
Rejse
Flirte

Flirte - Samtale
dansk tjekkisk
Må jeg være med? Můžu se přidat?

At spørge efter om du må sætte dig ved nogens bord eller stå ved siden af ham/hende i baren

Kan jeg købe noget at drikke til dig? Můžu ti koupit něco k pití?
At spørge efter om du må give personen en drink

Kommer du her ofte? Chodíš sem často?
Småsnak

Hvad arbejder du så med? Takže, čím se živíš?
Småsnak

Vil du danse? Chceš tancovat?
At spørge en efter om han/hun vil danse

Vil du med ud og have noget frisk luft? Nechtěl(a) by si na vzduch?
At spørge en person efter om hun vil med dig udenfor

Vil du med til en anden fest? Nechceš jít na jinou party?
At spørge en person efter om han/hun vil med dig et andet sted hen

Kom, lad os gå! Pojďme pryč!
At spørge en person om at forlade stedet sammen med dig og gå et andet sted hen

Mit eller dit sted? Ke mě nebo k tobě?
At spørge en person efter hvor I vil sove sammen henne

Kunne du tænke dig at se en film hjemme ved
mig?

Chtěl(a) by si kouknout u mě na film?

At invitere en person med hjem og se en film hos dig

Har du planer i aften? Máš na dnešek nějaké plány?
Indirekte måde at spørge efter en date på

Kunne du tænke dig at have frokost/middag
sammen med mig på et tidspunkt?

Nechtěl(a) by si se mnou někdy na oběd/večeři?

At spørge efter en date
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Kunne du tænke dig at få noget kaffe? Nechtěl(a) by si jít na kafe?

At spørge efter at bruge noget tid sammen og lære hinanden bedre at kende

Kan jeg følge/køre dig hjem? Můžu tě doprovodit/svést domů?
At vise interesse i at fortsætte aftenen

Kunne du tænke dig at mødes igen? Nechtěl(a) by ses znovu sejít?
At spørge efter en mere date

Tak for en dejlig aften! Have en god aften! Díky za hezký večer! Dobrou noc!
Høflig måde at slutte aftenen af på

Kunne du tænke dig at komme med ind og få en
kop kaffe?

Nechtěl(a) by si jít dovnitř na kávu?

At invitere en person med ind

Flirte - Komplimentere
dansk tjekkisk
Du er dejlig! Jsi nádherná!

At komplimentere en persons udseende

Du er sjov! Jsi vtipný(á)!
At komplimentere en persons humor

Du har smukke øjne! Máš krásné oči!
At komplimentere en persons øjne

Du er en god danser! Skvěle tančíš!
At komplimentere en persons danseevner

Du ser smuk ud i den kjole/trøje! Vypadáš nádherně v těchto šatech/v této sukni!
At komplimentere en persons tøjstil

Jeg har tænkt på dig hele dagen! Myslel(a) jsem na tebe celý den!
At vise at du rigtig godt kan lide personen

Det har været rigtig hyggeligt at snakke med
dig!

Díky za skvělý pokec!

At komplimentere en efter endt samtale
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Flirte - At Sige Nej
dansk tjekkisk
Jeg er ikke interesseret Nemám zájem.

Høflig måde at afslå en på

Lad mig være. Nech mě být.
Ligefrem måde at afslå en på

Forsvind! Ztrať se! / Vypadni!
Uhøflig måde at afslå en på

Lad være med at røre mig! Nedotýkej se mě!
At sige nej når en anden person rører ved dig

Fjern dine hænder fra mig! Nesahej na mě!
At sige nej når den anden person rører ved dig med sine hænder
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