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MODULE 1
Unit 1
ambitious adj

[æmʐɕbǺȓəs]

ambiciózní

artistic adj

[ǡə'tǺstǺk]

umělecky založený

assertive adj

[ə'sǬətǺv]

asertivní

assertiveness n

[ə'sǬətǺvnǩs]

asertivita

bloke n

[ɕblouk]

chlápek

boring adj

['bǤərǺŋ]

nudný

calm adj

[kǡəm]

klidný

creative adj

[kri'eǺtǺv]

tvořivý

dedication n

[ɕdedǺ'keǺȓn]

nadšení

deep adj

[diəp]

důvtipný

dependable adj

[dǺ'pendəbl]

závislý

dull adj

[dȜl]

nudný

efficiency n

[Ǻ'fǺȓnsi]

úsilí, snaha

efficient adj

[Ǻ'fǺȓnt]

snaživý, výkonný

electronic organiser n

[ɕelekɕtrǢnǺk 'ǤəgəɕnaǺzə]

elektronický organizér

energetic adj

[ɕenə'ȴetǺk]

energický

energy n

['enəȴi]

energie

entertaining adj

[ɕentə'teǺnǺŋ]

zábavný

enthusiasm n

[Ǻn'θjuəziɕæzəm]

nadšení

enthusiastic adj

[Ǻnɕθjuəzi'æstǺk]

nadšený

focused adj

['fəukəst]

cílevědomý, rozhodný

go-getter n

[ɕgǩu 'getə]

kariérista

impress v

[Ǻm'pres]

zapůsobit, učinit dojem

impulsive adj

[Ǻm'pȜlsǺv]

impulzivní, spontánní

independent adj

[ɕǺndǺ'pendənt]

samostatný

intend to v

[Ǻn'tend tǩ]

zamýšlet

jot down v

[ɕȴǢt 'daun]

poznamenat si

leadership skills n

['liədəȓǺp ɕskǺlz]

vůdcovské schopnosti

level-headed adj

[ɕlevl 'hedǺd]

rozumný, vyrovnaný

over-confident adj

[ɕǩuvər 'kǢnfǺdənt]

namistrovaný, arogantní

rave about v

['reǺv əɕbaut]

nadšeně mluvit o

self-confidence n

[ɕself 'kǢnfǺdəns]

sebedůvěra

self-confident adj

[ɕself 'kǢnfǺdənt]

sebevědomý

self-sufficiency n

[ɕself sə'fǺȓənsi]

soběstačnost
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self-sufficient adj

[ɕself sə'fǺȓnt]

soběstačný

sense of style n

[ɕsens ǩv 'staǺl]

smysl pro styl

single-minded adj

[ɕsǺŋgl 'maǺndǺd]

cílevědomý

spiritual adj

['spǺrǺtȓuəl]

duchovní

submissive adj

[səb'mǺsǺv]

poslušný, poddajný

superficial adj

[ɕsuəpə'fǺȓl]

povrchní

team player n

['tiəm ɕpleǺə]

týmový hráč

trot out v

[ɕtrǢt 'aut]

omílat pořád dokola

well balanced adj

[ɕwel 'bælənst]

vyrovnaný

a bit of a clown

[ə ɕbǺt əv ə 'klaun]

bavič

a bit of a loner

[ə ɕbǺt əv ə 'ləunə]

tak trochu samotář

be in a flap

[ɕbi Ǻn ə 'flæp]

být nervózní (hovorově)

be meant to

[ɕbi 'ment tə]

být zamýšlen (mít)

be supposed to

[ɕbi 'sə'pəust tə]

být předpokládáno (prý)

can’t bring (one)self to do
(something)

[ɕkǡənt ɕbrǺŋ (wȜn)ɕself tə
'duə (sȜmθǺŋ)]

nemoci se přinutit něco
udělat

chat away

[ɕtȓæt ə'weǺ]

povídat si

feel paranoid

[ɕfiəl 'pærəɕnǤǺd]

cítit se paranoidní

give a good/bad/mixed
impression

[ɕgǺv ə gud,bæd,mǺkst

udělat dobrý/špatný/ smíšený
dojem

Phrases

Ǻm'preȓn]

never leave home without
(something)

[ɕnevə ɕliəv ɕhəum wǺ'ðaut

on your way to the top

[ɕǢn ɕjə ɕweǺ tə ðə 'tǢp]

top executive material

[ɕtǢp Ǻg'zekjutǺv məɕtǺeriəl]

turn bright red

[ɕtǬən ɕbraǺt 'red]

při vaší cestě vzhůru
vhodný typ na pozici
vedoucího
zrudnout

turn out to be

['tǬən ɕaut tə ɕbi]

ukázat se jako

admit to v

[əd'mǺt tə]

přiznat co

amaze v

[ə'meǺz]

ohromit

amusing adj

[ə'mjuəzǺŋ]

zábavný

annoy v

[ə'nǤǺ]

obtěžovat, jít na nervy

attempt n

[ə'tempt]

snaha

catch up v

[ɕkætȓ 'Ȝp]

dohnat (konverzaci)

(sȜmθǺŋ)]

nikdy neodejít z domu bez
(čeho)

Unit 2
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circle of friends n

[ɕsǬəkl ǩv 'frendz]

okruh přátel

companion n

[kəm'pænjən]

společník

competitive adj

[kəm'petətǺv]

soutěživý

confide in v

[kən'faǺd ɕǺn]

důvěřovat

cosmetic surgery n

[kǢzɕmetǺk 'sǬəȴǩri]

kosmetická chirurgie

despite prep

[dǺ'spaǺt]

navzdory, přestože

dominate v

['dǢmǺneǺt]

dominovat, ovládat

easy to talk to adj

[ɕiəzi tə 'tǤək tuə]

dá se s ním mluvit

easy-going adj

[ɕiəzi'gǩuǺŋ]

dobrácký, tolerantní

ensure v

[Ǻnɕȓuə]

zajistit

fall out with (someone) v

[ɕfǤəl 'aut wið]

pohádat se s kým

fascinate v

['fæsǺneǺt]

okouzlit, fascinovat

gap year n

['gæp ɕjǬər]

rok po studiích, kdy mladí cestují

generous adj

['ȴenərəs]

štědrý, velkorysý

hassle n

['hæsl]

mrzutosti, nepříjemnosti

in-crowd n

['Ǻnɕkraud]

skupina oblíbených lidí

interest v

[ɕǺntrəst]

zajímat se

jealous adj

[ɕȴeləs]

závistivý

left-wing adj
looks n
nurture v

[ɕleft 'wǺŋ]
[luks]
[ɕnǬətȓə]

levicový
vzhled
pečovat

personality n

[ɕpǬəsə'nælǩti]

osobnost, povaha

punctual adj

['pȜŋktȓuəl]

dochvilný

remainder n

[rǺ'meǺndə]

zbytek

respect n

[rǺ'spekt]

ohled

right-wing adj

[ɕraǺt 'wǺŋ]

pravicový

ruthless adj

['ruəθlǩs]

bezohledný

sense of humour n

[ɕsens ǩv 'hjuəmə]

smysl pro humor

steadily adv

['stedəli]

plynule, jistě

tend to v

['tend tə]

mít sklon k

toned adj

[tǩund]

opálený

trustworthy adj

['trȜstɕwǬəði]

důvěryhodný

turn to v

['tǬən tə]

obrátit se ke komu

whereas conj

[weər'æz]

kdežto

[ə ɕȓəuldə tə 'kraǺ Ǣn]

mít se kde vyplakat

Phrases
a shoulder to cry on
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according to the survey

[əɕkǤədǺŋ tə ðə 'sǬəveǺ]

podle průzkumu

all but a handful

[ɕǤəl bət ə 'hændful]

všichni kromě hrstky

at any one time

[ət ɕeni ɕwȜn 'taǺm]

jednou za čas

be less likely to

[ɕbi ɕles 'laǺklǺ tə]

být míň pravděpodobný

be more likely to

[ɕbi ɕmǤə 'laǺklǺ tə]

být víc pravděpodobný

be there for

[ɕbi 'ðeə fə (ɕsȜmwȜn)]

být tu pro

fall steadily

[ɕfǤəl 'stedǩli]

plynule klesat

full of (themselves)

['ful əv (ðəmɕselvz)]

zahledění do sebe

get in touch

[ɕget Ǻn 'tȜtȓ]

sejít se

have a tendency towards

[ɕhæv ə 'tendənsi təɕwǤədz]

mít sklon k

keep a secret

[ɕkiəp ə 'siəkrət]

udržet tajemství

keep in touch

[ɕkiəp Ǻn 'tȜtȓ]

zůstat ve styku

lose touch

[ɕluəz 'tȜtȓ]

přestat se stýkat

more than half

[ɕmǤə ðən 'hǡəf]

víc než polovina

one in three

[ɕwȜn Ǻn 'θriə]

jeden z každých tří

One thing I really hate

[ɕwȜn ɕθǺŋ ɕaǺ ɕrǺəli 'heǺt]

To, co opravdu nesnáším

really good-looking

[ɕrǺəli ɕgud 'lukǺŋ]

opravdu pohledný

six out of ten

[ɕsǺks ɕaut əv 'ten]

šest z deseti

the research identified

[ðə rǺ'sǬətȓ aǺɕdentǺɕfaǺd]

výzkumem bylo zjištěno

the study revealed

[ðə 'stȜdǺ rǺɕviəld]

studií bylo odhaleno

the way (so) dresses

[ðə ɕweǺ (ɕsȜmwȜn) 'dresǺz]

způsob jak se někdo obléká

twice as much (time)

['twaǺs əz ɕmȜtȓ (taǺm)]

dvakrát tolik (času)

up top

[ɕȜp 'tǢp]

chytrý

What I really can’t stand

[ɕwǢt ɕaǺ ɕrǺəli kǡənt 'stænd]

Co opravdu nemůžu vystát

What really irritates me

[ɕwǢt ɕrǺəli 'ǺrǺteǺts miə]

Co mě opravdu rozčiluje

captivate v

[ɕkæptǺveǺt]

uchvátit

centenarian n

['sentǺɕneəǺrǺən]

člověk mající přes 100 let

charm v

[tȓǡəm]

okouzlit

constantly adv
desperate adj
early, mid- adj

['kǢnstəntli]
['despərət]
[ɕǬəlǺ mǺd]

neustále
zoufalý
raný, střední

inner self n

[ɕǺnə 'self]

vnitřní já

jaded adj

[ɕȴeǺdǺd]

přepracovaný

knit v

[nǺt]

plést

Unit 3
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longevity n

[lǢnɕȴevǩti]

dlouhověkost

lyrics n

['lǺrǺks]

slova k písni

middle age n

[ɕmǺdl 'eǺȴ]

střední věk

moderation n

[ɕmǢdə'reǺȓn]

zdrženlivost

reference n

['ref(ǩ)rəns]

zmínka, odkaz

release v

[rǺ'liəs]

vydat

reluctant adj

[rǺ'lȜktənt]

zdráhavý, neochotný

sign up v

[ɕsaǺn 'Ȝp]

podepsat (smlouvu)

sensuous adj

[ɕsenȓuəs]

smyslný

social class n

[ɕsǩuȓl 'klǡəs]

společenská vrstva

teens n

[tiənz]

-náct (věk 13-19)

try to v

['traǺ tə]

zkusit

willing adj

['wǺlǺŋ]

ochotný

be overweight

[ɕbi ɕəuvə'weǺt]

mít nadváhu

be reluctant to

[ɕbi rǺ'lȜktənt tə]

be still going strong

[ɕbi ɕstǺl ɕgəuǺŋ 'strǢŋ]

zdráhat se
těšit se dobrému zdraví

be wrapped up in cotton
wool
due for release

[ɕbi ɕræpt ɕȜp Ǻn ɕkǢtn 'wul]

být zahrnut opičí láskou

[ɕdjuə fə rǺ'liəs]

má vyjít

enter a talent show

[ɕentə ə 'tælənt ɕȓəu]

přihlásit se do soutěže talentů

get a tattoo

[ɕget ə tæ'tuə]

nechat se tetovat

have a broken heart

[ɕhæv ə ɕbrəukn 'hǡət]

heavy drinking

[ɕhevi 'drǺŋkǺŋ]

in moderation

[ɕǺn ɕmǢdə'reǺȓn]

mít zlomené srdce
pít hodně alkoholu – velká
kalba
střídmě

in the genes

[ɕǺn ðə 'ȴiənz]

v genech

it’s a good idea to

[ɕǺts ə ɕgud aǺ'dǺə tə]

je to dobrý nápad

it’s a mistake to

[ɕǺts ə mǺ'steǺk tə]

je to chyba

it’s easy to

[ɕǺts 'iəzi tə]

je jednoduché

it’s important to

[ɕǺts Ǻm'pǤətənt tuə]

je důležité

keep my mind active

[ɕkiəp maǺ ɕmaǺnd 'æktǺv]

udržovat mysl v činnosti

late nineties

[ɕleǺt 'naǺntiz]

v devadesáti

live to a ripe old age

[ɕlǺv tuə ə ɕraǺp əuld 'eǺȴ]

dožít se požehnaného věku

loads of time(s)

['ləudz əv ɕtaǺm(z)]

mnohokrát

make your fortune

[ɕmeǺk jə 'fǤətjuən]

vydělat jmění

Phrases

(hovorově)
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people in high places

[ɕpiəpl Ǻn ɕhaǺ 'pleǺsǺz]

lidé na vysokých pozicích

rub shoulders with

[ɕrȜb 'ȓəuldəz wǺð]

stýkat se s

take oneself too seriously

[ɕteǺk wȜnɕself tuə 'sǺəriəsli]

the ups and downs of life

[ði ɕȜps ən ɕdaunz əv 'laǺf]

brát se příliš vážně
krušné a šťastné okamžiky v
životě

abandon v

[ə'bændən]

opustit

accomplish v

[ə'kȜmplǺȓ]

dosáhnout čeho

assignment n

[ə'saǺnmənt]

úkol

beat down v

[ɕbiət 'daun]

odradit

bring up v

[ɕbrǺŋ 'Ȝp]

vyrůstat, vychovávat

captivated adj

['kæptǺɕveǺtǺd]

uchvácený

chocolate taster n

[tȓǢklət ɕteǺstə]

degustátor čokolády

crushed adj

[krȜȓt]

zdrcený

degree n

[dǺ'griə]

titul

depressed adj

[dǺ'prest]

sklíčený

downside n

['daunɕsaǺd]

nevýhoda

dream analyst n

['driəm ɕænəlǺst]

analytik snů

encounter v

[Ǻn'kauntə]

setkat se

exhilarated adj

[Ǻg'zǺləɕreǺtǺd]

nadšený

extreme explorer n

[Ǻkɕstriəm Ǻk'splǤərə]

badatel V extr. podmínkách

forensic chemist n

[fəɕrenzǺk 'kemǺst]

soudní chemik

go for v

['gǩu fǩ]

jít za (svým cílem)

go on to v

[ɕgǩu 'Ǣn tə]

pokračovat

go up to v

[ɕgǩu 'Ȝp tə]

jít až k

grow up v

[ɕgrǩu 'Ȝp]

vyrůstat

humiliated adj

[hjuə'mǺliɕeǺtǺd]

ponížený

hurricane hunter n

['hȜrǺkən ɕhȜntə]

lovec hurikánů

kissing trainer n

['kǺsǺŋ ɕtreǺnə]

trenér líbání

overtime n

['ǩuvəɕtaǺm]

přesčas

perks n

[pǬəks]

požitky, výhody

regret v
sack v
scared adj
skateboard test rider n

[rǺ'gret]
[sæk]
[skeəd]
[ɕskeǺtɕbǤəd 'test ɕraǺdə]

litovat
vyhazov
vyděšený
ten co zkouší skaty

supportive adj

[sə'pǤətǺv]

podporující

Unit 4
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tester n

['testə]

kontrolor, zkoušející

well-paid adj

[ɕwel 'peǺd]

dobře placený

follow your dreams

[ɕfǢləu jə 'driəms]

nine to five

[ɕnaǺn tə 'faǺv]

out of work

[ɕaut əv 'wǬək]

jít za svým snem
zaměstnání s pravidelnou
pracovní dobou
nezaměstnaný

asparagus n

[ə'spærəgəs]

chřest

avoid v
bland adj
bliss n

[ə'vǤǺd]
[blænd]
[blǺs]

vyhnout se
mdlý
dokonalé štěstí

boost v

[buəst]

povzbudit

brain food n

['breǺn ɕfuəd]

jídlo pro lepší myšlení

broccoli n

['brǢkəli]

brokolice

calcium n

['kælsiəm]

vápník

chewy adj

['tȓuəiə]

tuhý

comfort food n

['kȜmfət ɕfuəd]

jídlo pro lepší náladu

concentration (of sth) n

[ɕkǢnsn'treǺȓn]

koncentrace

crisps n

[krǺsps]

bramborové lupínky

crunchy adj

['krȜntȓi]

křupavý

deficiency n

[dǺ'fǺȓnsi]

nedostatek

dunk v

[dȜŋk]

namočit

fiery adj

['faǺəri]

kořeněný, pikantní, výbušný

food allergy n

['fuəd ɕæləȴi]

alergie na jídlo

force yourself to v

['fǤəs jəɕself tə]

donutit se k

get rid of v

[get rǺd əv]

zbavit se čeho

ginger biscuit n

['ȴǺnȴə ɕbǺskǺt]

perníček

greasy adj

['griəsi]

mastný

gooey adj

['guəi]

mazlavý

health-conscious adj

['helθ ɕkǢnȓəs]

žijící zdravě

helping n

['helpǺŋ]

porce

increase v

[Ǻn'kriəs]

zvýšit

Phrases

MODULE 2
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intake n

['ǺnteǺk]

příjem

iron n

['aǺən]

železo

juicy adj

['ȴuəsi]

šťavnatý

lemon tart n

[ɕlemən 'tǡət]

citronový koláč

mild adj

[maǺld]

jemný, mírný

moody adj

['muədi]

náladový

nutritious adj

[njuə'trǺȓəs]

výživný

passion fruit n

['pæȓn ɕfruət]

marakuja / tropické ovoce

pie n

[paǺ]

koláč

proportion n

[prə'pǤəȓn]

podíl, procento

rice pudding n

[ɕraǺs 'pudǺŋ]

rýžová kaše

salty adj

['sǤəlti]

slaný

savoury adj

['seǺvəri]

pikantní

shortbread biscuit n

['ȓǤətbred ɕbǺskǺt]

křehká sušenka

sickly adv

['sǺkli]

odporně (sladký)

simmer v

['sǺmə]

mírně povařit

snore v

[snǤə]

chrápat

soggy adj

['sǢgi]

rozmočený (sušenka)

sour adj

['sauə]

kyselý

specialist n

['speȓəlǺst]

znalec

spicy adj

['spaǺsi]

kořeněný

spot n

[spǢt]

pupínek

sushi n

['suəȓi]

suši

tangy adj

['tæŋi]

kyselý

temper n

['tempə]

povaha

tender adj

['tendə]

křehký

tough adj

[tȜf]

tuhý

vitamin n

['vǺtəmǺn]

vitamín

blow (your) top

[ɕbləu (jə) 'tǢp]

Do you mind if I ask you

[də jə ɕmaǺnd Ǻf aǺ 'ǡəsk juə]

Don’t be so nosey!

[ɕdəunt ɕbi ɕsəu 'nəuzi]

vypěnit
Bude vám vadit, když se vás
zeptám...
Nebuďte tak zvědavý!

I just wanted to know

[ɕaǺ 'ȴȜst ɕwǢntǺd tə ɕnəu]

Jen jsem chtěl vědět...

I was wondering

[ɕaǺ wəz 'wȜndərǺŋ]

I’d rather not answer that

[ɕaǺd ɕrǡəðə ɕnǢt 'ǡənsə ɕðæt]

Zajímalo by mě...
Raději bych na to
neodpovídal.

Phrases
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keep the best till last

[ɕkiəp ðə ɕbest tǺl 'lǡəst]

nechat si to nejlepší nakonec

push (sth) round the plate

[ɕpuȓ (sȜmθǺŋ) ɕraund ðə 'pleǺt]

hrát si s jídlem na talíři

Would you say...?

['wud jə ɕseǺ]

Řekl byste, že...?

actually adv

['æktȓuəli]

ve skutečnosti, vlastně

albeit conj

[Ǥəl'biəǺt]

i když

apparently adv

[ə'pærəntli]

očividně

basically adv
battery n
bid n

['beǺsǺkli]
['bætri]
[bǺd]

v podstatě
baterie
nabídka (na aukci)

break down v

[ɕɕbreǺk 'daun]

pokazit se

bring out v

[ɕbrǺŋ 'aut]

odhalit

call back v

[ɕkǤəl 'bæk]

zavolat zpátky

call off v

[ɕkǤəl 'Ǣf]

odvolat, zrušit

cloning v

['kləunǺŋ]

klonování

come down v

[ɕkȜm 'daun]

snížit se

come out v

[ɕkȜm 'aut]

objevit se na pultech

come with v

[ɕkȜm ɕwǺð]

mít

come up with v

[ɕkȜm 'Ȝp wǺð]

přijít s, vymyslet

complaint n

[kəm'pleǺnt]

stížnost

computer games console n

[kəm'pjuətə ɕgeǺmz ɕkǢnsəul]

herní konzola

connection n

[kə'nekȓn]

spojení

coverage n

['kȜvrǺȴ]

pokrytí

cut off v

[ɕkȜt 'Ǣf]

přerušit

deal n

[diəl]

dohoda

fill in v

[ɕfǺl 'Ǻn]

naplnit

fuss n

[fȜs]

povyk

get hold of v

[ɕget 'hould əv]

sehnat

get off v

[ɕget 'Ǣf]

dát ruce pryč

get through to v

[ɕget 'θruə tə]

spojit se s

give up v

[ɕgǺv 'Ȝp]

vzdát to

hairdryer n

['heəɕdraǺə]

fén na vlasy

hand in v

[ɕhænd 'Ǻn]

odevzdat

hang up v

[ɕhæŋ 'Ȝp]

zavěsit

implement v

['ǺmplǺɕment]

zavést

Unit 2
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keep up with v

[ɕkiəp 'Ȝp wǺð]

držet krok s

look through v
mess n
mobile n

['luk ɕθruə]
[mes]
['məubaǺl]

prohlédnout si
zmatek
mobilní (telefon)

notoriously adv

[nǩu'tǤəriəsli]

jak je známo

pick up v

[ɕpǺk 'Ȝp]

vyzvednout

pilot less adj

['paǺlətles]

bez pilota

print out v

[ɕprǺnt 'aut]

vytisknout

run into v

[ɕrȜn 'Ǻntuə]

narazit na

run out of v

[ɕrȜn 'aut əv]

dojít, už není

set off v

[ɕset 'Ǣf]

vydat se (na cestu)

snap up v

[ɕsnæp 'Ȝp]

chňapnout po

struggle v

['strȜgl]

potýkat se s potížemi

take off v

[ɕteǺk 'Ǣf]

vzlétnout

texting v

['tekstǺŋ]

posílání textových zpráv

top up v

[ɕtǢp 'Ȝp]

dobít (kredit na telefonu)

turn down v

[ɕtǬən 'daun]

odmítnout

urgent adj

['Ǭəȴənt]

naléhavý

can’t live without

[ɕkǡənt 'lǺv wǺðɕaut]

nemůžu žít bez

Come off it!

[ɕkȜm 'Ǣf Ǻt]

Nech toho!

do (someone) a favour

[ɕduə (ɕsȜmwȜn) ə 'feǺvə]

udělat někomu laskavost

do (your) best

[ɕduə (jə) 'best]

snažit se

I might be wrong

[ɕaǺ ɕmaǺt bi 'rǢŋ]

Možná se mýlím

it wouldn’t surprise me

[ɕǺt ɕwudnt sə'praǺz miə]

to by mě nepřekvapilo

make a lot of effort

[ɕmeǺk ə ɕlǢt əv 'efət]

vynaložit velké úsilí

make mess of (sth)

[ɕmeǺk 'mes əv (sȜmθǺŋ)]

udělat nepořádek v čem

make an offer

[ɕmeǺk ən 'Ǣfə]

učinit nabídku

make money

[ɕmeǺk 'mȜni]

vydělat peníze

No way!

[ɕnəu 'weǺ]

V žádném případě!

[(ɕləu, ɕiəkwəl, ɕtǢp)
praǺ'ǢrətǺ]

(nízká/stejná/nejvyšší)
priorita

What do you mean?

[ɕwǢt də jə 'miən]

Co tím myslíte?

You’re kidding!

[ɕjǤə 'kǺdǺŋ]

To si děláš legraci!

Phrases

(low/equal/top) priority
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Unit 3
achieve v

[ə'tȓiəv]

dosáhnout

burn v

[bǬən]

spálit

circulate v

['sǬəkjuɕleǺt]

dát do oběhu

competitive streak n

[kəm'petətǺv ɕstriək]

soutěživý duch

convertible v

[kən'vǬətəbl]

kabriolet

counterfeit money n

[ɕkauntəfǺt 'mȜni]

padělané peníze

crave v

[kreǺv]

žadonit

donate v

[dəu'neǺt]

darovat

earn v

[Ǭən]

vydělat

fake v

[feǺk]

padělat

forte n

['fǤəteǺ]

silná stránka

gambler n

['gæmblə]

hazardní hráč

invest v

[Ǻn'vest]

investovat

lose v

[luəz]

ztratit, pozbýt

luxuries n

['lȜkȓərǺz]

luxusní věci

miser n

[ɕmaǺzə]

lakomec

natural business acumen n

[ɕnætȓrəl ɕbǺznəs 'ækjumən]

přirozený obchodní postřeh

official currency n

[əɕfǺȓl 'kȜrənsi]

oficiální měna

ostentatious adj

[ɕǢsten'teǺȓəs]

okázalý

raise v

[reǺz]

pozvednout

receive v

[rǺ'siəv]

obdržet, dostat

save v

[seǺv]

(u)šetřit

saver n
spend v
spender n
spendthrift n

['seǺvə]
[spend]
['spendə]
['spendɕθrǺft]

spořitel
utratit
nehospodárný člověk
marnotratník

splash out on v

[ɕsplæȓ 'aut Ǣn]

praštit se přes kapsu

steal v

[stiəl]

ukrást

treat (oneself) v

[triət]

dělat si radost

thrifty adj

['θrǺfti]

šetrný

unlimited adj

[Ȝn'lǺmǺtǺd]

neomezený

waste v

[weǺst]

plýtvat

win v

[wǺn]

vyhrát
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Phrases
be broke

[ɕbi 'brəuk]

být na mizině

be loaded

[ɕbi 'ləudǺd]

být zrovna při penězích

come into (a sum of) money

[ɕkȜm ɕǺntə (ə ɕsȜm əv)

přijít k penězům

'mȜni]
cost a fortune

[ɕkǢst ə 'fǤətjuən]

find it hard to make ends
meet

[ɕfaǺnd Ǻt ɕhǡəd tə ɕmeǺk

hand (sth) to (someone) on a
plate

[ɕhænd (sȜmθǺŋ) tə
(sȜmwȜn) ɕǢn ə 'pleǺt]

naservírovat co komu na
podnose

have a weakness for

[ɕhæv ə 'wiəknəs fǤə]

mít slabost pro

in the red

[ɕǺn ðə 'red]

být v mínusu

[ɕmȜni ɕput ɕbaǺ fə ə ɕreǺni
'deǺ]

peníze odložené na horší
časy

overly ostentatious

[ɕəuvəli ɕǢsten'teǺȓəs]

příliš okázalý (honosný)

set (one)self clear goals

[ɕset (wȜv)self ɕklǺə 'gəulz]

určit si jasné cíle

money put by for a rainy day

the average man in the street

ɕendz 'miət]

[ði ɕævərǺȴ ɕmæn Ǻn ðə

stát majlant
těžko vystačit s příjmem

průměrný muž na ulici

'striət]
without the bank balance to
match

[wǺɕðaut ðə ɕbæŋk ɕbæləns tə

nehorázně drahý

'mætȓ]

Unit 4
account for v

[ə'kaunt fǤə]

zdůvodnit

advertising campaign n

['ædvətaǺzǺŋ kæmɕpeǺn]

reklamní kampaň

amusement n

[ə'mjuəzmənt]

pobavení

(un)appetising adj
brand n
consumer n

[(Ȝn)ɕæpəɕtaǺzǺŋ]
[brænd]
[kən'sjuəmə]

(ne)vábný
značka
spotřebitel

container n

[kən'teǺnə]

obal

costly adj

['kǢstli]

nákladný, drahý

dominate v

['dǢmǺɕneǺt]

ovládat

global market n

[ɕgləubl 'mǡəkǺt]

celosvětový trh

household name n

[ɕhaushəuld 'neǺm]

běžné jméno

intimidating adj

[Ǻn'tǺmǺɕdeǺtǺŋ]

zastrašující

launch v

[lǤəntȓ]

uvést na trh

linguistic complexity n

[lǺŋɕgwǺstǺk kəm'pleksəti]

lingvistická složitost
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manufacturer n
manure n
meaning n

[ɕmænju'fæktȓərə]
[mə'njuə]

minefield n
ogre n
pronunciation n

['maǺnɕfiəld]
['əugə]
[prəɕnȜnsi'eǺȓn]

minové pole
obr, nelida
výslovnost

receive v

[rǺ'siəv]

přijmout

red faces n

[ɕred 'feǺsǺz]

stud

rename v
slogan n
sound v

[riə'neǺm]
['sləugən]
[ɕsaund]

přejmenovat
slogan
znít

spot v

[spǢt]

všimnout si

suspicion n

[sə'spǺȓn]

podezření

unintended adj

[ɕȜnǺn'tendǺd]

neúmyslný

visualise v

['vǺȢjuəɕlaǺz]

představit si

bring back from the dead

[ɕbrǺŋ ɕbæk frəm ðə 'ded]

přivézt k životu

catalogue of errors

[ɕkætəlǢg əv 'erəz]

katalog omylů

do (your) homework right

[ɕduə (jə) 'həumwǬək ɕraǺt]

udělat svoji práci dobře

make (someone) think of
(sth)

[ɕmeǺk (sȜmwȜn) 'θǺŋk əv

přimět někoho přemýšlet o
čem

['miənǺŋ]

výrobce
hnůj
význam

Phrases

remind (someone) of (sth)

(sȜmθǺŋ)]
[rǺ'maǺnd (sȜmwȜn) əv

připomenout někomu něco

(sȜmθǺŋ)]
take (someone) back to (sth)

[ɕteǺk (sȜmwȜn) bæk tə

vzít někoho zpátky k něčemu

(sȜmθǺŋ)]
when I close my eyes and
listen

[ɕwen aǺ ɕkləuz maǺ ɕaǺz ən

když zavřu oči a poslouchám

lǺsn]
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MODULE 3
Unit 1
accommodate v

[ə'kǢməɕdeǺt]

ubytovat se

barrier reef n

[ɕbæriə 'riəf]

korálový útes(oddělený lagunou)

beach n

[biətȓ]

pláž

beach-front adj

['biətȓ ɕfrȜnt]

plážový

book (a seat) v

[ɕbuk ('ə siət)]

rezervovat si (místo)

breeze n

[briəz]

vánek

check out v

[ɕtȓek 'aut]

omrknout

coastline n

['kəustlaǺn]

pobřežní čára

coral reef n

[ɕkǢrəl 'riəf]

korálový útes

creation n

[kri'eǺȓn]

tvorba

crunchy adj

['krȜntȓi]

křupavý

crystal clear adj

[ɕkrǺstl 'klǺə]

křišťálově jasný

cubic metres n

[ɕkjuəbǺk 'miətəz]

krychlový metr

demolish v

[dǺ'mǢlǺȓ]

zbourat

diver n

['daǺvə]

potápěč

dust n

[dȜst]

prach

evidence n

['evǺdəns]

důkaz

equator n

[ǺɕkweǺtər]

rovník

expand v

[Ǻk'spænd]

rozšířit

forecast n
fuel n
gene n

['fǤəkǡəst]
['fjuəl]
[ȴiən]

předpovědět
palivo
gen

gentle adj

['ȴentl]

jemný

health spa n

['helθ ɕspǡə]

lázně

hydrogen n

['haǺdrəȴən]

vodík

light adj

[laǺt]

lehký

luxury hotel n

[ɕlȜkȓəri həu'tel]

luxusní hotel

mainland n

['meǺnlænd]

pevnina

maximise v

['mæksǺɕmaǺz]

maximalizovat

monitor v

['mǢnǺtə]

sledovat

ocean n

['əuȓn]

oceán

on top of prep

[ɕǢn 'tǢp əv]

na vrcholu

palm n

[pǡəm]

palma

paradise n
sand n

['pærədaǺs]
[sænd]

ráj
písek
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secluded adj

[sǺ'kluədǺd]

odlehlý, v ústraní

self-cleaning adj

[ɕself'kliənǺŋ]

samočisticí

shoreline n

['ȓǤəɕlaǺn]

pobřeží

space n

[speǺs]

prostor

sports facilities n

['spǤəts fəɕsǺlətǺz]

sportovní zařízení

suck v

[sȜk]

sát

sunset n

['sȜnɕset]

západ slunce

surface n

['sǬəfǺs]

povrch, hladina

technically adv

['teknǺkli]

technicky

tropical adj

['trǢpǺkl]

tropický

turquoise adj

['tǬəkwǤǺz]

tyrkysový

twinkling adj

['twǺŋklǺŋ]

blikající

underwater adj

[ɕȜndə'wǤətə]

podmořský

unsafe adj

[ȜnɕseǺf]

nebezpečný

villa n

[ɕvǺlə]

vila

while away v

[ɕwaǺl ə'weǺ]

krátit si čas

go on sale

[ɕgəu ɕǢn 'seǺl]

jít do prodeje

playground for the (super)
rich

[ɕpleǺgraund fə ðə (ɕsuəpə)
'rǺtȓ]

vyhlášené rekreační středisko
(pro bohaté)

so much to see and do

[ɕsəu ɕmȜtȓ tə ɕsiə ən 'duə]

tolik se toho dá vidět i dělat

watch out for

[ɕwǢtȓ 'aut fə]

mít se na pozoru

whatever you do

[wǢt'evə jə ɕduə]

cokoliv co uděláš

wonder of the world

[ɕwȜndə əv ðə 'wǬəld]

div světa

adrenalin junkie n

[ə'drenəlǺn ɕȴȜŋki]

adrenalinový maniak

beach bum n

['biətȓ ɕbȜm]

příznivec pláží

bed-and-breakfast n
blackened adj
bungee jumping n

[ɕbedən'brekfəst]
['blæknd]
['bȜnȴi ɕȴȜmpǺŋ]

ubytování se snídaní
začerněný
bungee jumping

burning adj

['bǬənǺŋ]

hořící

bustling adj

['bȜslǺŋ]

hemžící se lidmi

childhood n
cloudless adj
cluttered adj

['tȓaǺldɕhud]
['klaudləs]

dětství
čisté (nebe)
zaneřáděný

Phrases

Unit 2

['klȜtəd]
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culture vulture n

['kȜltȓə ɕvȜltȓə]

člověk dychtící po kulturním vyžití

curiosity n
dread v
excitement n

[ɕkjuəri'Ǣsəti]
[dred]
[Ǻk'saǺtmənt]

zvědavost
strachovat se
vzrušení

frosty adj

['frǢsti]

chladný

grapevine n

['greǺpvaǺn]

vinná réva

grove n

[grǩuv]

háj, lesík

hilly adj

['hǺli]

kopcovitý

inn n

[Ǻn]

hospoda

landmark n

['lændmǡək]

orientační bod v krajině

leafless adj

['liəfləs]

bezlistý

misty adj

['mǺsti]

zahalený do mlhy

moonless adj

['muənləs]

bezměsíčný

overpowering adj

[ɕəuvə'pauərǺŋ]

pronikavý

paragliding n

['pærəɕglaǺdǺŋ]

paragliding

paved adj

[peǺvd]

vydlážděný

rocky adj

['rǢki]

kamenitý

source n

[sǤəs]

zdroj

sunbathing n

['sȜnɕbeǺðǺŋ]

opalování se

surrounded adj

[sə'raundǺd]

obklopený

toasty adj

['təusti]

příjemně teplý

twisting adj

['twǺstǺŋ]

vinoucí se, klikatící se

winding adj
zone n

['waǺndǺŋ]
[zəun]

klikatý
zóna

look in every way

[ɕluk Ǻn 'evri ɕweǺ]

dívat se všemi směry

rent a cottage

[ɕrent ə 'kǢtǺȴ]

pronajmout si chatu

take pictures

[ɕteǺk 'pǺktȓəz]

fotit

travel light

[ɕtrævl 'laǺt]

cestovat nalehko

trip of a lifetime

[ɕtrǺp əv ə 'laǺftaǺm]

vysněná dovolená

(one)-storey adj

[(wȜn) ɕstǤəri]

(jedno) poschoďový

architecture n

['ǡəkǺɕtektȓə]

architektura

art scene n

['ǡət ɕsiən]

umělecká scéna

back streets n

['bæk ɕstriəts]

vedlejší ulice

Phrases

Unit 3
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barbecue n

['bǡəbǺɕkjuə]

grilování

brick n

[brǺk]

cihla

bungalow n

['bȜŋgəɕləu]

bungalov

buzz v

[bȜz]

hemžit se

chalet n

['ȓæleǺ]

chata

cosmopolitan adj

[ɕkǢzmə'pǢlǺtən]

kosmopolitní

cottage n

['kǢtǺȴ]

chalupa

crime levels n

['kraǺm ɕlevlz]

funky adj

['fȜŋki]

míra kriminality
funky hudební styl, oblíbený

get around v
haggle v
homesick adj

[ɕget ə'raund]
['hægl]
['həumɕsǺk]

obejít
smlouvat
tesknící po domově

hustle and bustle n

[ðə ɕhȜsl ən 'bȜsl]

kolotoč (života)

nightlife n

['naǺtlaǺf]

noční život

optimistic adj

[ɕǢptǺ'mǺstǺk]

optimistický

profession n

[prə'feȓn]

povolání

relocate v

[ɕriələu'keǺt]

přemístit

remedial masseur n

[rǺɕmiədiəl mæ'sǬə]

rehabilitační masér

set up v

nastavit

stone n

[ɕset 'Ȝp]
[stəun]

stroll v

[strəul]

procházet se

thatched roof n

[ɕθætȓt 'ruəf]

došková střecha

thriving adj

['θtraǺvǺŋ]
[və'rændə]

velice úspěšný

veranda n

člověk

kámen

veranda

['vaǺbrənt]
['wudn]

pulzující životem

[ɕwudn 'ȓȜtəz]

dřevěné okenice

balcony overlooking the sea

[ɕbælkəni ɕəuvəɕlukǺŋ ðə 'siə]

balkón s výhledem na moře

city that never sleeps

[ɕsǺti ðət ɕnevə 'sliəps]

město, které nikdy nespí

cost of living

[ɕkǢst əv 'lǺvǺŋ]

životní náklady

Don’t get (me) started

[ɕdəunt ɕget (ɕmiə) 'staətǺd]

nechtějte, abych začínal

I see what you mean

[ɕaǺ ɕsiə wǢt jə 'miən]

Aha

it’s essential to

[Ǻts Ǻ'senȓl tə]

je nutné aby

roses round the door

[ɕrəuzǺz ɕraund ðə 'dǤə]

růže kolem dveří

vibrant adj
wooden adj
wooden shutters n

dřevěný
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shop till you drop

[ɕȓǢp tǺl jə 'drǢp]

posedlost nakupováním

soak up the history

[ɕsəuk Ȝp ðə 'hǺstəri]

nasát historii

take a risk

[ɕteǺk ə 'rǺsk]

nést riziko

that sounds wonderful

[ɕðæt saundz 'wȜndəfl]

to zní skvěle

that’s great

[ɕðæts 'greǺt]

to je úžasné

the small hours

[ðə 'smǤəl ɕauəz]

brzy po půlnoci

absolutely adv

[ɕæbsəɕluətli]

naprosto

boiling adj

['bǤǺlǺŋ]

vařící

bows and arrows n

[ɕbəus ən 'ærəuz]

luky a šípy

brave v

[breǺv]

čelit

brilliant adj
camel n
caravan n

['brǺljənt]
['kæml]
['kærəɕvæn]

úžasný
velbloud
karavana

carry on v

[ɕkæri 'Ǣn]

pokračovat

climate n

['klaǺmət]

podnebí

come across v
countless adj
crocodile n

['kȜm əɕkrǢs]
['kauntləs]
['krǢkəɕdaǺl]

narazit na koho
nesčetný
krokodýl

delicious adj

[dǺ'lǺȓəs]

výborný (jídlo)

deserted adj

[dǺ'zǬətǺd]

opuštěný

dust storm n

['dȜst ɕstǤəm]

písečná bouře

elusive adj

[Ǻ'luəsǺv]

stále unikající

endure v

[Ǻn'djuə]

snést (utrpení)

exotic adj

[Ǻg'zǢtǺk]

exotický

explorer n
fabulous adj
fearsome adj

[Ǻk'splǤərə]
['fæbjuləs]
['fǺəsəm]

cestovatel
báječný
hrůzostrašný

freezing adj

['friəzǺŋ]

ledový, mrazivý (počasí)

gigantic adj

[ȴaǺ'gæntǺk]

obrovský

head off v

[ɕhed 'Ǣf]

odvrátit

indigenous adj

[Ǻn'dǺȴǩnəs]

domorodý

insomnia n

[Ǻn'sǢmniə]

nespavost

kayaking n

['kaǺækǺŋ]

jet na kajaku

keep up with v

[ɕkiəp 'Ȝp wǺð]

držet krok s

midnight sun n

[ɕmǺdnaǺt 'sȜn]

půlnoční slunce
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minuscule adj

['mǺnǺɕskjuəl]

nepatrný

mosquito n

[mǢ'skiətəu]

komár

nomad n

['nəuɕmæd]

kočovník, nomád

nostril n

['nǢstrəl]

nozdra

observatory n

[əb'zǬəvətri]

hvězdárna

ordeal n

[Ǥə'diəl]

tvrdá zkouška, utrpení

packed with v

['pækt wǺð]

nacpaný čím

percentage n

[pə'sentǺȴ]

procento

put up with v

[ɕput 'Ȝp wǺð]

snášet, tolerovat

rage out v

[reǺȴ aut]

běsnit, řádit

reputation n

[ɕrepju'teǺȓn]

pověst

rock-bottom adj

[ɕrǢk 'bǢtəm]

nejnižší možná

seal hunt n

['siəl ɕhȜnt]

lov tuleňů

scalding adj

['skǤəldǺŋ]

vřelý, extrémně horký

severe adj

[sǺ'vǺə]

vážný

sky-high adj

[ɕskaǺ'haǺ]

přemrštěný

suffer v

['sȜfə]

trpět

survive v

[sə'vaǺv]

přežít

tough adj

[tȜf]

pevný, houževnatý

trekking n

['trekǺŋ]

namáhavá cesta

tribe n

[traǺb]

kmen

tropical adj

['trǢpǺkl]

tropický

underground n

[ɕȜndə'graund]

podzemí

vertigo n

['vǬətǺgǩu]

závrať

crocodile-infested swamp

[ɕkrǢkədaǺl ǺnɕfestǺd swǢmp]

bažina plná krokodýlů

deserve reputation

[dǺɕzǬəv 'repjuɕteǺȓn]

zasloužit si pověst

in the shade

[Ǻn ðə 'ȓeǺd]

ve stínu

learn a great deal about

[ɕlǬən ə greǺt diəl əɕbaut]

hodně se naučit o

look worse for wear

[ɕtrǢpǺkl]

vypadat utrmáceně
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