
Cestování
Flirtování

Flirtování - Konverzace
česky portugalsky
Můžu se přidat? Posso me juntar a você?

Zeptání se na to, zda můžete sedět u stolu vedle někoho, anebo stát vedle někoho na baru

Můžu ti koupit něco k pití? Posso te pagar uma bebida?
Otázka na to, zda můžeš dané osobě koupit něco k pití

Chodíš sem často? Você vem sempre aqui?
Pokec

Takže, čím se živíš? O que você faz na vida?
Pokec

Chceš tancovat? Você quer dançar?
Otázka na někoho ohledně společného tance

Nechtěl(a) by si na vzduch? Você gostaria de tomar um pouco de ar fresco?
Zeptání se, zda on/ona nechce s tebou ven

Nechceš jít na jinou party? Você quer ir para uma festa diferente?
Otázka na člověka, zda nechce jít s tebou do jiného místa

Pojďme pryč! Vamos para outro lugar!
Žádost na daného člověka, aby s tebou odešel někam jinam

Ke mě nebo k tobě? Na minha casa ou na sua?
Otázka na to, kde spolu strávíte noc

Chtěl(a) by si kouknout u mě na film? Você gostaria de assistir um filme na minha casa?
Pozvání člověka na film k tobě

Máš na dnešek nějaké plány? Você tem planos pra hoje a noite?
Zeptání se nepřímo na rande

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

Você gostaria de sair para almoçar/jantar comigo uma
hora dessas?

Pozvání na rande
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Nechtěl(a) by si jít na kafe? Você gostaria de ir tomar um café?

Zeptání se na strávení nějakého času společně a poznat se navzájem

Můžu tě doprovodit/svést domů? Posso te acompanhar até em casa?
Ukázání zájmu, aby noc ještě neskončila

Nechtěl(a) by ses znovu sejít? O que você acha de nos encontramos novamente?
Otázka ohledně dalšího rande

Díky za hezký večer! Dobrou noc! Obrigado /obrigada pela ótima tarde! Tenha uma boa
noite!

Zdvořilý způsob, jak ukončit večer

Nechtěl(a) by si jít dovnitř na kávu? Você gostaria de entrar para tomar um café?
Pozvání člověka na návštěvu

Flirtování - Komplimenty
česky portugalsky
Jsi nádherná! Você é lindo/linda!

Kompliment ohledně vzhledu (pro ženu)

Jsi vtipný(á)! Você é engraçado/engraçada!
Kompliment ohledně smyslu pro humor

Máš krásné oči! Você tem olhos muito bonitos!
Kompliment ohledně očí

Skvěle tančíš! Você é um ótimo dançarino/uma ótima dançarina!
Kompliment ohledně tanečních schopností

Vypadáš nádherně v těchto šatech/v této sukni! Você está linda neste vestido/blusa!
Kompliment ohledně jejich vkusu/jejich postavy

Myslel(a) jsem na tebe celý den! Passei o dia inteiro pensando em você!
Ukázání, že se vám tato osoba hodně líbí

Díky za skvělý pokec! É muito bom conversar com você!
Kompliment na konci konverzace
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Flirtování - Jak říci ne
česky portugalsky
Nemám zájem. Eu não estou interessado/interessada.

Zdvořilý způsob odmítnutí

Nech mě být. Deixe-me sozinho/sozinha.
Přímý způsob odmítnutí

Ztrať se! / Vypadni! Cai fora!
Hrubý způsob odmítnutí

Nedotýkej se mě! Não me toque!
Jak říci ne, když se daná osoba snaží o fyzický kontakt

Nesahej na mě! Tire suas mãos de mim!
Jak říci ne, když na vás daná osoba sahá
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