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alarm system  bezpečnostní systém 
ambulance  sanitní vůz, sanitka 
ambulance services  sanitní služby; služby první pomoci 
anti-social  asociální, nespolečenský; antisociální, 

protispolečenský 
back road  polní cesta 
back street  boční, vedlejší ulice 
black market  černý trh 
bribery  úplatkářství, korupce 
carry the can for sb  vypít si to za 
cheat  podvádět, ošidit 
closed-circuit television  uzavřený televizní okruh 
combat crime  bojovat proti zločinu 
commit crime  spáchat zločin 
country road  venkovská silnice 
crime laboratories  kriminalistické laboratoře 
crime-information systems  kriminalistické informační systémy 
culprit   pachatel, viník 
dead-end street  slepá ulice 
emergency utility services  veřejné pohotovostní služby 
encompass links to fire stations  zahrnovat spojení na hasičské stanice 
fight crime  bojovat se zločinem 
funds improperly acquired   finanční prostředky získané podvodně 
funny money  falešné peníze, peníze z pochybných zdrojů 
get undeserved punishment while the 
culprit goes free 

 dostat nezasloužený trest, zatímco pachatel 
zůstane nepotrestán 

go free  uniknout trestu, zůstat na svobodě 
illegal dealing in restricted goods  nezákonné obchodování s vyhrazeným zbožím 
illegal trading   nezákonné obchodování 
involving bribery  zahrnující podplácení 
known to the police  osoba známá policii, známá firma 
laundered  money (GB)   vyprané peníze 
major road  hlavní silnice, hlavní tah 
on foot   pěšky 
patrol boat  hlídkový člun 
perpetrate crime  spáchat zločin 
prevent crime  zabránit, zamezit, předejít zločinu 
private road  soukromá silnice, cesta 
quiet road, street  klidná cesta, ulice 
reduce crime  snížit zločinnost 
remarkably varied  nesmírně různorodé 
rescue team  záchranný tým 
ring road  okružní komunikace; vnější okruh 
rip sb off (coll)  vzít na hůl, natáhnout, oškubat, okrást někoho 
suspected of crime  být podezřelý ze zločinu 
take to crime  propadnout zločinu 
traffic-control system  systémy řízení dopravního provozu 
under the table  tajně, pod rukou, načerno 
undeserved   nezasloužený 
white money (US)  vyprané peníze 
 


