Resa
Allmänt
Allmänt - Grundläggande
Tjeckiska

Engelska

Můžete mi pomoci, prosím?
Fråga om hjälp

Can you help me, please?

Mluvíte anglicky?
Fråga om en person talar engelska

Do you speak English?

Mluvíte _[language]_?
Fråga om en person talar ett visst språk

Do you speak _[language]_?

Nemluvím_[language]_.
Förtydliga att du inte talar ett visst språk

I don't speak_[language]_.

Nerozumím.
Förklara att du inte förstår

I don't understand.

Allmänt - Konversation
Tjeckiska

Engelska

Dobrý den!
Standardhälsning

Hello!

Ahoj!
Informell hälsning

Hi!

Dobré ráno!
Hälsning som används på morgonen

Good Morning!

Dobrý večer!
Hälsning som används på kvällen

Good Evening!

Dobrou noc!
Good Night!
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
Jak se máš?
Artigt småprat om den andra personens hälsa

How are you?
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Dobře, díky.
Artigt svar på 'Hur mår du?'

Good, thank you.

Jak se jmenuješ?
För att fråga efter den andra personens namn

What’s your name?

Jmenuji se ___.
Berätta ditt namn för någon

My name is ___.

Odkud jsi?
Fråga om någons härkomst

Where are you from?

Jsem z ___.
Svara med din härkomst

I am from___.

Kolik to je let?
Fråga om någons ålder

How old are you?

Je mi __ (let).
Svara med din ålder

I am___years old.

Ano
Jakande svar

Yes

Ne
Nekande svar

No

Prosím
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton

Please

tady prosím!
Används när man ger något till någon

Here you go!

Děkuji.
Tacka någon

Thank you.

Moc děkuji.
Starkare än ett vanligt tack

Thank you very much.
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Není zač.
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'

You're welcome.

Omlouvám se.
Be om förlåtelse för någonting

I am sorry.

Promiňte.
Få någons uppmärksamhet

Excuse me.

To je v pořádku.
Svar på en ursäkt som du godtar

It's OK.

V pořádku.
Svar på en ursäkt som du godtar

No problem.

Pozor!
Varna någon om en fara

Watch out!

Mám hlad.
Används då du är hungrig

I am hungry.

Mám žízeň.
Används då du är törstig

I am thirsty.

Jsem unavený(á).
Används då du känner dig trött

I am tired.

Je mi špatně.
Används då du känner dig spyfärdig

I am sick.

Nevím.
Du vet inte svaret på en fråga

I don't know.

Těšilo mě.
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon

It was nice meeting you.

Na shledanou!
Ta avsked

Goodbye!

Allmänt - Klagomål
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Chtěl bych podat stížnost.
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål

I would like to make a complaint.

Kdo to tu má na starost?
Ta reda på vem som är ansvarig

Who is in charge here?

To je naprosto nepřijatelné!
Starkt uttrycka ditt missnöje

This is totally unacceptable!

Chci zpátky moje peníze!
Begära en återbetalning

I want my money back!

Čekáme tady už hodinu.
Klaga på långa väntetider

We have been waiting for over an hour.

Allmänt - Svordomar
Tjeckiska

Engelska

Toto jídlo chutná jako hovno!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat

This food tastes like crap!

To pití chutná jako chcanky!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink

This drink tastes like piss!

Toto místo je díra!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang

This place is a shithole!

To auto je vrak!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil

This car is a wreck!

Ta služba je na hovno!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen

The service sucks!

To je naprostá zlodějna!
Klaga ohyfsat över ett högt pris

This is a total rip-off!
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To je krávovina!
That is bullshit!
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
Jste pěkný debil!
You are a stupid moron!
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
Ty víš hovno!
You don't know shit!
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
Odprejskni!
Piss off!
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
Pojďme to vyřešit ven!
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang

Let's settle this outside!
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