
Podróże
Flirtowanie

Flirtowanie - 
esperanto czeski
Ĉu mi povas aliĝi al vi? Můžu se přidat?

Peti, se vi povas sidiĝi ĉe ies tablo aŭ stari apud li/ŝi al la trinkejo

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? Můžu ti koupit něco k pití?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Chodíš sem často?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? Takže, čím se živíš?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? Chceš tancovat?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? Nechtěl(a) by si na vzduch?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? Nechceš jít na jinou party?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! Pojďme pryč!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? Ke mě nebo k tobě?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? Chtěl(a) by si kouknout u mě na film?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? Máš na dnešek nějaké plány?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? Nechtěl(a) by si se mnou někdy na oběd/večeři?
Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? Nechtěl(a) by si jít na kafe?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? Můžu tě doprovodit/svést domů?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? Nechtěl(a) by ses znovu sejít?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

Díky za hezký večer! Dobrou noc!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? Nechtěl(a) by si jít dovnitř na kávu?
Inviti personon en vian hejmon

Flirtowanie - 
esperanto czeski
Vi estas belega! Jsi nádherná!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! Jsi vtipný(á)!
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! Máš krásné oči!
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! Skvěle tančíš!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! Vypadáš nádherně v těchto šatech/v této sukni!
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! Myslel(a) jsem na tebe celý den!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! Díky za skvělý pokec!
Komplimenti fine de konversacio
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Flirtowanie - 
esperanto czeski
Mi ne estas interesita. Nemám zájem.

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Nech mě být.
Direkta maniero de deklini

Foriru! Ztrať se! / Vypadni!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! Nedotýkej se mě!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! Nesahej na mě!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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