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A chip off the old block.  Jablko daleko od stromu nepadne. 
abuse a child  zneužít, zneužívat, týrat dítě 
announce a marriage  oznámit sňatek 
arranged marriage   sňatek domluvený příbuznými 
availability of st  dostupnost něčeho 
birth control   antikoncepce, kontrola porodnosti 
cause infertility  způsobovat neplodnost 
changes in the status of women   změny v postavení žen 
choose not to have children   rozhodnout se nemít děti 
cohabit without marrying  bydlet a žít společně bez sňatku 
communal families   rodiny žijící společně v komunitě 
conquer a disease  přemoci, zvládnout chorobu, nemoc 
consummate a marriage   naplnit, dovršit svazek ženy a muže 

pohlavním stykem 
contribute towards a pension  přispívat (si) na důchod 
cope with the ups and downs of life   vyrovnávat se s úskalími života 
Death is the great leveller.  Před bohem jsme si všichni rovni. Jedině 

smrt je spravedlivá. 
decline steadily   soustavně se zhoršovat 
diminish  klesat, slábnout, ubývat 
Don't throw the baby out with the 
bathwater. 

 Nevylejte s vaničkou i dítě.  

economically practical  hospodářsky upotřebitelný 
end a marriage  ukončit manželství 
establish a career  vybudovat (si) kariéru 
exceed the budget  překročit rozpočet 
express sympathy  vyjádřit soustrast, soucit 
family unit   rodiče a děti, úzká rodina 
foster child  dítě v pěstounské péči 
hasty marriage  sňatek narychlo 
have fun  dobře se bavit 
He was old enough to be her father.  Byl dost starý na to, aby mohl být jejím 

otcem. 
holiday romance  prázdninový románek 
homosexual couples  dvojice osob stejného pohlaví 
I have every sympathy with / for...  Skutečně mám pochopení pro ... 
illegitimate child  nemanželské dítě 
intimate relationship  intimní vztah 
keep an eye on a child  dohlížet na dítě 
keep to the budget  dodržovat rozpočet 
keep within the budget  zůstat v rámci rozpočtu 
live on a pension  žít z důchodu 
love-hate relationship  vztah, v němž se střídá láska a nenávist 
loveless marriage  sňatek, manželství bez lásky 
make a mountain out of a molehill  dělat z komára velblouda 
marriage   sňatek z rozumu 
marriages break up  manželství se rozpadají 
marriages collapse  manželství se rozpadají 
mixed marriage   smíšené manželství  
naughty child  neposlušné, zlobivé dítě 
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neglect a child  zanedbávat dítě 
newborn baby   novorozeně 
occur   vyskytovat se 
out of sight, out of mind  sejde z očí, sejde z  mysli 
platonic relationship  platonický vztah 
postpone having children until ...  odkládat založení rodiny, až ... 
quarrel   hádat se, hádka 
related or unrelated people   lidé v příbuzenském vztahu nebo cizí 
reverse a trend   zvrátit vývoj 
secret romance  tajný románek 
share the household with sb  sdílet s někým domácnost 
the black sheep of the family  černá ovce rodiny 
the result of deliberate choice   výsledek úmyslné volby 
uneasy relationship  problematický vztah 
unmarried couple   neoddaná dvojice 
venereal diseases   pohlavní nemoci 
well-behaved child  dobře vychované dítě 
whirlwind romance  náhlé milostné vzplanutí 
widowed  ovdovělý, ovdovělá 
You can lead a horse to water, but you 
can't make it drink. 

 Můžeš někomu ukázat cestu, ale nemůžeš 
ho nutit, aby po ní šel. 

 


