SIGNS and NOTICES (photo quiz #4)
31: c
Zásahová vozidla musí mít možnost dostat se sem.
Doslova se zde píše:
Toto místo musí být ponecháno volné pro zásahová vozidla.
Je to místo u nějakého domu, kde se nesmí parkovat, protože případní hasiči nebo záchranka potřebují mít k domu přístup.
EMERGENCY = mimořádná událost, výjimečný stav, naléhavý případ, pohotovost
EMERGENCY VEHICLE = zásahové vozidlo
Pozor na výslovnost VEHICLE: /vi:Ikl/
Pozn.: O rozdílech mezi slovesy CLEAN a CLEAR se dočtete v článku HOUSEWORK.

32: d
Na této ceduli se píše:
Nepovolený vstup na tuto plochu je považován za trestný čin.
Toto je chráněná plocha (místo, pozemek) podle sekce 128 policejní vyhlášky o potírání organizovaného zločinu z roku 2005.
TRESPASS = neoprávněné vniknutí
SITE = místo, plocha
CRIMINAL OFFENCE = trestný čin

33: c
VAT = value added tax = DPH (daň z přidané hodnoty)
Píše se zde:
END OF SEASON SALE = výprodej konce sezóny
HURRY...NO VAT INCREASE (held until 12th January) = Pospěšte si... žádné zvýšení DPH do 12/1
Od 4. ledna 2011 totiž došlo v Británii ke zvýšení DPH (ze 17,5% na 20%) a proto mnoho obchodů na konci roku tento fakt
připomínalo a nabádalo zákazníky, aby si pospíšili, že ceny zatím neodrážejí zvýšenou daň (tento obchod konkrétně zboží se starou
daní bude prodávat do 12/1/2011, jiné obchody takto 'zmrazí' daň třeba na celý leden, většinou však obchody prodávají od ledna
dráž).

34: d
Váš pes by opravdu neměl znečišťovat tuto oblast. (fotografie z parku v Edinburghu)
Doslova se zde píše: Dovolení vašemu psu znečistit tento park je postihnutelné pokutou.
FOUL = znečistit, kálet
PUNISH = potrestat
FINE = pokuta

35: d
Správná odpověď je 'speciální kluzká barva'.
ANTI CLIMB PAINT = speciální druh barvy, který nezasychá. Povrch je pak kluzký a mazlavý, navíc zanechává stopy (tmavé mastné
fleky) na rukou či oblečení.
CLIMB = šplhat POZOR! /klaim/
CLIMBER = (horo)lezec POZOR! /klaimr/
SLIPPERY = kluzký
SLIP = uklouznout

36: a
Tento sloupek vypadá z dálky jako autobusová zastávka, ale je zde napsáno BUS STAND (autobusové stanoviště), co je místo pro
autobusy, které zrovna nepřevážejí cestující a depo je pro ně daleko. Je to jakési 'odpočívadlo' pro autobusy, které zrovna
nejezdí.

37: c
Správná odpověď je, že musíte ve frontě stát ještě dalších 30 minut. Doslova se na ceduli píše:
Přibližná doba čekání od tohoto bodu je 30 minut.
Prosíme o pomoc při snížení doby vašeho čekání tím, že:
- budeme mít připravenou vaši vstupenku
- zajistíte, aby na jednu vstupenku šel jen jeden člověk
- složíte kočárky při vstupu na platformu
Děkujeme za spolupráci.
Tato fotka je vyfocena u slavného London Eye a 'boarding platform' je místo, odkud se nastupuje do jednotlivých kabin oka
QUEUE /kju:/ = fronta, řada
PUSHCHAIR = sportovní kočárek (skládací)

38: a
V prostřední části se doslova píše:
V této stanici je zakázáno držení otevřené nádoby s alkoholem. Držení nádoby s alkoholem ve vlaku metra je navíc porušení
pravidel Londýnské železniční přepravy.
POSSESSION = držení, vlastnictví
CONTAINER = nádoba
Pozor na spojení "NEITHER...NOR..." (více v samostatném článku. Nemůžete pít alkohol ANI ve stanici, ANI ve vlaku metra.

39: d
CCTV = closed circuit television (uzavřený televizní okruh)
Velmi časté varování o tom, že na tomto místě fungují bezpečnostní kamery (ostatně o CCTV je i informace na ceduli v otázce č.8
výše).
STAND FOR = znamenat, značit, označovat

40: d
Na ceduli se píše:
UP TO 30% OFF DESIGNER EYEWEAR = Až 30% sleva na značkové brýle
UP TO = až (do nějaké výše)
DESIGNER = návrhář (velmi často se používá jako přídavné jméno 'značkový')
EYEWEAR = brýle i čočky (to, co nosíte na očích) - Používají to ale spíše firmy, které tyto produkty vyrábí nebo prodávají. Vy se
spíše držte známého GLASSES nebo CONTACT LENSES.

