SIGNS and NOTICES (photo quiz #6) KEY

1b
Na zeleném pásku na automatu vidíte nápis SINGLE JOURNEY BUS TICKET (lístek na jednu cestu).
Toto je automat na lístky, který najdete v Londýně. Jak vidíte, nevrací drobné, protože je zde napsáno INSERT
EXACT MONEY HERE (sem dejte přesný obnos).
EXACT = přesný
CHANGE = drobné
JOURNEY = cesta
CANCEL = zrušit

2a
Na ceduli se píše:
CHODCI zmáčkněte tlačítko a počkejte na signál na protější straně
WAIT = počkejte (červený panáček)
CROSS WITH CARE = opatrně přejděte (zelený panáček)
DO NOT START TO CROSS = nezačínejte přecházet (zelený panáček BLIKÁ = FLASHING)
PEDESTRIAN = chodec
PUSH = zmáčknout, tlačit
BUTTON = tlačítko, knoflík
CROSS = přejít na druhou stranu
FLASH = blikat

3d
Kilo cibule a půl kila česneku bude stát 8 liber 50 pencí.
ONION = cibule
GARLIC = česnek
SHALLOT = šalotka (druh cibule)

4c
Neměli byste připevnit kolo k plotu.
CHAIN = řetěz, připevnit řetězem
RAILING(S) = plot, ohrada, zábradlí

5d
Na ceduli se píše: Nejlepší fish and chips. Obalované v těstíčku z našeho piva.
BATTER = těstíčko, obalovat v těstíčku
ALE /eil/= druh piva
FISH AND CHIPS = ryby a hranolky (Tradiční britský pokrm. Ryba je smažená, ale není obalena v našem známém
trojobalu, ale je obalena v těstíčku.)

6a
Ano, asi budete mít hodně špinavé boty. Na ceduli se píše:
PROSÍM NEVSTUPOVAT
Tato oblast je určena divoké zvěři (zvěři ve volné přírodě).
Tato oblast není udržovaná pro vstup veřejnosti. (Myslí se tím, že není jakkoli čištěna)
ENTER = vstupovat
SET ASIDE = dát stranou
WILDLIFE = divoká příroda, zvěř
MAINTAIN = udržovat
PUBLIC = veřejnost
ACCESS = přístup

7a
Ano, pokud si dáte košíčky uvnitř, zaplatíte 1.55. Pokud si je vezmete s sebou, zaplatíte 1.45.
Na ceduli se píše: CUPCAKES (jakési košíčky) malinový čokoládový citronový Mohou obsahovat stopy ořechů.

8d
Toto je cedule na pouliční lampě. Otázka zní, co se stane, pokud budete v této oblasti pít.
Správná odpověď pak je, že možná budeme muset zaplatit až 500 liber (cca 15000 Kč). Na ceduli se píše:
Oblast s kontrolou alkoholu Policista nebo oprávněná osoba vás mohou požádat o to, abyste v této oblasti
přestal pít. Pokud tak neučiníte, může vám zabavit alkohol, zatknout vás, a/nebo vám dát pokutu až 500 liber.
POLICE OFFICER = policista
FAILURE = nezdar, selhání
RESULT = vyústit
ARREST = zatknout
FINE = pokuta

9b
Otázka zní, proč je na okno přilepen tento papír. Odpověď je pak jednoduchá – majitel nechce, aby hosté na jeho
zahrádce konzumovali jídlo či pití odjinud. Na ceduli se píše:
Pouze jídlo a pití zakoupeno v The Duke of York (Yorský vévoda = název hospody) zde může být konzumováno.
PURCHASE = koupit
CONSUME = konzumovat

10 b
Ptali jsme se, zda si mohu objednat něco k jídlu v úterý v 15.30.
Odpověď je záporná, protože na ceduli stojí, že: Od pondělí do čtvrtka mají otevřeno od 11.30 do 22.00 (ale
kuchyně je zavřená od 15.00 do 17.00). V pátek a sobotu mají otevřeno od 11.30 do 23.00 (zavřeno od 15.00 do
17.00). V neděli mají otevřeno od 12.00 do 21.00.
Pokud vás zajímá, co je CASH BACK, přečtěte si diskuzi pod testem.

