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amateur  amatér 
anabolic steroids 


anabolické steroidy  

bad loser  člověk, který neumí prohrávat 
ban  zákaz 
banned from playing  mít zakázáno hrát 
beta blockers  beta blokátory (látky snižující vylučování adrenalinu, a tím 

zpomalující činnost srdce) 
commit oneself to a rigorous training program  podstoupit tvrdý trénink 
compete for a country in the Olympic Games  reprezentovat zemi na olympijských hrách 
coverage  zpravodajství, reportáž 
devote a large part of one's life to sport  věnovat velkou část života sportu 
draw  remíza, tah, losování soupeřů 
exclusive coverage  výhradní vysílací právo 
fail a drug test  mít pozitivní dopingový test 
feel part of a team  cítit se součástí týmu 
friendly between A and B (GB)  přátelský zápas mezi A a B 
get out of touch with st  nemít informace o něčem 
gold medal  zlatá medaile 
good at almost anything that comes one's way  dobrý téměř ve všem, k čemu se člověk dostane 
good loser  člověk, který umí prohrávat 
grudge match (US)  zápas plný záporných emocí, nenávisti 
home (field) advantage  výhoda hrát na domácím hřišti (straně hřiště) 
hooliganism  chuligánství 
I advise you to...  Radím ti, abys... 
If I were you, I'd...  Kdybych byl tebou, tak bych... 
in the stands  na tribuně s místy k sezení 
loser  ten, kdo prohrál 
mandatory urine testing  povinné testování moče 
match  zápas 
minor  nezletilý 
much more into going out  mnohem raději si někam vyjít 
muscle mass  svalová hmota 
national youth competitions   národní mládežnické soutěže 
needle match (GB)  rozhodující zápas 
non-conference match (US)  neligový zápas (např. hokej nebo košíková) 
non-professional  neprofesionální 
not to play fair  nehrát fair play 
obligatory urine testing  povinné testování moče 
on the terraces  na tribunách k stání 
personal trainer  osobní trenér 
pursue a professional career  usilovat o profesionální dráhu, kariéru 
qualifying matches  kvalifikační zápasy 
revenues  příjmy, výnosy 
several different points of view  několik rozdílných názorů 
shamateur  poloamatér (jakoby amatér, oficiálně nehraje za peníze, ale 

dostává je) 
sportsman  sportovec 
sportswoman  sportovkyně 
suspension  vyloučení; odložení, suspendování, sestup o třídu níž v soutěži 
Take my advice and...  Radím ti, abys... 
terraces  tribuna k stání (ve fotbalu) 
transfer  přestup 
transfer fee  peníze za přestup sportovce z jednoho klubu do druhého 
TV revenues  příjmy z televizních přenosů 
unfair advantage  nespravedlivá výhoda 
world record  světový rekord 
You can't please everybody.  Každému se nezavděčíš. 
You need to set your priorities.  Musíš si určit, co je pro tebe nejdůležitější. 
You'd better (not) ...  Raději bys měl (neměl)... 
You're burning the candle at both ends.  Pracuješ od časného rána do pozdního večera. 
 


