viage [viadže] cesta
viagiar [víadžiar] cestovat
j jako „dž“ podobně jako v -age a –agi- , jak již bylo výše uvedeno u
výslovnosti písmene „g“.
gu se vyslovuje jako „gv“:
guarda [gvarda] stráž
guerra [gvera] válka
guida [gvída] průvodce
h se vždy vyslovuje jako “h” s výjimkou (ph, rh, th viz níže):
hora [hora] hodina
ph = f
rh = r
th = t:
theoria [teoria] teorie
the [te] čaj
ng a gn se vyslovují se znělým IPA [g], česky “g”:
longe [longe] dlouhý
signo [signo] znak
qu, česky “kv”, jako pravidlo:
quando [kvando] kdy
querco [kverko] dub
ale české “k” v několika málo gramatických slovech:
que [ke] co
qui [ki] kdo
proque [proke] proč, protože
s jako české “s”:
sparse [sparse] řídký
simple [simple] jednoduchý
ale mezi dvěma samohláskami se může vyslovovat jako české “z”:
rasorio [razorio] čepelka, žiletka
accusar [akuzar] obvinit
t v koncovkách -antia, -entia, -tie, -tion se vyslovuje “c” (pokud nejde o
výskyt přízvučné slabiky nebo jí předchází -s-, např. garantia, question
není v koncovce “c” ale “t”):
tolerantia [tolerancia] tolerance
differentia [diferencia] diference, rozdíl
tertie [tercie] třetí
nation [nacion] národ
Ve všech ostatních případech jako ne příliš výrazné české “t”.
x =ks
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Konverzace česko

interlingva

Společenské fráze
dobrý den
dobré ráno
dobrý večer
dobrou noc
jmenuji se .... a jsem z Česka
mluvíte česky? (francouzsky,
anglicky, německy, španělsky,
italsky, portugalsky, švédsky,
norsky, čínsky)
nerozumím Vám, nemluvím česky,
francouzsky, anglicky,...
můžete to zopakovat, prosím?
můžete mluvit pomaleji?
hláskujte prosím.
rozumím dobře
ahoj
vítáme vás!
těší mě.
těší mě, že Vás poznávám
to je můj přítel, - má přítelkyně
dovolte, abych představil paní /
pána
jak se máte? / velmi dobře, děkuji
líbíte se mi
miluji Vás
na shledanou / ahoj
šťastnou cestu!
ano / ne
dobře / souhlasím
jistě / samozřejmě
nesouhlasím, bohužel ne
prosím ( o něco )
prosím ( v poděkování nebo v

Phrases social
bon die
bon matino
bon vespere
bon nocte
mi nomine es …e io es de Tchechia
parla Vos tchec? Esque Vos parla tchec?
(francese, anglese, germano, espaniol,
italioano, portugese, svedese, norvese,
chinese)
io non comprende, io non parla tchec,
francese, anglese,….
pote Vos lo repeter, per favor?
pote Vos parlar plus lentemente?
pronuncia lo per favor
io comprende ben
hallo
benvenite!
il es un placer pro me
il es un placer facer vostre cognoscentia
ille es mi amico, illa es mi amica
permitte de presentar seniora /
senior
como Vos sta? / multo bon, gratias
vos place a me
io ama Vos
a revidera / hallo
bon viage!
si / no
ben / io es de accordo
secur / naturalmente
io non accorde, regrettabilemente no
per favor
per favor
1

odpovědi na žádost)
děkuji! / mockrát děkuji pane
(paní).
ne, děkuji
není zač.
promiňte! / omluvte mě
chtěl bych
dovolte
já jsem / my jsme
toto je…
kde je…..
kde mohu koupit….?
co je toto?
ty máš / vy máte…
kolik stojí …?
nemohu ti rozumět.
rozumíš mi?
jak se toto řekne v interlingvě?
napište to, prosím
vítejte
pan
paní
slečna
moje jméno je…..
jaké je tvoje jméno?
promiňte mi
ano
ne
Snad
Prosím
Děkuji
tobě / vám také

2

gratias! / multe gratias senior
(seniora)
no, gratias
non del toto!
pardono! / excusa me
io volerea
permitte me
io es /nos es ...
isto es ...
ubi es ...?
ubi pote io comprar ...?
que es isto?
ha tu / ha vos ...?
quanto costa ...?
io non pote comprender te.
comprende tu me?
como se dice isto in interlingua?
scribe lo, per favor
benvenite
senior
seniora
senioretta
mi nomine es...
que es tu nomine?
excusa me
si
no
forsan
per favor
gratias
a te / vos le mesme

-ic-id-im-ul-

technic technický, technica technika
timide plachý, acido kyselina
ultime poslední, bellissimo překrásný
regula pravidlo, angulo roh, úhel

Výslovnost samohlásek
Ideální výslovnost samohlásek a, e, i, o, u je jako ve španělštině nebo
češtině. Samohlásky se zásadně vyslovují vždy krátce, pouze je-li na nich
přízvuk, tak se mírně prodlouží, ale vždy jsou vyslovované. Nikdy se
nepolykají a vždy mají stejnou výslovnost:
y, v češtině „i/y”:
physica [fyzika] fyzika
nebo na začátku slova, se vylovuje jako “j”:
yoga [joga] jóga

Výslovnost souhlásek
Většina se vyslovuje jako v češtině, ale pozor na následující:
c, jako české “c”, před samohláskami 'e', 'i' a 'y':
cento [cento] sto
cifra [cifra] čislice, cifra
cyclo [cyklo] jizdní kolo
ale ve všech jiných případech jako v češtině “k“
canto [kanto] píseň
practic [praktik] praktický
Dvojité cc před 'e', 'i' a 'y', první 'c' se vyslovuje jako [k], zatímco druhé jako
české “c”:
accento [akcento] akcent, důraz
ch jako české “k” ve většině případů:
chimic [kimik] chemický
choro [koro] chór, pěvecký sbor
ale jako “š”, ve společných mezinárodních slovech:
chef [šéf] vedoucí
chocolate [šokolate] čokoláda
g jako české “g”:
gambon [gambon] šunka
general [general] generál
ale “dž“ v koncovkách -age a odvozeninách -agi-:
avantage [avantadže] výhoda
avantagiose [avantadžiose] výhodný
19

umělý
bavlna
košile
blůza
kalhoty
sukně
oblek
šaty
kabátek
plášť
klobouk
bota
kabinka
moc krátké
moc dlouhé
moc malé
moc velké

synthetic
coton
camisa
blusa
pantalones
gonna
habito de festa
roba
jachetta
mantello
cappello
scarpa, speculo
cabina
troppo curte
troppo longe
troppo parve
troppo grande

Výslovnost interlingvy
Výslovnost je jednoduchá, vychází z latiny, je fonetická a podobá se
české.
Abeceda (a základní výslovnost jednotlivých písmen):
A [a], B [be], C [ce], D [de], E [e], F [ef], G [ge], H [ha/hasha], I [i], J
[jota], K [ka], L [el], M [em], N [en], O [o], P [pe], Q [ku], R [er], S [es], T
[te], U [u], V [ve], W [duple ve], X [iks], Y [ypsilon, i grek], Z [zeta, zed].
Umístění přízvuku, pokud třeba, je vyjádřeno podtržením přízvučné
samohlásky,
např.: banana.
Pravidlo 1:
Přízvuk se klade na samohlásku těsně před poslední souhláskou.
Koncovky -s, -es, a –m nespadají do tohoto pravidla. Např.: bananas, album.
Pravidlo 2:
Přízvuk se klade na samohlásku před předposlední souhláskou v
podstatných a přídavných jménech končících na:
-le, -ne, -re Př.: facile snadný, nomine jméno, tempore čas
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Základní slova
kde / kam
zde / tam
kdo / co
který / jak
kolik / kdy
nikdy / někdy
nikdo /někdo
někde
někam
někdo
já / ty / on (ona, ono)
my / vy / oni (ony, ony)
já jsem / ty jsi / on (ona, ono) je
my jsme / vy jste / oni jsou
já mám / ty máš / on (ona) má
my máme / vy máte / oni (ony) mají
černá / bílá
modrá /červená
žlutá / zelená
pes / kočka
pes štěká haf - haf
kočka mňouká mňau - mňau

Parolas basic
ubi / a ubi
hic / ibi
qui /que
qual / como
quanto / quando
nunquam / aliquando
nemo, necuno / alicuno
alicubi
usquam
alique
io / tu / ille (illa, illo)
nos / vos / illes (illas, illos)
io es /tu es / ille (illa, illo) es
nos es / vos es / illes es
io ha / tu ha /ille (illa) ha
nos ha / vos ha / illes (illas)ha
nigre / blanc
blau /rubio
jalne / verde
can /cato
le can latra vau - vau
le catta miaula miau - miau

Úřední formality
Váš pas prosím
jméno / příjmení
stav / svobodný(á) / ženatý (vdaná)
rozvedený, -á
trvalé bydliště
povolání
národnost
podpis
země / stát / hranice / ostrov

Formalitates official
Vostre passaporto per favor
nomine / familial nomine
stato civil /celibe / sponsate
divorciate
domicilio
empleo
nationalitate
signatura
pais / stato / frontiera / insula
3

Nápisy
nebezpečí
pozor
pozor zlý pes.
zákaz
vchod / východ
nouzový východ
vstup volný
vstup zakázán
táhnout / tlačit
vpravo / vlevo / rovně
otevřeno / zavřeno
volno / obsazeno
WC / toalety
dámy / ženy
páni / muži
telefon
pokladna
policie
kuřáci / nekuřáci
kouření zakázáno
informace / informační kancelář
turistická / cestovní kancelář
banka
směnárna
pošta
banka
peníze
směnárna
kreditní karta
bankomat
identifikační karta

Inscriptiones
periculo
attention
attention al can
interdicto
entrata /exito
exito necessitose
entrata gratis
entrata prohibite (interdicite)
tirar / pulsar
dextre /sinistre / directe
aperte / claudite
vacante / occupate
WC / toilettes
senioras / feminas
seniores / viros
telephono
cassa
policia
fumatores / nonfumatores
fumo interdicite
informationes / officio informatione
officio turistico
banco
cambio
posta
banca
moneta, pecunia
cambio
carta de credito
automato bancari
carta de identitate

Čas
Kolik je hodin?

Tempore
Qual hora es?

4

docházet
vycházková cesta

ambular
sentiero de promenada

Nákupy
obchod / obchodní dům
potraviny
pekařství
ovoce / zelenina
řeznictví
cukrárna
trh - tržiště
kolik to stojí?
kolik stojí kilo ?
to je příliš drahé. / to je levné
chtěl bych koupit
sleva
je to trochu drahé
je to všechno, není to všechno
máte to v jiné barvě / velikosti?
suvenir
pohlednice
poštovní známka
kniha
ruční výroba
účtenka
konto
šperky
noviny
časopis
list, noviny
celnice
vlna
na Vaše/tvoje zdraví

Compras
boteca / magazin
alimentos
paneteria
fructeria / legumineria
macelleria
confecteria
mercato
quanto lo costa?
quanto costa un kilo?
lo es troppo expensive / lo es bon mercato
io volerea comprar
disconto
illo es troppo costose, illo costa troppo.
es assatis, non es assatis.
ha Vos iste in un altere color / grandor?
souvenir
carta postal
timbro postal
libro
facite per mano
quitantia
conto, factura
joieles
jornal
magazin
revista
doana
lana
a Vostre/tu sanitate!
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Zábava
Dva lístky prosím
Mohu si rezervovat?
Přeji si ubytovat…
koupat se
hory
loďka
zátoka
zámek
pomník
zábavní park
průvodce
kino, koncert
lehátko
moře
hudební
noční klub
národní park
opera
náměstí
jet na kole
rokle
bazén
plavat
sedadlo
slunečník
protisluneční ochrana
stadion
pláž
exkurse, výlet
údolí
tančit, divadlo
událost
16

Intertenimento
Duo billetes, per favor
Pote io reservar ...?
Io desira locar ...
baniar
montania
barca
baia
castello
monumento
parco de divertimento
guida
cinema, concerto
sedia plicable
mar
musical
Night-club
parco national
opera
placia
bicyclar
ravina
piscina
navigar
sedia, sede
parasol
protection antisolar
stadio
plagia
excursion, tour
valle
dansar, theatro
evento

včera, dnes
zítra
pozítří
toto ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
hodina, den
měsíc, rok
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
sváteční den
minuta / hodina / den
týden / měsíc / rok
včera / dnes / zítra
ráno / dopoledne
poledne odpoledne
večer / noc
leden / únor / březen
duben / květen / červen
červenec / srpen / září
říjen / listopad / prosinec

heri, hodie
deman
postdeman
iste matino
in le antemeridie
a mediedie
in le postmeridie
in le vespere
in le nocte
hora, die
mense, anno
lunedi
martedi
mercuridi
jovedi
venerdi
sabbato
dominica
die feriate
minuta /hora /die
septimana /mense /anno
heri /hodie / deman
matino / ante meridie
meridie /post meridie
vespere / nocte
januario /februario / martio
april / maio / junio
julio /augusto / septembre
octobre / novembre / decembre

Číslovky
jeden, dva, tři
čtyři, pět, šest
sedm, osm, devět
deset, jedenáct
dvanáct

Numeros
un, duo, tres
quatro, cinque, sex
septe, octo, novem
dece, dece-un
dece-duo
5

třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct, sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet, dvacet jedna
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
sto, tisíc
0 nula / 1 jeden, jedna, jedno
2 dvě / 3 tři / 4 čtyři
5 pět / 6 šest / 7 sedm
8 osm / 9 devět / 10 deset
11 jedenáct / 12 dvanáct
13 třináct / 14 čtrnáct
15 patnáct / 16 šestnáct
17 sedmnáct / 18 osmnáct
19 devatenáct
20 dvacet / 21 dvacet jedna
22 dvacet dva / 23 dvacet tři
30 třicet / 40 čtyřicet
50 padesát / 60 šedesát
70 sedmdesát / 80 osmdesát
90 devadesát
100 jedno sto (sto) / 101 sto jedna
200 dvě stě / 300 tři sta …
1000 tisíc
2000 dva tisíce
3000 tři tisíce …
6

dece-tres
dece-quatro
dece-cinque
dece-sex, dece- septe
dece-octo
dece-novem
vinti, vinti-un
trenta
quaranta
cinquanta
sexanta
septanta
octanta
novanta
cento, mille
zero /un
duo / tres/ quatro
cinque /sex / septe
octo /novem / dece
dece-un /dece-duo
dece-tres /dece-quatro
dece-cinque / dece-sex
dece-septe / dece-octo
dece-novem
vinti /vinti-un
vinti-duo / vinti-tres
trenta / quaranta
cinquanta / sextanta
septanta / octanta
novanta
cento / cento un
duo centos /tres centos
mille
duo milles
tres milles

mrkev
květák
rýže
smažené brambory
těstoviny
omáčka, salát
zmrzlina
pudink, nákyp
ovoce
jablko
hruška
banán
jahody
třešně
vegetarián
pekařství
řeznictví
supermarket

carota
caule flor
ris
patatas frite
pasta
sauce, salata
gelato
pudding
fructo
pomo
pira
banana
fraga
ceresia
vegetarian
panetero
macellero
supermercato

Nápoje
nápoje
sodovka, soda
s alkoholem
minerální voda
perlivá
přírodní
limonáda
šťáva
suchý
sladký
kyselý
pivo
káva, čaj
mléko, kakao
sklenice
dobrou chuť.

Bibitas
bibitas, pro biber
soda
con alcohol
aqua mineral
con gas
natural
limonáda
succo (de fructo)
sic
dulce
acerbe
bira
caffe, the
lacte, cacao
vitro
bon appetito
15
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na zdraví!
pane vrchní, platím!

a Vostre (tu) sanitate!
senior chef, io pagara!

Stravování
jídlo
maso
vepřové - hovězí - drůbeží –
skopové
ryby
mléko / sýry / máslo / vejce
pečivo
jablko / hruška / broskev
víno / pomeranč / banány
brambory / rýže
chléb
máslo
vejce
sůl
pepř
med
marmeláda
sýr
klobása
hořčice
maso
hovězí
vepřové
ovce, beránek
koza
ryba
svalovina
langusta, rak
zelenina
rajče
okurka

Pro mangiar
repasto
carne
porco - bovine – gallinettaagno
pisces
lacto / caseo / butyro / ovos
patisso
malo / pira / persica
vino / pomo /bananas
patatas / ris
pan
butyro
ovo
sal
pipere
melle
marmelada
caseo
salsicia
mustarda
carne
carne de bove
carne de porco
ove, agno
capra
pisce
musculos
langusta
verduras
tomate
cucumbre
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Cestování
cestovní kancelář
atrakce, zajímavost
vstup
východ
otevřeno
zavřeno
zakázáno
povoleno
otevírací doba
telefon
telefonní karta
záchod
letadlo / vlak / autobus
auto / motocykl / kolo
loď / pěšky / metro / tramvaj
kde je …, prosím.
jak se dostanu na ...prosím?
jak daleko je do ...
kde je nádraží / autobusové nádraží /
letiště
pokladna
jízdní řád
odjezdy /odlety
příjezdy / přílety
letenka
sleva pro mladé (studenty)
nástupiště / kolej
úschovna zavazadel
výdej zavazadel
prosím jízdenku (letenku) do
kdy odjíždí vlak (autobus, letadlo)
do …….

Le viagiar
officio touristic
attraction
entrata
exito
aperite
claudite
interdicite
permittite
horas de apertura
telephono
carta telephonic
toilette
avion / traino /autobus
automobile /motocyclo / bicyclo
barca, nave / a pede / metro /
tramway
ubi es…., per favor
como on va a……per favor
como longe es a …..
ubi es le station ferroviari / de
autobuses
aeroporto
cassa
horario
congedos
arrivatas
ticket de avion
disconto pro juveniles
platteforma / rail
consignatario
retorno de bagage
ticket de ferrovia ( de avion) a
per favor
quando partira le traino
(autobus, avion) a…..
7

letadlo - vlak má zpoždění
kdy přijedeme do ...?
kolik stojí jízdenka do …?
1.(první) / 2.(druhá) třída
příplatek / místenka
vlak jezdí od / do
lehátkový / lůžkový vagón
taxi
chtěl bych si půjčit auto na
jeden den (týden)
město / vesnice / ulice /
náměstí
kaple / kostel / chrám
mešita / svatyně
hrad / zámek
muzeum / divadlo / kino

le avion - traino ha un retardo
quando nos arrivara a.....?
quanto costa le ticket a…?
1e class /2e class
superpaga / reservation del sede
le train va de / usque
wagon lecto
taxi
io volerea prestar un automobilo pro un
die (septimana)
urbe / village /strata /
placia
cappella / ecclesia / templo
moschea / reliquario
castle / palatio
museum / theatro / cinema

Ubytování
je tu v okolí hotel?
rezervace
pokoj pro jednoho
pokoj pro dva
se snídaní
s polopenzí
s plnou penzí
s lázní
se sprchou
se záchodem
s balkonem
pro postižené
výtah
schodiště
patro
nekuřák
reklamace
camping

Accommodation
ha il un hotel in le vicinitate?
feservation
camera singul
camera duple
con jentaculo
con medie pension
pension con complete
con banio
con ducha
con toilette
con balcon
pro handicapates
elevator
scala
etage
non-fumator
reclamation
terreno de camping

8

loď
trajekt

nave
ferryboat

V restauraci
restaurace
bar
menu
jídlo
prosím jídelní lístek
přeji si objednat
co doporučujete …
prosím, přineste mi účet
hlavni chod
první chod
snídaně
večeře
číšník
jíst
pít
iternetová kavárna
mohl bych poslat e-mail?
restaurace / hospoda / kavárna
pojďme na kávu.
kávu, prosím.
mám hlad. (žízeň)
mám hlad jako vlk a žízeň
jako trám.
chtěli bychom obědvat (večeřet,
snídat)
jídelní lístek.
předkrmy / polévky / hlavní jídla
přílohy / zákusky / zmrzlina
minerální voda / pivo / víno
káva / čaj.
pitná voda

In le restaurante
restaurante
bar
menu
le menu
le menu, per favor
io desira ordinar ...
que recommenda vos?
per favor, apporta me le conto
platto del die
prime platto
jentaculo
cena
servitor
mangiar
biber
internet café
poterea io inviar un e-mail?
restaurant / bireria / café
vamos a café
café, per favor
io ha fame (sete)
io ha fame como un lupo e sete
como un trabe
nos volerea prander (cenar,
jentar)
menu
hors-d’oeuvre / suppas / repastos
supplementos / desserts / gelato
aqua mineral / bira / vino
café / the
aqua bibibile
13

vypouštěcí roura
auto
klíče od auta
půjčovna aut
tank na benzin
bezolovnatý benzin
nafta
lékárnička
potvrzení o registraci
řidičský průkaz
opravna
zelená karta
pomoc
označení o registraci
úschovna zavazadel
mýto
motorka
nehoda
servisní služba
parkovací pokladna
policie
benzin super
servis
vzít benzin
výstražný trojúhelník

tubo de escappamento
auto
clave de auto
location de autos
bidon de gasolina
gasolina sin plumbo
diesel
cassa de prime succurso
certificato de registration
permisso de conducer
officina de reparationes
carta verde
adjuta
placa de matricula
cala de bagages
pedage
motorcykel
accidente
servicio de adjuta
casa de parcamento
policia
98 oktan super
station de servicio
prender benzina
triangulo de advertimento

Veřejná doprava
jízdenka, lístek
jízdní řád
zpětná jízdenka
železniční stanice
zastávka autobusů
letiště
letadlo
letadlo
přístav

Transporto public
billet
horario
ir e retornar
station ferroviari
halto de autobus
aeroporto
avion
confirmation
porto
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elektrická zásuvka
skládka, smetiště
karavan
autokaravan
hotel / penzion / kemp
ubytovna
recepce
kolik stojí pokoj na noc?
kolik stojí pokoj na dvě noci?
máte jednolůžkový
(dvoulůžkový) pokoj?
připravte mi účet
ubytování se snídaní
plná penze / polopenze
kde je pošta / banka /
směnárna
dopis / pohlednice / balík
poštovní známka
chtěl bych poslat pohlednici
do
adresa
mohu u vás vyměnit české
koruny (eura / dolary)?
mohu platit platební kartou?

prisa de currente
deposito de immunditias
caravana
autocaravana
hotel / pension / terreno de camping
albergo
reception
quanto costa un camera pro un nocte?
quanto costa un camera pro duo noctes?
esque vos ha un camera individual
(duple)?
prepara me un bill
accomodation con un jectaculo
le pension / le semipension
ubi es un posta / un banca/
un cambio
litera / le carta postal / pacchetto
timbro postal
io volerea inviar le carta postal a ..

Zdraví a nemoc
prosím, zavolejte doktora
mám (silné) bolesti
trpím ….
revma
zánět
vykloubení
průjem
zácpa
horečka
bolest hlavy
bolest žaludku

Sanitate e maladia
per favor, advoca un doctor
io ha (forte) dolores
io suffre de ...
rheuma
inflammation
dislocation
diarrhea
constipation
febre
mal de testa
mal de stomacho

destinario
pote io cambiar le coronas tchec (euros,
dollars)?
pote io pagar con un carta credito?
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cukrovka
kardiologie
nemocnice
ambulance
zdravotní pojištění
karta pojištěnce
zubař
pediatr
gynekolog
lékárna
medicína
nemocnice
lékař
doktor
jsem nemocný.
mám vysokou horečku.
zlomil jsem si ruku / nohu.
bolí mě hlava.
svlékněte se

diabete
cardiopathia
hospital
ambulantia
assecurantia de maladias
carta de assecurantia
dentista
pediatra
gynecologo
pharmacia
medicína
hospital
doctor
medico
io es malade
io ha un alte febre
io ha fracturate mi mano / gamba
io ha dolor de capite
devesti vos

Doprava
kterým směrem je…..?
jak daleko je…..?
je toto směrem do…..?
plno, prosím
sever
jih
východ
západ
levý
pravý
přímo
zpět
nahoru, dolů

Le traffico
in qual direction es ...?
a qual distantia se trova ...?
es isto le direction juste a ...?
plen, per favor
nord
sud
est
west
sinistre
dextere
directemente
a retro
in alto, a basso
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roh

angulo

most
semafor
křižovatka
mapa

ponte
semaphoro
cruciata
mappa

V autě
automobil
baterie
přerušované světlo
brzda
brzdová kapalina
záruka
náhradní díl
nemrznoucí
převod, ozubené kolo
klimatizace
radiátor
únik vody / oleje
mechanik
úroveň oleje
vyměnit olej
píchnutí
tlak v pneumatice
vyměnit kolo
oprava
stěrače
světlomety
karburátor
vodní čerpadlo
opravna
kde je benzinová pumpa?
benzín, nafta - plnou nádrž
auto má poruchu, kde je autoservis,
prosím Vás?
šňůra přívěsu

In le auto
automobil
batteri
lumine intermittente
freno
liquido de freno
guarnitio
pecia de recambio
anticongelante
ingranage
conditionamento del aere
radiator
via de aqua / oleo
mechanico
nivello de oleo
cambiar oleo
panna de pneu
pression del pneu
cambiar pneu
reparation
essugavitros
pharos
carburator
pumpa de aqua
officina de reparationes
ubi es un station de gasolina
gasolino, oleo diesel, plen basino
le automobil ha un defecto, ubi
es autoservis, per favor?
cablo de remolcage
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