SIGNS and NOTICES (photo quiz #7) KEY

1c
Pokud si koupíte dva kusy, jsou tyto “výhodné nabídky” vlastně stejné:
HALF PRICE = poloviční cena
BUY ONE GET ONE FREE (BOGOF) = kupte jeden a dostanete druhý zdarma
RRP = recommended retail price = doporučená maloobchodní cena

2d
Toto je cedule u recyklačního centra, kde vám děkují za to, že recyklujete.

3a
Toto je čistírna (DRY CLEANER'S), proto sem půjdete, pokud máte skvrny (STAINS) na kalhotách.
Dále se na ceduli píše: opravy a úpravy (REPAIR and ALTERATIONS), express čištění (SAME DAY SERVICE), čištění
prádla (LAUNDRY SERVICE)
DRY CLEAN = čistit chemicky (doslova čistit suchou metodou)
DRY CLEANER'S = čistírna
STAIN = skvrna
LAUNDRY = prádlo
PARTICULAR = konkrétní

4c
Toto je cedule jednoho z nejznámějších farmářských trhů v Londýne.
Ptáme se zde, jaká je otevírací doba na trhu během celého roku.
Odpověď je ČTVRTEK – SOBOTA.
Tato cedule obsahuje vánoční otevírací dobu, ale píše se zde, že budou mít otevřeno jako obvykle každý čtvrtek,
pátek a sobotu, a také v termínech uvedených na ceduli.

5d
Na ceduli z parku se píše:
Prosíme, mějte svého psa na vodítku na chodníku u jezera, abyste zabránili rušení divokého ptactva.
Proto je správná odpověď: Váš pes by měl mít obojek přichycený k něčemu, co držíte.
LEASH = vodítko
COLLAR = obojek (límec)
PATH = chodníček, cestička
AVOID = vyhnout se
DISTURB = vyrušovat
WILD = divoký
FOWL = ptactvo

6b
Na ceduli se píše: Ježdění na kole skrz toto podloubí je zakázáno.
CYCLE = BICYCLE = kolo
THROUGH = skrz
ARCHWAY = podloubí
FORBIDDEN = zakázáno

7d
Na ceduli se píše:
Vánoční den (25/12). Hřiště bude otevřeno 25/12. Nicméně, hřiště bude bez dozoru (bez obsluhy) a toalety
budou zavřené. Toalety můžete najít na Marlborough Gates, na půl cesty podél areálu. Omlouváme se na
způsobené nepříjemnosti.
PLAYGROUND = hřiště
HOWEVER = nicméně
ATTEND = starat se, účastnit se
FACILITY = zařízení, vybavení, příslušenství
ALONG = podél
MALL = nákupní středisko, areál

8d
POTTED GAME = zvěřina v plechovce.
Na ceduli se píše: Firma zvěřinových plechovek. Uchováváme to dobré z života. Proč Zvěřina v plechovce?
Zvěřina je značně podceňována a pro nezasvěcené může být až trochu nevábná…
GAME = lovná zvěř, hra, zápas
POT = hrnec, plechovka, kastrol, konvice
PRESERVE = uchovat, zachovat, chránit, konzervovat

9c
Otázka zní: Co mám udělat s ručníky. Na cedulce se píše: Věříme, že úspěšné podnikání jde ruku v ruce
s individuální odpovědností za trvale udržitelný rozvoj. Společně můžeme pomoci planetě. Prosíme, abyste
umístili ručníky do vany, pokud si přejete, aby byly dnes vyměněny.
BELIEVE = věřit
RESPONSIBILITY = zodpovědnost
DEVELOPMENT = rozvoj, vývoj
BATH = koupel, vana
BATHTUB = vana

10 d
Slovíčko TRACK může označovat trať, dráhu, stezku, nahrávku. FAST TRACK pak označuje nejrychlejší cestu, jak se
k něčemu dostat. Tady pak konkrétně, jak se nejrychleji dostat k lístkům na různé atrakce. Tyto lístky máte téměř
bez čekání, ale jsou dražší. Stejně tak by pak byl označen vchod na danou atrakci.
TRACK = cesta, stezka, dráha, trať
VARIOUS = různý, rozličný

