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advertisements in local shops  inzeráty v místních obchodech 
agricultural  zemědělský 
alternative   alternativa 
alternative service  náhradní služba 
armed services  ozbrojené složky  
artist  umělec, zvl. malíř 
baby-sitting   opatrování dítěte 
before turning self-employed  než začnete pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná 
bicycle repairs  oprava kol 
blue-collar worker  tovární dělník 
busking  hraní na hudební nástroj na ulici apod. 
car-washing  myčka aut 
carpentry  tesařina; tesařská práce 
charity  dobročinná organizace, dobročinnost 
civil servant (GB)  státní úředník, státní zaměstnanec 
civil service (GB)  státní služba, státní správa, zaměstnání ve státní službě 
conscript (GB)  povinně odvedený do armády 
conscription (GB)  povinná vojenská služba, branná povinnost 
cushion-making  výroba polštářů 
dinner party  slavnostní večeře, hostina, banket; společnost při hostině 
do one's military service  absolvovat vojenskou službu 
do one's national service  absolvovat povinnou vojenskou službu 
doctor  doktor, lékař 
dog exercising  cvičení psů 
domestic servant  sluha v domácnosti 
draft (US)  povinná vojenská služba, branná povinnost 
draftee (US)  povinně odvedený do armády 
dressmaking  šití dámských šatů, dámské krejčovství 
family business  rodinný podnik 
freelance  na volné noze 
full-time  na plný úvazek 
grass-cutting  sekání trávy 
hard-hat worker  stavební dělník 
highly recommended  velmi se doporučuje 
hobby  koníček, hobby 
impress someone with hard work, 
promptness and efficiency 

 udělat na někoho dobrý dojem pilnou prací, pohotovostí a 
kvalitou práce 

knitting  pletení 
local papers   lokální noviny 
lunch and dinner party catering   dodávání jídla pro slavnostní obědy a večeře 
make cardigans on commission  plést svetry na zakázku 
make jumpers  plést svetry 
managerial  manažerský, vedoucí 
manual  manuální, pracující rukama nebo tělesně 
mend a  gate  spravit bránu 
moonlighting (coll)  melouchaření 
mountain bike  horské kolo 
odd-jobs  příležitostná zaměstnání 
office-worker  administrativní pracovník  
on the land   v zemědělství 
part-time  na částečný úvazek 
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permanent job  stálé zaměstnání 
phone around potential employers  obvolat potenciální zaměstnavatele 
pink-collar   týkající se povolání, které obvykle vykonávají ženy (např. 

zdravotní sestry, sekretářky) 
playing in pubs  hrát po hospodách 
professional (e.g. doctor, lawyer)  vysokoškolsky vzdělaný odborník (např. lékař, právník) 
publicise one's services   propagovat, dělat reklamu svým službám 
put up shelves  zabudovat police 
re-enlistment (US)  dobrovolné narukování vojáků v záloze 
regular work  pravidelná práce 
repairs and alterations  opravy a úpravy (oděvů) 
reputation  pověst, reputace 
run off a handbill and distribute it locally  namnožit si reklamní letáky a roznést je po okolí 
sales representative  obchodní zástupce, obchodní cestující 
sandwich-making  výroba sendvičů, chlebíčků 
seasonal work  sezónní práce 
second job  druhé zaměstnání 
sedentary job  sedavé zaměstnání 
self-employed  osoba samostatně výdělečně činná 
sewing  šití 
shift-worker  pracovník na směny 
shopping for the elderly  nákupy starým lidem 
sideline   vedlejší nebo druhé zaměstnání 
simple woodwork  jednoduchá práce s dřevem 
Spare-time activity can be turned into a 
moneyspinner. 

 Koníček se může změnit v zlatý důl. 

suggestion  návrh, podnět 
suitable for sb  vhodný pro někoho 
summer job  letní brigáda 
temp  přechodně zaměstnaný člověk, výpomoc (obvykle 

zprostředkuje agentura) 
temporary job  krátkodobé zaměstnání 
tourist guiding  průvodcovství 
traveller in st  obchodní cestující, obchodní zástupce 
unskilled labourer  nekvalifikovaný dělník 
vocation  povolání, poslání 
volunteer  dobrovolník; přihlásit se dobrovolně 
weeding  plení 
white-collar worker  úředník 
window-cleaning  umývání oken 
woodwork  práce s dřevem; výrobky ze dřeva 
defibrillator  přístroj k obnovení srdeční činnosti elektrickými šoky 

 


