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a place to pause and think  místo, kde se můžete zastavit a zamyslet 
a powerful attraction to sb  silná přitažlivost pro někoho 
abandon  opustit 
amaze tourists   ohromit turisty 
architectural treasures   architektonické poklady 
banishment  vypovězení do vyhnanství 
be drawn by its legendary beauty  být přitahován jeho legendární krásou 
be enhanced by st  být umocněn, zesílen něčím 
be televised   být vysílán v televizi 
bloody clan rivalry  krvavé soupeření mezi klany, kmeny 
come in search of family roots  přijet hledat rodinné kořeny 
Corpus Christi Day  svátek Božího těla 
customs have all but disappeared   zvyky, obyčeje skoro vymizely 
elaborate costumes   bohatě zdobené kroje 
Empire  empír (sloh) 
few areas can match ...   málo míst se vyrovná ... 
funeral procession  pohřební průvod 
gunsmith  puškař, zbrojíř; výrobce zbraní 
incursions of modern patterns of life   pronikání moderních životních stylů 
merely   pouze, jenom 
near-heathen customs   téměř pohanské zvyky 
nurture a sense of independence   pěstovat v sobě vědomí nezávislosti 
one of the foremost holiday destinations   jedno z nejpřednějších míst pro dovolenou 
people in the know  lidé, kteří vědí 
post-1945 planning  poválečný urbanismus 
pre-Lenten celebrations   předpostní slavnosti 
preserve the ancient core of the city   zachovat starobylý střed města 
quality accommodation  prvotřídní ubytování 
range from… through... to st  sahat od... přes... až k...něčemu 
remain unaffected in spite of   zůstat nezměněný i přes 
remarkable   pozoruhodný, nevšední 
ruthless torching of townships  nemilosrdné vypalování farností, selských 

dvorců, osad, vesnic 
scarf, pl  scarves   šátek; šála 
sheer enjoyment  dokonalé, ničím nerušené potěšení 
suffer an invasion  zažít vpád, invazi 
superb cuisine   výborná kuchyně 
system of crofting   vlastnictví záhumenků (propachtované pole)  
texture the landscape  strukturovat krajinu 
top hat   cylindr 
traditions survive   tradice přežívají 
under great economic pressure  pod značným ekonomickým tlakem 
violin maker  výrobce houslí 
visitors from all over the world  návštěvníci z celého světa 
warm hospitality  srdečná pohostinnost 
woodcarver  řezbář 
 


