
Reizen
Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden
Nederlands Tsjechisch
Kunt u me alstublieft helpen? Můžete mi pomoci, prosím?

Om hulp vragen

Spreekt u Engels? Mluvíte anglicky?
Vragen of iemand Engels spreekt

Spreekt u _[taal]_? Mluvíte _[language]_?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt

Ik spreek geen _[taal]_. Nemluvím_[language]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt

Dat begrijp ik niet. Nerozumím.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie
Nederlands Tsjechisch
Hallo! Dobrý den!

Standaardbegroeting

Hoi! Ahoj!
Informele begroeting

Goeiemorgen! Dobré ráno!
Begroeting 's ochtends

Goeienavond! Dobrý večer!
Begroeting 's avonds

Goedenacht! Dobrou noc!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt

Hoe gaat het? Jak se máš?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
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Reizen
Algemeen
Goed, bedankt. Dobře, díky.

Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'

Hoe heet je? Jak se jmenuješ?
Iemands naam vragen

Mijn naam is___. Jmenuji se ___.
Iemand je eigen naam vertellen

Waar kom je vandaan? Odkud jsi?
Vragen waar iemand vandaan komt

Ik kom uit___. Jsem z ___.
Antwoorden waar je vandaan komt

Hoe oud ben je? Kolik to je let?
Vragen hoe oud iemand is

Ik ben___. Je mi __ (let).
Antwoorden hoe oud je bent

Ja Ano
Positief antwoord

Nee Ne
Negatief antwoord

Alstublieft Prosím
Uitdrukking om beleefd te klinken

Alsjeblieft! tady prosím!
Gebruik je als je iemand iets geeft

Dankjewel. Děkuji.
Iemand bedanken

Heel erg bedankt. Moc děkuji.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
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Reizen
Algemeen
Graag gedaan. Není zač.

Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'

Het spijt me. Omlouvám se.
Zich ergens voor verontschuldigen

Pardon. Promiňte.
Iemands aandacht vragen

Het is al goed. To je v pořádku.
Als je een verontschuldiging accepteert

Geen probleem. V pořádku.
Als je een verontschuldiging accepteert

Kijk uit! Pozor!
Iemand op een gevaar attenderen

Ik heb honger. Mám hlad.
Gebruik je als je hongerig bent

Ik heb dorst. Mám žízeň.
Gebruik je als je dorstig bent

Ik ben moe. Jsem unavený(á).
Gebruik je als je moe bent

Ik ben ziek. Je mi špatně.
Gebruik je als je ziek bent

Ik weet het niet. Nevím.
Je weet het antwoord op de vraag niet

Leuk om je te ontmoeten. Těšilo mě.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting

Tot ziens! Na shledanou!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten
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Reizen
Algemeen

Nederlands
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Reizen
Algemeen

Tsjechisch
Ik wil graag een klacht indienen. Chtěl bych podat stížnost.

Beleefde manier van beklag doen

Wie is er hier verantwoordelijk? Kdo to tu má na starost?
Erachter komen wie verantwoordelijk is

Dit is echt onacceptabel. To je naprosto nepřijatelné!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.

Ik wil mijn geld terug! Chci zpátky moje peníze!
Om restitutie vragen

We wachten al meer dan een uur. Čekáme tady už hodinu.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken
Nederlands Tsjechisch
Dit eten smaakt goor! Toto jídlo chutná jako hovno!

Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen

Dit drinken smaakt als pis! To pití chutná jako chcanky!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen

Dit is een schijtplek! Toto místo je díra!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen

Deze auto is een berg schroot! To auto je vrak!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is

De bediening is verschrikkelijk! Ta služba je na hovno!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen

Dit is echt afzetterij! To je naprostá zlodějna!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
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Reizen
Algemeen
Dat is gelul! To je krávovina!

Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei

Je bent een stomme idioot! Jste pěkný debil!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren

Je begrijpt er geen drol van! Ty víš hovno!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren

Lazer op! Odprejskni!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan

Laten we dit buiten regelen! Pojďme to vyřešit ven!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten
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