
Cestování
Flirtování

Flirtování - Konverzace
česky turecky
Můžu se přidat? Size eşlik edebilir miyim?

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

Můžu ti koupit něco k pití? Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim?
Otázka na to, zda můžeš dané osobě koupit něco k pití

Chodíš sem často? Buraya sık gelir misiniz?
Pokec

Takže, čím se živíš? Peki, ne iş yapıyorsunuz?
Pokec

Chceš tancovat? Dans etmek ister misiniz?
Otázka na někoho ohledně společného tance

Nechtěl(a) by si na vzduch? Biraz temiz hava almak istermisiniz?
Zeptání se, zda on/ona nechce s tebou ven

Nechceš jít na jinou party? Başka bir partiye gitmek ister misin?
Otázka na člověka, zda nechce jít s tebou do jiného místa

Pojďme pryč! Hadi buradan dışarı çıkalım!
Žádost na daného člověka, aby s tebou odešel někam jinam

Ke mě nebo k tobě? Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim?
Otázka na to, kde spolu strávíte noc

Chtěl(a) by si kouknout u mě na film? Benim evimde film izlemek ister misin?
Pozvání člověka na film k tobě

Máš na dnešek nějaké plány? Bu gece için bir planın var mı?
Zeptání se nepřímo na rande

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

Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği yemek ister
miydin?

Pozvání na rande
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Nechtěl(a) by si jít na kafe? Benimle bir kahve içer miydin?

Zeptání se na strávení nějakého času společně a poznat se navzájem

Můžu tě doprovodit/svést domů? Seni evine bırakabilir miyim?
Ukázání zájmu, aby noc ještě neskončila

Nechtěl(a) by ses znovu sejít? Tekrar buluşabilir miyiz?
Otázka ohledně dalšího rande

Díky za hezký večer! Dobrou noc! Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler!
Zdvořilý způsob, jak ukončit večer

Nechtěl(a) by si jít dovnitř na kávu? Bir kahve için içeri gelir miydin?
Pozvání člověka na návštěvu

Flirtování - Komplimenty
česky turecky
Jsi nádherná! Sen harikasın!

Kompliment ohledně vzhledu (pro ženu)

Jsi vtipný(á)! Çok komiksin!
Kompliment ohledně smyslu pro humor

Máš krásné oči! Çok güzel gözlerin var!
Kompliment ohledně očí

Skvěle tančíš! Sen harika dans ediyorsun!
Kompliment ohledně tanečních schopností

Vypadáš nádherně v těchto šatech/v této sukni! Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun!
Kompliment ohledně jejich vkusu/jejich postavy

Myslel(a) jsem na tebe celý den! Bütün gün seni düşünüyordum!
Ukázání, že se vám tato osoba hodně líbí

Díky za skvělý pokec! Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu!
Kompliment na konci konverzace

Flirtování - Jak říci ne
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Nemám zájem. İlgilenmiyorum.

Zdvořilý způsob odmítnutí

Nech mě být. Beni yalnız bırak.
Přímý způsob odmítnutí

Ztrať se! / Vypadni! Kaybol!
Hrubý způsob odmítnutí

Nedotýkej se mě! Bana dokunma!
Jak říci ne, když se daná osoba snaží o fyzický kontakt

Nesahej na mě! Çek ellerini üstümden!
Jak říci ne, když na vás daná osoba sahá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stránka 4 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

