
Resa
Allmänt

Allmänt - 
esperanto tjeckiska
Bonvolu helpi min. Můžete mi pomoci, prosím?

Peti helpon

Ĉu vi parolas la anglan? Mluvíte anglicky?
Peti se persono parolas la anglan

Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an? Mluvíte _[language]_?
Peti se persono parolas specifan lingvon

Mi ne parolas la _[lingvo]_an. Nemluvím_[language]_.
Klarigi, ke vi ne parolas specifan lingvon

Mi ne komprenas. Nerozumím.
Klarigi ke vi ne komprenas

Allmänt - 
esperanto tjeckiska
Saluton! Dobrý den!

Norma saluto

Saluton! Ahoj!
Neformala saluto

Bonan matenon! Dobré ráno!
Saluto uzata matene

Bonan versperon! Dobrý večer!
Saluto uzata vespere

Bonan nokton! Dobrou noc!
Saluto uzata vespere/nokte aŭ antaŭ enlitiĝo

Kiel vi fartas? Jak se máš?
Ĝentila diskuto pri la bonstato de persono
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Bone, dankon. Dobře, díky.

Ĝentila respondo al 'Kiel vi fartas?'

Kiel vi nomiĝas? Jak se jmenuješ?
Peti la nomon de alia persono

Mia nomo estas ___. Jmenuji se ___.
Diri iun vian nomon

De kie vi estas? Odkud jsi?
Peti pri la deveno de persono

Mi estas el___. Jsem z ___.
Respondi pri via deveno

Kiom vi aĝas? Kolik to je let?
Peti pri la aĝo de persono

Mi havas____jarojn. Je mi __ (let).
Respondi pri via aĝo

Jes Ano
Pozitiva respondo

Ne Ne
Negativa respondo

Bonvolu Prosím
Kompletigovorto por aldoni ĝentilan tuŝon

Jen! tady prosím!
Uzata por doni ion al iu

Dankon. Děkuji.
Danki iun

Multan dankon. Moc děkuji.
Danki iun tre varme
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Nedankinde. Není zač.

Ĝentile respondi al 'dankon'

Mi bedaŭras. Omlouvám se.
Pardonpeti por io

Pardonu. Promiňte.
Por ricevi la atenton de iu

Estas bone. To je v pořádku.
Por respondi al pardonpeton, se vi akceptas ĝin

Ne dankinde. V pořádku.
Respondi al pardonpeto, se vi akceptas ĝin

Atentu! Pozor!
Signali danĝeron

Mi malsatas. Mám hlad.
Uzata kiam malsata

Mi soifas. Mám žízeň.
Uzata kiam soifa

Mi lacas. Jsem unavený(á).
Uzata kiam laca

Mi malsanas. Je mi špatně.
Uzata kiam malsana

Mi ne scias. Nevím.
Vi ne scias la respondon al demando

Estis agrable renkonti vin. Těšilo mě.
Ĝentila adiaŭ frazo post unua renkontiĝo

Adiaŭ! Na shledanou!
Diri adiaŭon

Allmänt - 
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Mi ŝatus plendi. Chtěl bych podat stížnost.

Ĝentila maniero de komenci vian reklamacion

Kie estas la respondeculo ĉi tie? Kdo to tu má na starost?
Eltrovi kiu respondecas

Tiu estas plene neakceptebla! To je naprosto nepřijatelné!
Forte esprimi vian malkontentecon

Mi volas rehavi mian monon! Chci zpátky moje peníze!
Peti repagon

Ni atendis dum pli ol horo. Čekáme tady už hodinu.
Plendi pri longaj tempoj de atenda

Allmänt - 
esperanto tjeckiska
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko! Toto jídlo chutná jako hovno!

Malĝentila maniero montri malkontenton kun via manĝaĵo

Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso! To pití chutná jako chcanky!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun via trinkaĵo

Tiu estas fekloko! Toto místo je díra!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun establaĵo

Tiu aŭto estas vrako! To auto je vrak!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun aŭto

La servo estas aĉa! Ta služba je na hovno!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun la servo

Tiu estas ĉarlatanaĵo! To je naprostá zlodějna!
Krude plendi pri alta prezo
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Tiu estas feka! To je krávovina!

Malĝentila maniero montri nekredo pri io iu diris

Vi estas stulta idioto! Jste pěkný debil!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian inteligenton

Vi komprenaĉas nenion ajn! Ty víš hovno!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian konon

Diablo manĝu vin! Odprejskni!
Krude diri personon eliri tuj

Ni aranĝu tion ekstere! Pojďme to vyřešit ven!
Peti personon batali eksteren de establaĵo
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