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Pozdravy

Dobré ráno. / Dobrý den. (dopoledne)
Dobrý den. (odpoledne)
Dobrý večer.
Ahoj. (při setkání)
Jak se máš? – Dobře. A ty?
Dobře, díky. / Docela dobře. / Výborně.
Jak se má tvůj manžel / tvoje
manželka?
Jak se daří?
Rád tě vidím.
Rozloučení
Na shledanou.
Ahoj. (při loučení)
Uvidíme se. / Ahoj.
Uvidíme se později. / Ahoj.
Nashle zítra. / Ahoj zítra.
Dávej na sebe pozor. Hezký den!
Díky. Tobě taky.
Pozdravuj manžela / manželku.
Budu se těšit, až se ozveš.
Doufám, že tě brzy uvidím.
Šťastnou cestu.
Dobrou noc! – Dobře se vyspi!

Greetings

Good morning. (formálnější)
Good afternoon. (formálnější)
Good evening. (formálnější)
Hello. / Hi. (neformální)
How are you? – Fine, thanks. And you?
I’m OK, thanks. / Not bad. / Very well.
How’s your husband / wife?
How are things with you?
Good to see you.
Saying goodbye / Farewells
Goodbye. (formálnější)
Bye. (neformální)
See you! / Be seeing you. (neformální)
See you later. (neformální)
See you tomorrow!
Take care. Have a nice day!
Thanks! Same to you!
Say hello to your husband / wife.
I shall look forward to hearing from
you.
Hope to see you soon.
Have a safe journey.
Good night! – Sleep well!

Congratulations – Greetings
Blahopřání – pozdravy
Všechno nejlepší k tvým narozeninám. Happy birthday. / Best wishes on your
birthday. / Many happy returns (of
the day).
A Merry Christmas and a Happy New
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Year.
Happy Easter.
Veselé Velikonoce.
Všechno nejlepší k svátku Valentýna. Happy Valentine’s Day.
Condolences
Soustrast
Please accept my condolences.
Upřímnou soustrast.
Přijměte prosím naši nejhlubší soustrast. Please accept the expression of our
heartiest sympathy.
May we offer our deepest sympathies
Přijměte prosím naši nejhlubší souon the death of…
strast se smrtí…
Představování
Seznam se s mou přítelkyní Janou.
Můžu vám představit Johna?
Mary, tohle je Petr.

Introductions
Meet my friend Jane. (neformální)
May I introduce John?
Mary, this is Peter.

