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addiction to st  závislost na něčem, narkomanie, návyk 
amusement arcade  pasáž s hracími automaty 
attend evening classes  navštěvovat večerní kurzy 
bachelor party  pánská jízda 
ballroom dancing  společenský tanec 
betting on the horses, dogs, etc.  sázení na koně, psy atd. 
betting shop  sázková kancelář 
blackjack (US)  jednadvacet  
boozer (GB coll)  putyka 
break the bank  zruinovat, přivést na mizinu banku 
bridal shower (US)  večírek nevěsty před svatbou 
casino  kasino 
chemin-de-fer  druh bakaratu  
cocktail party  koktejl 
come up on the pools  vyhrát fůru peněz 
cover bets  financovat sázky 
craps  hra v kostky s dvěma kostkami 
dealer  krupiér 
dice  kostka; kostky; krájet 
die (US)  kostka; zemřít 
dinner dance  večeře, po níž následuje tanec 
draw the line  stanovit hranici 
drop in on sb  zastavit se u někoho na návštěvu 
entertain friends at home  zvát si přátele domů 
equipment  zařízení, vybavení 
football pools  sazka 
fruit machine  hrací automat s obrázky ovoce 
games of chance  hazardní hry 
get hooked on st  stát se závislým na něčem 
get into debt  dostat se do dluhů 
get out of town  vypadnout ven z města 
go down the pub  jít do hospody flámovat 
go jogging  jít běhat pro zdraví, jít si zaběhat 
go out for a drink  jít na skleničku 
gossip with friends on the phone  vyprávět si klepy s přáteli po telefonu 
have a special treat  dopřát si něco zvláštního 
have visitors  mít návštěvu 
hen party (GB)  dámská jízda 
housewarming party  oslava nastěhování do nového domu 
hustle  ruch, shon; spěchat, honit se 
jackpot  bank v pokeru; stále zvyšovat vklad až do výhry 
know the odds  být informován (o sázkovém kurzu, o poměru sázek) 
lose one's shirt  přijít o poslední košili 
lottery  loterie 
music lessons  hodiny hudby 
noisy party  hlučný večírek 
pastime  zábava; hra, sport; rekreace 
play for money  hrát o peníze 
play to a limit  hrát do určité částky 
poker  poker (karetní hra) 
pontoon (GB)  oko, jednadvacet 
pop in for a drink  zastavit se na skleničku 
relax and do nothing  odpočívat a nic nedělat 
roulette  ruleta 
Russian roulette  ruská ruleta 
slot machine  automat 
social whirl  společenský ruch 
socialise  společensky se stýkat; chodit do společnosti 
square dancing  lidový řadový tanec pro čtyři páry; čtverylka 
take dancing lessons  chodit do tanečních 
take in a night club (coll)  vyrazit do nočního klubu 
take music lessons  chodit do hudební školy 
walk in the forest  procházet  se lesem 
 


