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observation [3D\"XG+5"P] podst. (= act
 slov. způsobit, vyvolat
of observing) pozorování, zkoumání;
occasional ["MG+<"PN] příd. příležitostný,
občasný
(by police) dozor (policejní);
occupant [3ML7R"PV] podst. nájemník,
(= remark) poznámka, připomínka
obyvatel, uživatel
observatory ["D\X"VTK] podst. mn. -ies
observatoř, hvězdárna
occupation [3ML7RG+5"P] podst. (= job)
observe ["D\X] slov. (= watch)
zaměstnání, povolání; (= pastime)
pozorovat; (= notice) zaznamenat,
zábava; (of building) obývání, držení
zaregistrovat, všimnout si;
(budovy)
(= comment) poznamenat, podotknout; occupier [3ML7RC+" T ] podst. nájemník,
obyvatel; (= owner) držitel
(rule, convention) dodržovat,
occupy [3ML7RC+] slov. -ie- (country)
respektovat (pravidla, zvyklosti)
zabrat, obsadit, zmocnit se (území);
observer ["D\X" T ] podst. (voj.)
pozorovatel; (= watcher) přihlížející
(house) obývat, bydlet (v domě); (time)
obsess ["DUGU] slov.; to be obsessed
zabírat (čas); (attention) zaměstnávat
by/with sth být posedlý čím
(pozornost); (office) zastávat (úřad);
obsession ["DUG5"P] podst. (with sth)
(seat, place etc) obsadit (sedadlo,
posedlost (čím); (= fixed idea) utkvělá
místo apod.)
myšlenka
occur ["M T ] slov. -rr- (= take place)
udát se, stát se, přihodit se; (= be
obsessive ["DUGU+X] příd. vtíravý,
obsedantní, nutkavý
present) vyskytovat se, existovat (kde);
obsolete [3DU"NKV] příd. zastaralý,
to occur to sb (of idea) napadnout
překonaný, nemoderní
koho (o myšlence)
obstacle [3DUV"MN] podst. překážka;
occurrence ["M8T"PU] podst. (= event)
(přen.) potíž, problém, překážka
událost, příhoda; (= presence) výskyt
obstinate [3DUV+P+V] příd. (person)
ocean ["75"P] podst. oceán, moře
zarputilý, tvrdohlavý, umíněný
octagonal [3MV]I"PN] příd. (mat.)
osmiúhlý, osmiúhelníkový; (room)
(člověk); (resistance, refusal)
osmiboký, osmihranný (místnost)
tvrdošíjný, úporný (odpor, odmítnutí)
October [3MV"7D" T ] podst. říjen
obstruct ["DUVT8MV] slov. (road, path)
zablokovat, zatarasit, ucpat (silnici,
octopus [3MV"R"U] podst. chobotnice
odd [3F] příd. (= strange) zvláštní,
cestu); (= hinder) (přen.) překážet,
podivný, divný; (= occasional)
bránit, brzdit
obstruction ["DUVT8M5"P] podst. (of road, náhodný, příležitostný; (number) lichý
path) zablokování, zatarasení, ucpání
(číslo); (glove, shoe etc) nejdoucí do
(silnice, cesty); (= object) zátaras,
páru, lichý (rukavice, bota apod.);
překážka; (of plan, law) obstrukce,
(= spare) nadbytečný (člověk, věc)
maření, rušení (plánu, zákona)
oddity [3F+VK] podst. mn. -ies
(= strangeness) podivnost; (person)
obtain ["DVG+P] slov. dostat, obdržet,
získat
zvláštní člověk, podivín; (thing)
obtrusive ["DVTWU+X] příd. dotěrný,
kuriozita
vtíravý, vlezlý
oddly [3FNK] přísl. podivně, zvláštně,
kuriózně
obvious [3DX+"U] příd. zřejmý, patrný,
zřetelný
oddments [3FO"PVU] podst. mn. drobnosti
odds [3F\] podst. mn. šance, vyhlídky,
occasion ["MG+<"P] podst.; slov.
 podst. (= opportunity) příležitost;
naděje; (in betting) pravděpodobnost
(= reason, need) důvod, potřeba;
(při sázení)
(= event, celebration etc) událost,
odds and ends podst. mn. maličkosti,
drobnosti
příležitost
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odor ["7F" T ] (amer.) podst. pach,
 předl.
11 (indicating motion, removal) z, ze;
aroma; (= bad smell) zápach, smrad;
to fall off a cliff spadnout z útesu; to
(= fragrance) vůně
take a picture off the wall sundat
odour ["7F" T ] podst. pach, aroma;
(= bad smell) zápach, smrad;
obraz ze stěny;
(= fragrance) vůně
12 (= distant from) nedaleko, stranou
od; an island off the coast ostrov
of [3X"X] předl.
1 (indicating relation to sb/sth); the
u pobřeží, ostrov poblíž pobřeží;
history of France historie Francie; the It’s 5 km off the main road. Je to 5 km
city of New York město New York;
od hlavní silnice.;
south of Glasgow na jih od Glasgowa; 13 (= not enjoying); to be off
a friend of ours náš přítel;
meat/beer nejíst maso/nepít pivo,
2 (expressing quantity, amount, dates
přestat jíst maso/pít pivo
etc) (vyjádření množství, 2. pád); a kilo offal [3HN] podst. (kulin.) vnitřnosti, droby
of flour kilo mouky; a cup of tea šálek offence ["HGPU] podst. (= crime) zločin,
delikt, trestný čin; (= insult) urážka
čaje;
3 (= made of) z, ze (příslušnost k celku); offend ["HGPF] slov. urazit, dotknout se
(koho)
made of wood vyrobeno ze dřeva;
offender ["HGPF" T ] podst. delikvent,
a statue of marble socha z mramoru
provinilec
off [3H] přísl.; příd.; předl.
 přísl.
offense ["HGPU] (amer.) podst. (= crime)
1 (referring to distance, time); It’s
zločin, delikt, trestný čin; (= insult)
a long way off. Je to daleko.; The game urážka
is 3 days off. Hra bude za tři dny.;
offensive ["HGPU+X] podst.; příd.
 podst. ofenziva, útok, úder
2 (referring to departure) pryč; to go
off to Paris/Italy odjet do Paříže/Itálie;  příd. (remark) urážlivý (poznámka);
(behaviour) hrubý, nepřístojný
I must be off. Už musím jít.;
(chování); (smell) odporný (zápach);
3 (referring to removal); to take off
(weapon) útočný (zbraň)
one’s hat/coat/clothes sundat si
offer [3H" T ] podst.; slov.
klobouk/kabát/oblečení, odložit
 podst. nabídka, návrh; on offer
klobouk/kabát/oblečení; The button
k dispozici
came off. Knoflík upadl.; 10% off
 slov. nabídnout; (reward) vypsat
sleva 10%;
(odměnu); (thanks) vzdát (díky);
4 (referring to absence); to be off
(= propose) navrhnout; (= provide)
nebýt v práci, mít volno; to be off sick
poskytnout
být marod, mít pracovní neschopnost
 příd.
off-hand [3HJ]PF] příd.; přísl.
5 (machine, engine) vypnutý, zastavený  příd. (behaviour etc) nenucený,
(motor, stroj);
ležérní (chování apod.); (remark)
6 (light) zhasnutý (světlo);
nepřipravený, improvizovaný,
7 (water, gas, tap) zavřený (voda, plyn, spontánní (poznámka)
 přísl. okamžitě, hned, bez přípravy
kohoutek); to turn the water/gas off
office [3H+U] podst. (= room, workplace)
zavřít vodu/plyn;
8 (meeting, match, agreement) zrušený, kancelář; (= position) úřad, funkce
office hours podst. mn. (obch.) úřední
odvolaný (schůze, zápas, dohoda);
hodiny; (med.) (amer.) ordinační
9 (milk, cheese, meat etc) (brit.)
hodiny
zkažený (mléko, sýr, maso apod.);
officer [3H+U" T ] podst. (voj.) důstojník;
10 (day, year) nešťastný (den, rok); to
(= police officer) policista, strážník; (in
have an off day mít smolný den

