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accepting invitations   přijímání pozvání 
appointment book   termínový kalendář, diář 
arrange a date   domluvit (si) schůzku 
behave at mealtimes   chovat se slušně u jídla  
behaviour  chování 
bullying   šikanování 
Can I bring a friend?  Mohu přivést přítele, přítelkyni? 
Can I bring something?  Mohu něco přinést? Co mám přinést? 
come up  přijít na přetřes, vynořit se, nastat 
Could I get back to you tonight?  Mohli bychom se k tomu vrátit dnes večer? 
Could I let you know later?  Mohl bych vám dát vědět později? 
declining invitations  odmítání, odmítnutí pozvání 
Do you think you'll be free?  Myslíš, že budeš mít čas? 
Do you want to come round for dinner?  Chcete přijít na večeři? 
Does seven o'clock suit you?  Hodí se vám, vyhovuje vám sedm hodin? 
Great! (infml)  Super! 
Have you got anything special on tonight?   Děláš něco dnes večer? Máš dnes večer něco na programu? 
hesitation strategies  jak vyjádřit váhání 
How about seven o'clock?  A co takhle v sedm hodin? 
I appreciate the invitation, but ...  Děkuji mnohokrát za pozvání, ale ... 
I can't make it to the party on Friday.  Na ten večírek v pátek se nedostanu. 
I have to see if Charles wants to come.  Musím zjistit, jestli chce jít taky Charles. 
I was wondering if you'd like to ... ?  Říkal jsem si,  zda byste chtěla ...? 
I'd love to.  Velmi ráda. 
I'm busy on Saturday.  V sobotu nemám čas. 
I'm sorry, but ...  Lituji, ale ... 
I've already got something planned.  Už něco mám (v plánu). 
imitation  napodobenina, imitace 
impertinent   nestydatý, neomalený 
Is it casual or formal?  Mám se obléct normálně nebo svátečně? 
Is that all right with you?  Hodí se vám to? Nevadí vám to?  
late developer   dítě opožděné ve vývoji 
Let's make it seven o'clock.  Tak v sedm. 
Maybe next time.  Možná příště. 
morals  morálka, mravy 
sibling rivalry   sourozenecká nevraživost 
Something's come up.  Něco (mi) do toho přišlo. 
Sounds great. (infml)  To je super. 
standards  (morální) normy, standardy 
Thank you very much. (fml)  Mnohokrát děkuji. 
Thanks anyway.  Stejně, přesto vám (ti) děkuji. 
That would be fun.   To by bylo dobré. 
That'd be lovely.  To by bylo prima, fajn. 
That'd be wonderful.  To by bylo báječné. 
That's very kind of you but ...  Je to od vás velmi milé, ale ... 
What have you got on tonight?  Co máš v plánu dnes večer? 
What should I wear?  Co bych si měl/a vzít na sebe? 
What time should I be there?  V kolik hodin bych tam měl(a) být? 
Would you care to come round?  Přišli byste k nám na návštěvu? 
Would you like me to bring anything?  Mám něco přinést? 
Would you like to ... ?  Chtěl  bys ... ? 
 


