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accomplished matchmaker   vynikající, skvělý dohazovač 
aggressive  útočný, agresivní 
as I see it  jak to vidím já 
become engaged to sb  zasnoubit se s někým 
break off the engagement  zrušit zasnoubení 
break up  rozejít se 
broad-minded  liberální, snášenlivý, tolerantní 
can't get it together  zmatený, nezvládá situaci 
career girl  dívka, která dává přednost úspěchu v zaměstnání před 

rodinou 
career woman  žena, která dává přednost úspěchu v zaměstnání před 

rodinou 
chat sb up (GB coll)  hučet do někoho, ukecat někoho, nabalit (si) někoho 
cheerful  veselý, šťastný, radostný 
childhood sweetheart   láska z dětství  
computer dating   seznámení pomocí počítače 
computer dating agency  agentura zprostředkující seznámení pomocí počítačů 
considerate  ohleduplný, taktní, pozorný 
date sb (US)  chodit s někým 
dating  chození na rande 
dating agency   seznamovací kancelář 
divorcee  rozvedená osoba 
do anything for anyone  být velmi vstřícný, obětavý 
dump sb  nechat někoho, dát někomu kopačky, pustit někoho 

k vodě  
engagement ring  zásnubní prsten 
eternal optimist  věčný optimista 
fiancé, fiancée  snoubenec, snoubenka 
fun-loving  rád se baví, má rád legraci 
funny  legrační, divný 
get together  setkat se 
give sb the boot   dát někomu kopačky 
give the baby a bath  koupat dítě 
go out together  chodit spolu 
go steady (US)  mít vážnou známost 
good match   vhodný partner 
grass widow   slaměná vdova 
handsome  hezký, pohledný 
have a crush on sb  zbláznit se do někoho, ztratit kvůli někomu hlavu  
high-school sweetheart (US)  láska ze střední školy 
hilarious  veselý, bujarý, bujný, rozpustilý 
hypercritical  příliš kritický 
In my opinion ...  Podle mého názoru ... 
infatuation   pobláznění, zaslepení 
intelligent  inteligentní, bystrý, chytrý 
irritable  podrážděný, nedůtklivý, popudlivý 
It seems to me that ...  Zdá se mi, že ... 
let sb down  nechat na holičkách, ve štychu 
living together (before 
marriage) 

 soužití (před svatbou) 

lonely hearts ads (GB)  inzeráty na seznámení 
maiden name   rozená, jméno za svobodna 
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make a good match  dobře se k sobě hodit 
make small talk  vést nezávaznou konverzaci 
matchmaker  dohazovač, zprostředkovatel sňatků 
mellow  vyrovnaný, plný porozumění, uvolněný 
moody  náladový, rozladěný, těžkomyslný 
move in with sb  přistěhovat se k někomu 
née  rozená, jméno za svobodna 
old maid   stará panna 
open-minded  nezaujatý, objektivní  
personal ads (US)  inzeráty na seznámení, seznamka 
Personally, I think ...  Já sám si myslím ... 
position   umístit 
preceding page   předcházející strana 
sarcastic  sarkastický 
see each other  vídat se 
sharp-tongued  jizlivý, kousavý 
single mother   svobodná matka 
sleep around  jít, vyspat se s každým 
sleep with anybody  jít, vyspat se s každým 
soothe   konejšit 
spinster   stará panna  
split up   rozejít se 
suckling   kojenec  
sympathetic  soucitný 
take sb out to (dinner etc.)  pozvat někoho na  
talented  nadaný 
thoughtful  ohleduplný 
tolerant  tolerantní 
walk out on sb   rozejít se s někým 
widow  vdova 
widower  vdovec 
 


