Jak pozdravit v různých evropských jazycích?
Naučte se, jak pozdravit gesty. Nejuniverzálnější způsob, jak se přivítat je jednoduché podání ruky nebo
zamávání, obzvlášť v západním světě. Pochopitelně ale existují další způsoby, například různé formy úklony,
objetí, nebo dokonce potlesk, záleží na kterém místě a v které kultuře se nacházíte. Vždy si hlídjte, abyste
někoho neurazili – význam gest se může lišit stát od státu.

V albánštině: V Albánii se lidé zdraví slovem Tungjatjeta, vysloveným jako "tún-ja-tje-ta," což v
překladu doslovně znamená "ať máš dlouhý život." Kratší, neformální pozdrav mezi lidmi, kteří se
znají, zní Tung, vysloveno "túng". Albánštinou se mluví zejména v Albánii a Kosovu, ale můžete ji
zaslechnout na celém Balkáně.
V rakouské Němčině: Grüßgott, vysloveno jako "grus got", je formální pozdrav, který si vyměňují
Rakušané, a doslovně znamená "sláva Bohu". Neformálně se používá Servus, vysloveno tak, jak se
píše. Rakouská němčina je oficiální dialekt standartní němčiny, kterým se mluví v Rakousku a v Jižním
Tyrolsku v Itálii.
V baskičtině: Kaixo (vysloveno „kajšou“), egun on (používá se ráno a vyslovuje se eg –un-oun), gau
on (používá se večer a vyslovuje se „gou-oun“)
V běloruštině: V Bělorusku se lidé zdraví slovem Вiтаю, vysloveným jako ví-taj-ju. Běloruština je
oficiálním jazykem Běloruska, ale zaslechnete ji i v Rusku, na Ukrajině a v Polsku.
V Bretanštině: Degemer mad. Bretanština je keltský jazyk, kterým se mluví v Bretani – regionu na
severu Francie.
V bulharštině: Bulhaři se zdraví slove zdravei, v jednotném čísle a zdraveite v množném. Zdrasti je
pak méně formální verze pozdravu.
V bosenské srbštině: dobar dan, vyloveno stejně, jak se slovo píše. Méně formální pozdrav je
jednoduché zdravo, nebo merhaba. Bosenská srbština je úředním jazykem v Bosně a Hercegovině, a
je velmi podobná jazyku Srbů a Chovatů. Před rozpadem bývalé Jugoslávie se všechny tyto dialekty
shrnovaly pod jeden jazyk – srbochorvatštinu.
V katalánštině: Katalánský pozdrav zní hola, vysloveno jako "o-la". Bon dia, vyslovováno "bon-dýja"
znamená "dobré ráno", bona tarda znamená "dobré odpoledne" a bona nit, vyslovováno "bona nyt"
znamená dobrou noc. Můžete rovněž použít slůvko bones, které se vyslovuje stejně, jako se píše, a
znamená jednoduše přátelské "ahoj".
V srbochorvatštině: Neformální ahoj se řekne bok. Dobro jutro znamená dobré ráno, dobar dan je
dobrý den, dobra večer přirozeně dobrý večer, a laku noć je dobrou noc.
V angličtině: Neformálním pozdravem je notoricky známé hallo, vyslovené "helou". Formálnější
pozdravy pak zahrnují good morning, vysloveno gud mórnink, které znamná dobré ráno, good
afternoon, vysloveno gud aftr-nún, v překladu dobré odpoledne, a good evening, vysloveno jako gud
ívnyng, které znamené dobrý večer.
V dánštině: Formálně se používá hallo a neformálně hej, vysloveno jako "haj". Dánština patří do
skupiny skandinávských jazyků a používá se v Dánsku a některých částech Grónska.

V holandštině: Holandský pozdrav zní goedendag nebo jednoduše "hallo". Hoi, které je ekvivalentem
našeho ahoj, se používá neformálně. Holandština je germánský jazyk, kterým se hovoří v Holandsku
na severu Belgie.
V estonštině: Estonský pozdrav se píše tere a vyslovuje "terre". Estonština je ugrofinský jazyk,
podobný finštině, kterým se mluví v Estonsku.
Ve finštině: Finové se formálně zdraví spojením hyvää päivää, vyslovovaným "Hú-vá pigh-vá".
Neformálnější pozdravy zahrnují moi, terve a hei. Finština patří mezi ugrofinské jazyky a mluví je
mateřským jazykem pouze obyvatel Finska a Finů, rozptýlených po světě.
Ve francouzštině: Francouzský pozdrav zahrnuje známé bonjour, vysloveno "bon-žúr" a méně
formální salut, které se vyslovuje "salú".
Ve fríštině: Formálnější pozdrav zní goeie dei, zjednodušený goeie. Fríštinou se mluví na severu
Holandska.
V irské galštině: Dia duit vysloveno "dý-a guitš", což v doslovném překladu znamená "Bůh s tebou".
V gruzínštině: Gruzínci nepoužívají latinku a jejich pozdrav se píše გამარჯობა a vyslovuje "gá-máržo-bá". Gruzínština je úřední řečí v Gruzii.
V němčině: Každý zná německý pozdrav guten tag, vysloveno "gutn tág". Méně formální pozdrav je
pak jednoduše hallo a tag.
V bavorské a rakouské němčině: Formální pozdrav je grüß Gott, vysloveno "grús got". Méně
formálně se lidé zdraví servus, což se dá použít i při loučení.
V severské němčině: Na severu země se Němci zdraví slovem moin nebo moin moin (vyslovuje se
jako mojn), nebo také moinsen.
Ve švýcarské němčině:hallo (neformální), grüezi (formální, vysloveno přibližně jako „grův tsi“),
grüessech (formální, používá se v oblasti Bernu a vyslovuje se jako grůve-čech)
V řečtině: Řecký formální pozdrav se píše Γεια σας a vyslovuje jako "já sas", což doslovně znamená
"buďte zdráv". Méně formální je zkratka Γεια σου, vyslovovaná jako "já su".
V maďarštině: Maďarský pozdrav se píše jó napot, vyslovuje pak "jou nupot". Méně formální pak je
szervusz, vysloveno jako "servus" a szia, vysloveno "síja".
V islandštině: Na Islandu se lidé zdraví góðan dag, vysloveno jako "góthan dag". Můžete také říci hæ,
vysloveno "haj".
V italštině: Italský pozdrav buon giorno se vyslovuje jako "bon džiorno". Méně formální pozdrav ciào
se vyslovuje jako "čáo".
V latině: Latina zná pouze formální pozdrav salve, který platí pro jednotné číslo, a Salvete, které se
používá pro číslo množné.
V litevštině: Litevci rozlišují mezi Sveika, vysloveným jako "svaj-ka", pokud zdraví ženu a Sveiks,
vysloveným "svejíks", zdraví-li muže.

V lotyštině: Dobrý den se litevsky řekne laba diena. Labas, vysloveno jako "láhbas" znamená
neformální ahoj.
V lucemburštině: Lucembursky se pozdrav řekne moïen, vysloveno jako "mojen".
V makedonštině: Makedonci se zdraví slovem Здраво, vysloveným "zdravo".
V maltézštině: Na Maltě se používá prosté hello. Formálnější pozdrav pak zní aw a dobré ráno
můžete popřát slovem bonġu, které se vyslovuje jako "bondžu".
V neapolštině: cia nebo cha.
V severní sámštině: Formálně se používá pozdrav Bures, neformálně pak bures bures.
V norštině: V Norsku se používá spojení god dag, což doslovně znamná "dobrý den". Neformálně se
používá slovo hei, které se vyslovuje "haj", a znamená ahoj.
V polštině: Poláci se zdraví slovy dzień dobry, vyslovenými jako "džejn dob-ry". Méně formálně se
pak používá cześć, vysloveno jako "češč".
V portugalštině: Formální portugalský pozdrav zní olá. Méně formální varianty pak jsou oi, boas a
alô.
V ruštině: Rusky pozdravíte slovem zdravstvujte, méně formálně pak privjet!
Ve skánštině: Běžný pozdrav je haja. Hallå se používá méně formálně, oficiálnější pak je go'da.
V srbštině: Srbové se zdraví slovem zdravo, formálněji pak krátkým ćao, vysloveným jako "čau".
Ve slovenštině: Slovenský pozdrav se příliš neliší od českého - dobrý deň.
Ve slovinštině: Slovinské pozdravy zahrnují živjo a zdravo.
Ve španělštině: Španělský pozdrav je hola, vysloveno bez písmene "h" jako "o-la". Můžete použít i
méně formální alo. Qué onda, vysloveno jako "ké onda", je fráze, která se používá v jižní Americe a
znamená "jak se máš". Qué pasa se používá ve Španělsku a znamená totéž. Buenos días je v překladu
"dobré ráno", buenas tardes znamená dobré odpoledne a buenas noches dobrý večer i dobrou noc.
Ve švédštině: Ve Švédsku se používá spojení god dag. Můžete použít i méně formální tja, vysloveno
jako "ša" nebo hej.
V turečtině: Formální pozdrav v turečtině je merhaba, neformální pak selam.
V ukrajinštině: Ukrajinci se zdraví slovy dobriy den. Pro méně formální komunikaci pak volí pryvit.
Ve velštině: Formálnější pozdrav se velšsky řekne helo. Méně formální je pak buď shwmae,
vysloveno jako "šú-maj" (používá se na jihu Walesu) a sut mae, vysloveno jako "sit maj" (na severu
země).
V jazyce jidiš: Tradiční pozdrav zní šolem aleikhem, což dosovně znamená "ať zůstáváte v míru".
Můžete také říci borochim abojem nebo gut morgn, což znamná "dobré ráno", gutn ovnt, které
znamená dobrý večer, gutn tog pro "dobrý den" a gut šabbos, což je pozdrav, používaný výhradně o
svátku sabatu.
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