
SIGNS and NOTICES (photo quiz #5) 

41: a 

Zadání je následující: 

Toto je britská dopisní schránka. Je 7 hodin jednoho středečního večera a já chci poslat dopis a potřebuji, aby byl vyzvednut  

ještě dnes. Můžu ho hodit do této schránky? 

Na schránce se píše: 

Čas posledního vyzvednutí 

pondělí - pátek  

6.30 

Pozdější vyzvednutí je v 7.30 z poštovní schránky v Brunswick ulici 

Jelikož je sedm hodin, tato schránka již nebude vybírána, proto musíte jít s dopisem do jiné, např. do Brunswick ulice.  

 

42: b 

Tento kelímek s námi v podstatě hovoří a říká, že není plastový kelímek. Píše se na něm 100% compostable (význam je všem určitě 

jasný). Dále se tam píše: Tato 'sklenka' je vyrobena z rostlinného škrobu a může být přeměněna v kompost. 

Takové a jiné recyklovatelné nádobí vyrábí firma BioPac. 

 

PLANT = rostlina 

TUMBLER = sklenka (válcová bez stopky, nejčastěji na whisky) - jak vidíte, nemusí být ze skla 

 

Pozor na výslovnost přípony -ABLE /ebl/ nikoli /eibl/ (přečtěte si samostatný článek "záludná přípona -able") 

 

43: b 

Otázka zněla: Co se stane s mým kočárkem, pokud ho zde zanechám. 

Na ceduli se píše: Worls Tourist Attractions Limited není zodpovědná za ztrátu nebo poškození kočárků atd., které jsou zde 

zanechány majitelem. Proto je správně odpověď "kočárek se může poškodit". Důležitá je znalost slovíčka MIGHT. 

 

PRAM = kočárek (hluboký, dítě v něm leží) 

PUSHCHAIR = kočárek (sportovní, dítě v něm sedí), můžete psát zvlášť nebo dohromady  

(stejný význam má slovo BUGGY) 

 

Pozn.: WORLD TOURIST ATTRACTIONS LIMITED (WTA) je firma, která vlastní po celé Británii mnoho vyhlídkových kol (toto je fotka 

u vstupu do jednoho z nich v Manchesteru) 

 

44: a 

Toto je stánek z jednoho londýnského trhu. Vlevo dole je napsáno: OPEN: THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY 

Proto je správná odpověď "od čtvrtka do soboty". ORGANIC = bio 

 

45: c 

CHOCOLATE TOM and GINGER TOM jsou britská piva. Jedno je s příměsí čokolády a druhé s příměsí zázvoru (nebo spíše 

zázvorového piva). Na cedulích se dále píše: 

OUR AWARD WINNING OLD TOM STRONG ALE = naše oceněné silné pivo starého Toma 

 

Vpravo dole je pak připevněn papír s označením: 

ALL CASK ALE 2.50 A PINT = všechna naše sudová piva 'ale' stojí 2.50 liber za pintu. 

 

CASK = sud 

ALE /eil/ = druh piva 

PINT /paint/ = pinta (přibližně 0,5 litru) 

 



46: d 

Zadání znělo: Toto je jedna z mnoha modrých plaket (pamětních desek), které můžete najít po celé Velké Británii. Kde přesně je 

můžete vidět a co znamenají? 

 

Správná odpověď je:  Obvykle tyto plakety můžete vidět na domech a ukazují spojení mezi touto lokalitou a slavnou osobností 

nebo událostí. Zde konkrétně pamětní deska na adrese 221b Baker Street, kde bydlel slavný Sherlock Holmes. 

 

Podobných desek najdete v Británii opravdu mnoho. Mají v průměru asi 30cm a jsou vždy modré barvy. Najdete tam většinou 

jméno slavné osobnosti a jak je s místem spojena (nejčastěji na té či oné adrese osobnost bydlela, nebo nějakou dobu působila). 

 

47: b 

Toto je fotografie stánku s vínem na jednom londýnském vánočním trhu. Zadání znělo: 

Chci si koupit dvě lahve perlivého vína, kolik zde zaplatím? 

V nabídce vlevo a vpravo je MULLED WINE (svařené víno). Uprostřed pak PROSECCO, což je italské perlivé víno. Lahev je za 13.99, 

když si koupíte dvě lahve, zaplatíte 25. 

 

48: a 

Na ceduli se píše:  
Pokud uvidíte 
nebo uslyšíte něco podezřelého 
řekněte to našemu personálu nebo policii okamžitě. 
 
Pak následuje: TRUST YOUR SENSES = důvěřujte svým smyslům 

 

49: a 

Na této ceduli se toho píše opravdu hodně. Toto však byla jediná správná odpověď. Ostatní částečně nebo zcela neodpovídaly 

zadání. Zvolili jste "obeznamte se s rozvržením vozu a jeho bezpečnostním vybavením", což je vlastně pravá část cedule, kde se 

píše LAYOUT OF CARRIAGE (rozvržení vozu), PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH THE EMERGENCY EQUIPMENT AND EXITS 

(obeznamte se s nouzovým vybavením a východy). 

 

V levé části se pak píše: 

V případě nebezpečí zůstaňte ve vlaku naslouchejte instrukcím. 

Pokud není k dispozici personál, zatáhněte za páku poplachu v případě nebezpečí (emergency alarm lever). Toto vlak zastaví, 

pokud se stále pohybuje. Naslouchejte instrukcím. 

Pokud potřebujete vlak opustit v případě nouze, jděte k nouzovým dveřím a řiďte se poskytnutými pokyny. 

OKNO - rozbijte roh kladivem, které je zde k dispozici 

 

50: a 

Ano, zde prodávají chleba, což jste asi poznali i bez nápisu. Na ceduli však slovíčko BREAD nezmiňují. Zde se prodává: 

 

ORGANIC HOXTON RYE LEVAIN = bio žitný hoxtonský (chleba) z 'levain' kvasnic 

ORGANIC = bio 

HOXTON = oblast v Anglii 

RYE /rai/ = žito 

LEVAIN = druh kvasnic pocházejících z Francie 

 

Dále se zde píše: 

Jméno je převzato z původního pekařství, kde to vše začalo. 

Bezkvasnicový (bez běžných kvasnic) vláčný bochník s tlustou křupavou kůrkou, s jasně výraznou chutí.  

 

celý - 8 liber, půlka - 4 libry, čtvrtka - 2 libry 


