SLOVNÍČEK
Pozdravy
Vítejte!
Ahoj.
Dobré ráno, pane….
Dobrý den.
Dobrý večer.
Dobrou noc.
Rád vás vidím.
Co je nového?
Jak se máte?
Děkuji, ujde to.
Nashledanou.
Mějte se hezky.
Ahoj.
Šťastnou cestu.

U lékaře
Dobre došli.
Zdrasti, Zdravejte.
Dobro utro, gospodin...
Dobär den.
Dobăr večer.
Leka nošt.
Radvam se da vi vidja
Kakvo novo?
Kak ste?
Blagodarja, gore-doly.
Doviždane.
Vsičko chubavo.
Čao!(při loučení)
Prijaten păt.

Poděkování
Děkuji.
Není zač.
Děkujeme za všechno.

Blagodarja./Mersí
Njama za kakvo.
Blagodarja za vsičko.

Souhlas, nesouhlas, omluva
Ano, ne.
Jistě, samozřejmě.
Možná, snad, asi.
Vynikající.
To je fajn.
To je škoda.
Promiňte, prosím…

Da, ne.
Razbira se.
Može bi.
Prekrasno.
Tova e dobre.
Žalko.
Izvinete, molja…

Konverzace
Kterými jazyky mluvíte?
Bulharsky mluvím jen málo.
Mluvte prosím pomaleji.
Jak prosím?
V kolik hodin?

Koi ezici govorite?
Bălgarski govorja samo malko.
Govorete po-bavno, molja.
Kak molja?
V kolko časa?

Svízelné situace
Co se stalo?
Co je s tebou?
Necítím se dobře.
Bolí mě hlava.

Kakvo stana?
Kakvo ti e?
Ne se čuvstvam dobre.
Boli me glavata.

Zavolejte doktora, policii.
Pomozte mi.
Ukradli mi doklady.
Byli jsme okradeni.

Izvikajte lekar, policija.
Pomognete mi.
Otkradnacha mi dokumentite.
Obracha ni.

Lékař (dětský, zubní)
Nemocnice
Lékárna
Hlava
Krk

lékar (détski, zabolékar)
bólnica
apteka
glaváta
garló

Noha
Ruka
Záda
Břicho
Bolí mě …
Není mi dobře.

krák
raká
grbá
korém
Bolí me …
Lóšo mi e.

Na nádraží
Nádraží
Železnice
Jízdenky
Zpáteční jízdenka
Jízdenková kasa
Místenková pokladna
Jízdní řád
Odjezdy
Příjezdy

gara
železnica
bilety
bilet za otivane i vraštane
biletna kasa
kasa za zapazeni města
razpisanie
tragva
pristiga

V restauraci:
Jídlo
Polévka
Platím!
Dohromady
Účet
Pečené kuře
Vepřové
Hovězí
Skopové
Jehněčí
Ryby
Sekaná
Guláš
Na rožni
Hranolky
Zmrzlina
Pivo
Víno bílé, červené

gózba, jástije
súpa
Plaštam, mólja!
obšto
smétka
pečeno pile
svínsko
téleško
óvneško
ágneško
ribi
mljano meso
gulaš
na šiš
parženi kartofki
sladoled
pivo, bira
vino bjalo, červeno

Nezapomínejme též, že v Bulharsku se na souhlas a nesouhlas kýve hlavou opačně! A aby to bylo ještě složitější, někteří Bulhaři
ve styku s cizinci kývají "evropsky".

