
SIGNS and NOTICES (photo quiz #9) KEY 

1 a 

Toto je fotka z londýnské tržnice. Ptali jsme se, z čeho se většinou vyrábí CIDER, což je alkoholický nápoj vyráběn 
většinou z jablek. V Británii se běžně čepuje v barech hned vedle piva. Někdy se mu říká ovocné pivo, jindy 
jablečné víno. 

CIDER = ovocné pivo       BEVERAGE = nápoj 
DRAUGHT = čepovaný     SPARKLING = perlivý 
BARREL = sud       PINT = cca 1/2 litru 
MULLED = svařený      CHILLED = chlazené 
BOTTLED = lahvovaný (v lahvi) 

2 b 

Ptali jsme se, vedle kterého místa stojí tato cedule. Stojí vedle kavárny z italské sítě CAFFE NERO /ni:rou/, které 
najdete po celé Británii. Tato cedule nás láká na PASTRIES = sladké pečivo, které jsou FRESHLY BAKED = čerstvě 
upečené. 

PASTRY = sladké pečivo (koláč)   FRESHLY = čerstvě   BAKED = pečený 

3 b 

Toto je cedule z kavárny sítě NERO. Ptali jsme se, kolik bude stát velké cappuccino s ‘extra shotem’, což je extra 
dávka espressa. Velké cappuccino stojí 2,50 a espresso shot stojí 35 pencí.  

V poznámce vlevo dole píšou, že jejich střední a velká káva obsahuje 2 dávky espressa. Pokud dáváte přednost 
jemnější kávě, řekněte si pouze o jednu dávku. (o kávě u nás najdete článek pod názvem CAFE vs COFFEE) 

EXTRA SHOT = extra dávka espressa     DECAFFEINATED = bez kofeinu 
WHIPPED CREAM = šlehačka      MILD = jemný 

4 d 

GOLDEN HIND (nebo HINDE) = Zlatá laň byla vlajková loď Francise Draka, na které obeplul zeměkouli v letech 
1577–1580. Replika této lodě je vystavena v Londýně. Na ceduli se píše, že vstupenky jsou k dispozici v obchodu se 
suvenýry na Pickfords molu (přímo za vámi). Správná odpověď je THE SOUVENIR SHOP, protože jde o konkrétní 
obchod se suvenýry, který patří k této atrakci. 

GALLEON = plachetnice /trojstěžňová)    ADMISSION = vstup, přístup 
ADMISSION TICKET = vstupenka     WHARF = molo 
SELF-GUIDED TOUR = prohlídka bez průvodce   CONCESSION = sleva 
LEAFLET = leták 

5 a 

Toto je bezpečnostní cedule u atrakce, která je populární hlavně u dětí. Jedná se o KOLOTOČ, který se může přeložit 
jako MERRY-GO-ROUND, ale i CAROUSEL, GALLOPER, JUMPER, ROUNDABOUT nebo FLYING HORSES. 
Tento kolotoč najdete na břehu Temže kousek od Londýnského oka. Na ceduli se píše: 

Jízdné 2 libry (jakýkoli věk). Děti v náručí jedou zdarma, pokud je doprovází platící dospělý. 
Bezpečnostní upozornění 
Nesmí se stát, počkejte, až se jízda zastaví 



Všechny malé děti (do 122cm) musí být doprovázeny platícím dospělým. 
Malé děti mohou jet samostatně v kočárech (vozech) 
Děti musí jet na koních ve vnitřní části kolotoče 
Všechny jízdy jsou v pravomoci obsluhy 
Nemůžeme nést zodpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody 
Všichni jedou na své vlastní nebezpečí 
Zajistěte si vaše cennosti 

6 d 

Toto je plakát, který inzeruje vánoční trhy vedle Londýnského oka. Ptali jsme se, kde prodávající nabízí své zboží. 

Na plakátu se píše, že na pěší zóně vedle Londýnského oka bude mnoho chatek (CHALETS), které budou nabízet 
tradiční řemeslnou výrobu (ruční práce), jedinečné dárky a kulinářské speciality. 

CHALET /šalei/ = (horská) chata, bouda   HANDCRAFT= ruční práce, řemeslná výroba 
UNIQUE /ju:'ni:k/ = jedinečný 

7 b 

Toto je proužek papíru, který pověsíte na kliku vašeho hotelového pokoje. Proč? Potřebujete, aby pokojská udělala 
svou práce, tedy aby uklidila. Pozor na rozdíl mezi HOUSEKEEPING (úklid pokoje) a ROOM SERVICE (donáška jídla 
a pití na pokoj). Na ceduli se píše PLEASE CLEAN MY ROOM (prosím ukliďte můj pokoj). Na druhé straně cedulky je 
pak DO NOT DISTURB (nerušte). 

8 a 

Toto je kartička, kterou najdete na stole v kavárně. Říká, že se můžete připojit na World Wide Web (světová síť). 
Z tohoto slovního spojení vznikla zkratka WWW. Na ceduli se píše: 
Nyní si můžete užít wi-fi zdarma s vaší perfektní ručně vyrobenou (řemeslně zpracovanou) kávou. Spolehlivý a 
lehce použitelný na vašem smartphonu, tabletu nebo laptopu. 

9 b 

Tuto ceduli najdete v hotelu. Píše se zde: Voda, voda všude… Opakované používání ručníků, zde nebo doma, šetří 
vodu a znamená, že méně čisticích prostředků znečišťují naše jezera a řeky. – Jste ochotni znovu použít svůj 
ručník? Pověste ho na věšák. – Chcete nový ručník? Zanechte ho na podlaze. 

DETERGENT = čisticí prostředek     HANG = pověsit  REPLACE = vyměnit, nahradit 

Spojení RESPONSIBLE BUSINESS pak znamená, že jde o firmu, která je zodpovědná k životnímu prostředí. 

10 d 

Ptali jsme se, co znamená tento vykřičník. Píše se zde, že může nastat náhlý hlasitý hluk. Omlouváme, se za 
občasné vysoké hladiny hluku během nezbytných stavebních prací. Neměli byste být tedy překvapeni, pokud 
uslyšíte hlasitou ránu. 

THUD = zadunění, rána     EXCLAMATION = zvolání, výkřik 
EXCLAMATION MARK= vykřičník (znak)   SUDDEN = náhlý 
LOUD = hlasitý      NOISE = hluk 
APOLOGIZE (APOLOGISE BrE) = omluvit se   OCCASIONAL = občasný, příležitostní 
ESSENTIAL = nezbytný, nutný 


