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advantage  výhoda, přednost 
amnesia   amnézie; oslabení, ztráta paměti 
argue about, over st  diskutovat, hádat se o něco 
arthritis  artritida, zánětlivé onemocnění kloubu 
Ashes to ashes, dust to dust.  Prach jsi a v prach se obrátíš. 
autopsy   pitva, ohledání mrtvoly k zjištění příčiny smrti 
be cremated   mít kremaci, být zpopelněn 
be in mourning   mít smutek, nosit smuteční šaty 
bequeath st to sb   odkázat někomu něco 
bowling club  klub hráčů kuželek, bowlingu 
buried  pohřbený 
carry out an autopsy on sb  provést pitvu 
churchyard  hřbitov 
commit suicide  spáchat sebevraždu 
condolences   kondolence, vyjádření soustrasti 
confusion   zmatení, zmatek 
death duties  dědická daň  
death notice  parte 
deceased (fml)  zesnulý 
deteriorating eyesight and hearing   zhoršující se zrak a sluch  
dexterity   obratnost, zručnost 
die from (e.g. injuries)  zemřít následkem (např. zranění) 
die intestate (without a will)   zemřít bez závěti (poslední vůle) 
die of (e.g. cancer)  zemřít na  
die of old age  zemřít stářím, sešlostí věkem 
disagree  nesouhlasit 
distant relatives   vzdálení příbuzní 
disturbed behaviour   narušené chování 
elderly (people)  starší lidé 
epitaph   nápis na hrobě 
euthanasia   eutanázie, ukončení života 
executor, executrix  vykonavatel(ka) poslední vůle, závěti 
expressing and receiving sympathy  vyjadřování a přijímání soustrasti 
frail elderly   staří lidé chatrného zdraví  
funeral  pohřeb 
funeral director   majitel či zaměstnanec pohřebního ústavu 
garden of remembrance  urnový háj 
geriatrician   geriatr 
go on a cruise  jet lodí na zábavní, okružní plavbu  
go on coach tours  jezdit na zájezdy autobusem 
grandma   babička 
granny flat (GB)  vejminek 
grave  hrob 
gravestone  náhrobní kámen 
hard of hearing   nedoslýchavý  
hearse   pohřební vůz 
hire   pronajmout; zaměstnat 
hold the inquest on sb's death  provést soudní vyšetření příčiny úmrtí 
home help   pečovatelka 
I don't agree with you.  Nesouhlasím s tebou. 
I hate to disagree with you but I believe that ...  Velice nerad s vámi nesouhlasím, ale myslím, že ... 
I respect your opinion, but I think ...  Vážím si vašeho názoru, ale myslím ... 
I'll call you if I need you, thanks.  Zavolám, když tě budu potřebovat, dík.  
I'm really sorry to hear about ...  Je mi opravdu líto, že ... 
inherit   zdědit 
inheritance   pozůstalost, dědictví  
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inquest   soudní vyšetřování příčiny úmrtí 
intensive care  intenzivní péče 
intolerable suffering   nesnesitelné utrpení 
invalidity   neplatnost; invalidita; pracovní neschopnost 
invalidity pension  invalidní důchod 
joys of grandparenthood  radosti prarodičů 
lack of mobility   špatná pohyblivost 
lay a wreath on, at  položit věnec na  
leave st to sb  odkázat někomu něco 
life-support systems   přístroje pro umělé udržení člověka při životě 
live-in nurse  pečovatelka, která bydlí u ošetřované osoby 
loss of dexterity   ztráta zručnosti, obratnosti 
meals on wheels   rozvoz jídla důchodcům 
My condolences (on your loss).   Přijměte moji soustrast. 
no longer with us (euph)  již není mezi námi 
nursing home  ústav sociální péče, domov s pečovatelskou službou  
O.A.P. (old-age pensioners)   důchodci 
old folks' home  domov důchodců 
old people's home  domov důchodců 
option  možnost 
passed away (euph)  zesnul(a) 
passed on (euph)  zesnul(a) 
pension   penze, důchod (peníze) 
Please accept my deepest sympathy.   Prosím přijměte mou nejhlubší soustrast. 
positive aspects of being old  klady stáří 
post mortem   ohledání mrtvoly, pitva 
private pension  důchod, který neplatí stát 
professional carers   pečovatelé z povolání 
receive sympathy  přijímat projevy soustrasti 
retired people  důchodci 
retirement   odchod do důchodu; důchod 
retirement pension   důchod (peníze) 
rheumatism  revmatismus, revma 
senile  senilní 
senile dementia   senilní demence  
senior citizen club  klub důchodců 
Shame about  ... (infml GB)  Škoda, že ... 
state pension  důchod, který vyplácí stát 
superannuation scheme  systém penzijního připojištění 
telegram from the Queen  telegram od královny  
Thank you for your concern.  Děkuji vám za váš zájem. 
Thank you for your great support.  Děkuji vám za povzbuzení. 
Thank you for your sympathy.  Děkuji vám za projevy soustrasti. 
That's ridiculous.  To je absurdní, směšné. 
tired of life  unaven životem 
tombstone   náhrobní kámen 
Too bad that ... (infml US)   Škoda, že ... 
undertaker   zaměstnanec pohřebního ústavu 
widow's pension   vdovský důchod 
wreath   věnec 
Yes, that's true but my feeling is that ...  Ano, to je pravda, ale mám pocit, že ... 
You can't be serious.  To nemyslíš vážně. 
 


