Základní anglické fráze
Pozdrav a rozloučení
Good morning / afternoon / evening.

Dobré ráno / odpoledne / večer.

Hello. / Hi.

Ahoj.

Goodbye.

Na shledanou. / Ahoj.

Have a nice day.

Hezký den.

See you soon!

Brzy se uvidíme.

Další zdvořilosti
Please.

Prosím.

Thank you.

Děkuji.

You are welcome.

Není zač.

Sorry. / I’m sorry.

Omlouvám se.

Excuse me.

Omluvte mě.

How are you?

Jak se máš?

How can I help you?

Jak mohu pomoct?

Never mind.

Nevadí.

Konverzační fráze
What’s your
name?
Where are you
from?
How old are you?
Where do you
work?

Jak se jmenuješ?

My name is …

Jmenuji se …

Odkud jsi?

I’m from …

Jsem z …

Kolik ti je?

I’m … years old.

Je mi … let.

Kde pracuješ?

I work in …

Pracuji v …

What’s your

Jaké je tvé

My phone number

Mé telefonní číslo

phone number?

telefonní číslo?

is …

je …

Rád/a jsem tě

The pleasure is

Potěšení na mé

poznal/a.

mine.

straně.

Nice to meet you.

Práce
Vyjádření názoru, otázky na názor ostatních
Can I make a suggestion?

Mohu mít návrh?

What’s your idea?

Jaký je váš nápad?

From my point of view…

Z mého úhlu pohledu…

I didn’t quite follow you.

Úplně vám nerozumím.

Why don’t we…?

Proč bychom nemohli…?

Prezentace
The purpose of my presentation today

Cílem mé dnešní prezentace je…

is…
I’m going to talk about…

Budu mluvit o…

I’d like to start by looking at…

Začal/a bych tím, že se podíváme na…

Now let’s move on to…

Teď se přesuňme k…

That brings us to the end of my

Tím se dostáváme na konec mé

presentation.

prezentace.

Další užitečné fráze
Close the door please.

Zavřete dveře, prosím.

Follow me.

Následujte mě.

May I open the window?

Mohu otevřít okno?

I have been assigned to this project.

Byl jsem přiřazen k tomuto projektu.

When is the deadline?

Kdy je termín?

Cestování
Doprava – jak se zeptat na informace
What time do we arrive?

Kdy dorazíme?

May I have a window seat?

Mohu mít místo u okna?

Where can I collect my baggage?

Kde si mám vyzvednout zavazadla?

Where can I find a train/bus station?

Kde najdu vlakovou/autobusovou
zastávku?

How long does the jorney take?

Jak dlouho trvá cesta?

Cesta – co můžete slyšet v dopravním prostředku
May I have your ticket and passport

Mohu vás poprosit o jízdenku a pas?

please?
Please take your seat and fasten your

Usaďte se prosím a zapněte si pásy.

seatbelt.
We will land / arrive in five minutes.

Přistaneme/dojedeme za pět minut.

Ubytování
Do you have any vacancies?

Máte volné pokoje?

I have a reservation for …

Mám rezervaci na…

What time do I need to check out?

Do kolika hodin se musím odhlásit?

Are meals included?

Zahrnuje ubytování jídlo?

Could I have breakfast in my room,

Mohl/a bych poprosit o snídani na

please?

pokoj?
Občerstvení

I have a reservation for two.

Mám rezervaci pro dva.

Can I have the menu please?

Mohu dostat menu?

I would like to order …

Rád/a bych si objednal/a…

I am allergic to …

Jsem alergický/á na…

What do you recommend?

Co doporučujete?

Další fráze, které mohou přijít vhod
Where is the … ?

Kde je…?

How far is it to … ?

Jak daleko to je k…?

I am lost.

Ztratil/a jsem se.

Where can I withdraw money?

Kde si mohu vybrat peníze?

Can you please take a picture of us?

Mohl byste nás prosím vyfotit?

