new responsibilities were 

onerous. 

parlous 
He tried not to think about the 

parlous state of his bank 
account. 

prim 

I heard a prim voice to reply: 
Speaking. 

privy He is privy to our little secret. 

proferred He took a proferred look. profound 

Their influence is often 
profound. 

prone 
The surface is prone to 

cracks. 
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netečný 
Vstoupil do zatuchlého 

starého obchodu. 
zatuchlý 

Její nové zodpovědnosti byly 
náročné. 

tíživý, zavazující. 
Je netečný k jakýmkoli 

návrhům. 

upjatý, škrobený 
Snažil se nemyslet na tristní 

stav svého bankovního konta. 
žalostný, katastrofální 

Je zasvěcený do našeho 
malého tajemství. 

zasvěcený 
Slyšel jsem jak škrobený hlas 

odpověděl: "U telefonu". 

hluboký Smířlivě se na to podíval. vstřícný 

Povrch je náchylný na 
praskliny. 

náchylný 
Jejich vliv bývá často 

hluboký. 
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prostrate 
He walked across to his 

prostrate body. 
puffy 

Her skin was puffy. puny It is just a puny brigade. 

queasy I am feeling a little queasy. relentless 

sanguine He is always very sanguine. scarce 

The resources were scarce. searing 
I waited for the bus fifteen 
minutes in the searing cold. 

shrewd  
How did such a shrewd man 

end up like this? 
skimpy 
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nateklý Překročil jeho ležící tělo. tváří k zemi 

Je to jen malá brigáda. drobounký, malý Její pleť byla nateklá 

neúnavný 
Je mi nějak špatně od 

žaludku. 
špatně od žaludku 

sotva, stěží Je vždy velmi optimistický. optimistický 

Čekal jsem na autobus 
patnáct minut v mrazivé 

zimě. 
prudký, pronikavý Zdrojů bylo pomálu. 

malý, nedostatečný 
Jak mohl tak chytrý čověk 

takhle skončit? 
mazaný, bystrý 
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Her dress was more than 
skimpy. 

sleek 
He was sitting in the front 

seat of his sleek car. 

slumped 
He remained slumped into the 

corner of the back seat. 
smitten 

He was so smitten with her. smug 
She was now looking 

unsuferably smug. 

snappy Make it snappy! snide 

They could hear the snide 
whisper. 

snug The room was really snug. 

soggy 
The crisps were never hard or 

soggy. 
spick and span 
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Seděl na předním sedadle 
svého nablýskaného auta. 

lesklý, hladký Její šaty byly menší než malé. 

zblázněný, zabouchnutý 
Zůstal zabořený v rohu 

zadního sedadla. 
zabořený 

Teď vypadala neotřesitelně 
domýšlivě. 

samolibý, domýšlivý Byl do ní úplně zblázněný. 

posměšný Ať je to svižné! svižný 

Pokoj byl opravdu útulný. útulný, pohodlný Slyšeli posměšný šepot. 

jako ze škatulky 
Hranolky nebyly nikdy tvrdé 

nebo nasáklé tukem. 
promáčený 
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His room was always spick 
and span. 

staggering Isn´t it a staggering feeling? 

stale bread We had to eat a stale bread. staple 

He wondered how long this 
would be before this became 

a part of his staple diet. 
startling 

He came back with some 
startling revelations. 

stealth 
She stirred when he slipped 

stealthily out of bed. 
sterling reputation 

I know about your sterling 
reputation. 

sternly He nodded sternly. 

strenuous 
It was her only strenuous 

activity. 
strident 
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Není to skvělý pocit? ohromující, úžasný 
Jeho pokoj byl vždy jako ze 

škatulky. 

základní, hlavní Museli jsme jíst tvrdý chleba. tvrdý (okoralý) chleba 

Vrátil se se znepokojujícími 
novinkami. 

znepokojující, udivující 
Byl zvědav, jak dlouho bude 

trvat, než se tohle stane 
součástí jeho základní diety. 

vynikající pověst 
Zavrtěla ssebou, když 

vyklouzl potichoučku z 
postele. 

potají, kradmo 

Příkře pokývnul hlavou. příkře Znám vaši vynikající pověst. 

ostrý, pronikavý 
To byla její jediná vysilující 

činnost. 
vysilující 
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The sound was very strident. sturdy 
I stared at a pair of sturdy 

legs. 

subtle 
The change was subtle, 
almost imperceptible. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Zíral jsem na pár mohutných 
nohou. 

robustní, masivní Zvuk byl velmi ostrý. 

-  
Změna byla nepatrná, téměr 

nepostřehnutelná. 
nepostřehnutelný, jemný 
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096.02_Lekce 16_vlastnosti_03_test 

  Seděl na předním sedadle svého 
nablýskaného auta. 

................................................................. 

  Je to jen malá brigáda. ................................................................. 

  Zase se zdála namíchnutá. ................................................................. 

  Její šaty byly menší než malé. ................................................................. 

  Je mi nějak špatně od žaludku. ................................................................. 

  Zvuk byl velmi ostrý. ................................................................. 

  Znám vaši vynikající pověst. ................................................................. 

  Zdrojů bylo pomálu. ................................................................. 

  Museli jsme jíst tvrdý chleba. ................................................................. 

  Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla. ................................................................. 

  Čekal jsem na autobus patnáct minut v 
mrazivé zimě. 

................................................................. 

  Slyšel jsem jak škrobený hlas odpověděl: 
"U telefonu". 

................................................................. 

  Změna byla nepatrná, téměr 
nepostřehnutelná. 

................................................................. 

  Pokoj byl opravdu útulný. ................................................................. 

  Ať je to svižné! ................................................................. 

  Jejich vliv bývá často hluboký. ................................................................. 

  Zůstal zabořený v rohu zadního sedadla. ................................................................. 

  Překročil jeho ležící tělo. ................................................................. 

  To byla její jediná vysilující činnost. ................................................................. 

  Řekl, že doporučí mírný trest. ................................................................. 

  Je zasvěcený do našeho malého tajemství. ................................................................. 

  Hranolky nebyly nikdy tvrdé nebo nasáklé 
tukem. 

................................................................. 

  Příkře pokývnul hlavou. ................................................................. 

  Jak mohl tak chytrý čověk takhle skončit? ................................................................. 

  Její nové zodpovědnosti byly náročné. ................................................................. 

  Je vždy velmi optimistický. ................................................................. 
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  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

................................................................. 

  Snažil se nemyslet na tristní stav svého 
bankovního konta. 

................................................................. 

  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice. ................................................................. 

  Vrátil se se znepokojujícími novinkami. ................................................................. 

  Dotkl se čela v předstíraném pozdravu. ................................................................. 

  Nechci vás nudit banální konverzací. ................................................................. 

  Cítím se trochu bez energie. ................................................................. 

  Její pleť byla nateklá ................................................................. 

  Byl do ní úplně zblázněný. ................................................................. 

  Povrch je náchylný na praskliny. ................................................................. 

  Teď vypadala neotřesitelně domýšlivě. ................................................................. 

  Smířlivě se na to podíval. ................................................................. 

  Jeho pokoj byl vždy jako ze škatulky. ................................................................. 

  Mužně přemáhal pláč. ................................................................. 

  Není to skvělý pocit? ................................................................. 

  Zíral jsem na pár mohutných nohou. ................................................................. 

  Vstoupil do zatuchlého starého obchodu. ................................................................. 

  Slyšeli posměšný šepot. ................................................................. 

  Je netečný k jakýmkoli návrhům. ................................................................. 

  Upadl do melancholického ticha. ................................................................. 

  Byl zvědav, jak dlouho bude trvat, než se 
tohle stane součástí jeho základní diety. 

................................................................. 
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096.02_Lekce 16_vlastnosti_03_test_klic 

  Seděl na předním sedadle svého 
nablýskaného auta. 

  He was sitting in the front seat of his sleek 
car. 

  Je to jen malá brigáda.   It is just a puny brigade. 

  Zase se zdála namíchnutá.   She seemed to be miffed again. 

  Její šaty byly menší než malé.   Her dress was more than skimpy. 

  Je mi nějak špatně od žaludku.   I am feeling a little queasy. 

  Zvuk byl velmi ostrý.   The sound was very strident. 

  Znám vaši vynikající pověst.   I know about your sterling reputation. 

  Zdrojů bylo pomálu.   The resources were scarce. 

  Museli jsme jíst tvrdý chleba.   We had to eat a stale bread. 

  Stoly se prohýbaly pod nánosy jídla.   The tables were laden with food. 

  Čekal jsem na autobus patnáct minut v 
mrazivé zimě. 

  I waited for the bus fifteen minutes in the 
searing cold. 

  Slyšel jsem jak škrobený hlas odpověděl: 
"U telefonu". 

  I heard a prim voice to reply: Speaking. 

  Změna byla nepatrná, téměr 
nepostřehnutelná. 

  The change was subtle, almost 
imperceptible. 

  Pokoj byl opravdu útulný.   The room was really snug. 

  Ať je to svižné!   Make it snappy! 

  Jejich vliv bývá často hluboký.   Their influence is often profound. 

  Zůstal zabořený v rohu zadního sedadla.   He remained slumped into the corner of the 
back seat. 

  Překročil jeho ležící tělo.   He walked across to his prostrate body. 

  To byla její jediná vysilující činnost.   It was her only strenuous activity. 

  Řekl, že doporučí mírný trest.   He said he would recommend a lenient 
sentence. 

  Je zasvěcený do našeho malého tajemství.   He is privy to our little secret. 

  Hranolky nebyly nikdy tvrdé nebo nasáklé 
tukem. 

  The crisps were never hard or soggy. 

  Příkře pokývnul hlavou.   He nodded sternly. 

  Jak mohl tak chytrý čověk takhle skončit?   How did such a shrewd man end up like 
this? 
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  Její nové zodpovědnosti byly náročné.   Her new responsibilities were onerous. 

  Je vždy velmi optimistický.   He is always very sanguine. 

  Zavrtěla ssebou, když vyklouzl 
potichoučku z postele. 

  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

  Snažil se nemyslet na tristní stav svého 
bankovního konta. 

  He tried not to think about the parlous state 
of his bank account. 

  Stavíš mě do nezáviděníhodné pozice.   You are placing me in an invidious 
position. 

  Vrátil se se znepokojujícími novinkami.   He came back with some startling 
revelations. 

  Dotkl se čela v předstíraném pozdravu.   He touched his forhead in a mock salute. 

  Nechci vás nudit banální konverzací.   I don´t want to bore you with a mundane 
conversation. 

  Cítím se trochu bez energie.   I feel a little listless. 

  Její pleť byla nateklá   Her skin was puffy. 

  Byl do ní úplně zblázněný.   He was so smitten with her. 

  Povrch je náchylný na praskliny.   The surface is prone to cracks. 

  Teď vypadala neotřesitelně domýšlivě.   She was now looking unsuferably smug. 

  Smířlivě se na to podíval.   He took a proferred look. 

  Jeho pokoj byl vždy jako ze škatulky.   His room was always spick and span. 

  Mužně přemáhal pláč.   Manfully, he held back his tears. 

  Není to skvělý pocit?   Isn´t it a staggering feeling? 

  Zíral jsem na pár mohutných nohou.   I stared at a pair of sturdy legs. 

  Vstoupil do zatuchlého starého obchodu.   He stepped into the musty old shop. 

  Slyšeli posměšný šepot.   They could hear the snide whisper. 

  Je netečný k jakýmkoli návrhům.   He´s oblivious to any suggestions. 

  Upadl do melancholického ticha.   He lapsed back to the maudlin silence. 

  Byl zvědav, jak dlouho bude trvat, než se 
tohle stane součástí jeho základní diety. 

  He wondered how long this would be 
before this became a part of his staple diet. 
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097_Lekce 17_vlastnosti_04_slovní zásoba_poslouchejte 

  supurious   podvržený, nepravý 

  umpteenth   po miliónté 

  uttered   vyslovený 

  whatever the odds   bez ohledu na šance 

  unctuously   vtíravě, slizce 

  wistfully   posmutněle, tesklivě 

  unviable   neschůdný 

  undaunted   nezastrašený 

  unpredicatbility   nepředvídatelnost 

  tartly   kousavě, jízlivě 

  sulk   trucovat 

  tangible   hmatatelný 

  unblemised   neposkvrněný 

  tetchy   podrážděný, nevrlý 

  sycophantic   podlézavý 

  sullen   mrzutý 

  to be on a good nick   být v dobrém stavu 

  teetotal   abstinent 

  triffle   maličko 

  tacit   tichý, nevyslovený 

  to be in apple-pie order   být v nejlepším pořádku. 

  word of mouth   ústně 

  trim   upravený 

  wry   kyselý, rozpačitý, otrávený 

 

098_Lekce 17_vlastnosti_04_slovní zásoba_přeložte 

  ústně   word of mouth 

  upravený   trim 

  být v nejlepším pořádku.   to be in apple-pie order 
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  maličko   triffle 

  hmatatelný   tangible 

  podlézavý   sycophantic 

  po miliónté   umpteenth 

  posmutněle, tesklivě   wistfully 

  kousavě, jízlivě   tartly 

  bez ohledu na šance   whatever the odds 

  vyslovený   uttered 

  mrzutý   sullen 

  neschůdný   unviable 

  neposkvrněný   unblemised 

  být v dobrém stavu   to be on a good nick 

  nezastrašený   undaunted 

  vtíravě, slizce   unctuously 

  podrážděný, nevrlý   tetchy 

  nepředvídatelnost   unpredicatbility 

  tichý, nevyslovený   tacit 

  abstinent   teetotal 

  podvržený, nepravý   supurious 

  trucovat   sulk 

  kyselý, rozpačitý, otrávený   wry 

 

099_Lekce 17_vlastnosti_04_slovní zásoba_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  sulk   trucovat 

  She sounded sulky.   Zněla trucovitě. 

  sullen   mrzutý 

  He lapsed into a sullen silence.   Upadl do ponurého mlčení. 

  supurious   podvržený, nepravý 

  This information is probably supurious.   Ta informace je pravděpodobně nepravá. 

  sycophantic   podlézavý 
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  It would just be sycophantic to say so.   Bylo by hodně podlézavé to tak říct. 

  tacit   tichý, nevyslovený 

  We came to the tacit decision not to tell 
anybody. 

  Beze slov jsme se shodli, že to nikomu 
neřekneme. 

  tangible   hmatatelný 

  The base is tanglible.   Báze je pevná. 

  tartly   kousavě, jízlivě 

  He replied tartly.   Odpověděl jízlivě. 

  tetchy   podrážděný, nevrlý 

  Her voice sounded tetchy.   Jeho hlas zněl podrážděně. 

  to be in apple-pie order   být v nejlepším pořádku. 

  The accounts were in apple pie order.   Účty byly ve vzorném pořádku. 

  to be on a good nick   být v dobrém stavu 

  The vehicles were on a good nick.   Auta byla v dobré kondici. 

  triffle   maličko 

  His summing up could be a triffle long-
winded. 

  Jeho shrnutí mohlo být maličko až příliš 
zamotané. 

  trim   upravený 

  She was, as always, neat and trim.   Byla, jako vždy, čistá a upravená. 

  umpteenth   po miliónté 

  I wanted to say something, as for the 
umpteenth time. 

  Chtěl jsem něco říci, asi jako už po 
milionté. 

  unblemised   neposkvrněný 

  He has always been a pillar of community 
with an unblemished reputation. 

  Vžd byl pilířem komunity s neposkvrněnou 
reputací. 

  unctuously   vtíravě, slizce 

  The mâitre usheder them unctuously to a 
corner table. 

  Číšník je servilně doprovodil k rohovému 
stolu. 

  undaunted   nezastrašený 

  He shook him by his hand and left 
undaunted. 

  Potřásl mu rukou a odešel nezastrašen. 

  unpredicatbility   nepředvídatelnost 

  What he enjoyed most about the job was its 
unpredictability. 

  To, co měl rád na své práci, byla její 
nepředvídatelnost. 
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  unviable   neschůdný 

  They called the plan unviable.   Prohlásili ten plán za neschůdný. 

  uttered   vyslovený 

  It is probably the most uttered word in the 
conversation. 

  Je to asi nejčastěji vyslovované slovo v 
rozhovoru. 

  whatever the odds   bez ohledu na šance 

  They will lay down their lives, whatever 
the odds. 

  Položí své životy, ať se stane cokoli. 

  wistfully   posmutněle, tesklivě 

  He said it somehow wistfully.   Řekl to trochu smutně. 

  word of mouth   ústně 

  His popularity grew by the word of mouth.   Jeho popularita rostla ústně. 

  wry   kyselý, rozpačitý, otrávený 

  He looked at us with a little wry 
expression. 

  Díval se na nás s poněkud kyselým 
výrazem. 

 

100_Lekce 17_vlastnosti_04_slovní zásoba_procvičovací 
věty_přeložte 

  trucovat   sulk 

  Zněla trucovitě.   She sounded sulky. 

  mrzutý   sullen 

  Upadl do ponurého mlčení.   He lapsed into a sullen silence. 

  podvržený, nepravý   supurious 

  Ta informace je pravděpodobně nepravá.   This information is probably supurious. 

  podlézavý   sycophantic 

  Bylo by hodně podlézavé to tak říct.   It would just be sycophantic to say so. 

  tichý, nevyslovený   tacit 

  Beze slov jsme se shodli, že to nikomu 
neřekneme. 

  We came to the tacit decision not to tell 
anybody. 

  hmatatelný   tangible 

  Báze je pevná.   The base is tanglible. 

  kousavě, jízlivě   tartly 

  Odpověděl jízlivě.   He replied tartly. 
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  podrážděný, nevrlý   tetchy 

  Jeho hlas zněl podrážděně.   Her voice sounded tetchy. 

  být v nejlepším pořádku.   to be in apple-pie order 

  Účty byly ve vzorném pořádku.   The accounts were in apple pie order. 

  být v dobrém stavu   to be on a good nick 

  Auta byla v dobré kondici.   The vehicles were on a good nick. 

  maličko   triffle 

  Jeho shrnutí mohlo být maličko až příliš 
zamotané. 

  His summing up could be a triffle long-
winded. 

  upravený   trim 

  Byla, jako vždy, čistá a upravená.   She was, as always, neat and trim. 

  po miliónté   umpteenth 

  Chtěl jsem něco říci, asi jako už po 
milionté. 

  I wanted to say something, as for the 
umpteenth time. 

  neposkvrněný   unblemised 

  Vžd byl pilířem komunity s neposkvrněnou 
reputací. 

  He has always been a pillar of community 
with an unblemished reputation. 

  vtíravě, slizce   unctuously 

  Číšník je servilně doprovodil k rohovému 
stolu. 

  The mâitre usheder them unctuously to a 
corner table. 

  nezastrašený   undaunted 

  Potřásl mu rukou a odešel nezastrašen.   He shook him by his hand and left 
undaunted. 

  nepředvídatelnost   unpredicatbility 

  To, co měl rád na své práci, byla její 
nepředvídatelnost. 

  What he enjoyed most about the job was its 
unpredictability. 

  neschůdný   unviable 

  Prohlásili ten plán za neschůdný.   They called the plan unviable. 

  vyslovený   uttered 

  Je to asi nejčastěji vyslovované slovo v 
rozhovoru. 

  It is probably the most uttered word in the 
conversation. 

  bez ohledu na šance   whatever the odds 

  Položí své životy, ať se stane cokoli.   They will lay down their lives, whatever 
the odds. 
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  posmutněle, tesklivě   wistfully 

  Řekl to trochu smutně.   He said it somehow wistfully. 

  ústně   word of mouth 

  Jeho popularita rostla ústně.   His popularity grew by the word of mouth. 

  kyselý, rozpačitý, otrávený   wry 

  Díval se na nás s poněkud kyselým 
výrazem. 

  He looked at us with a little wry 
expression. 

 

101_Lekce 17_vlastnosti_04_procvičovací věty_poslouchejte 

  The accounts were in apple pie order.   Účty byly ve vzorném pořádku. 

  It would just be sycophantic to say so.   Bylo by hodně podlézavé to tak říct. 

  He shook him by his hand and left 
undaunted. 

  Potřásl mu rukou a odešel nezastrašen. 

  The base is tanglible.   Báze je pevná. 

  The vehicles were on a good nick.   Auta byla v dobré kondici. 

  What he enjoyed most about the job was its 
unpredictability. 

  To, co měl rád na své práci, byla její 
nepředvídatelnost. 

  The mâitre usheder them unctuously to a 
corner table. 

  Číšník je servilně doprovodil k rohovému 
stolu. 

  Her voice sounded tetchy.   Jeho hlas zněl podrážděně. 

  He has always been a pillar of community 
with an unblemished reputation. 

  Vžd byl pilířem komunity s neposkvrněnou 
reputací. 

  We came to the tacit decision not to tell 
anybody. 

  Beze slov jsme se shodli, že to nikomu 
neřekneme. 

  His summing up could be a triffle long-
winded. 

  Jeho shrnutí mohlo být maličko až příliš 
zamotané. 

  He said it somehow wistfully.   Řekl to trochu smutně. 

  I wanted to say something, as for the 
umpteenth time. 

  Chtěl jsem něco říci, asi jako už po 
milionté. 

  She was, as always, neat and trim.   Byla, jako vždy, čistá a upravená. 

  They called the plan unviable.   Prohlásili ten plán za neschůdný. 

  This information is probably supurious.   Ta informace je pravděpodobně nepravá. 

  They will lay down their lives, whatever 
the odds. 

  Položí své životy, ať se stane cokoli. 
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  It is probably the most uttered word in the 
conversation. 

  Je to asi nejčastěji vyslovované slovo v 
rozhovoru. 

  He lapsed into a sullen silence.   Upadl do ponurého mlčení. 

  She sounded sulky.   Zněla trucovitě. 

  He replied tartly.   Odpověděl jízlivě. 

  His popularity grew by the word of mouth.   Jeho popularita rostla ústně. 

  He looked at us with a little wry 
expression. 

  Díval se na nás s poněkud kyselým 
výrazem. 

 

102.00_Lekce 17_vlastnosti_04_procvičovací věty_přeložte 

  Vžd byl pilířem komunity s neposkvrněnou 
reputací. 

  He has always been a pillar of community 
with an unblemished reputation. 

  Zněla trucovitě.   She sounded sulky. 

  Řekl to trochu smutně.   He said it somehow wistfully. 

  Jeho hlas zněl podrážděně.   Her voice sounded tetchy. 

  Upadl do ponurého mlčení.   He lapsed into a sullen silence. 

  Je to asi nejčastěji vyslovované slovo v 
rozhovoru. 

  It is probably the most uttered word in the 
conversation. 

  Potřásl mu rukou a odešel nezastrašen.   He shook him by his hand and left 
undaunted. 

  Auta byla v dobré kondici.   The vehicles were on a good nick. 

  Prohlásili ten plán za neschůdný.   They called the plan unviable. 

  Báze je pevná.   The base is tanglible. 

  Jeho popularita rostla ústně.   His popularity grew by the word of mouth. 

  Účty byly ve vzorném pořádku.   The accounts were in apple pie order. 

  Jeho shrnutí mohlo být maličko až příliš 
zamotané. 

  His summing up could be a triffle long-
winded. 

  Odpověděl jízlivě.   He replied tartly. 

  Byla, jako vždy, čistá a upravená.   She was, as always, neat and trim. 

  Ta informace je pravděpodobně nepravá.   This information is probably supurious. 

  Položí své životy, ať se stane cokoli.   They will lay down their lives, whatever 
the odds. 

  To, co měl rád na své práci, byla její 
nepředvídatelnost. 

  What he enjoyed most about the job was its 
unpredictability. 
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  Číšník je servilně doprovodil k rohovému 
stolu. 

  The mâitre usheder them unctuously to a 
corner table. 

  Bylo by hodně podlézavé to tak říct.   It would just be sycophantic to say so. 

  Beze slov jsme se shodli, že to nikomu 
neřekneme. 

  We came to the tacit decision not to tell 
anybody. 

  Chtěl jsem něco říci, asi jako už po 
milionté. 

  I wanted to say something, as for the 
umpteenth time. 

  Díval se na nás s poněkud kyselým 
výrazem. 

  He looked at us with a little wry 
expression. 
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102.01_Lekce 17_vlastnosti_04_karty 

sulk She sounded sulky. sullen 

He lapsed into a sullen 
silence. 

supurious 
This information is probably 

supurious. 

sycophantic 
It would just be sycophantic 

to say so. 
tacit 

We came to the tacit decision 
not to tell anybody. 

tangible The base is tanglible. 

tartly He replied tartly. tetchy 

Her voice sounded tetchy. to be in apple-pie order 
The accounts were in apple 

pie order. 
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mrzutý Zněla trucovitě. trucovat 

Ta informace je 
pravděpodobně nepravá. 

podvržený, nepravý Upadl do ponurého mlčení. 

tichý, nevyslovený 
Bylo by hodně podlézavé to 

tak říct. 
podlézavý 

Báze je pevná. hmatatelný 
Beze slov jsme se shodli, že 

to nikomu neřekneme. 

podrážděný, nevrlý Odpověděl jízlivě. kousavě, jízlivě 

Účty byly ve vzorném 
pořádku. 

být v nejlepším pořádku. Jeho hlas zněl podrážděně. 
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to be on a good nick 
The vehicles were on a good 

nick. 
triffle 

His summing up could be a 
triffle long-winded. 

trim 
She was, as always, neat and 

trim. 

umpteenth 
I wanted to say something, as 

for the umpteenth time. 
unblemised 

He has always been a pillar of 
community with an 

unblemished reputation. 
unctuously 

The mâitre usheder them 
unctuously to a corner table. 

undaunted 
He shook him by his hand 

and left undaunted. 
unpredicatbility 

What he enjoyed most about 
the job was its 

unpredictability. 
unviable They called the plan unviable. 
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maličko Auta byla v dobré kondici. být v dobrém stavu 

Byla, jako vždy, čistá a 
upravená. 

upravený 
Jeho shrnutí mohlo být 

maličko až příliš zamotané. 

neposkvrněný 
Chtěl jsem něco říci, asi jako 

už po milionté. 
po miliónté 

Číšník je servilně doprovodil 
k rohovému stolu. 

vtíravě, slizce 
Vžd byl pilířem komunity s 

neposkvrněnou reputací. 

nepředvídatelnost 
Potřásl mu rukou a odešel 

nezastrašen. 
nezastrašený 

Prohlásili ten plán za 
neschůdný. 

neschůdný 
To, co měl rád na své práci, 
byla její nepředvídatelnost. 
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uttered 
It is probably the most uttered 

word in the conversation. 
whatever the odds 

They will lay down their 
lives, whatever the odds. 

wistfully He said it somehow wistfully. 

word of mouth 
His popularity grew by the 

word of mouth. 
wry 

He looked at us with a little 
wry expression. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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bez ohledu na šance 
Je to asi nejčastěji 

vyslovované slovo v 
rozhovoru. 

vyslovený 

Řekl to trochu smutně. posmutněle, tesklivě 
Položí své životy, ať se stane 

cokoli. 

kyselý, rozpačitý, otrávený Jeho popularita rostla ústně. ústně 

-  -  
Díval se na nás s poněkud 

kyselým výrazem. 
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102.02_Lekce 17_vlastnosti_04_test 

  Ta informace je pravděpodobně nepravá. ................................................................. 

  Díval se na nás s poněkud kyselým 
výrazem. 

................................................................. 

  Je to asi nejčastěji vyslovované slovo v 
rozhovoru. 

................................................................. 

  Jeho shrnutí mohlo být maličko až příliš 
zamotané. 

................................................................. 

  ústně ................................................................. 

  hmatatelný ................................................................. 

  neschůdný ................................................................. 

  podlézavý ................................................................. 

  Byla, jako vždy, čistá a upravená. ................................................................. 

  upravený ................................................................. 

  nezastrašený ................................................................. 

  podrážděný, nevrlý ................................................................. 

  tichý, nevyslovený ................................................................. 

  Chtěl jsem něco říci, asi jako už po 
milionté. 

................................................................. 

  Potřásl mu rukou a odešel nezastrašen. ................................................................. 

  vtíravě, slizce ................................................................. 

  maličko ................................................................. 

  Zněla trucovitě. ................................................................. 

  abstinent ................................................................. 

  neposkvrněný ................................................................. 

  nepředvídatelnost ................................................................. 

  Auta byla v dobré kondici. ................................................................. 

  trucovat ................................................................. 

  bez ohledu na šance ................................................................. 

  po miliónté ................................................................. 

  Řekl to trochu smutně. ................................................................. 
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  Jeho popularita rostla ústně. ................................................................. 

  Vžd byl pilířem komunity s neposkvrněnou 
reputací. 

................................................................. 

  Báze je pevná. ................................................................. 

  Položí své životy, ať se stane cokoli. ................................................................. 

  mrzutý ................................................................. 

  podvržený, nepravý ................................................................. 

  Číšník je servilně doprovodil k rohovému 
stolu. 

................................................................. 

  být v dobrém stavu ................................................................. 

  Prohlásili ten plán za neschůdný. ................................................................. 

  Jeho hlas zněl podrážděně. ................................................................. 

  vyslovený ................................................................. 

  Bylo by hodně podlézavé to tak říct. ................................................................. 

  To, co měl rád na své práci, byla její 
nepředvídatelnost. 

................................................................. 

  být v nejlepším pořádku. ................................................................. 

  Účty byly ve vzorném pořádku. ................................................................. 

  kyselý, rozpačitý, otrávený ................................................................. 

  Upadl do ponurého mlčení. ................................................................. 

  posmutněle, tesklivě ................................................................. 

  kousavě, jízlivě ................................................................. 

  Beze slov jsme se shodli, že to nikomu 
neřekneme. 

................................................................. 

  Odpověděl jízlivě. ................................................................. 
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  Ta informace je pravděpodobně nepravá.   This information is probably supurious. 

  Díval se na nás s poněkud kyselým 
výrazem. 

  He looked at us with a little wry 
expression. 

  Je to asi nejčastěji vyslovované slovo v 
rozhovoru. 

  It is probably the most uttered word in the 
conversation. 

  Jeho shrnutí mohlo být maličko až příliš 
zamotané. 

  His summing up could be a triffle long-
winded. 

  ústně   word of mouth 

  hmatatelný   tangible 

  neschůdný   unviable 

  podlézavý   sycophantic 

  Byla, jako vždy, čistá a upravená.   She was, as always, neat and trim. 

  upravený   trim 

  nezastrašený   undaunted 

  podrážděný, nevrlý   tetchy 

  tichý, nevyslovený   tacit 

  Chtěl jsem něco říci, asi jako už po 
milionté. 

  I wanted to say something, as for the 
umpteenth time. 

  Potřásl mu rukou a odešel nezastrašen.   He shook him by his hand and left 
undaunted. 

  vtíravě, slizce   unctuously 

  maličko   triffle 

  Zněla trucovitě.   She sounded sulky. 

  abstinent   teetotal 

  neposkvrněný   unblemised 

  nepředvídatelnost   unpredicatbility 

  Auta byla v dobré kondici.   The vehicles were on a good nick. 

  trucovat   sulk 

  bez ohledu na šance   whatever the odds 

  po miliónté   umpteenth 

  Řekl to trochu smutně.   He said it somehow wistfully. 



 520 

  Jeho popularita rostla ústně.   His popularity grew by the word of mouth. 

  Vžd byl pilířem komunity s neposkvrněnou 
reputací. 

  He has always been a pillar of community 
with an unblemished reputation. 

  Báze je pevná.   The base is tanglible. 

  Položí své životy, ať se stane cokoli.   They will lay down their lives, whatever 
the odds. 

  mrzutý   sullen 

  podvržený, nepravý   supurious 

  Číšník je servilně doprovodil k rohovému 
stolu. 

  The mâitre usheder them unctuously to a 
corner table. 

  být v dobrém stavu   to be on a good nick 

  Prohlásili ten plán za neschůdný.   They called the plan unviable. 

  Jeho hlas zněl podrážděně.   Her voice sounded tetchy. 

  vyslovený   uttered 

  Bylo by hodně podlézavé to tak říct.   It would just be sycophantic to say so. 

  To, co měl rád na své práci, byla její 
nepředvídatelnost. 

  What he enjoyed most about the job was its 
unpredictability. 

  být v nejlepším pořádku.   to be in apple-pie order 

  Účty byly ve vzorném pořádku.   The accounts were in apple pie order. 

  kyselý, rozpačitý, otrávený   wry 

  Upadl do ponurého mlčení.   He lapsed into a sullen silence. 

  posmutněle, tesklivě   wistfully 

  kousavě, jízlivě   tartly 

  Beze slov jsme se shodli, že to nikomu 
neřekneme. 

  We came to the tacit decision not to tell 
anybody. 

  Odpověděl jízlivě.   He replied tartly. 
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