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accept terms  přijmout podmínky, požadavky 
attack from ambush  napadnout ze zálohy  
ballistic missiles  balistické střely 
beat an attack  odrazit útok 
besiege in vain  marně obléhat 
bombing  bombardování 
break a truce  porušit příměří 
break off diplomatic relations with sb  přerušit diplomatické styky s někým 
bring former leaders of the guerilla 
movement to trial 

 postavit bývalé vůdce partyzánského hnutí Rudých Khmerů 
před soud 

bring in reinforcements  přivolat posily 
call a truce  vyhlásit příměří, klid zbraní 
capture 10,000 troops  zajmout 10 000 vojáků 
cease-fire   příměří, klid zbraní; zastavení palby 
charged with war crimes  obviněn, obžalován z válečných zločinů 
collapse of cease-fire  konec příměří 
declare a truce   vyhlásit příměří, klid zbraní  
declare war on sb  vyhlásit někomu válku  
decommission of illegally held arms  odevzdání (a zneškodnění) nelegálně držených zbraní 
deploy peace-keeping troops in former 
Yugoslavia 

 rozmístit mírová vojska, mírové jednotky v bývalé Jugoslávii 

fight a decisive battle  bojovat, vybojovat rozhodující bitvu 
flee  uprchnout, utéci 
force to surrender  donutit ke kapitulaci 
go off  vybuchnout 
hand over one's weapons  odevzdat zbraně 
have military superiority  mít vojenskou převahu 
inflict heavy losses  způsobit vážné, těžké ztráty 
information about safety   informace o bezpečnostních opatřeních 
issue sentences as severe as 45 years in 
prison 

 vynést tvrdé tresty, až 45 let vězení 

jailed for life  být uvězněn na doživotí, odpykávat si doživotní trest odnětí 
svobody 

lasting ceasefire  trvalé příměří 
launch an attack  zahájit útok 
lose a decisive battle  prohrát rozhodující bitvu 
need for restoration of cease-fire  potřeba obnovit příměří 
negotiate a ceasefire  sjednat příměří, zastavení palby 
oust sb from power  zbavit někoho vlády, připravit o moc 
plant a bomb  umístit, nastražit bombu 
pursue  pronásledovat 
repulse an attack  odrazit útok 
resume campaign of violence  pokračovat v násilnostech 
sentence to life imprisonment  odsoudit na doživotí 
set  up the War Crime Tribunal in the Hague  ustavit Mezinárodní soudní tribunál v Haagu 
shift and regroup the forces  přesunout a přeskupit vojenské síly, jednotky 
skirmish  potyčka; výměna názorů, spor 
strike at an enemy  zaútočit na nepřítele 
surrender  vzdát se, kapitulovat 
surrender one's weapons  složit zbraně 
take sb prisoner  zajmout někoho 
terrorism  terorismus 
under curfew   mít zákaz vycházení 
war and peace  válka a mír 
warring factions  válčící strany, frakce 
weapons   zbraně 
win a decisive battle  vyhrát rozhodující bitvu 
withdraw  stáhnout (se), odstoupit, odejít 
 


