SIGNS and NOTICES (photo quiz #2)
11: d
LEFT je příčestí minulé slovesa LEAVE (zanechat). Proto LEFT LUGGAGE znamená 'zanechaná zavazadla'. Můžete však také použít
LUGGAGE STORAGE nebo BAG STORAGE. Na tabuli vidíte také LOST PROPERTY, což jsou naopak 'ztráty a nálezy' v britské
angličtině. V americké se používá LOST AND FOUND.
LEFT LUGGAGE = úschovna zavazadel
LOST PROPERTY (BrE) = ztráty a nálezy
LOST AND FOUND (AmE) = ztráty a nálezy
Na ceduli dále vidíte:
CYCLE PARKING = parkoviště pro kola
CASH MACHINES = bankomaty
STATION RECEPTION = recepci celého nádraží
PLATFORMS = nástupiště
WAY OUT = východ (doslova 'cesta ven')

12: c
Doslova se zde píše:
Žádné peníze? Zaparkujte a zaplaťte telefonem. Použijte kreditní nebo debetní kartu. Není potřeba vystavovat (za předním
sklem) kupon o zaplacení, když používáte RingGo. Pracovník parkoviště si vše ověří podle čísla SPZ.
PARKING ATTENDANT = pracovník na parkovišti
CAR PARK = parkoviště

13: c
Ptali jsme se vás, zda musíte následovat tuto šipku. Ano, toto je totiž směr, který musíte dodržovat, abyste zůstali na své trase.
DIVERT /daIv3:t/ = odklonit
DIVERTED TRAFFIC = objížďka (odkloněná doprava)

14: c
Zde jsme se ptali, kdo asi použije tuto službu. Bude to určitě někdo, kdo cestuje s mnoha kufry, protože toto jsou vozíky na
zavazadla. Také se tam píše STACK THIS SIDE, což znamená 'skládejte / stohujte tímto směrem'.
BAGGAGE = zavazadla (nemá mn.č.)
LUGGAGE = zavazadla (nemá mn.č.)
TROLLEY /troli/ = vozík

15: b
Váš úkol byl tentokrát následující: Pokud si chcete koupit dvě trička z jejich výprodejové řady (kolekce) a každé původně stálo 10
liber, kolik zaplatíte?
Na ceduli se píše: Všechny výprodejové kolekce za poloviční cenu nebo méně
Proto tedy za každé triko zaplatíte maximálně polovinu z deseti, což je pět liber. Celkem tedy 10 liber nebo méně.

16: b
Doslova se na této ceduli píše: Zaplaťte prosím za parkování uvnitř budovy terminálu před tím, než se vrátíte k vašemu vozu.
Proto je správně odpověď "Nemůžete zaplatit nikde jinde, než v budově terminálu". Pozor na výslovnost slova VEHICLE /vi:Ikl/

17: b
U světla je doslova napsáno: Červené světlo označuje, že váš hlas může být slyšen řidičem.
Také se tam píše: Děkujeme, že nekouříte. Dveře jsou zabezpečeny, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud se sešlápne brzda.

18: a
ALES je množné číslo slova ALE /eil/, což je druh piva.
CASK pak znamená sud, takže zde nabízí pivo ze sudu.
Pozn.: Všimněte si také spojení FINE WINES = lahodná vína

19: d
Doslova se na ceduli píše: Pozor! Pokud nosíte body s vysokými podpatky, buďte opatrní při přecházení této platformy.
HEEL = podpatek (ale taky pata)
HIGH HEELED SHOES = boty s vysokými podpatky
Všimněte si také vpravo dole nápisu GREAT CITY ATTRACTIONS. Tato firma provozuje po celé Británii mnoho vyhlídkových kol
(něco jako naše 'ruské kolo'). Toto je cedule z platformy před jedním z nich.

20: c
Otázka zněla:
Mohu používat v parku BBQ? (BBQ = barbecue, je určitý přístroj, na kterém se griluje, také je to však grilování samotné, jenže tady
se píše u POUŽITÍ 'BBQ', proto jde o přístroj nebo pomůcku)
Odpověď je samozřejmě kladná, ale pouze na vyznačených oblastech.
Doslova je na ceduli napsáno:
Používáte přístroj na opékání (BBQ)?
Neumisťujte přístroj na opékání přímo na trávu.
Použijte vydlážděná místa, které vám nabízíme, a jsou označena na mapě.
DESIGNATED /dezigneitid/ = označený, určený (k něčemu)

