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affordable housing  ne příliš drahé bydlení 
bring about  způsobit, přivodit, přinést 
construction company   stavební společnost 
cramped apartments  stísněné, natěsnané byty 
decades of poverty and neglect   desetiletí chudoby a zanedbávání 
drop somewhat in price  poněkud zlevnit, být o něco levnější 
economic considerations  ekonomické činitele, faktory 
economical  hospodárný, šetrný 
entertainment  zábava 
escape the negative aspects   uniknout negativním stránkám 
expand in both population and size  rozrůstat se co do velikosti i co do počtu obyvatel 
faceless blocks of tract houses   anonymní bloky řadových domů 
freeway (US)  dálnice 
grow tired of st, sb  unavit se čím, kým 
in the suburbs  na předměstích 
inhabit the city centres  obývat městská centra, bydlet ve středu města 
lack of racial tolerance   nedostatek rasové snášenlivosti 
major concern   vážná starost, velký úkol 
middle-class professionals   vzdělaná střední vrstva 
migration   stěhování, migrace 
miseries of heavy commuter traffic   strasti hustého provozu dojíždějících do práce 
move away from ...  odstěhovat se z, od 
move back into the city  přestěhovat se zpátky do města 
move out to the suburbs   přestěhovat se na předměstí 
on the rise   být na vzestupu 
opportunity of owning a house   možnost vlastnit dům 
overcrowded   přeplněný, přelidněný, přecpaný 
pollution  znečištění 
prefabricated houses   montované domky; panelové domy 
problems that decades of poverty and 
neglect have brought about 

 problémy způsobené desetiletími chudoby a 
zanedbávání 

public transportation system  veřejná hromadná doprava 
reversal of this trend   obrat ve vývoji 
revive the run-down city centres   obnovit zchátralá, upadající městská centra 
safety   bezpečnost 
shopping mall  nákupní středisko 
sterile, boring places  hluchá, nudná místa 
the poor   chudí lidé, chudina 
tract homes (US)  řadové domy 
upper and middle classes   vyšší a střední třídy 
violence  násilí 
within reach of middle-class families  dostupný pro rodiny střední vrstvy 
 


