
publicité, f. reklama

publicitaire reklamní

marché, m. trh

produit, m. výrobek

service, m. služba

affiche, f. plakát

affichage, m. vylepení plakátů

spot, m. reklamní spot

dépliant, m. letáček

spectateur, m. divák

consommateur, m. spotřebitel

auditeur, m. posluchač

audience, f. publikum

grand public, m. široká veřejnost

cible, f. terč, cílová skupina

réclame, f. reklama

propagande, f. propagace

annonce, f. reklamní inzerát

illustrer dokreslovat

influencer ovlivňovat

lancer vrhnout na trh

diffuser šířit

promouvoir propagovat

promettre slibovat

réclamer vyžadovat

tenter svádët

dire la vérité říkat pravdu

dire le mensonge říkat lež

mentir lhát

commercial, -e komerční

superficiel, -e povrchní

original, -e originální

compréhensible srozumitelný

incompréhensible nesrozumitelný

attrayant, -e přitažlivý

séduisant, -e vábivý

sensuel, le smyslový

efficace účinný

concurrence, f. konkurence

inciter podnítit, nabádat

grandir vyrůst, zvëtšit

inventer vynalézt

pousser strčit, zatlačit

mode, f. móda

défilé, m. přehlídka

mannequin, m. modelka

collection, f. módní kolekce

haute couture, f. luxusní móda

prêt-à-porter, m. bëžná móda

garde-robe, f. šatník



style, m. styl

couturier, m. návrhář

vestimentaire odëvní

être à la mode být in

défiler předvádët

convenir hodit se, vyhovovat

argumentation, f. argumentace

argument, m. argument

thème, m. téma

discussion, f. diskuze

fait, m. skutečnost, skutek

attitude, f. postoj

idée, f. myšlenka

point de vue, m. hledisko

persuasif, ve přesvëdčivý

thèse, f. teze

exemple, m. příklad

concession, f. přípustka

opposition, f. protiklad

persuader přesvëdčit

convaincre qqn přesvëdčit

justifier qqch potvrdit, dokázat

dénoncer qqch odhalit

insister sur qqch trvat na nëčem

faire appel à qqn apelovat na nëkoho

faire part à qqch účastnit se nëčeho

réfuter qqch vyvrátit

s'opposer à qqn, qqch být, postavit se proti

légaliser qqch uzákonit

avoir le droit de mít právo

terminer qqch ukončit

tuer qqn zabít

adopter qqn adoptovat

vacciner qqn očkovat

décider de rozhodnout

soigner qqn starat se o

sauver qqn zachránit

exploiter qqn využívat

incurable nevyléčitelný

douloureux, se bolestivý/á

inacceptable nepřijatelný

important, e důležitý

utile užitečný

inutile neužitečný

nécessaire potřebný

souffrance, f. utrpení

agonie, f. dlouhé umírání

miséricorde, f. milosrdenství

meurtre, m. vražda

suicide, m. sebevražda



crime, m. zločin

dignité, f. důstojnost

avortement, m. potrat

être vivant živoucí tvor

avoir mauvais gout mít špatný vkus

avoir bon goût mít dobrý vkus

indécent,-e nevkusný, nevhodný

osé, -e smëlý, odvážný, opovážlivý

vulgaire vulgární

ringard,-e trapný, nemoderní

démodé,-e vyšlý z módy

ridicule smëšný

une tenue non adaptée nevhodné oblečení

une tenue correcte vhodné oblečení

une tenue indécente nevkusné oblečení

des couleurs mal accordées nesladëné barvy

des couleurs criardes řvavé barvy

tappe à l'oeil bije do očí

ça jure to se nehodí k

maquillé(e) comme une voiture volée zmalovaný

trop maquillé(e) zmalovaný

habillé(e) comme l'as de pique nahastrošený

mal habillé špatnë oblečený


