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PEDMLUVA.

Fr. Bartoš napsal na konci úvodu do svého Dialektického slovníku

moravského: „Slovník tento, a je dosti hojný a pracováno o nm kolik

let, pece není úplný a úplným vbec ani býti nemže. Na jména živo-

istva, rosthnstva, rozliného náadí a náiní a p. lze se ovšem doptati,

ale jiná slova teba z hovoru zachjTovaM, jak se v nm náhodou objeví.

A leckterého slova jednotlivý sbratel nepostehne tebas nikdy. Ovšem
úplnjším mohl býti, kdybych ješt nkolik let sbíral. Ale na to jsem já

bohužel už stár a zdraví nejistého. Když bude jednou pospolu v jedné

knize, co posud bylo sebráno, nebude nesnadno Slovník ten i dále do-

plovati a rozhojovali."

Já jsem nikdy na jeho doplnní nepomýšlel. Ale stalo se ío pece
— náhodou. Piln}'' spisovatel a fará v Lobodicích u Tovaova na Morav,
pan Jan Vyhlídal, vydal r. 1908. ve prospch Matice moravské

,,M a 1 v k y z Han é" a poslal výtisk také mn. Peetl jsem tuto

knihu. Hned poiom elí jsem ,,Popis a rozbor náeí stedobeevského",

jejž vydal Dr. Ant. Kašík v Praze r. 1908.

Z obou knih vybral jsem moravská slova, sro\-nal je s Bartošovým

Slovníkem a shledal, že mnohá z nich v Bartošov Slovníku zaznamenána

nejsou. Odevzdal jsem je panu prof. Jar. Vlkovi, redaktoru Filo-

logických list, a ten je dal otisknouti v ro. 1909. na str. 2G1.—2GG. a

364.—308.
Obma nahoe jmenovaným pánm poslal jsem po výtisku. Pan

Vyhlídal odpovídaje poznamenal: škoda, že neml jste mé Obrázky

z mého hanáckého alba, které vyšly v polit, listu N a š i n c i (v jeho feuille-

onech), v nichž jest uložena celá ada nových slov a úsloví, jež na Hané
jsem nasbíral." Zárove mi poslal deset ísel Našince, vydávaného tyi-
krát tvdn v Olomouci. Zjednal jsem si ješt tyicet ísel ze ty posled-

ních roník. Prvních deset obrázk jsem nedostal, tch v administraci

již nemh. Peetl jsem je a zpozoroval, že i v nich jest skuten dosti

slov, jež do Bartošova Slovníku zaadna nebyla.

To mne pijmlo k dalšímu sbírání slov moravských v Bartošov

Slovníku nezaznamenanvch (vz seznam pramen), a tak vznikla tato

sbírka slov k doplnní jeho Slovníku. Tu jsem rozmnožil slovy v mém
Slovníku uloženými. Ale vybral jsem jen nco slov z krátkých lánk
z ásti Slovníku; celého jsem opt peísti nemohl pro jeho rozsáhlos

(10.198 stran), pro svj špatný zrak a i stáí. Nevybral jsem vbec slov

z prvních dvou díl (23()() str.) a ze tí Píspvk (1732 str.).



z nkterých pramenu zde uvedených vybíral již Bartoš, nebo snad
také nkterý jeho pomocník. Vz jeho pcdmhivu. Z tch mám jen pabrky.

Slova jsou z pravidla zaznamenána tak, jak jsou v pramenech, z nichž

bylo erpáno, otištna, anebo jak mi byla do mého Ces.-nm. slovníku

o moravských pispvatel zaslána. Sr. v pramenech: Kt. Jsou tu moravská
slova dialektická, dialektická hláskami jazyka spisovného ponkud pozm-
nná, nkolik slov spisovných (stídník = professor, spoišt, lid íká
šporhelt) a konen snad i nkterá slova jednotlivc (uzenkovat).

Slova významem a tvarem k sob patící mohla býti zaadna k jed-

nomu heslu (zbudovat, sbudovat; vaskos, vazkos; všica, vštka; ve-

líko, viléka; zašerkat, zaštrkat), ale já jsem je z pravidla od sebe od-

dloval a kladl každé na své místo dle alfabety za píinou snazšího vy-

hledání slov, odkazuje asto pi oddlených slovích od jednoho k dru-

hému. Tak to dlal také Bartoš. Nemá na p. šóplé, šúplý = štíhlý,

hubený pod jedním heslem, nýbrž oddlen šóplé za ziv a šúplý za

zulingat a to beze všeho odkazování od jednoho slova k slovu druhému.
Infinitiv na Valašsku a Slovácku koní se na (vinú), na Hané

místy na (vinó, na Perovsku), místy na t (vinót, na Prostjovsku), na
Lašsku na (), vinu, v náeí eském (na západní Morav) na t. Ne-
vda asto, odkud mnohé slovo jest vzato, uvedl j sem všecky infinitivy

s t, abych se vyhnul nesrovnalostem.

Na Morav hlavn na Morav západní užívá lid mnoho slov pu\-odu

nmeckého, z tch byl zaadn jen poet velmi nepatrný.

Pi korrektue pomocní mi byli pp. Jan Vyhlídal, To m.
Glos, prof. c. k. Ústavu ku vzdlání uitel v Brn, a J i í Malován ý,

prof. c. k. Ces. vyšších reálních škol v Kromíži (poínaje od: poka;
mimo to prohlédl prvních šest vývsných arch), zaež jim iním upímné
díky.

V Praze, dne 2. dubna 1910.

Fr. Kotí.



Prameny.

A u t r. — Frant Autrata. Moravská slova z náeí kižanovského na za-
padni Morav v ..Národ a škole". Ro. XXIII. str. 129.— 131.

Bys. — Bys. = Hanácké legendy. Napsal Otak. Bystina (dr. Ferd.
Dostál). V Nov. Jiin. 1904. — F i g. = Hanácké figurky. 3. vyd. V Brn. 1909. -
Ves. = Na vsi. V Tebii. 1889.

e s. 1. — eský lid. Náei z Cisaova (mezi Perovem a Olom.). Naps.
Jií Malovaný. — Ze života slezskvcli dti. Nap. Jan Vyhlídal. — Valašské názvo-
sloví z lesního hospodáství a salašnictví na Rožnovsku. Sebral Aug. Koudelka.

Fix. — Slova z okolí frenštátského. Scbr. Jií Felix, odb. uitel ve Fren-
štát. Cedulky.

F o 1 p. — F o 1 p. a. = Píspvky k mluv lidu slováckého na moravském
Podluží. Podává dr. J. Folprecht. Ve výroní zpráv c. k. eské reálky v Plzni
na rok 1906.. str. 3.-28. a na rok 1907., str. 29.-56. — F o 1 p. b. = Slovník k po-
jednání o mluv lidu slováckého na mor. Podluží. Ve výroní zpráv tamtéž na
r. 1907.— 1908. V Plzni 1908.

G 1. — Tom. Glos. Vz Pedmluvu.
H 1 a v n. — Na kraji Hané. Napsal Alois Hlavnika. V Olomouci 1905.

Hoch. — Hanácké obrázky. Nakreslil Jan Hoch. V Olomouci 1903.

Hoen. — Slovácké obrázky. Napsal Frant. Horenský. V Teli 1894. —
Nov. = Nové obrázky ze Slovácka. V Teli 1899.

Hrb. — D d. = Na ddin. Nakr. Jan Herben. V Praze. — Dt. = Slovácké
dti. V Praze 1890. —Obr. = Moravské obrázky. V Praze 1890.

K a 1 d. — Ogai. Obrázky z mor. Valašska. Napsal Jos. Kalda. V Praze
1905.

K Idu. — Otcíiv hích. Napsal Emil Kaldunov. V Opav.
Kaš. — Popis a rozbor náeí stedobeevského. Podává dr. Ant. Kašík.

V Praze 1908.

K o 1 k. — Doplkv k Bartošovu Dialektickému slovníku moravskému. Vydal
Edmund Kolkop ve výroní zpráv Vyšší reálky v Jevíku; I. za školní rok 1905.

až 1906., II. za školní rok 1906.— 1907. Slova jsou sebrána na panství stíleckém
v obcích Stílkách, Zastízli, etechovicích a Roštin a z ásti také na Jevísku.

K . — H a n. = Na té naší Hané. Napsal Karel Ken (Zgoda). V Brn 1889.
— P . == Ti hanácké píhody. V Olomouci. — Str. = Strýkové z Moravy. V Olo-
mouci. — Koz. = Strýkovy rozumy. Hanácké rty. 3 díly. V Olomouci. —

Krm. — D o 1. = Bratí Doliáci. Povídka z djin mor. Valašska. Napsal
enk Kramoliš. V Opav. — Obr. = Obrázky z Valašska. Ve Vel. Meziíí. —
V c n k. = Z našeho venkova. Ve Vyškov. 1903.

K t. — Kottv Slovník. Díl III. — VII. incl. V nm jsou prameny a více
doklad. Vz Pedmluvu.

List. fil. — Listy filologické. 1909. str. 312.-313.

Mal. — Jií Malovaný. Vz nahoe: cs. 1. a Pedmluvu.
Mršt. — Ves. = Rok na vsi. Naps. AI. Mrštík. — D u š. = Dobré duše.

2. vvd. V Praze.



N á r. vest. •— Národopisný véstník. V. 19—20.

N a š. — asopis ,, Našinec" vydávaný v Olomouci. Z jeho feuill. vyerpány:
^.Obrázky z mého hanáckého alba." Píše Jan Vyhlídal. Ro. XLII.—XLV.

O n d r. — Veselé kousky Ondráše z Janovic. 2. vyd. V Brn.
P r e i s. — Nové obrázky a rty Gabr. Preissové. V Praze a Opav. 1893.

P i k. — Hanácky psnike. Napsal dr. Ond. Pikryl. V Brn 1900. —
Nov. = Nové han. psnike. V Brn. 1902.

Rud. — Ze slezských ddin. Od J. Rudy. V Brn.
Slám. — L y s. = Pán Lysé Hory. Seps. dr. Fr. Sláma. V Opav 1891. —

PÍ. = Pletky. V Olomouci 1890.'

S p . — Samo tihó. Hanácké rtv a obrazy. Seps. Jan Spáil. V Olom.
1904.

Vyhl. — Alb. = Obrázky z mého hanáckého alba. Vyd. Jan Vyhlídal.

V|j01om. 1908. — C e d. = Slova a fráse na cedulkách. — D. = Hanácké dti. V Brn
1909. —Dd. = Z hanáckých ddin a mst. 2 díly. V Olom. 1902. — J a i". =
Pod jamem. V Tšín. 1905."— K r. = Kresby ze Slezska. Y Brn. — M a 1. — .Ma-

lvky z Hané. V Krom. 1908. — Prus. = echové v pruském Slezsku. V Praze
1899. — R. = Rok na Hané. V Praze 1903. —Slz. = Naše Slezsko. V Praze 1903.
—V y s. = Píhody z Vysoudilova. V Brn. — Vz N a š., nahoe es. 1. a Pedmluvu.

Z áh r. — Záhorská kronika. Vyd. dr. Fr. Pikryl. Ro. III., IV., V. V Týn
li Lipníka.



adestaci = attest, vysvdení (o

chudí ilx-). Bys. Ves. 53.

ahežka = ejka obecná. Kt. V.

aji také = ani. Néni jich tam aji

pt. Kolk. I. 7.

akra = sakra. A., to je pkné. Již.

Mor. Kt. V.

aksamitka = beranice ze zeleného

aksamitu lemovaná vvdinou. Krm.
Obr. (3.5.

albo = anebo. Ostrv. Kt. V.

alleluja. První žena alleluja, druhá
žena vichtoria (viktoria), ale tetí
žena pro Boha otké K. Roz. 70.

alovanti. Nepoká to? Ni, a. do
Trubkovic (hybaj)! Naš. XLI. U4.
1. b., Vvhl. Alb. 59.

ancejáš. A. jeden ancejovité! Naš.
XLIV. 148. 1. d. Vz anciáš. Bart. —

ancibér mírnjší než anciáš. Kolk.

I. 8.

ana = zlatka papírová. Bys. 12().,

127.

andl. To je a. se zlomeným kí-
dlem = kdo má levé rameno nižší.

Fl.x.

andliše = bakory, pletené pa-

pue, v nichž se chodí po andlsku,
t. j. ti(-h()ukn. v Bzimce. Kt. V.

Andrýs, Andrýsek, Andryáš = On-
dej. Kt. V.

ani = jako. Já sem hnal ani vtr.
Kldu 82.

antonobil = automobil. Naš.

XLllI. 131. 2. d.

antoryja = njaká kvtina. V Pod-
luží. Kt. V.

apoštol = podpra. Zahrádka je

podpíraná apoštolama. Folp. a. 51.

b., b. :i.

archymí. Arch\míi mu daku
vyzvihh. Vyhl. Dd. II. 71. a j.

armazgat se = nkam dlouhou,
obtížnou cestou za deštivého poasí
jíti. r :\lístka. Kt. V.

armecek = darebák. U Místka;

Kt. V.

armecí = noní všeobecná pro-

hlídka (policejní). Val. Kt. VII.

1187 Vz Jemínek.
askronom = astronom. Bvs. Fig.

19.

assenda = odvod k vojsku. Bys.

10!)., Vyhl. Dd. I. 7.

astrikán = astrachánská kže.
Bys. 159.

astrikánka, druh epice. Vyhl.

Dd. II. L72.

azór, azorák = krátký zimní lo-

denový kabát, hazór, hazorák. Kolk.

I. 8. — Talijánke strit do kapse

v azóro. Sp. 70.

B.

bá, nobá znaí pohrdám. Nobá,
to je cosi! Kaš. 89.

baba. Kozel jest nahoe pokryt

Šubou, ubou, babou = snopkem ob-

ráceným iovím \zhru, aby kryl

kozel, kozelek. Vyhl. Prus. 57.

1



babka = žsna. Ukmpili mu babku.

Slám. Lys. 89. — B. = list jitrocele

vtšího. Fix.

babká = piítel bab. žen. Slám.

P. 7:;.

babócat se lesem = choditi, aby
ho nikdo nevidl. Vyhl. Ced.

bábovice = peká na bucht \'. Kt.

V. !»:is.

babraka= babranice, mazanice.

Kt. V. 928. — B. = namáhavá,
zdlouhavá práce. Fl.\.

babrák, nadávka zedníkm. Kolk.

II. .'.5.

babravý = piplavý. B. robota,

oraka. Ostrv. Kt. V.

babrovat = usilovn prohledávati

zvlášt kapsy. Kaš. 89.

babsko = babv (pohrdliv). Kaš.

bi.

babúcat, babúat = himotn hle-

dati. Kdlk. I. 8.

babuchna = staenka. Kt. v.

babula také = bled ervená kráva
s bilvnii skvrnami. Fix.

babuša ^ hloupá ženská. Kolk.

I. s.

babušistý. Sr. babuša. Kaš. 55.

bácanec = rána do zad. buchta.

Kolk. I. 8.

bacat do eho = stíleti. Sp. 19.

Bác ó (flinto = odhodil ji). V\hl.

D. 144.

bacula, bacola = tlustv lovk.
Kt. V,

baculatý fagan = tlustý. Hor. 288.

baek = vep, Kolk. i. 8., tlustý

lo\-k. G].

bakatý. B. postava. Hor. Nov.
11'."..

badkat ^ navádti. Kt. V.

badOCh ^ tlustý lovk s vclkvm
bri. lirm. Treb. Kt. V.

badúrat se komu = zdáti se. Val.

Kt. vil. 1189.

baganár, bagan = rozbitá bota.

Knlk. 1. «.

bagaria = kže; tlustý emen. K(.

V.

bago = žvanec z tabáku. Olom.,
Slez. Kt. V.

bagožovat, bagovat = tabák žvý-
kati. V\lil. Slz. 152.

báha ^ bažení. Suš., Kt. V.
bahnnce = bahátka. koikv.

Bart., Kt. V.

bahník = bahnitý rybník. Kt. V.

bahnút =- bažiti." Ostr. Kt. V.
bacharyja, bacheryja = abatvše,

Kolk. II..'55.; koialka. Kt.V. Také=
aj s rumem. Cil.

bachor, bachrá - tlustý lovk.
F<ili>. b. .'i. a.. Kaš. 151.

báchorec = báchor, Vvhl.; jedlík.

Fix.

bácholna ---= nafouklé peivo.
Kdlk. 1. 8.

bachrá = tlustý lovk. Kaš.

151. Vz bachor.

bachratý = tlustý. Folp. b. 3. a.

bachra = druh bílého peiva.
Autr. 129.

baják = baja. mluvka, žvá. Kt.
V.

bajat = vxkládati, vymýšleti po-

hádk\ . \'yh'l. Prus. 61.

bajdaka = žvast. Ostrv. Kt. V.

bajdák = baja, mluvka, žvá.
PHb Kt. V. Vz baják.

bajdat =- zváti, tlachati. Kt. V.

bákat = mnoho mluvit o planých
vcech. Autr. 129.

bachro = bachrá. Olom. Kt. V.

bakeša = bílá ovce. Kaš. 89.

bakešlstý. Vz Bakeša. Kaš. 55.

bál slaviti. Když pozdji vínky,

nebo jak se nyní nkde praví, bál

slaví, tu se napee vdolek, vrtanc
i cukroví, co duše ráí. Vvhl. Mal.

i;is.

batamua -- pomatenec. Kolk. I.

s.

batamutJt také lháti, klamati. Kt.
\'.

baláat = žvatlati. Val. Kt. VII.
1IS'.I.

balata - \eliké oi hl. u do])\'tka.

Autr. 129.

balcnút ^ do lobetu udeiti. Míst.

Kt. \'

balda, balta nástroj na tluení
máku. Folp. b. :i. a.

báleš, vz beleš.

baletívat s kým = tancovati. Bvs.

Fík. !'''•••

baligat = dlati klepy. Kt. V.



bálOha =- baliga. Bart. D. 198.,

la. V.

balounek. Pouštti balounky (dý-

mu /. (Ivr.iky). Hlav. Kr. 15Ó.

bálovnlca = úastnice bálu. Mršt.

Ves. III. .S2.

bálovník = kdn se súastní bálu.

Bys. Fií,'. -ISÚ.

barúchat = másti, plésti, Kaš. S!).,

hloup mluviti. Kolk. I. 8.

baa. A io bude b. (trefa). Sp. 50.

baák =^ hrnec na mléko. Autr.
129.

báar = zízenec kostelní, který

v kostele mezi výrostky udržoval po-

ádek. Folp. b. .'5. b.

banit = toulat se. Kt. VII. 1190.

badoch = bicho. Kaš. 89., Kt.

V. 941.

bandorec = bicho. Kt. V.

bandur = bicho. Kt. V.

bandurový notá = pokoutní j)í-

sa. Fl.\.

ban = baaté kalhotv hanácké.
Pik. Nov. 109.

baran = veliký kus bláta nebo
namrzlého snhu; hlupák. Kolk.

I. 9.

baranká = obchodník s ovcemi.
Val. Kt. VII. 1190.

baena = rašelina. Vvhl. Dd. I.

35.

barchubal' ^- beleš, osuch, nehezký
pagáck. Kolk. I. 9.

barnoša = kráva podpálená. Kt.

V.
barnula - barnoša. Kt. V.

baroche, baroške také = plodv jeh-

linatvch strom. V^-hl. Mal." 105.

baovka = bainná voda. Kt. V.

barušky = koiky na jív. Na
Kijetsku. Vyhl. Mal. 105.

baruša = stonožka, Kolk. I. 9.

U Bart. baruška.

barvoteka = barvútka. Nemá
b-kv na sob (je bledý). Olom.
Kt. V. 9S9.

basomský. B. práce milionská.
Hor. Nov. :iO.

basrman = hastrman. Vyhl. Kr.
46. a j.

baštón, baštún= úder, veliká rána,

štulec. Folp. b. 3. b.

bat ~ k\j. Ab\' sebú vzal bat.

Kldu. .H5.

'

bátoš = kabela. Vytahoval z bá-

toša výslužku. Hoch. 92., Bvs. Fig.

9(i.

baula = hlupák. Kt. V.

bazická = jehn. V Podluží. Kt.

Vil. lllil.

bázla - tetka. Hlav. Kr. 151.

bažgravý = blátivý. Kt. V.

bažica = mlsná ovce. Krm. Dol.

15., Kt. V. 956.

bažulácký. B. nohv = krátké. Kt.

V.

beberuše. breberuše = vši, hvd.
Kt. \'.

b8 = beení, plá. Dá se do beu.
F'(il]i. a. 45. b.

beátko = beika. Kt. V.

bdaina = bídný stav; bídný lo-
\ck. I-^nlp. b. 3. b.

bear = nadávka. Fix.

bda réta. Ale, ale bda réta!

Krm. Obr. 33. Vz réta.

bedefija = tlustá ženská. Kolk.
I. '.K

bsdnice, zdrobn. bedna. Hor. Nov.
34.

bšhúcky = bžn. Kt. V.

b3ChnÚt = hoditi. A bechnul s tým
na zem. Vyhl. Kr. 49.

bejchnút= spadnouti. Synek bej ch
do toho plesa. Vyhl. Kr. 47.

bejkovat = boj-kotovat. Kolk.
II. 3.-).

békovice = býkovec, ohon z býka
usušonv. Bys. 92.

békova = býkovna, chlév pro
obecného býka, do nhož zavírali

také provinilce. Vyhl. Mal. 128.,

Vvhl. Dd. II. 31.; Bvs. L59.

Bela - jméno psí. Vyhl. Mal. 128.

beTabÚch = ozembuch, pote-
štnec. Kolk. I. '.».

beleš, báleš, béleška = vdolek.

Folp. b. 3. b., List. m. 1909. 312.,

Kt. V. 9í;3.

blica = ovce všecka bílá. Krm.
Dol. 15.

belinka = troška, špetka. Krm.
Obr. 114. Sr. Bart. belina. Též jméno
psí. GI.

blkaka= prodavaka blek (hou-

1*



sek). Blkatka tam ide každý de.
Folp. a. 51. b.

blohibec, blohivec = kdo má
svétlé vlasy. Vyhl. D. 57.

blohibý, blohívý = bknlas^-.
Kolk. II. 'Mi. ^'z tam: hiba.
bloperý holub. Kt. V.

Bluša = jméno krav. V\-hl. Mal.
]-'7.

beTuŠkat = spáti, také pi kolé-

bání. Kolk. I. 9.

blušky, druh jablek. Kt. V.

bsneš = zvláštní druh buchty,
jinde = kolá. Vvhl. Dd. I. 10. Vz
V. díl Slovníku.

"

beranec. Vem ma na beranca =
na záda. Krm. Obr. 1-tl.

beránkovec = kožich. Preiss. G.

brba = brání, vinobraní. Kt.
VII. 1194. Vz bírka.

bsovník = bsník. Kt. V.
beti. ^Ii' mlai (mladší) zme jož

z jim-ho beti (bytí). Sp. 65.

bévání = byt, obydlí. Bys. 72.,

Naš. XLIII. 98., 1. c.

bévat = bydleti. Bévám za d-
dino. B\s. 114.

bezdomovec = kdo nemá domova.
Ivrm, Wnk. 57.

bezkyd = vrchol hory neporostlv.

Fix.

beznaboh = neznaboh. Kolk. I. 9.

bezperacký, bezperaný = nezp-
sobný, d<)\ádivý. Kt. V.

bibulka = mladá husa. Kald. 4.

bicí \-áha = \-áha u hodin ídící

odbíjení hodin, druhá je dócí (jdoucí)

váha. Bys. Fig. 297.

biúvka = biové (zpropitné ko-

ímu). Kt. V.

bída (suchá duše) = ryba. je jako
slánka, pleskatá, na modu (zpsob)
šarán. Vyhl. Mal. 12C. — B. =
koutnice (skí). Záhr. V. 13.

blgan = surovec, nelida. Kolk.
I. 9.

bigiarka = žena žehlící karkulk\-
na devné lidské hlav. Vyhl. Prus.
71.

biják = prá, rvá. Vyhl. Alb. 8.,

]I..r. .'-}().

bijatyka = bitka. Kt. V.

bílek = vznice. Do bilka nkoho
zavíti. Vyhl. Dd. I. 91.

bily. Zavalovat bily v oích =
hledt tak zamilovan, že zornice

pod víky zmizí. B3-s. Fig. 174. Sr.

Bílé = blmo.
bínkat = hráti o knoflíky nebo

o grejcary. Kolk. I. 10.

biristý. B. vlna = krátká a hustá.

Kt. V.

birda = kikloun; bui. Kt. V.
bírka. vz brka. Kt. VII. 1194.

bimvka = bimování. Kt. v.

bisaga = chlap. Kt. V.

biza = hloup se smjící dve.
Kolk. I. 10.

bizán = zarputilec. Kolk. I. 10.

blacga = mkká vc. Kt. V.

blaptaka = tlach. Kt. V.

blaptala = žvanil. Kt. V.

blatnice = chalupa z bláta ud-
laná. Kt. V.

blavkat = hledti, umti. Kt.
Vil. 1197.

blavonit = tlachati; b. se = siln
se siii;iti. Folp. a. 27. b.. V}hl. Ced.

blavúat = blavkati,
' štkati.

Folp. a. 9. a.

blázgatsa = choditi blátem. Folp.

b. 4. b.

blazina = peina. Kt. VII. 1197.

bláznivý = snadno se plašící.

Blázni\é kon. Kaš. 90., 110.

bledina = bledé dve. Ta nadutá
blcdina' Preiss. 4.3.

bleochy = druh brambor. Kaš.
1 :!.").

bleptaka, bleptanice = žvast.

Kt. V.

bleška ^ knoflík bez ouška.
Piik. Nn\-. lOii.

bléžet = ubližovati. Ale bléžet si

také nedá. K. Rez. II. 199. Vz
neblížiti.

bifkat = nadávati. Kt. V.

blchtat ^^ bublajíc se vaiti. Kaše
brchce. Kolk. 1. 10.

blim = blin. Pik. Nov. 109.

blinkat = zvoniti. B. pi pozdvi-
hování, na mrana. Hrb. Dd. 50.,

129.

bltzna uiodina. Kt. V.

blomat — toulati se. Kt. V.



brombé(í)lat = houpati, klátiti

hla\ni' iidhania. Kolk. I. 10.

bloncat se také = házeti se. Bvs.
Fig. 22(t.

blonák =svtlovlas_ý lovk. Bvs.

Fig. 130.

bTptat = rozváeti. Kolk. I. 10.

blud = bloud. Kt. V.

bluncat se = toulati se. Kt. V.

bluka = bobule na bramboe. Kt.

VII. llítí).

blunkat se = objevovati, potulo-

vati se. Tu se blunkají cigáni. Hrb.
Dd. 1^14. Vz v Bart. bluncat se.

blušít se = svítiti, lesknouti se.

Ten sr blušcí. Krm. Obr. 75., 79.

bluškvor = puškvorec. Fix.

blVa, bivo = hlupec; surovec.

KoLk. 1. 10.

bivaka = špatné jídlo. Kt. VII.
II '.•'.).

bivoský = sprostý, neotesaný,

surový. Kt. V.
bobáky (papuky) = malé koláky

nadité mákem, upeené a pomazané
medem. \'\hl. Slz. 12.

bobák = tlachal. Kt. V.

bobit. Nbob darebninu = ne-

mluv marn. Fix.

bobek = malý, nadutv lovk;
malé dít. Kt. V.

bobinec = bobek (trus kozí, oví).

Kt. V.

bobovnisko = bobišt. Kt. V.

boblnec = oví trus. Fix.

bobrovisko = místo bahnité. Kt.

v.

bo = nebo. Vz Kt. V.

bOina = vedlejší údolí. Vz Kt. V.

boní = vedlejší. Má pes štere

sta boních dlohu. Naš. XLV. 105.

1. b.

bOnice = boní kapsa (u vesty).

Hor. I-')., Krm. Dol. 44. Též = boní
deska u vozu. Han. Gl.

bodidlO = bodec. Kt. VII. 1199.

bodli = jehlií. Kt. VII. 1199.

bódnice = široká plachta, kterou
oddlili šestinedlku od ostatní svt-
nice. Piik. Nov. 109.

bogdál = áp. Bys. Fig. 259.

bogdalec = naháek, ocún. Škodí
dobvtku. Vvhl. Mal. 10(i.

boho = božec (zaíkáva). Krm.
Dol. 5ii.

bohušky = bžky. Tam mli
takové bohušky. Vyhl. Dd. I. 74.

boj — jméno psí. V\-hl. Mal. 128.

bojazllvec = bázlívec. Kt. v.

bojazný = bázlivý. Kt. V.

bójka -^ bázlívec. Folp. a. 29. a.,

b. 4. a.

bok. Cesta ide bok ddiny (mimo
ddinu). Kaš. 82.

bokan = ohníek na poli. Kolk.

II. ••'.5,

bolestný de = velký pátek.

Piik. (i;!.

boleznice = rodika. Sušil. II. 49.

boiíka = bolák, boles. ^Modrá

boheka. Vvhl. Prus. 74., Kt. VII.

1199.

bolont = mluvka. Fix.

bombelaka = bombel. Kt. V.

bombélat = pomalu jíti. houpati

se. Filip. b. 4. a. Sr. bombél.
borcuch = malý' bochníek. Kt. V.

borge = burda, cukrová epa.
Bvs. Fi.íí. 297.

bóka (bouka) = zbytek nádivk\'

do jelit, na kterou se již nedostalo

stev. Vyhl. Ced.

bOSOrka také = žena, která dlouho

do noci vysedává. Folp. b. 4. a. Sr.

bosorák.

bosý. Bosá kže = bez obuvi.

Hoch. 100.

botina, botovina = kže na boty.

Kt. v.

boucka, bucka, pucka = mí. Kt.

V.

bouda, bóda. búda = baldachýn
nad postelí. Naš. XLII. 154. 1. a.

bouraka = bourání. Kt. V.

bouit = tlouci na dvée. Vstávej,

kdosi k nám bouí. K. Roz. II. 27.

božejší = svátenjší. Oblékl se

do ne j božcejších šati. Naš. XLIV.
105. 1. c. Sr. nébožejší.

bože = bos "je, bo jsi je, nebo jsi.

Bart. Dt. 23G.. Kt. VII. 1201.

boží chlebíek = námel, paliko-
více nacho\-á. Vz Kolk. I. 10.

božirovat, bužirovat = utráceti.

K. Roz. III. 20.



božný = zbožný, nábožný. Vz Kt.

^^

božovat = bdovati. K. Roz. III.

13">.

brabaška = mravenec. Bylo jich

tam jako b-šek (mnoho). Mršt. Ves.

II. 40-2.

brablenisko = mraveništ. Kolk.
I. 10.. Autr. 129.

brablenit = býti pilen jako mra-
venec. Bys. Fig. 249.

brakúvka = v\brakovaná ovce.

Kolk. I. 10.,

brambor = mramor. Vvhl. Dd.
I. (i2.

bramborat se = téci; ubírati se.

Kt. VII. 1202.

bramboit koho = klamati. Kolk.

I. 10.

bramborový = mramorový. Bram-
b<>ni\v stul. Bys. Fig. 190.

bramorka = mramorová osélka.

Slez. Kt. VII. 1202.

bak, bik = zvuk kovu. Kosa
má dobrý biak. Kaš. 90., Kt. V.

brášek, zdrobn. brach. Kt. VII.
12():í.

brblat také = tlachati. Eh ne-

brbléte. Mršt. Ves. VIII. -.M.

brblavý. B. žena = breptavá, žva-

nilka. Kt. V.

brblena = brblavá žena. Kt. V.

brboncení = brebentní, brblání.

Bvs. Fig. 252.

brcat = nohy pi chvizi nadzdvi-
}i()\ati. Kt. V."

brcavý = kdo brcá. Kt. v.

brák = lovk reptavv. Kolk.
1. II.

brit se = plašiti se; náhle se roz-

hnvali. Kolk. I. 11.

brka — nohy. Natáhnout brka
= zemíti. Kolk. I. 11.

brdeka = noh v. Polámat konui
brdeka. Kolk. I. 11.

brdol, brdolec = pole na stráni.

Kolk. li. .1.-).

be' - bich. Ukázal rokó (rukou)

na bie. K. Roz. 4.

beka = lízaka, rozvaené švest-

ky. Kolk. I. 11.

bedisko = rheumatisnms. Kaš.
90.

beditse= dostávatibed.psotník;
zapomínati se zlostí. Kolk. I. 11.

benk = zvuk. Dež se ekne Ho-
lomóc. má to jakése benk. Sp. 70.

best = buk. Káceli jsme best.
Bys. 11 .i.

brevan = nepoádn, nerozumn.
Nechod tak b. Kolk. I. 11.

bezák = bezovv prut. ošvihel',

hatina. Kolk. I., 11., Fix.

bezatý = košatý. Kt. V.

bezúfka = voda z bízv. Ki^lk.

I. 11.

bezula = ervená kráwi s bí-

lými skvrnami. Fix.

brhér = chasník naproti dítti.

Kolk. I. 11.

bídák, nadávka. Vyhl. Prus. 5.5.

bídit se = prudkvm smíchem si

škoditi. Autr. 129.

bilastý = bílovitý. Kt. V.

bilkovitý. B. zem. Vz bilka.
Kt. V.

bím =^ modín. Kolk. I. 11.

bimúfka = houba rostoucí pod
bimcm, podobná klouzku. Vz
Kolk. I. 11.

bíat = ineti. To si mosel lo-
vk zandat uši. jak to bíalo. Kald.

29.

bint = strašiti. Tam dvcky bi-
nlo. Kaš. 147.

bink. Do kupu nebylo chuti a
brinku. Hlav. Kr. 97. Vz. bak.
binká = druh knoflíku. Hrb.

Dt. ;í:;.

bínkaka = špatná muzika. :\Iršt.

Ves. I. 4(J.

bisk = vesk. kik. Na ten bisk
pibhla divoženka. Vyhl.D. II. Hil.

Sr, biskat, vískat.

bístek = best. Bvs. 102.

bít = holiti (bradu). Kt. V.

brkat o štrk = kk)pvtati. Mršt.
Ves. I. 44.

bknút = utéci. Bk dómu! Kaš.
147. B. klopýtnouti. Autr. 129.

brlinový strop = z brlin. Kt. V.

Vz hrlm.i.

brlomtit = nejasn mlu\iti. Cosi b.

B\>. liK. li:5. Sr. Bart. brlomtat.

brložit = ležeti (opovržliv). Vz
Kt. V.



brmba, bumba = \ada v dtské
inluw. Kolk. I. 11.

brmbat = bumbati, píti v dtské
nilm. Kolk. I. 11.

brnák, bunák = melák; kámen,
který prudce hozen jsa s kopce dolíi

brní. Kolk. I. 11.

brnál = hovnivál. Kt. V.

brnká = rolnika. Korba v štr-
iháni ladných brnkáú jen letla.

Mršt. Ves. "lII. 47.

brnkat = drneti, se tásti. Okna
a dvee brnkajóodhloko. Vvhl. Dd.
II. 22.

brnoživý = šukavý. Vz Kt. V.

bo' = bicho. Déte si na bo' pe-

reno (peinu). K. Roz. 65., 8-5. a j.

brodidlo v obci = louže, jezírko,

r\bníek. Hrb. Obr. 14.

brodisko = místo, kde se kon
br.idi. hiža. Kolk. I. 11.

bochal = bichá. Naš. XLIV.
(>. 1. b.

brouhat se = broditi se. Dti za

tm\' bri)uhaK' se do školv. Mršt.

V.š. 11. 4."^;?. "U Bart. brouchat.

bron = brvnda, patokv. Kolk.

I. 11.

bronovat = brvndati. Kolk. I.

1].

brožit = znamenati, bedeuten.

\'z Kt. V.

brsatse = brchati se. Kt. V.

bruál = hovnivál. Kt. V.

budný = špinavý, vz bud.
Kt. V.

buchák = bichá. Kt. V.

brumta = bruoun. Kt. V.

brumtat = brueti, mumlati. Kt.

V.

brunclák = hrnec dobrý na sádlo.

V\hl. ed.
brusák = brousek. Kaš. 90.

buša =^ bicho. Kt. V.

brúzgat sa = brouzdati se. Folp.

b. 4. a., a. 13. a.

brydovat = ustavin mhuiti.
Kt. V.

brydnúc = broditi se. Ostrav. Kt.
Vil. 12()(i.

brýle = brykule. okolky; nadje,
laskomin\-. Dlal mu brýíe. Kolk.
I. 11.

brynzar ^ kdo dlá brynzu. Us.

brzgnút = brzditi. Vz Kt. V.

brznik = brzák, chroust. Kt.

\'ll. 120.;.

bubáek, bubák = veš v dtské
ei. Kolk. I. 11.

bubny = kalhoty nafouknuté,
plundry. Kldn. 110.

bubotat = asto bubati. Folp. a.

27. h.

bucat, bucinkat, bucuškat =^ leh-

nouti, spinkati, hajati líolk. I. 11.,

Kt. V. — bucnút = udeiti. Kt. V.

bUalka =-- kráva poád buící.

Hla\ i:, 1:íí;.

buavý = mnoho buící. Bukavá
kráva. Hlav. Kr. 140.

budulínek = jméno psí. V\hl.

Mal. I2S.

bufik, bufina = jméno psí. Vvhl.

Mal. 128.

bugál = džbán, z nhož se pilo

pi obecních pilkách, desátkový
džbán. V3'hl. Ced.

Bh. Dáti komu pána Boha ==

dáti mu kesanské pozdravení.

Vvhl. Prus. 48.

buchta = kdo rád jí buchty;
vojín .'i. nebo 54. pluku ležícího

v Olomouci nebo v Kromíži. Vvhl.

Mal. 1;í8.

buchtika = ernobílá, kožešinová

lemovka okolo kožichu. Ivt. VII.,

1207.. Hrb. Obr. 79.

bujainec = chlév pro býka. Kt.

\11. 12U7.

bujai! = buiný lovk. Mršt. Ves.

1. .;."):í

bujit =^ tuným initi. Kt. V.

bukovinka = jméno krav. Vvhl.

Mal. 127.

bukša = otvor pro osu do kola,

nm. Biichse. Folp. b. 4. a. Železná

roura ve hlav kola, do níž vstrena
jest náprava. Kt. V.

bulat = káceti stromv. Bulat co

s kým. Kldu. 4.

bulatý = tlustý. Kt. V.

buiíje, bulja = pítka, nevázaná
veselos (noní) ; hromada, shromáž-

dní, veselá spolenost. Bvs. Fig.

132 a j., Sp. 99. Sr. v Bart. bula.

bumbela = hlupák. Kt. V.



bumbík = knoflík. Bumbíkybrus-
lek zapnouti. Vyhl. Prus. 68. —
B. = njaké cukroví? Dal dva krej-

carv na bumbíkv. V3hl. Ja. 18.,

Ces'. 1. IX. 147.'

bumbilák = kulaté ovoce z kob-
zoli. Vz Kt. V.

bumbílat = kolíbati, houpati.
Vz Kt. V.

bumbotat = brblati. Kt. v.

bunclák. B-kj- = kamenné ná-
dob\-. Kklu. llY).

bunák, vz bmák.
bunek = kdo asto pláe, veští.

Kt. V.

bunet = brueti, uhati. Kt. V.

bundaka = loudavá práce. Vz
Kt. \'.

bundáš = sprosák. Kt. V.

bundat se = toulati se. Kt. V.

bun = ervené hanácké kalhot}-.

Kolk. I. 11.

bunk = žalá. Laš. Kt. VII.
1207.

bungOŠa = jméno krav. V\hl.
Mal. 127.

buntek =
V\hl. Prus.

buntovat.
buráci. \'al.

buntý

boní rozparek u galat.

()8.

Cosi mi v biše
Kt. VII. 1207.

rebellant. Vyhl.

bunžírovat = bužírovati.

11. ;!:..

burák = malv a hrubv
r\b\-. Vyhl. Mak 124.

buran = silné, nepokojné dít.
Kt. V.

burák = zimní sukn. Kt. V.

burda cukrová epa. Bys. 159.

burdina, burgin = epa. Vaí se

b-je =

Kr. 32.

Knlk.

sak na

proti kašli. Semeno jest proti os3-pám
dtskému. Vyhl. Mal. lOG.

burdiSkO = pole, kde roste burda,
cukrovka. Kt. V.

burdový = cukrovky, burdy se

'. ýkajicí. Kt. y.

buík = silný, zavalitv hoch. Kt.
VIL 1207. Sr. u Bart. burek.

buivoj = silný, zavalitý- výrostek.
Kolk. II. 35.

burtrík = komrka na harampátí,
curdik, surdík. Kolk. I. 12.

buznice = obec. vznice. Kldu. 78.

bužirovat = hýiti, lumpaiti.
Bys. 11.-).

býacko = býek. Hoen. 248.

býura = veliký, silný býk. Kt. V.

býk, bík = druh"^ kulovatvch
švestek. Kolk. I. 12.

býkárna = békova. Folp. a. 15.

a.. 2S. a.

bykovat sa = hra tyemi na tlustší

stran železem obtžkanvmi, leh-

kým pohybem se odrážejí od zem.
Folp. b. 4. a.

býti. Ja s vámi nesu (já s vámi
nehraji). Naš. XLIII. 128. 1. b.

bytování = b\t, obydlí. Kt. V.

bytovisko = bydhš. Kt. v.

býváni, vz bévání. Hoen Nov. (Uj.

bzdina = skoro nic. Dostal tam
bzdinu. Autr. 129.

bzdinec = nic. Kolk. I. 12. Do-
staneš h.

bzOCh = lovk snudutý, prdoch.
V\hl. Ced. — B. = zajíc (Uhice).
Knlk. I. 12.

bzenanka = žena ze Bzence: ho-

kvuárka. z.lináka. Kt. VII. 1208.

c.

caba plichta pi he o knoflikv. cacorka také — vemeno. Kt. \11.
Kolk. I. 12. " 1209.

Cábala = kdo cábá, kolébav caflikovat koho, se s kým = vaditi

chodí. Kt. VII. 1209. se. Folp. 1). 4. a.

cabit se ^ upejpati se. Vz Kt. V. cago = vtší dcko, které b\- se

cabka devná brzda pod kolo. rádo ješt pstovalo; nezvedené dc-
Kolk, 11. 35. ko. Kt. V.



cagor = výrostek silný, zdravý.

Ivolk. I. 12.

cahón (ahoun) = ulika mezi
dvma staveními. Vyhl- Ced.

cahousy = konina polností. Kt.

V.

cajkat =- jíti (o dtech). Kt. V.

cakrovitý. To je cakrovitv na tem
svt. Naš. XLIV. 13. 1. c.

calá = dosplv hoch. Val. Kt.

VII. 1209. Vz u Bart. calo.
cambrlat = klinkati, zvoniti. Ho-

en. Nov. 42.

camfór, camfórek = utrženv kus

látky. Autr. 12'.i.

candra =- utrhaná ženská. Kolk.

I. 12.

Cangat = loudav choditi. Kolk.

II. :!.-..

cangie = zoubk\' u obojku. Fulp.

b. 4. a.

canit = tlachati, žvaniti. Kt. V.

cap = stiáp, ženská nepoádn
ustrojená. Kolk. I. 12.

cáp = ovce s dlouhou vlnou;

lenoch. Kolk. I. 12.

cápat se na koho = utrhovati se,

sápati se. Kt. V.

capavý = kdo chodí pšky. Te
capavé pšáko (infanteristo) ! Hlav.
Kr. 127.

apka husí = samorostlík (rost-

lina) ; apka koei = dvoudomá
protž. Vyhl. Mal. 107.. 108. C.

koií = noha. Naš. XLIII. 2. b.

caplovat. Pes se caploval (škubal)

a v\-trlil epek. Vyhl. D. 138.

capnút = udeiti; zahoditi. Vz
Kt. V.

Cápovica = ovce s dlouhou vlnou,

cáp.

capúr, capúrek, capórek = malý
cap; malv, slabý lovk. Folp. a.

28. a., b." 4. b.
'

Caputky = nožiky (v dtské ei).
Kolk. I. 12.

Cára = ženská nepoádná. Co dlá
cárá? Šije a pára. Kolk. I. 12.

casin = nespoádanec. x\utr. 12íl.

cátka = nádoba na mléko. Kt. V.

cebik - plá. Kt. V.

ceboike, cibulky = druh hrušek
podoby cibulové. Vyhl- Ced.

cebonit se = breeti, šklebiti se.

Kt. y.

cebulastý = cibulovitý. Kt. V.

Cecan = výtok od vodovodu.
Bys. Fig. 178. C. = sifon (u so-

dovky). Sp. 02.

cecór. Krev hnala se cecórem
(proudem) z nosu. Bys. 113. Je
mn teplo, že cecórem pot ze mn
tee. Vyhl. Ced.

cedílko = cíp košile dítti vzadu
z gati v\'uhující. Kolk. I. 12., Naš.
XLIII.' 143. 1. d.

cedzok = cezák. Laš. Kt. VII.
12()'.i.

cegánsky tvaržke = slez obecný.

V\hl. -Alal. 106.

Céchvka = sekyrka, kterou se

stromy cechují. Vyhl. Mal. !)7.

cekr — ? Skoláci kladou knížky
do kabel\-, do pošv^, do cekru.

Slez. Ce;-,.' 1. IX. 148.'

celuký, celunký = celý, celiký.

Kt. V.

cembala = lovk loudavé chze.
Ze jož deš, te cembalo. Vvhl. D. lo5.,

Ced.

cepa = kdo bojuje cepy, Slám.

Lys. 230; kdo cepy dlá; kdo píše

cepovým slohem. Vz Kt. V.

Cépek = cípek. Vyhl. Slez. 52.

epíc = násada cepu. Folp. a.

29. b., b. 4. b. Sr. cep.

cepovat koho = por.ilouvati. Kolk.

I. 12.

cepovica = hl cepu. K. Roz.
111. 221.

cernovat = istiti. Folp. b. 4. b.

cerovat = míti úbyt. Kolk. I. 12.

Nm. zehren.

cet. Bvl cet = potichu. Kolk. II.

35.

cezák = cizák. Bys. 101.

cezan = stav na potocích, po kte-

rém voda do podstavených nádob
stéká. Vz Kt. V.

Cibulaky, druh hrušek. Vz Kt. V.

Cibunka = lichotné jméno husí.

Vz Kt. V.

Cicatý = ceckatý, velkých cecú.

C. kráva. Kt. V.
"

Cicek = bradavice na prsu, ve-
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meni. — Kozí cickv = druh hrušek.

Kaš. 90.

Cickat = ssáti: usilovn žádati,

louditi. Všecko bv na tob vvcickal.

Kaš. 90.

CiCOnit Sa = plakati (o dtech).
Kaš. '.»().

CiCÚrek = tenký proud vody,
kterv se na konci v kapkv rozdluje.
Val."Kt. VII. 1209.

Cicvárové semeno = cizrna. Fix.

cifka, cívka = dalekohled. Vvhl.
Alb. 7.. Mal. 122., Vyhl. Dd. I." 17.

— C. =- žengle. Kt.VlI. 1212.

Cigamiga = cikán. Kolk. I. 12.

cigánstvo = lež. To je cigánstvo.

Slám. L\s. 2.")!).

cigány = modravé brambor\';
druli jablek. Vz Kt. V.

cigáry = orobinec (rostlina). V\hl.
Mal. lo;;.

Cigóra. Hra na cigóru. Vz V\-hl.

1). 111.

cimbuáky = peníze. Fl.\.

ciment. Pivo netoili do cimentu,
nýbrž jen do plechá. Hoch. íiO. Dle
Bart. = plechá, ale zde jest to ná-
doba jiná. Dle Piik. = plechá,
mazák.

Cingat = toulati se. Kolk. I. 1:5.

cingiTa = vysoký výrostek, ne-

mdtiira; tulák. Kolk. I. l.'i.

cigietat, cinglet komu = zvoniti

umíráékcni. Kt. V.

CÍpák = neobrovnaný kožich, po-

nvadž cípy (noh\' od kozí) nebyly
odezánw V\hl. Prus. (59.

cirifá = okolky. Kolk. I. 1:5.

Ciryna = jméno krav. Vvhl. Mal.

127.

Citerák ^ njaká b\]ina, jíž se

léí kráv\'. nemohou-li žádné potravy
požívati! Vz Vyhl. Mal. 129.

cívka vz (ífka.

cklo sklo. la. \\

cinorka, crnerka, cmor = cmer,
kal /, ri)Z])ušlénéli.'i máslo. Kolk. I.

13. Pekákv s oškvark\' n. cmorcm.
Hrb. Obr. 290.

cmrdola = lovk nevýený,
k iii(cmii. R\s. Fig. 2(')'i., 297.

CÓfnót, CÚfnÚt Nésó-le tam, h
na n, só-le tam, cófnem (o Haná-

cích povolných a mkkvch). Hlav.
Kr. 171. '

COhnit = tahati, bíti. Folp. b. 4. b.

COChat = zdlouhajíti. Folp.b. I.b.

CÓClina = ušpinná, ucouraná
ženská. VVhl. Ce. Vz Cuchna.

COkrena = cukrvna, rábka. Vvhl.
R. (59.

cokrenový. C. polévka = z cu-

kr\n i z rábky. Vyhl. R. 68.

Coránek. Kotvlek s coránkem
(s truliirkou). Vyhl. Dd. I. 38.

Cpelit = šouchati. Kaš. 90. Vz.

v Bart. špelit.

crbkat = kapat i. Kt. V.

crbonit = kapati. Kt. V.

crgonitco = pielévati. Kolk. 1. 1:5.

Crháek = Cyrill. V\hl. D. 49.

crkalka = kráva, která jen crká,

málo dojí. Kt. V.

ctižádba = ctižádos. Kt. V.

cuák = déš. Kt. V.

CÚhat koho = bíti. Kolk. I. i:5.,

Kt. \'. Nvcúb.al mu emenem. Vyhl.

Ced.

CUCllánek = pohozené drobty
jídla. Vz Kt. V.

cuchna = ženská nchospodáiská.
Kcilk. I. 1:5., Folp. a. 28. a. V Bart.

cuchaa. Sr. cucha.

CUChtat = muchlati. Kaš. 90.

cukrárna = cukrovar. Cvikla se

pnxhiw do cukrárny. Vyhl. Prus. ")8.

cukrovar = cukrái-. Kolk. I. 1:5.

cukrováka = cukráka. Kolk. 1.

i;5.

cukrovky, druh sladkých hrušek.

V\lll. Crd.

CUlíek --- hubika u hrnce. Folp.

b. 4. b. Vz cupléek.
CUmel = opilec. Kcrámátakovvho

comla. Naš. XLlll. 1:55. ]. c.

'

CUmpola, nadávka. Vyhl. Prus. .")5.

CUndat se = sem tam choditi

zvi. za dešt. Kt. V.

Cundr = dohazova. B\s. KiO.

cundra - Bart. cunda.
cundrat sa == choditi po rose,.

\' d(>ti. Za( imdraný. Kaš. 90.

cundrovat = dohazovati. Bvs.
102.

cupan --- cop. lelík. Kt. V.

cpek tanec. Kt. v.



cupléek, cupliek = n nádob w-
ní\-ající cás, jíž kapalina se vylévá.
Vvhl. Ced. Sr. culíek, hubika.

CUplík = culík, hubika u nádobv.
Ivilk. I. 1:5.

CÚrat sa = pecházeti z místa na
niisli.i; ciindrat sa. Kaš. !)0. Sr. cou-
rati.

curdík, surdík, vz burtlík.

curúek = crkot. Voda tee
c-Ckein. Kt. V.

cvachat = namáhavé pospíchati.

Ki)lk. I. i;i.

vachtá = náhlé ukonení jednání.

Knlk. I. 1:}.

cvek = kousek hladkého deva,

jímž vážou ze špagátu rybáské sít.

Vyhl. Mal. 124. — c.' v Brn ==

but (cervelát). Vyhl. Ced.

Cverhok = nástroj podobný dlátu,

opatenv dlouhvm toprkcm, Ifi až
18 palc dlouhý a ti t\-rti palce

široký, [im se kope jako motvkou a
d]ab(ni \roky. Vyhl. Mal. 102.

CVikla = cukrovka. Vyhl. Prus.
")7. Na Kyjovsku = epa pro do-
bytek, listnatá, s velkými ervený-
mi koeny. Vyhl. Ced.

CviklOVý = ze cviklv. C. salát.

Kt. V.

CVOkan =-^^ druli hmšek. Kt. V.

Cyroš = Cyril. Kt. V.

.

abatáka = dvátko. Kolk. I.

I-'!. \/. násl.

abalák = strašák z hadru uro-

bený na zajíce; malý chlapec; hlu-

pák; trpaslík. Kolk. I. 13. Vz gryc.

aban = ovák. Kt. V.

abait se ^ broditi se. Kt. VII.
I2U.
abrat sa = rousati se ve vod.

Ivaš. '••<>. U Bart. = pomalu jíti.

aavka = koka. Kt. V.

adný = adivý. Kt. V.

ága jménokoní. Vyhl. Mal. 127.

agan = lovk vvsokv, ahoun.
Kdlk. 1. 1:?.

"
'

agarovat = utíkati. A gde tý

hus\- agaruj? Kaš. 138. C. = na
ulici vykládati. Kt. V.

agle = dlouhé nohy. Kaš. 90.

áhnút po em = uhoditi. Kt.
VII. 1215.

achat = jechat. jíti. Val. Kt.
\1I. 1215.

aja = aj; cikánka; nadávka.
V/. Kolk. I. U.

aláinat = poínat choditi. Kolk.
I. II.

amajda = uhajda, nepoestná
osoba. Olc.m. Kt. V.

amamura, nadávka: Ty ama-
muro! Sp. !)2. Vz amura, ára-
níura.

amara = šra. Kabát ama-
raim obšitv. Hrb. Obr. 82.

ambrlat = ve vod se máchati.
Kt. V.

amOVina = nezdravé jídlo. Kt.
V.

ámnút = plnou hrstí sáhnouti.
Kt. V.

ampálena = dve, které se

ampá. Ivt. V.

ampnút = stoupnouti. Vz Kt. V.
atnpulka. Hra na -ku = na se-

daku. Fix.

amura = nadávka. Ale ta a-
mura farská (o hospodyni). Naš.
XLIII. 110. 1. c. Sr. amamura.
anarat = mokvati. Vz Kt. V.
angál = v\táhlv lovk. Kolk.

II. :\r>.

angály ^- dlouhé, neohrabané
noh\-. Kt. V.

apá = apatý lovk. Kt. V.

apaka = ápaka. roziídlé bláto

na cestách po dešti. Kt. VII. 8[)9.,

Kt. V.

apák = silný zavalitý lovk.
Kolk. I. 14.

apat = srážeti (jablka). Kt. V.

ápi capa = šípatka (rostlina).

Naš. XLIII. 43. 2. d.

apjaky = v depu. Kolk. I. 14.

apka — pták podobný volavce,
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je šedý a má dlouhý chtán. Vvhl.

Mal. 118.

apky jíti = apkav. Kt. V.

apla ^ volavka. Kt. V.

aplav choditi = sehnut. Ivt. V.

aplavý. C. chod. Vz apkav.
Kt. V.

aplenka = slepice, která si apne
a dá se chvtiti. Vyhl. Ced.

apnouti. Tak to aplo = sedlo,

dopadlo. Vyhl. Dd. I. 95.

aproky = tapce, kvastle hed-

vábné nebo z iiné látkv. Vyhl. Slz.

192. V Bart. aprák.
apuša = malá, tlustá ženská.

V\-hl. Ced. Sr. v Bart. aptuška.
arabór = veliký klobouk hlavn

ženský. Kolk. I. i 4.

aratnura = nadávka. Hlav. Kr.

139. Sr. amamura.
ára atky = zadek saní. Kolk. I.

14.

arovnice = arodjnice. Slám.

PÍ. TU.

ásnút koho = uhoditi. Kolk. I.

14.. Fix.

é = aj. Eše jeden é. Bys. 105.,

Bys. Fig. 176.

eOVJanka = sláma z oky. Kt.

V.
eovnice oka. Kt. V.

eOvniskO = pole, kde roste

oka. Kt. V.

euvkový. C. polévka. Vvhl. Dd.
I. ;'..-..

éhaná — umenda, umná, ci-

vn;!. Jiti nu éhanó. Hoch. 4l.

echer = ostrý heben hory po-

rostlý lesem. Val". Kt. VII. 1217.

echy = jméno bramboru podlou-

hlých, žlutých s etnými ok\'. Kolk
I.lt.

elo trok = ás ta, která jest mez
dvma uchy do šík\' jich. V\'hl

Mal. 102.

emera = neplecha; niemná vc
snu-. \šilijaká. Cemera v struze

Bys. Fig. 258. Jak dež lovk ve
táhne v sako emero o nás v ie
Sp. 100. Než tá emera ,,rcgula de
tri" podchetne. Bys. 40. Bylo tam
studentvi jako emery (mnoho).
Vyhl. Alb. 45.

empelák = kudla. Kt. V.

cena = strach. A mla sem ceno,

abe to naši nepoznale. Sp. 30.

ep v hrdle = ípek. Záhr. III. 18.

epáek = hhnná hraka. Hrb.
Dt. 99. Vz. epák.
epce = orlíek (rosthna). Vj-hl.

Mal. lOfi.

epík = ípek v krku. Kt. V.

epit také = biti. Kt. V.

epkový. C. mléko = z krajáe
dírkou nade dnem uinnou vypu-
štné tak, že v krajái jen smetana
zstane. Kt. V.

epunka = hlava; step. Vz Kt.
V.

eeovice = dv ohnuté hulkj-

eenu kížem pes sebe položené.

Vyhl. Mal. 125.

erepaa = veliká, neforemná
hlava. Kt. V.

ernoch = jméno kraví. Vyhl.

Mal. 127.

ernuiký. Cemuiké peí =
jtMimé. k\'pré a syt erné. Folp.

a. 27. a.

'

ernula = kráva erné bar\-y.

Kaš. 53.

erný = erné maliny = ostru-

žinw Fl.\.

ertí ocet = potmchu (rostlina);

erti pivo a ertovo peí = kaprad
samec. Vvhl. Mal. lOG.

ertucha^= ertice. Kt. VII. 1218.

ertv. ertovo peí. Kolk. I. 14.

Vz rcvti. ('. hruška = šípek. Fix.

ervanec = ert. Kolk. I. 14.

ervavý. Cervavé devo. Datel
hledá \ ervavém dev erv\'. V\-hl.

I\lal. 119.

erveniky druh limšek. Ki>lk.

11. .(...

ervenka modrák habrový, bo-

Ictus ( ,il(ii)us, houba. V\hl. Mal. 114..

ervenkavý = do ervena. Kaš?
51.. 52.

esák ^ hbílko. Folp. b. 5. a.

ešárna kde se eše. Kt. V.

esnaka, esneka = esneková
pnlr\ka. Kt. V.

esnút, rozesnút = zlomiti, roz-

štij)Ui)Uli (pouze o vtvích). Folp.

b. 5. a.
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íbit = plakati. Kolk. II. 35.

iarodziny = borvkj'. Kt. V.

iena, ienka = koka (v dtské
ei). Kt. y.

ikat, Šikat = za vlasy kudliti.

Kt. V.

iO = ki s bosými nohami. Kt.

V.

iÚr = malý vodopád v potoku.

Kolk. I. 14.

ipka = tkanice. Vyhl. Prus. 69.

., ipulka = lichotné jméno slepic.

Kt. V.

iinet. Koroptev iiní. Mršt.

Ves. V. 112.

iinivý. Koroptve -vým skí-

pním zapadlv do turí za loukou.

Mršt. Ves. I. "78.

iinkat = šviinkati. Kt. V.

ísnut koho = udeiti, tlaiti.

Vz Kt. V.

istá = obvejná koalka. Plík
istý. Autr. Í29.

istec = vodka na oi, nic. Kolk.

I. l.^í.

lupek = cesta do kopce. Kolk.

II. 35. — V jizb vystupovalo se na
pec lupkem. Vyhl. IMal. 23.

maa = levá ruka, krcha,
gallxuia. Kolk. I. 15.

maák = kdo užívá mady,
lev.ik. krchák. Kolk. I. 15., 30.

maryganec. Folp. a. 2G. a. Sr.

u Bart. marygat.
mert = ert. Folp. a. 16. b.

mokat = dýmati, kouiti. Cmo-
kal z krátké dýmkv. Mršt. Ves. I.

140.

mra = koalka. Bys. Fig. 298.

murkat po nkom oima = mžou-
rati. Heren. 126.

ocllák = nos. Kolk. I. 14.

Oet == ueti, umti. Bys. Fig.

IIS. Vz uet.
OgaveC = lezec. Val. Kt. VII.

1222. Sr. u Bart. ahoun.
opka = njaké zvíe. Na Hané.

Kt. VII. 1222.

oprný = iperný. Bel to oprné
párek. Bys. Fig. 256. Kt. VII. 1223.

ubrný.
OŠit, ŠUŠnit = tropiti, dlati. Zas

tam cose ošníte. K. Roz. 93.

pla = vela. Kt. V.

tnút = ísti. Kald. 28.

tnutý = tený. Folp. a. 37. b.

tverák = tatar ze ty vrbových
pruti. Vyhl. R. 46.

tverka = tyrák (peníz). Preis.

:]()., Hrb. Dt. 155.

tvernice. Mlátiti ve tvernici (ve

tyech). Vyhl. D. 72.

tvrte, tvrta = asi 214 mice,
dv tvrtn = hektar. Vvhl. Prus.

59., Bys. Fig. 12.

tvrtka = ovce, která dá na jednO'

dojení V4 žejdlíku mléka. Krm.
Dol. 12.

tvrtlán <> CO micích výsevku.

Hrb. Obr. 14.

tvrta, vz tvrte.

tvrták = míra nápoje. C. ležáku.

K. Han. 29.

tvrtník = menší sedlák v obci,

\lastník tvrlánu. Hoen. Nov. 51.,

Vyhl. Dd. I. 97.

tyka = tyrkrejcar. Fix.

uba. uba na kozelku. Vz baba.

ubana = pašeka. Kt. V.

ubek = ptaí chochol. Kt. V.

ubnút = švihnouti, šibnouti.

Obrátile, uble do koní a odjíždžele

pry. Hoch. 90.

Ua = pes (v dtské ei) ; uák,
kdo poád na jednom míst sedí.

Kt. V.

uák = místo, kde se uí. Kolk.

I. 15. Vz Ua.
uet, Oet = depti, sedti.

I\Iusels cet doma. Co tam tak oí,
pesil vlk. Naš. XLII. 27. 2. b.,

146. 1. b.

UidlO = zamlklá, nedvivá
ženská. Kt. V.

Uka = temná skvrna na tvái,

podobná oce. Kolk. I. 15.

udat se = vaditi se. Kt. V.

ullácky. Nkolik obcí na Hané
mlu\í uháckv. Hoch. 5. Vz uhák.
ullák = Slovák. Kolk. II. 35.

uliat. Ten (prstýnek) uhá (krás-

n hledí, je krásný)". Mršt. Ves. VIII.

9.
__

uhena = Slovenka. Kolk. II. 35.

uchán = nos. Kt. V.
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UChtra = loudavá ženská, práce.

Knlk. I. 15.

UÍk = bvstré dve. Kt. VII.
1224.

ujnosf = pozorlivos. itelnost.

Kt. V.

ulek = penis, mnžskv plodící úd.

Kt. V.

un = lun. Kaš. 107.

ua = veliká huba, veliký nos;

i; umi. Vz Kt. V.

unda = ženský stydký úd; na-

dávka ženským; káva br\'nda. Vz
Kt. V.

undr = klouzaka. Kt. V.

undra = led; unar. Kt. V.

undrat = klouzati se na led;
broditi se \- rose, v blát, ve vod.
Kt. V.

uka = lichotné jniéno prasete;

mure. Kt. V.

upryna = jméno psí. Vyhl. Mal.
128. C. = dlouhé vlasv v tvle, frkv,

gracka. V\hl. Dd. ÍI. 158.

uret creti. Voda urí. Kaš.
90.

urda = nadávka ženské. Fix.

úit se = šit se, šklebiti se.

Folp. b. 5. a., Kt. V.

urný = ilý, bystrý, ostrý. Kt. V.

urúek = proud vov, krve.

Kolk. II. :}5.

uryna = ženský stydký úd;
poscané dve. Kt. V.

utera = utora. Kolk. I. 15.

vachat = koupati se hlun.
Cvachá; \-achoce mi v botách, íká,
kdo má v nich vodu, která tam
mlaská. Kolk. I. 15.

vahara = žvanil. Kolk. I. 15.

vahat = mnoho žvaniti. Kolk.
1. 15.

D.

dacan = sprosíák, surovec. Naš.
XLIIl. 101. 1. d. — D. = velký,

hlíjupý lovk. Folp. b. 5. a.

ách. íe teho na dáche (mnoho).
B\s. Fig. I;5S.

áchantský = zpropadený, er-
tovskv. D. proslov. Bys. Fig. 242.

Vz Bart. clách, dachant, Kt. V.

achman = ert. achman mn
to napískal. K. P. 36. Sr. v Bart.

dachant.

dajdonoh (daj do noh) = bázlivec.

Val. Kl. VIL 1224.

dáleba = dálava, z dálebv stílet.

Sp. I!i. Vz násl.

dáliba = dáleba, vzdálenost. Kolk.
II. :;íí.

dahel -- hlava cikánské rodiny,

vajda. K. Han. 87. — D. = starý

chlap neslušný. Kolk. I. 15.

danihelka = dank. Folp. a. 44. b.,

b. 5. a.

darebnica = malikost. Kolk. I.

15.

darebník. Kt. V.

daremek. Podarcmky, podaremku
= nadarmo. Kaš. !)1.

darka = darování. Kt. VI.

darmodajka = lehká ženská. Fix.

darmovis = kožený stapec na
parádu pi kalhotách. Bys. Fig. ()2.

darmový. Darmová právní pomoc
= za darmo opatená. Bys. 77.

darmožhrá = pán. Kolk. I. 15.

dáse také = pehrádka v mako-
vici. Kt. VII. 1225.

tfáskovat komu = dasu nadávati.

Kt. \I.

daty = danv. Kaš. G6.

ddák - pradd. Val. Kt. VII.
122(i.

ddina. .\a d-n - na návsi. Hrb.
Obr. .•5]íi.

ddiák, ddinák = vesnian.
Kt. \I,

ddinský úad (ddinv). Vvhl. Kr.
IC.

dfacko, dvacko ^ nehezké
dvc-. vr\kr dc\iV. Kaš. .52.

déchadlo, inhalatorium. NaŠ.
XLIIl. KHi, I. :i,

dejpozornaníc lovk budiž k ni-

emu Kt. ví.

dlat se - p_\-šniti se. Kolk. I. l(i.



deregramácky ^ delikátn. Koik.

1. H).

dlní (len = \šcdní. Folp. b. 5. b.

dlnická - denní práce. Chodit'

po d-rce. Ivt. VI.

demfeník z nm. Denkpfennig.
Voják dostal demfeník (metál, mo-
sazný kížek). Hlav. Kr. íilj. Sr. der-

fenyk.

demfule = papue, bakory. Kt.

VI.

demsrada, densrada, densrady =
chlapec s piickuu (míem) pí i lie

hoch. Vyhl. D. 10.3.

dea = dýn, tykev. Dává se do
zelí a jadérka dti rádv loupají.

Vyhl. Mal. lOíi.

deorgea = gerorgína, Jiinka
(rostl.). Vvhl. Mal. 133.

dept =" dupot. Kt. VI.
dereša = dereš. Kt. VI.

derfenyk = demfeník. Bvs. Fig.

2l'7.

desátek = deset obanu pi obec-

ních hromadách a pití za jedním
stolem sedících. Vyhl. R. í)2., Bys.
Fig. 60. — D. = vor o desíti klá-

dách; balík o 10 kožich. Kt. VI.

desaternlce = pi em úinkuje
10 osob. Kt. VI.

desátnictvo = deset portáši. Krm.
Dol. 211.

deslna = deset (zlatých). Desinu
(a dá) na haldamáš. Mršt. Ves. V.

69.

desítka = desítíhalé. Sr. dva-
cítka. Kt. V.

dešiky -= malé luskv hrachové.
Kolk. 1, lii.

deštit. Raiž deštm s nebe na
nás d. Kt. VII. 1228.

dtelina = jetel. Kt. VI.

dvacko, vz dfacko. D. =
dvátko. Kaš. 51., Kt. V.
dvenský = dveti píslušný.

Folp. b. .j. b.

devina = devítka. Folp. a. 28 b.

dež - když. Kt. VI.

diamit = dynamit. Kolk. I. 18.

dible, vz dyble.

didušky =" kachny. Kolk. 1. IG.

divadelník = herec. Fbc.

diviš di\(>ch. Diviše dlat.
Sp. 37., Kolk. I. l(i.

divoenec = divoch. Hoch. 134.

divoina = zpustlá pole; divoké
d\c. Fdlp. b. 5. b.

divoit se = zlobiti se. K. Roz. 85.

divosil = devtsil. Kolk. I. 16.

divotvorný = podivný. Kt. VII.
I2;i(».

dlábit = tisknouti, tlaiti, dusiti

(píti). To ho hned dusí. na prsách
dlábí. Kaš. 121. On tu šedó (ko-

alku) zatrápen dlábíl. Vyhl. Ced.

dládžgat = tlaiti. Folp." a. II. a.

dlamsit ^ uchati. Kaš. 91.

dlapít - depti. Hrb. Dt. 35.

didlat = drdlat. Kaš. 56.

dlesek = dlask (pták). Ten má
klosté (tlustý) zobák a peí strakatý
a velikosti je jak šest nedl starý

koe. Vyhl. Mal. 119.

dlidluška = lichotné jméno kach-
ní. Kt. VI.

dlo' = dluh. Nemá žádné dlo. K.
Roz. II. 194.

dlóháek = dlouhý nuž. Škrklem dlóhákem. Naš. XLII. 33. 1. a.

— D. = druh vdolkú. Vvhl. Mal.

141. Vz dlúháek (Bart.)."

dlopa -= kopka sena. Kt. VI.

dloužec = dlouhý provaz? Sokola
dloužceiii uvázati. Kldu. 156.

diúhajzný = velmi dlouhý. O.
sklep. Hrb. Dk. 29.

diúhatánský = velmi dlouhý. Kaš.
51.

dlúžajzný = velmi dlouhý. Folp.

a. 27. a.

dmuchat = kouiti. Kt. VI.

dneshák = dnes. Kt. VII. 1231.

dnový = denní. Vz Kt. VI.

obat. Dobalo ho to \' m\-sli

(vrtalo mu to). Hlav. Kr. 140.

dobžák = dubák. kožich du-
bo\é liar\'\-. Bys. Fig. 257. V Bart.

dube hák.
doblkat = pestati blkati; blkem

se dostati. Vz Kt. VI.

dobit koho = udobovati. Slám.
L\'s. II."). Nehnvej se, dobil ji

stryk. Rud. 11.

dobruch = dobrák. Kt. VI.

dobunký = velmi dobrý. Kt. VI.
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dÓCÍ váha. Bys. Fig. 297. Vz bicí.

dokat. Dé mn jablek. Nedám.
Poké, sak já t dokám (až ty po

mn budeš chtíti, nedám ti). Vyhl.

Ced.

dOOŠkat = doklusati. Vz Kt.VI.
doderek = doderná. Kolk. I. 16.

dodnt = dunti. Zem dodní. Sp.
20.. Bys. Fig. 298.

dodobovat. Stryk dodobíoval ro-

bu (ženu). Rud. 11. Sr. dobit.

dodránek = doderek. Kolk. I.

l(i.

dodrhnutá = doderek, dodraná.

Kolk. I. 1tí.

dohoví = kdož ho ví, kdož ví.

Kaš. 82.

dOCh = duch. Doch bvl z tla

pry. V\hl. Mal. 87.

dochoádný pastý (duchovní). Vj--

hl. Dd. I. 49. a j.

dojka = ovce, která dá na jedno

dojení žejdlík mléka. Krm. Dol. 12.

dokument. A to poznáte doku-

ment (dkladn, zevrubn, z grun-

tu); To sem mu dokument rozpo-

vdl. Sp. 47. 77. Staenka vyklá-

daly celý dokument (píinu) toho

strašení." Vyhl. D. 140.

dokj = dokud . Kt. VI.

dokramolit se = dolézti. Kt. VI.

dokrát se eho = dokrájeti. Kt.

VI.

dokrpait = doživoiti. Kt. VI.

dokrulikat = dorachati; svin
d-la. Kt. VI.

dokucat se = dokulhati se. Vz
Kt. VI.

dokutat = domésti Vz Kt. VI.

dokvait = domakati. Kt. VI.

dolar = kdo doluje. Kt. VI.

dolek = spodek (karet). Hoen.
29(1.

dolistý = plnv dolin a kotlin. Kt.

VI.

dolka = obyvatelka dolinv. Kt.

VI.

domatikovat = dorasovat. Tak
ho d-val. že ležel ve scáko (kaluži

krve). Vj-hl. Ced.

domátovat = dotýrati, trápiti.

Folp. b. 5. b. Xém. martern.

domrek = dolevek. Spodní pivo

na d. Kt. VI.

domnožit. Z tych tech (brambor)

zme sa domnožili s pt hektolitr.

Kaš. 1:57.

domrzák = nadávka tomu. kdo
domrzá, zlobí. Strážn. na Mor.

List. fil. 1909. .313.

domrzat se s kým = míti s ním
mrzutost, obtíže. Kolk.I.lG.-, Kt.VI.

donocovat = až do noci se zdržeti.

Kt. VI.

dookapadení = malikost, co za

nehet vleze. Kolk. I. 16.

dOOnauít = dotentotíti. njak do-

koniti. Kt. VI.

dopantat se = dopotáceti se. Kt.

VI.

doparka = doražení. Kolk. I. 17.

doplahnút se kam = dolézti. Laš.

Kt. VII. 1234.

doposel' = doposud. Kt. VI.

dopuštálek = svobodný chasník,

kterv se dopustil (pannu zmrhal).

Kt.VI.
dOpUŠfalka = závitka. Kt. VI.

dopytovat se po kom = doptá-

vati se. Slám. Lys. 195.

dorachotit se nkam = dožebra-

iti. Bys.Fig. 259.

dorachovat = dopoítati. Kt. VI.

doraaný = ranami posetý. Kt.

VI.

dorobek = co dorobeno. Kt. VI.

doruka = doruení. Kt. VII.

1234.

doslech = zpráva. Já mám dobré

doslechv. Vyhl. Ced.

dosnažit = doistiti. Kt. VI.

dostajný = co lze dostati, kou-

piti. Kt. VI.

dostarit = dostaiti. Kt. VI.

dostárlý lovk. Kt. VI.

dostražít vyslíditi. Kt. VI.

dostukat -^' dosténati. Kt. VI.

došastat = prach n. sníh docela"

setásti. — D. nco do píkopy.

Ostrav. Kt. VI.

dóška = slavnost o malých ho-

d((!:, na které se mnoho doušk
uinilo (mnoho pilo). Vz Vyhl. R.

61. Pivo teklo jako o bévaléch dó-

škách. Vyhl. Alb. 14. — D. = vy-
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cházka za píinou udržování veš-

kerých hraneník obecních i sou-

sedních ddin. Vz Vyhl. Dd. I. 99.

Vz u Bart. douška.

dOŠmigat = došlehati. Kt. VI.

došprhonit se = namáhav dojíti.

Kt. VI.

došprtat se = namáhav dojíti.

Kt. \1.

doštragat = dostrkati. Kt. VI.

D. s" = namáhav dojíti.

došturnút = dostriti. Kt. VI.

dotek = dudek (pták). D. je

krásné modravé a drdolko má na
hlav a decke volá hot — hot! Až
on keí, smle muže sedlák na pole

jíti. Vvhl. Mal. 119.

dOteV = dotud. Vz Kt. VI.

dotínky = poslední chrastí k do-

tínání na rubištích. Kt. V.

dotlévat. Temu dotlévá = je s ním
zle, je v úzkých. Kaš. 91.

dOtok = pítok do mlýna. Kt. VI.

dotorovat koho = dostopovati.

Kt. VI.

dotrckat se = dobelhati se. Folp.

b. .".. h.

dotrmanit = zcela promarniti. Kt.

VI.
dotrtonit kam = dotroliti se. Kt.

VI.

dotrút = dotráviti. Kt. VI.

doupat = doroubiti. Kt. VI.

dotutat = dopiti. Kt. VI.
doucina = kdo poád šuká, chodí

a nic nedlá. Kt. VI.

doukat = unkavé domluviti.

Kt. VI.

doutnavý ohe. Vz Kt. VI.

dOVÍCO = kdo ví co, leccos, roz-

dílné vci. Vyhl. Mal. 146. Ale jej-

dánkv. to je dovíeho (mnoho roz-

Hnvh vcí). Naš. XLIV. 105.

1. d.

dOVÍjaký. Tak sméšlijó o tch doví-

jakéch cestách. Bvs. Fig. 2C0.

dovltat - dovláti. Vz Kt. VI.

dozobtúlat = zlíbati. Kt. VII.
12:35.

dozrnat = úplná zrna dostati. Kt.
VI.
dozunt = dozvueti. Kt. VI.
dožabrat se kam = dobelhati se.

D-bral se k kuti, k mezírce. Mršt.

Ves. II. 507., 520.

dožbrundat se kam = brodem se

dostati, la. VI.

dožárat se k nemu = dopíditi

se Cehii. Folp. b. 5. b.

doždurchat = dozúgat, do zad
tlouci: strkaje pobízeti. Kolk. I. 17.

dožera = jídlo. A bylo po dožee
a dožatá bvla odpravena. Vyhl. R.
92.

dožerný = dozírající, nemilý, mr-
zutý. Kt. VI.

dožgat = dopíchati, dostriti. Vz
Kt. VI.

dožhraný = dopálený, rozzlobený.

Kaš. S7.

dožité = dožatá. Vyhl. R. 89.

dožloit koho = dohnvati. Vz
K. Koz. II. 19., 38., 17.

dožúvat se = domlouvati, doha-
do\;iti, h;idati, dozírati se, usilovn
neho se domáhati. Kt. VI.
drait = o pekot pracovati. KoUc.

II. ;5(i.

draka = draní peí. Pik. 63.

dragún = spona vzadu na bund,
náplasti. Kolk. I. 17.

drahn. Hned ti bude drahnjš
= veseleji. Vyhl. 57.

drahnit se = jasniti, rozednívati

se; uzdra\-ovati se. Kt. VI.
drahovaný. D. cesta = upravená

chzí, jízdou. Bys. 7.

drahovati =-= dráhu dlati. Drá-
hová! sem krvjó sníh. Bys. 116.

drachtit komu co = rozmlouvati,
srážeti koho z eho. E (i) kamarádi
mn to drachtile. Naš. XLIV. 79.

1. d.

dramat = srážeti? D. jablka.

Horcn. .'>21.

drancula = ženská, která mnoho
roztrhá. V\hl. Ced.

drandžit. drandžat = usilovn pro-

siti. Folp. b. 6. a.

drant = otrhanec; lovk pracu-
jící v pálenici, v palírn. Kolk. I.

17. D. = dí. Kt. VI.

drapáky = druh brambor bí-

lých. Kolk. I. 17.

drapák = hrubý, silný lovk,
2
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prá. Kaš. 91., 141. — D. = silná,

mozolná ruka. Kolk. II. 36.

drápara, drápel'a = kdo se na tle
poád drápe. Kolk. I. 17., Kt. VI.

drápek. Drápky koií = protž.
Fix.

drápel' = To je drápel = lza,
banda. Vyhl. Ced.

drápanec = drápnutí. Folp. a.

2(5. a.

drápežník = loupežník. Kt. VI.
drapulienka = draka peí. Kt.

VII. iii.í;;,

drátovat koho = siln na dolé-

hati, bíti ho. Kolk. I. 17., Kt. VI.
dražit = dráždit. Folp. a. IG. a.

dráždit o = státi o, dychtiti po
cim. Kt. \'I.

drba, drbka. ^lá d-ku = opici

(opilý). Ivt. VI.

drbaka = špatná hudba. Kt.
VII. I2;}(i

.

drbala = rýpal. Kt. VI.

drcnouti. Drcl prsty do oí (stril),

jako bv chtl slzv potlaiti. Vvhl.
Mal. IG.

drdat = hledati. Kolk. I. 17.

drdiaa. Folp. a. 28. a. Sr. drdle-

na. drdla (Bart.). Kt. VI.
drdlavý = bruivý. D. žena. Fix.

drdy. je "ž u drdy = pr\-. Kolk.
li. .•!().

dremlit = trhati, dupati. D. no-
hama. Kt. VII. 12:i().

dení ^ nohách = bolesti rheuma-
tické. — D. = metelice, vánice sn-
hová, denica. Kaš. 91.

denica, vz Dení. Kaš. 91. U Bart.
= také prkno na krytí stropu.

drepetit. dreptit = Vvchle bžeti.
lOilk. I. 17. Jak to "kot dreptí!

V\-hl. Ced.

dreponit n-hama = pešlapovati.
Kt. \-I.

dreptavý = deptavý Kt. VI.
devoez = místo, kde se devo

eže. Kt. VII. ]2:i7.

drgá ^ trkavý vuI. Kolk. I. 17.

drgancovat = bíti, rýpati. Dy
to nedrgancuj psfú, vezmi hlku
a ež. Vzdrganec. eský lid. XVIII.
8().

drgat = trkati. Kolk. I. 17.

drhaka = njaká ás obleku.

Kt. VII. 12:37.

drhat = chovati, hýkati. D.
dít. Kt. VII. 1237.

drhlena = žena len drhnoucí;
drhkn. Kt. VI.

drchat = tásti. Kolk. I. 17. —
d. se s platem = vycházeti, nedlati
dluh. Na Hané. Kt. VII. 1237.

drchmat, drsmat se = škrábati se

v hlav. Kolk. II. 3G.

drcliula = ženská rozcuchaná. Kt.
VII. 12;!7.

dríný. drýný = hezky urostlý,

šikovný, iperný. Drýný jak ke-
pelka (iperný). Folp. b. G. a., Vvhl.
D. .")8.

dík = ras. A si je teba dík.
V\hl. Ja. 34. Cf. Bart. dí.
dímotiny = dímota. Hoen. Nov^

Ls;;.

dinka = y\hublý lovk, hlavn
ženská. Kolk. I. 17.

díst = trus drbeže. Díst\- lep-

ty = planá e. Fix.

dístat = míti prjem. Krá\a
z toho díše. Vyhl. Ced., Kaš. r2G.

Nedistaj — nemluv marn. Fix.

díStuFa = žena. která vše vy-
klr\-eti. V\hl. Ced.

dít. v zim to tady de = jsou
vánice. Kaš. 131. Snihem de do
oí. Cesty sú zadené = zaváté.

Kaš. 91.
"

lU^i

drkonit = drkotati. Zimou se

drkdnil. \yhl. Kr. 34.

drkotalká = mluvka. Kt. VI.

drkotat. Nožky jí už drkotají

(k tanci). Hoen. "30.

drkotka. S'bral\- ho drkotky =
byl uiknut. \'yM. Prus. 79. Už mne
drkotka chytila (drkotání, chvní
údu, tesení). Klda. 82. V Bart-

drkotina.

drncat šouchati? Ty dviskam škulialc a drncale, celc) m do-
drn. ale. Mršt. Ves. IX. 44.

drncavý. Kobyla dala se do drn-
cavlin klusu. Mršt. Ves. I. 28G.

drncovat = rachotiti. Vz drn-

cuj.-. .\utr. 129.

drnkat -^ nohama potásati. Kolk.
1. J7.
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drnovat. Ješe drnnjein u regu-

laci (drnem obkládáme behy). Vyhl.

Ced.

drobiasko, drobisko, drobjask,

drobjazda, drobazg, drobask =
nco drobného, nepatrná vc, dro-

botina, drobné malé dti; domácí
ptactvo. Folp. a. 29. b., 11. a., Kaš.

55., Vvhl. Ced., Vvhl. R. 73., Bvs.

Fig. 298., K. Han. -.VM. V Bart.

droBazg, drobazg.

drobit nohama = netrpliv pe-
šlapovat. Kt. VII. 1237.

drobkOVica = polévka drobená.

Kt. \'l.

drobaky = malé tešn, ptáky,
Kolk. 1. 17.; hrušky. Kt. VI.

drobný. Drobnéch sme mele (dost

vší). Bys. Fig. 31.

drobušký, drobúneký, drobušin-

ký, drobulínký, drobný Kaš. si.

dropkat = bžeti (o dtech), Kolk.

I. 17.

drožka = vystrojené právo (o

ostatcích). Vvhl. R. 27.

dršít se = sraziti se (o mléce).

Iv.lk. 1. 17.

dršky. Pinesl dom d. = zmoklé
šaty. Kt. VII. 1238.

drško = bichá. Kt. VII. 1238.

drtílek = chodící drobnvm kro-

kem. Kt. VI.

drtbia, ata, n. = šelma. Kt. VI.

druhý = pedešlý. Dostal si dru-

hý týden pt korun. Kaš. 91.

drusák = jeden z rodii ženatých
(vdaných) dtí. Kt. VI.

družka = jméno kravské. Kt. VI.

drvárka = devník, devárna.
Hoch. 107.

drýnost v ei. Hlav. Kr. 86. Vz
Díný.
drýný, vz Díný.
drychmat = podimovati, spáti.

F( Ip. b. I). a.

drzait se = stávati se drzým. Kt.
Vil. 12.1S.

držkovice = drškovice, dršková
polévka. Vvhl. Dd. II. 208., Vyhl.

R. G2.

držkužka = lakomec. Vyhl. Ced.

držna = rostlina, má široké, po-

dlouhlé listv a jest užitená do-

bytku. V>hí. Mal. 107.

držnoží = trnož. Kt. VI.

ubat, ubnút = šouchnouti, ne-

šetrn se dotknouti. A dubl jednoho
pána. Vyhl. Dd. I. 80.

dubit = tlesn obcovati. Kt.

VII. 1239.

ubkovat = dubky dlati. Kt. VI.

dubák = dubeák. Kt. VI.

uka = skvrna. Kolk. I. 17.

Duka povidlí sedla mu na nose.

Mršt. Ves. VI. 75. Ve škole duka
sedla vedle duky (dti pozname-
nané na ele popelcem). Mršt. Ves.

IV. 22.

dudlav = mrzut, brue. Du-
dlav prohodil. Hoen. Nov. 75.

dudlina = díra do dudlavého (du-

tého) stromu, kde ptáci hnízdí. Kt.
VI.

dudnt = dunti. Tanili, až ho-
spoda dudnla. Hlav. Kr. 29.

dudnit = jíti dudnivým (duni-

vým) krokem. Kt. VI.

dudunár = dudák, gajdoš. Kt.

VI.

ducha = duše. Na mú duchu!
Kolk. I. 17.

uka také = ter. Hrb. Dt. 35.

Dula = jméno kraví. Vvhl. Jlal.

128.

Dulina = jméno kraví. Vvhl. Mal.

12.

duna = duše. Na mou dunu!
Krm. Obr. -11.

dunaj = veliká eka vbec. Folp.

b. 6. a.

dundat = duhti, neomalen píti.

Kaš. 91.

dupla = plechový knoflík ze dvou
kus. Folp. b. i), a.

upsko = dupka, i. Kt. VI.

durda = durdi, durdící se. Kt.

VI.

durkat = drcati; hueti. Kt. VI.

durych. Do durychu co dlati =
o pekdt. Kolk. I. 17.

dusírky = druh hrušek. Vyhl.
Prus. 55.

dusit se = dušovati se Kolk.

I. is.

dušovat = cpáti. Kolk. I. 18.
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dstojící = obezetný, vážný.

Debech nebel tak dstojící. K.
Roz. 134.

duše. Suchá duše-rvba. Vz Bida.

dušovaný. Na mú dušovánu dušu,

to bude dobrá (vc). Kaš. 80.

dútný = dutv. vvhnilv. D. vibw
Kaš. 91.

duznt = dunti. Folp. b. 6. a.

duznit = bíti do zad. Kolk. I.

18.

dvacítka, dvacátka = dvaceti-

haléi. Hoch. 1:í:3., K. Roz. 11. 12.;

dvacátek (20 snop). Kt. VI.

dvanácterák = tatar z 12 vrbo-

vých prutu. Vyhl. R. 46.

dvojá = hrnec se dvma uchy;
vtev se dvma vvstelkv; jelen;

uherský vl. Kt. VII. 1241.

dvojáek = dva hmk^- spojené.

Kolk. I. 18. Vz pedcház.
dvojka = dva zlaté. Kolk. I. 18.

— D. = druh horší mouk}'. Vvhl. R.
87.

dvojnáek = dvojáek. Folp. b.

6. a.

dvójno. Chodí na dvojno = na
dvakrát. Folp. b. 6. a.

dvoanstvo = eled dvoru. V\-hI.

R. .s!».

dvorství = dvr. Vyžeml s ní

dvorství. Hlav. Kr. 130.

dvúgroška = tyrák Kt. VII.
1242.

dyba = zácpa nosu zvi. pi rvm.
Ces. lid. VI. 58(i.

dybat = pi rvm nejasn mlu-
viti. Ces. lid. VL 586.

dyble, dible = devné hebíky
spojující d\ deva. Kolk. I. 18.

dýchavice, nemoc. Kt. VI.

dýchaviet = dvchavinti. Kt.
VI.

dýmit = kouiti. Bys. 84.

dýmnut = udeiti. Folp. b. 6. a.

dyáí = na z dvn. Kt. VI.

dysik - kdysi. Val Kt. VI.

džágat, džágnút = bodnouti.

Chytil vidle a džag. Folp. a. 56. a. Vz
násl. džgat.

džbrna = tn, zhla. Kt. VII.
1242.

džgat = džágat. Džgal sem ho
násadko. Vyhl. Dd. II. 51.

džgotek = zdrobnlé džgol. Folp.

a. 24. b. D. snad držkužka. V\"h

Ced.

džigat, džignút = bodnouti, pích-

nouti. Džigl se sám žedlem (žihad-

lem). Bys. Fig. 65. Džige špornama
kon. lí). 30. Džig s ém (zajícem)

do kotlá (hodil). K. Roz. III.

286. Ledáek (pták) džigne sebou
do vody a již má rybku. Naš. XLII.
79. 1. "d.

ebereša = jméno koní. V\hl. Mal.
127.

egnach = jméno koní. Vvhl. Mal.
127.

ehe = ovšem. Fix. — eheboj =^

ano. Fix.

eja = ano. Kt. VI.
eldorádí = brouci (kolorádo). Bys.

160.

elfryda = jméno kt)ní. V\hl. ]\Ial.

127.

eno = inu. Kt. VÍ.

erika = jméno kuní. Vvhl. Mal.

127.

esFívá = jestli. Kolk. 1. 18.

eše = ješt . Kt. VI.

F.

fabiánský. Dnes je tam íabián- Fabiš
ská zima. K. Str. 6., Kt. VI. I. 18.

Fabián; hlupák. Kolk.
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facák = veliký knoflík. Kolk. I.

19.

facal = facalík. Kt. VI.

fácit, fácnút = dáti íacku. Folp.

b. (i. b.

fafara = v3'Soká, suchá ženská.

Kt. VI.

fafara = tlustá tvá. Kt. VI.

fagát = druh velikvch bob. Kt.

VII. 1:24.-).

fagola = íerula. Dostal íagoló.

Vyhl. Dd. I. 124.

"faj = vehká fajfka, dvmka. Kt.

VI.

fajaka = malá fajfka, dýmka.
Kt. VI.

fajbl, falbl = žlutavý k, Falb.

Bvs. Fig. i'íi8.

'fajeke = kozí list (rostl.). V\hl.

Mal. 107.

fajerfikét = velocipéd. Sp. 37.

fajferkula = malá žena. Kt. VI.

fajká == zhotovovatel dýmek.
Kt. VII. 1245.

fajkový = fajfkový. Naš. XLIII.
110. 1. a.

falka = hromada. A celá ta falka

hrnula se k Chodrovi. Sp. 111.

famfulenca = influence. Bys. 107-

familejant = familiant, chalup-

ník, pudsedník, menší rolník. Bj'S.

Fig. 1118.

famrnoch = famfrnoch. Sp. 8G.

fána = fangle, prapor. Krm. Obr.

42..VvhI. Dd. II. 14.,Fb:.

fanfrochy, Jen f. na sebe všela.

Mršt. Dus. i>.

'

fantovat, z nm. pfánden, zaba-

viti. Exekutor fantuje. Mršt. Ves.

II. 404.

fasrala = nemotora. Fix.

fastrky = prozatímní stehy. Kolk.

I. I'.».

fatura. Xa f-ru = na dluh Fbc.

fazulnica = fazulová polévka.

Folp. a. L'S b.

fazulnisko = fazulí na. Folp. a

28. b.

filsko = nynjšek. Býl tam až

do fíTška. Kaš. 114. Sr. vil.

fedrovat. Mlékem se celý de fe-

drujú = ubudou o mléce celý den.

Kaš í)l.

féfnót = utéci, vraziti. Pod žudr

tož f. pátrá. Sp. 15(>.

fegera = megéra, nadávka. Kolk.

I. 19.

fejkO = fako, kiu~i žlutavý. Kt.

VI.

fejr. Dlati íejrv = milosti. Kt.

VI.

fel = šikovatel. Krm. Dol. 29.

femfera = brk z pera. Kolk. II.

3G.

Ferdýn = Ferdinand. Kt. VI.

ferka. pl. ferci = ferina. Hoch.
62.

frovat se = ubírati se, jíti. Kt.

vil. 124().

ferula = devná klapaka. Vz
kopa.
feto = fenik, halé, vbec

malý peníz. Fetoa na darebnici

nevehodím. Bys. 109. V kuti néni

ani fetona. Sp. 78. Z pretenci ne-

vidl sem ani fetoa. Bys. 112.

ficle = krajkv zvláštního druhu.

Folp. b. 6. b., "Kt. VI.

fiat = fieti, letti. A už fi-

ali po saních dol žlebem. Kald.

16.

fíéek = krejcar. Nedostal ani

fíku. Kt. VII. 1247.

fidrpuš = vysoká kvtka z um-
lého kvítí. K." Roz. 92.

fifák = nos, Kolk. I. 19.; kdo no-

sem mluví. Kt. VI.

fifarka = stvol dutý. Kolk. I. 19.

fifat = hýiti. Kolk. I. 19.

figa = fík. Figy dlati = palec

mezi ukazovátek a prostední prst

položiti a ukázati; Dostati figu =
nic. Kt. VI.

fígl = šibalství. Vypravoval mu
figl ze svého života. Slám. Lys. 323,

fiják. Folp. a. 29. a.

fijón = lovk parádivý. To je

f.! Vvhl. Ced.

fikanec = fikaný lovk Vyhl.

Dd. I. 132. Sr. fikant. — F. =
fiknutí, uhození. Folp a. 26. a.,

Vyhl. Ced.

fikant = fikaný, prohnaný lo-
vk. Kaš. 92. Sr. fikanec.

fikat co kam = hoditi. Fik tam
tjxh polen. Kaš 115. Fik sebou na-
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zpátek (iskoiv). Hoen. Nov. 121. folk = volnos, svoboda. K. Roz.
— fiknout koho = švihnouti; oši- II. I!t7. a j.

diti. Fix. fola = past' na králíky. Folp.

fikot = fiení: shon, spch, po- b. (i. b.

plach. Kt. VI. forbereník = chudší sedlák; ie-

fikotat se = chechtati se. Kt. VI. meslník atd.

fikúfka = druh hrušek. Kolk. I.

lil.

flliipé, filipice = velocipéd. Folp.

b, (;. b.

finda = grešle. Kt. VI.

findra = finda. Nemá ani findr\-.

Kolk. I. 19.

finta. Nemají doma ani finty (ani

krejcaru). Ces. lid. XVIII 8G.

flagá = námonická epice. Sp.
16.

flágat, flágnút = fláknouti, ude-
iti, bíti. F. koho. Kolk. I. 19.,

Kaš. 92., Folp. b. 6. b., Kt. VII.
1247.

flandra = pobhlice; žena ne-

istá. Folp. b. 6. b.

flanérka = hanácká kazajka. Bvs.

Fig. 244.

flangirovat = toulati se. Kolk. I.

I
'i.

flekaka = plácaka. Folp. b.

(;. h.. a. 20. a. Sr. u Bart. fleká.

flingnút. flinknút koho = udeiti.

Folp. b. í). b.

flOák = poduška z flok, z chlu-

pii soukenných. Val. Kt. VII. 1247.

flóra = jméno krav a psu. V\-hl.

Mal. 128.

fhichtrovat = klíti. Sp. 102.

flumpa - ílundra, zabláccnv. Kt.

VIL 1247.

fágat = fukati, kvákati. Kolk.

I. 20.

fukov hospoda v Cuniín.
Vyhl. i)cd. 11. 218.

foet = fueti, chrápati. Celo noc
foel. K. Roz. 48.

fofrovat = dmýchati. Fofrujc

nad nlinui klobúkem. Kald. II.

fókanice - vichr. B\-s. 3-

fóknót. Popleskal jsem ju (ko-

bylu) a íók na nu (skoil). Vvhl.
Dd. II. 50.

fokoš = hul se sekerkou. Kt. VI.

ÍOlgun ^ volnost. Vyhl. Kr. 40.

= utíkati. Kolk. I. 20.

jméno psí. Vyhl. Mal.

formanka = potah. Kde vezmo
formanko? Vyhl. Alb. IC

formika = vzorek. V\hl. Prus.

70.

fórovat

fortáš =

12S.

fósa = sumec ryba. Velké fo-

sa je sumec s hrubou hlavou. Vvhl.

Mal. 120.

fósal = vousá. Bys. 71. U Bart.

fjsala.

frajkoza = nepožaté ooilí, které

zstalo na poli. Kolk. II. 36.

francia = llanerka. V\-hl. Prus.

69.

frangl = r\ba dlouhá se žlutými

pásk\ na dlouho. Vyhl. Mal. i 26.

fra = smeka udlaná vzadu
na záste z pentlí širokých. Hrb.
Obr. 29.

fret = fre letti. A už po ve-

verce frel kamének. Mršt. Ves. I.

20').

fresuk = kormoucení. Kldu.

14 1.

frgót = trubka z vrbové kur\'.

C's. lid. X. 31.

friško = rychle. Folp. b. 6. b.

frišlátko = ssele. Bys. 123.

frka -^ vlek (hra). Fix.

fra = facka, políek. Kt. VI.;

n(>do\-tipa. Fix.

frala = nadávka. Navlíct se jak

nj.iké 1. Mršt. Ves. I. 388.

frat ^ freti, chrápati. Kt. VI.

frižuTka = brezulka. Kolk. I. 20.

frk. Udlal Irk = uletl. Kolk.

I. 20. - F. = blázen. Kolk. I. 20.

frnda také = erný sk'enný
knoflík. h"olp. b. 6. b.

frn = dcko. V.\hl. Vys. 84.

frngaka = prak s gumovými
])ramrukv. Kolk. I. 20.

frngat co kaui = házeti. Hrb.

i)t. 2."..
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frnknout = hoditi. Frnk klo-

boukem k Paovicim. Horcn.

frt. Frtcra bžet = honem. Hlav.

Kr. 14'.>.

fryc = imúno koní. V\'hl. Mal.

127.

fryda = jméno koní. Vyhl. Mal.

127; f. = hranice, mez. V Podluž.

Kt. VII. 1249.

fryjara = bujnost". Vj-hl. Ced.

fláek = tverková sklenika
s hrdlem. Sp. 21., Kt. VII. 124!).

ftaena = ptactvo. Bys. Fig. 193.,

251., 29S.

ftaí chlib = námel v žitných

klasech, secale cornutum. Píik. Nov.
109.

fták = bažant. Vyhl. Mal. 99. —
Pojedeme a Dude po ftákách (po

eech, po všem). K. Roz. II. 25.

Rozpovzte to v Hlase a je po ftá-

kách. Sp. 53. — F. = kujón. To
byl jeden fták. Vyhl. Dd. I. 7.

fuák = ohníek na poli. Kolk. II.

3(1.

fuek = vtroplach. Kt. VII.

1249.

fuchs, fuchsa = jméno koní. Vvhl.

Mak 127.

fujanica = snhová vánice. Kaš.

92. Vz nfisl.

fujavice = íujanice. Naš. XLIV.
6. 1. a.

fuk také = díra. Dlat do zdi

fuky. Hrb. Dt. 141.

fuka = lepenkový praporek kosu-

šování osnovy. Fix.

fukarovat = vjíem ovívati. Bys.
Fig. I 12.

fuksa, fuksice = fuchsa. Hoen.
Nov. 2í)., 127.

fuksovat koho = tvrat i. Vyhl.

Dd. 1. '.!.

fundacija = fundace. Kt. VI.

funták = druh jablek. Kt. VII.

1249.

funzoi = podešev, z nm. Pfund-
sohle. Kt. VI.

furyja = valašská píšfala. Krm.
Dol. 14. — F. = íuriantství. Dlá
fur\'iu. Gl.

fusák. Trpí-li kdo fusákem, hou-

serem, bolením v kíži. Vvhl. Prtis.

74. V Bart. fušek.

gaba = tyka, na níž vjika
s lepem jest pipevnna. Kt. VI.

gabat = dditi, neoekávan ob-

držeti. Kolk. I. 20.

gábera = otevhuba. Kt. VI.

gabra = levá ruka. Folp. a. 27.

b., Folp. b. 7. a.

gabrák = levák, krchák. Folp.

a. 27. b.. Folp. b. 7 b.

gamala = neobratný lovk.
Ces. lid. IX. 143.

gadžganica = tlaenice; nechut-

né umakané jídlo. Kolk. I. 20.

gadžgat = makati, tlaiti. Kolk.

I. 21.

gágoisko = gágor. Kt. VI.

gágrie nést = vzíti dít pod paždí

a nésti je, nésti je kácerkem. Ivolk.

II. 3t).

gajdo = uplakanec; lovk ne-

poádn ustrojený. Kolk. I. 21.

gajdovat = beeti, plakati. Kolk.

I. 21.

gajdy = plá. Kolk. I. 21.

gala, pl., n. = oi. Kt. VI.

galaciska ^ kalhotiska. Kt. VI.

galánka = milá. Kt. VI.

galaty = kalhotv. Kapsv u galat.

Vyhl. Ja. 55., Prus. 68.
"

galbaka = levaka, krchaka.
Kt. VI.

galbaa = galbaka. Kt. VI.

galeta == nádoba k dojení ovec.

Fl.\.

galgánský = darebácký. Kt. VI.

galgánstvo = darebáctvo. Kt. VI.

galiba, galiga = nepíjemnost',

vada. Kolk. I. 21.

galky = mchy varhan. Kt. VI.
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galonka = límec okolo sukn.
Kt. VI.

gaiuška = haleka, knedlík. Kt.
VI.

galvák = levák, galvá. Kt.
Kt. VI.

gaivaa = levá ruka. Kt. VI.
gambá. gambál = kdo má ve-

likou hubu. Kt. VI.

gambaka, gambuTa = žena, kte-

rá má gambu, širobou tvá; ženská
hubatá. vadivá. Kt. VI.
gambatý = pj-skatý, veliké tvá-

e. Kt. Vl.

gambera = hlupák. Kt. VI.
gamnt = depti. Kolk. II. 36.

gaa = kaka. G. na papíe.
Mršt. Ves. IV. 48.

ganáry = škarbaly. Kt. VI.
ganef = spustlík. Kolk. II. 36.

gánit = hloup hledti. Kt. VI.
gaamba = veliký, silný výrostek.

Kolk. I. 21.

gaana = garamba. Kolk. I. 21.

garbí = jirchá, z nm. Gárber.
VI.

gardit = hanti. Kt. VI.
gargo = hrtán. Kt. VI.

gargulena, na Hané gargufa, na
Sloven, karkulena = epeek na
ženské vlasj- upletené a svinuté.

Vyhl. Dd. II. 184. Vz u Bart. gar-

gula. Za vnek zelený bílá gargu-
lena (pi epeni nevst\-). Vyhl.
Slz. 102.

gás = petrolej. Kt. VI.

gafák = šrka k vázání kalhot.
Folp. a. 28. b., b. 7. a., Kt. VI.
gaový, Hosen-. — G. pivo = pa-

toky. Kt. VI.
gafula = neohrabaný lovk. Kt.

VI.

gavalec = gaval, velikv kus. G.
rhkba. Kt. VI.

gavalír = kavalír, elegán. Kolk.
II. :')(i. Tv si gavalír, co do gatí na-
vahl. Krm. Obr. 46.

gavenda = kavent, ruitel. Kolk.
I. 21.

gazdna, gazdina = hospodyn.
Kt. VI.

gdenekerý = málokterý. Folp. a.

40. b., b. 7. a

gebea = kotrba (nlava). Kolk.
I. 21.

gebnút = hynouti, zhebnouti.
K.ilk. I. 21.

gebo = plativé dít. Kt. VI.

gécat = politi se jídlem, kecat.

Kolk. I. 21.

gemat = neobratn cpáti. Kolk.
I. 21.

gede = kajdy. Natahoval skoro
již gede (plakal). Sp. 89.

gegOtat = koktati. Kt. VI.
gegotavý = koktavý. Kt. VI.

gegzit se = rozpustile se cho-
vati. Kt. VI.

gegzulka = zezulka. Kt. VI.

géchnút = udeiti. Krm. Obr. 40.

gemba = gamba, ústa. Kolk. I.

21., Kaš. 92.

gembál = kdo má velké gemby.
Kaš. 53.

gengiavý = viklavý, klátivý. Folp.
a. 30. a. Sr. v Bart. gengela.

geveše = ovesné koláe posypané
semenem konopným. Kt. VI.

gibas = nemotora. Kt. VI.
gibza = nco špatného, chatrného.

Kt. VI.

giCkat, kíckat = skákati po jedné
noze v husím ádku. Hrb. Ot. 107.

gigiat, gigiotat = viklati, klátiti.

Folp. a. 16. a., 40. a. Zima mnú gi-

gloce = mele, drobí mne. Krm.
Obr. 21.

gigula = upel, vrch horv. Kt.
VI.

gich = hlas, který slyšeti, když
nco rychle se vylije. Kt. VI.

gichanica = líjavec. Kt. VI.

gichat = velkým proudem vj'-

liti: siln pršeti. Kt. VI.
gír kozí pysk (rostl.). Kt. VI.
glabánek = epice podobná e-

pici dústojnické. Kt. VI.

glábít = škrtiti. Kt. VI.

glac, zhrublé glacek, klacek. Folp.
a. 26. a, 6. 7. a.

glacnút = plácnouti, udeiti. Kt.
VI.

gláa :^ ruka (hrub). Kolk. I. 21.

graga = míchanina, zmata (špat-

né jídlo, Bys. 80, nechutná omáka;
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hustá polévka). Kolk. I. 21. Jelítka

naditá jakousi glagou. Bys. 81.

glejovatý = klihovatý. G. maso.

Kt. VI.

glejta = glet. Kt. VI.

glfnút = šouchnouti. Glfnút a-
ganem do snhu. Bys. Gfi.

ggá = kdo se pi jídle dáví. Folp.

b. 7. a. Sr. glgrit.

glganec = knedhk nebo kus n-
eho v polévce. Kolk. I. 21.

grgancový. GIgancová polévka,

.""i". gígancc. Kolk. I. 21.

glgat = hltav jísti nebo píti; dá-

viti se pi jídle; shánti se po em.
Kolk. I. 21., Folp. b. 7. a. Vodu g.

Hrb. Dd. 105. Gígal koalku z flaš-

ky. Hlav. Kr. 159. Srv. v Bart. gig.

Povídal, až tak gigal létosó (vzlv-

kal). Sp. 90. - Kt. VI.

gl'0gan = veliký výrostek. Kolk.

I. 21.

glogovky = druh hrušek. Hoen.
8. a i.

giOZOVat = glossovati, klevetiti,

pomlouvati. Kt. VI.

glOZík = starý mládenec. Fix.

glVák = noha. Zdvíhá gfváky =
vzhru nohv (o lenochu). Vz Kolk.

I. :?0.

glVanec = rána zobákem; rána,

udeiení vbec. Kt. VI.

glvat = klvati, šouchati. Kolk.

I. 21 . GlVal aganem do snhu. Bys.

gojdoš = tesaík brouk. Kt. VI.

goloza = hlava (opovržliv).

Fdlp. a. U). b., b. 7. a.

gombílat = kolébati. Kt. VI.

gombovaný = gombv zdobený.
Kt. VI.

gomolý = bezrohý. Kt. VI.

gongol. gongola = halama. Kt.

VI.

goralka - hostina poádaná pí-
buzným a známým po úvod šesti-

nedlky. Vvhl. Dd. I. llC, II.

1(;3.

gori = škaredv klobouk. Kolk.

1. 21.

grace = nefoiemné ruce. Kt. VI.

gracisko = neforemná ruka. Kt.

VI.

gracká= kdo nosí grack\- (dlou-

hé vlas\- v týle). Kt. VI.

gracóna = celá píprava ke kor-

dulce. G. pozlacená. Vvhl. Dd. II.

139.

grajdat se = šmatlati se. Kolk.

I. 21., Kt. VI.

grajdavý = šmatlavý. Kt. VI.

grajdo = šmatloun. Kt. VI.

gramatika = koalka. Kolk. I.

21.

grambo = nešika. Folp. a. 28. b.

gramel, gramlá = gramlovec,
nešika, nemotora. Kt. VI.

gramolka = kamenná kulika.
Folp. b. 7. b.

gandat = mnoho mluviti, kan-
dati. Fl.x.

grbnút = hynouti. Kolk. I. 21.

grcaka, grcanina = dávení; vy-

dávenina. Kt. VI.

greftovat = krechty opatiti. Kt.

VI.

grejdit = rejditi, toulati se. Kolk.

I. 21.

greligár = klerikál. K. Roz. 276.

grgiat = kloktati. Kt. VI.

grgnút = grbniit. Kolk. I. 21.

gric = abalák, hajdalák, hastroš.

Pik. Nov. 109. Chtl sem si kópit

límeke, ale žena nedala, že pré chce
dlat grica. Sp. 147. Sr. gryc.

grjcír = krejcar. Folp. a. 5. b.

grák = hlupák, nemotora. Kt.

VI.

gravý. Ruce mám celý gravý
od práce (chromé). Mršt. Duš. 54.

grnec = želízko nože, epel. Vyhl.

Ded. I. 136. Vz násl.

grka = želízko od nože kapes-

ního. Bys. 103. Nebyla to kudla,

nýbrž jen grka. Hoen. 105. Na
kiváku, na grce je nco vyeza-
ného, íslo atd. Vyhl. D. 106. Sr.

klatek, holác, grnec, gra. Kt. VI.

gror, grúTek = pahýl hlavn
useknuté ruky. Kolk. I. 21.

grnovatt = trnouti. Kolk. I.

21.

grobit se = zprotivovati se, zlo-

biti se. G. se komu = protiviti se.

K. Roz. 22., 76.
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gróbský = hrubv (grob). Folp. b.

7. b.

gro = lesní strá. Soused z blíz-

kých gro; To se stalo na grou
u Juráše. Slám. Lys. 72., 149. Vz
u Bart. grú.

gróška, gróžka = kroužek. Na-
picd si binkali gróškó na hák (há-

zeli). Hoch. 59-

grota v kostele = zábradlí. Ces.

]. IX. 142.

gruch = hrách. Bys. Fig. 81.

gruntecky, vz ízbecky.

gruntovnica = gruntovní kniha.

Mršt. Ves. I. ').

gryc = hajdalák, abalák. ha-
stroš. Bvs. Fig. 25.5. Sr. gric.

gryf = tónina. Kt. VIL 1252.

gryndy, grynty = slinv. Kolk
b. 22.

gryntálka = slinták. Kt. VI.

gryntat = grvndati, shntati. Kt.

VI.

gsére = okolky, v tem modlení

ráno velkv ksére nenadlá. Naš.
XLV. 1. :í. a.

guberna = gubernium. K. Roz.
III. .?.

gUgra, vz násl. kugla.

guTáŠOvat = jísti guláš. Bvs. Fig.

120.

guTe, vz násl. guliváry.

gurija = hromada. Kolk. I. 22.

guliváry = švestkové knedlíky,

jinak gule. Folp. b. 7. b.

guTovatý = kulovatý. Folp. b. 7. b.

gua = houn, Slám. Lvs. 104.,

pláš. Slám. PÍ. 69.

guka = malá houn (gua);
lajblík, kabátek, živtek. Kt. VI.

guráš, guráž. Za vratama je

dobie mt giuáž. K. Roz. III. 202.

gVlivá = k vuh. Kt. VII. 1252.

gymba = gamba. Kt. VI.

gyzdactvo = gyzd. Kt. VI. (giz-

dactvo).

gyzdání = zmatek. Fix.

H.

habaldník = hlavní trafikant.

B\s. '.17.

habáový. Habáová epice. Krm.
Obr. S4. Vz habá (Bart.).

habánský kus = veliký. Kt. VI.

habat také: získati, pivlastovati
si. Kt. VI.

habateša = žena, co hobó uriila

mlrt jako Šléfí. Vvhl. R. 89.

habrlohy -- šatv. Kt. VI.

habruvka, havrnuvka = havír-

nuvka. dlní díeva. Las. Kt. VII.
1252.

hacka -^ šátek. Rud. .'50.

háky - háb\-. Šaty. Kaš. 110.

hainkat, haunkat = haati, se-

dti (v dtské iei). Kolk. I. 22.,

Folp. a. 27. a.

hakovica = píze, plátno, plach-
ta z liarck. Kt. VI.

hádavý. Hádavé pivo (které pi-
vádí li<li do hádek). Ondr. 24

hádijence
124.

hadlivý = vadivv.

VI.

hadmo lézti

Dol. 40.

hadragaa = otrhanec. Kolk. I.

H. e. Kt.

po bichu. Krm.

hadrlák ^ otrhanec. Kt. VI.

hadropletnica, nadávka. Vyhl.Ced.

hadula = ocún. Folp. a. 28. a.

hadvky = houby emavé, mající

klobouek široký a stapatv, Naš.
XLIII. 49. :5. a. (nejedlé houbv).
V\hl. Mal 100.

hafák = pes (v dtské ei). Kolk.
I, 22.

haferniek --= linduška vodní. Fix.

haferník == borvka, borví.
Kt. VI,

hafrfaa kdo mluv prská. Kt.
VI.

hagnoska z lat. agnus = peníz

audience. Bvs. Fig. s obrazem s\atvch na zavšení. Bys.

Fig. 298.



hachlovat také = jísti, žvýkati.

Kt, VI.

hajba -- hájení. Kt. VI.

hajda pry. Kolk. I. 22.

hajdaláek, vz hajdalák.

hajduper = hajduk. Kolk. I. 22.

hajdušský. Nco hajdušského v tom
b\lo. Kkla.

hajflík = oddlení v ovinci.

Kolk. I. 22.

hájík = hajnv. Kt. VI.

hájnica = louka u háje. Kaš. 92.

hajsaka = klouzaka. Vyhl. Ced.

hajsat ~ bhati, toulati se; klou-

zati se. Vyhl. Ced., D. 48.

hajsón = tulák. Sp. 40.

hajtrta —^ k-hká ženská; i-ozpu-

stilý chasnik. Kt. VI.

hajtry = rozsochy na sušení sena.

Kolk. I. 22.

hajtydlum = dve živé. nepo-

sedné. di\'né ustrojené. Kolk. II.

.3fi.

hajzlúvka = druh hrušek. FLx.

hake mike = sem tam. Dež sem
meze nmá chodil hake mike. K.
Roz. III. 28G.

hal, hal! Tak se odhání husa. Kt.

VI.

halaka = spánek (v dtské ei).
Kt. \'\.

halafaa = veliká a hloupá žen-

ská; klevetnice, štkna. Kt. VI.

halapatúra = nevážný, lehký lo-
vk. Kt. VI.

halastra = chátra. Kt. VI.

halbošit. A jeden pes druhého
halboší na pána cosi (klábosí). Klda.

84.

halda = vyrostlé dévisko. Gl.

Ced.

haldamáš také = zpropitné. Kt.
VI.

haldisko = nehezká halda; ne-

poestné robsko. Kt. VI.

halekový = knedlíkový. H. voda.
tsto. Kt. VI.

halenisko = stará halena. Hoen.
270.

hallna = nadávka. Kt. VI.
hálkat = hajati. Kt. VI.

halunkat = hajati, spáti (v dt-
ské ei). Folp. a. 27. a.

haluší = zdrobnlé haluzí. Kaš.

haluška = kolébka (v dtské e-
i). Val. Kt. VII. 1254.

haluzek = chlapec, ogar. Bys.
ICiO.

hamarasit se = hádati se Kt. VI.

hampalí = tluhuba. Kolk. I.

hamral =^ velký jedlík. Fix.

hamúr = humor, veselá nálada.

Klik. I. 22.

hanácký Jerusalem = Prostjo\'.

Naš. XLIli. 106. 1. a.

hanaka = hanácká husa. Hrb.
Ohr. 2'».1.

hanák = šttka na t\-ce. Kolk.

I. 22.

habolecký = hanebný. Bys. Fig.

14íi.

habollna = nestyda, necuda. Kt.

VI.

habula. H. habulecká = ne-

styda. V>hl. R. 8:5.

hana = jméno koní. V\hl. !\Ial.

127.

handrbulec = tulák, svták. Kt.

VI.

handrlaisko = hadrník, nadáv-
ka. Hoen. íl-").

handrlait = hadrv sbírati. Kt.

VI.

haneza = anýz. Kt. VI.

hanzl = býk; valach. Kt. VI.

harcalúch. harcapalúch = ne-

pkné ]iei\-o. Kolk. I. 22.

harcuškat = harcat s umílením.
Kolk. I. 22.

harmárka -^ dubák (kožich).

Vyhl. Dd. II. 183.

hapla = závora složená z ouška,

babky a roubíku n. zámku visu-

tého." Kolk I. 22.

hartat = hladiti po tvái, po vla-

sech. Kaš. 92. U Bart. = spinkati.

harvánky = foukací harmonika.
Kolk. I. 22.

hasafírek = ttilák; zteštnec.
Kt. VI.

hastrmanv. Hastrmanovy vla-

s\- = plavu. Kolk. I. 22.

hatina = bezový prut. Kolk. I.

II. Sr. brezák.
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hatlák = špatný písa. Kt. VI.

hatlapa = nadávka. Vvhl. Prus.

55.. Ces. ]id. IX. U3.

3(1.

hatleperie borvkv. Kolk. II.

hátový. H. voda = na sv. Hátu
svcená. Vz Kt. VII. 1255.

havá = knmhár. Kt. VI.

havák také = veliký železniní
vuz. Kt. VII. 1255.

havrdla = ved, boule. Autr.
lL'ít.

hazor, hazorák, vz azór.

hazuka, vz hazucha. Folp. b. 7. b.

hde = kam. Žena volá, že hde
so (jsem). K. Roz. III. 51.

hdese = nkam. Vdli by, že

hdsr dem. Hoch. 122.

hebaj = sem. Kt. VI.

hébavý tanec. V^-hl. Dd. I. 109.

hebno ^ rvchle. Hebno praco-

vat. Vvhl. D. II. 29., D. 142., 154.

heet = zpívati, popvovati. Kt.

VI.

hekat == hejkati. Kt. VI.

hedvábnica = hedvábná sukn.
Folp. a. 24. b., b. 8. a.

hef = tam. Zalezl hef nkdo pod
lžko. Slám. Lys. 118.

hegnút = couvnouti (s voly).

Foljx b. 8. a.

hejnice = pastviska oddlená pro
k(jn a krávv. Záhr. V. II.

hejrat = hýiti. Kt. VI.

hejslovan. Tak nazývají na Mor.
rcncí^áti upinmého echa. Kt. VI.

heliša = ohe. Chlapci na podzim
z bramborové nat dlajó helišu.

Vvhl. Ced.

herštýn = nco vysokéh(j. Kolk.
1. li.!.

henit, henkati Imupati. Kt.

VIL 125(i.

héné = hajný, Hoch. 58., heny.
Pro svj les máme hénýho. Vyhl.
Mal. 99.

henkaj, hen = tam. Krm. Obr.
1.3. Do léta je eše h. (daleko). Krm.
Obr. 41.

heny, \z héné.

hepá v\s()ký lovk. Kt. VI.
hepýcnút = vyskoiti. Kt. VI.

héra = jméno kraví. Vvhl. IMal.

128.

herdek = zlý. Je to herdek baba.
K.ilk. I. 23.

herzog = šálená vacha, prohlí-

žení dom za noci v celém okrese.

Vyhl. Kr. 30.

hevaj = zouvák; kamenný žlab

u studny n. u zídla. Kt. VI.

hindzía = híb. Folp. b. 8. a.

— handzl = k.
hisor = bláznivý, pemrštný,

divn obleený lovk. Bvs. Fig.

259.. 298.

hišerák = krtonožka. Kt. VI.

hjokat, pjokat, vjokat, híokat =
kieti Iljo. Kolk. 1. 2.3.. Kt. VIL
1257.

hlad. Póla ležá hladem = ladem.
Folp. b. 8. a.

hladit sa. Už zas sa to hladí =
obloha se jasní. Kaš. 139.

hlamozina = pozemek vysoko
položcnv. Ivolk. II. 36.

hlamozít se = pracovati na hla-

iniizinc. Kcilk. II. 36.

hlásenství = služba hlásného.

Vyhl. Dd. I. 96.

hiáskat = laskati. Tam se s ním
hláska. Klda. 58. Žena hláska slo-

vem vlka (psa, chlácholí). Klda. 58.

Hlásné = ponocný. Pik. Nov. 109.

hlavá, hlaváek = hlavaté pod-
\ržuc di\'oženky. Vyhl. D. 159.

hlavala = vl s velikou hlavou.

Kt. VI,

hlavistý --^ hlavatý. Kt. VI.

hlavit = dobe. Kt. VI.

hlazkat = hladiti. Kt. VI.

hld = hvd. vše takové jako: hadi,

bl<cli\-. švábi. Vyhl. Kr. 43.

hlena =^ hlína. Pod hleno nás

provedla = do hrobu. Naš. XLII.
149. 1. c,

hlésta, hlísta = žížala; tasemnice.

Vvhl. Alb. 38., Naš. XLII. 149. 1.

c. B\i poslán pro hlistv (dešovkv).
Kald. 20., K. Roz. li. 229.

hléstník = erythraea ccntaurea
(msti.), užívá se proti hlístám. Naš.
Xl.lll. K;. 2. a.

hlodavec = laný statku, lako-

mec. V\hl. Ced.
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hlomoza = nezralé o\'occ. Autr.
12ÍI. r Bart. hlomozina.

hlópiš = hlupák. Vvhl. R. «!.,

111. .)!.

hlto liltoun, kdo hltá. Kaš.

53.

hlúb = hlupák; košál. Kt. VI.

hluchota = hluchá ženská osoba,

hhulmn. Folp. b. 8. a.

htupnice = blázinec. V\hl. Prus.

02.

htupota ^ liloupos; hloupá oso-

ba. Kr. Roz. III. 78., Folp. a. 29. a.

htupotina = hloupé jednání, hlou-

pý in, kousek. Kaš. 55.

htúpotínky = hlupotv. Hoen.
2:;:).

hlúpý. Vdá se, až pijde hlúpý,

co kúpi. Uh. Brod. Vyhl. Ced.

hiuza = neas, nesnáz. B\-s. !., 62.

hlyboek = úval. Kaš. 92.

hmúit = žmúit oi, hmouiti.
Fi)I[i. b. 8. a.

hapit, hapnút = udeiti. Kt.

VII. 1259.

hnatý = hnaný. Kaš. 6(3.

hnetka ~ druh škubánku. V^-hl.

Doil. 1. -t().

hnidavec = ves. Kolk. I. 23.

hnivala = lenoch, nehvba. Kolk.

II. ;i(i.

hnojísko = hnojišt. Vyhl. Ced.

hnojnicový vz. Hoen. 125.

hnotky =- dlouhé žíl\- v listech.

Vyhl. Slz. .Jl.

hupat = nikuiti jako tele, vul =
hloupé. Kolk. I. 23.

hnut = vehký kus deva, veliká

haluz. Kt. VI.

hobiza = huba (pohrdliv). Kolk.

1. 2.-'..

hodlivý = patiný. Ve vašem
dom je \-še hodlivé. Vvhl. Ja.
102.

hodnot. Co temu hódnete = co

troufáte? Autr. 130.

hodovo kvítí, kvete o sv. Václave
bílvm kvítkem. Naš. XLIII. 46.

2. a.

hodat = siln kolíbati. Kt. VI.

hodule také = lehká ženská. Kt.
VI.

hoferský. H. sépka. Vyhl. Dd. I.

97. H. hodv = slavnos senosee.
Kt. VII. 1260.

hófit. Dež ti se k sob hófijó (shro-

mažilují, spojují). Vyhl. Alb. 14.

Všeci kolem nho se hófijó. V\hl.
Vys. 82.

hoflanec = pohlavek. Hrb. Dd.
186.

hognat = tením o zem hmot
psobiti; kolébati. Vz Kt. VI.

hojgaka, homjaka = houpání
dti na noze. \'yhl. 1). 10.

hojkat = houpati, hýbati. Mhko
se jožv látkách nehojká, je tedy ve-

statý. Vyhl. Mal. 145.

hojný. To je taková hojná Bta
= ženská, která má všeho dost a

nieho nešetí. Uh. Brod. V\-hl. Ced.

hójšaka = houpaka. Kuš. 92.

hójšat sa = houpati se. Kaš. 92.

hoíác = strana kiváku (epele),

na níž není nic vyraženo; hrá stra-

n\' urené hozením holáce. Vvhl. D.
106. Sr. gnika.

holár = bez, z nm. Holler.

Strážn. na Mor. Listv filol. 1909.
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holec = neženatý lovk. Kt. VI.

holenek = mladý lovk proti

staršímu, holeek. Holenku, to já

pamatuju aji Napúleóna. Vyhl. Ced.

holinka = zelená tešn. Kolk. I.

2.3.

holíš = holohlávek (dít). Kt. VI.

holive odstranit = topolv- Mršt.

Ves. II. 441,

holomrazíska = zmrzlá ozim, na
níž pásali prasata. V\-hl. Ced..

hOlotík = sedlák. Kt.VI.
homjaka, vz hojgaka.
homkat = houpati. Žlova má

hnízdeko na leko uvázaný a to se

jí homká. Vvhl. Mal. 121." Sr. hoj-

kat.

hompaka = koléba. Kolk. II.

36.

honák = pasák ovcí; honící pes.

Kt. VI.

honem. Honem imrel. Pomalý
živ; S pánem honem, se sedlákem
pomaly. Hlav. Kr. 26.

hongaka = houpaka, hom-
paka. Kolk. I. 23.
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holotat = viklati. Kt. VII. 1261.

za: lii)k'sná.

holumek = hlída díví. Laš. Kt.

VII. 12<)l.

hoavec =^ honící pes. Kt. VII.

12íi2.

hongat se = houpati se. Kolk. I.

23. H. také = viklati. Byt se plot

honRá. Hrb. Dd. 43.

hokyny = mostiny, oblé trámce,

jiirriž se dláždí cesty na místech

moálovitých. Kaš. 92.

honsa = jméno koní. Vvhl. Mal.

127.

hontný plot = hontovv. Záhr.

V. 10.

hopan = vrták (tanec), Hoen.
334., dcko skotaivé. Kolk. II. 3(5.

hopiznat = v^'skakovati, taniti.

Kolk. I. 23.

hoákat = hoekovati. Kolk. I.

24.

hoina = horký nápoj. Folp. a.

28 b.

horek = svršek (v kartách). Ho-
en. 2!)9.

hoit si = naíkati si, žalovati.

Pan Hrabetz si hoil; V hospod si

hoil. V\l)l. Za. 90., Alb. 8.

hokavý = zdrobnlé hokv, na-

hoklv. Kaš. 51., 52.

hóse = house. V5^hl. Dd. II. 199.

hóser. Na hósera žnouti = úzké
pole na dlóho žnout. Vyhl. R. 90.

Vz ocas.

hOSÍ ápka = saraorostlík (rostl.).

Naš. XLIII. 46. 2. b.

hÓSka = housenka. Kt. VI.

hospodárka = hospodáství. Vést

h(iS|)ii<l;Lrku. Kldu. 1 12.

hóštnka = houština. Naš. XLII.
«1. i. b.

hota = rostlina. Hota je vy-

soký, má malá kvíteka v chomáku,
podlouhlé lísteky. Roste nejvíce

v prosu, perstá je, že stojí nad ním
jako hota. Vvhl. Mal. 107.

hotaíek, rJstl. Hrb. Dt. 89.

hotaít =^ hotaem býti. Kt. VI.

hotárna ^ hotav byt. Kt. VI.

hOUfit. Pacientky houfily se k ran-

nímu snénm. Naš. Xl.III. lOI. 1. b.

Vz hófit.

houlat = dávati dobvtku mnoho
žrádla. Kt. VI.

housenka = chlupatá zelená šr-
ka u mužského klobouku. V\hl.

Dd. II. 170.

hOUVzit se = toiti, kroutiti se.

Kt. VII. 1263.

hozílek = uzílek. uzlíek. Naš.
XLIII. 53. 3. a., Vvhl. Alb. 6í).

hrábek. Prsty tuhnou zimou v
hrábk^•. Mršt. Ves. II. 393.

hrabíca = kosisko, kosa s hrá-

bmi. Bys. Fig. 298.

hrabisko = hráb. V\hl. Prus.

57.

hraet = breti. Kt. VI.

hada také = posada. Kt. VIL
12(i4.

hradica = hradská cesta. Bvs.
Kil.

hraná = druh jablek. Folp. b.

S. b.

hranenik = tlustý zavaUtý lo-
vk. Kolk. I. 24.

hránka díví = hranice. Kaš. 115.,

Í2'J.

hrap — habr. Kaš. 141.

hratevník = besedník. v jizbách

se scházeli hratevníci. Vyhl. Mal.

22. Sr. hratva = beseda, tácky.

hrbatit se = hrbiti se. Hrbatil se

jak kocúr (dlal pokorného). Ped
liadem hrbatijó záda. K. Roz. 88.,

312., 85.

hrách. Smlúvali se, že spolem
SN-ijú hrách (utekou). Klda. 59.

hbetovina = páte z bravka.

\'\hl. Slz. .)S.

hrbÓC, hrbÚC. Fasuk se nahne a
IuIkic li./im \- piíkiíp. Bys. Ul.

hrbócala, hrbócela ^ hrala, mluv-
ka. Kt. VIL 1265.

hrbócat = hmotiti. Folp. a. 27.^

b.. 1). s. b. Sr. hrbúcat.

hrbócení. Zaslechl jsem akýsihrbó-

cciii ;i kviení v' marštale. Naš.

XLIV. 71. L a. Sr. hrbócat.

hrbOUCet. Když umí drobet hr-

boucct (nmecky mluviti). Hlavn.

Kr. s.'... 172.

hrbulÚC Idlati h. — upadnouti
(o dtech). Kolk. I. 24.
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hrcá, hrcák, hrcan, hrcala = kdo
hrcá, kašle. Tvt. \'l.

hrcán, hucán = kk^bouk. Kolk.
I. 2-í.

hrcat = chrkati, kašlati. Kt. VI.

hrák = kus hratcho deva; ma-
Iv hrapatv lovk; kikloun. Vz Kt
VI.

hratý = sukovitý. H. devo. Kt.

VI.

hrit. Sypou vám letos zemáky?
Ale kde, letos tak nehrijó. Vvhl.
Ced.

hrka = boule. Krm. Obr. 9.

hrdelnica = tžká práce. Vvhl.
Ced.

hebec. Halena s hebcema (s ple-

chovými knofhky). Vvhl. Ced.

hébek = híbek, nováek na uni-

versitu vstupující. Bys. Fig. 136.

hebíek = hvozdíek (rostl.). Vv-
hl. .^lal. 107.

hebika = zahradní vonika.
Vvhl. :\Ial. 107.

hezkO = hisko, kuželník. Pik.
Nov. 110.

hib. Vlasy neesané do hibu,
pistižené na hib. Mršt. Ves. I.

129.. VIII. 10.

hiba = híva, vlasy. Kaš. 22.,

Kolk. II. 36.

hlskO = hišt. Bys. 102.

hrká = druh jablek; klepaka,
hrkaka. Kolk. I. 24. Sr. hrklá.
hrkaka = klepá, klepaka. Hr-

kakú se hrká (místo zvonní o vel-

ký pátek). Vz Vyhl. R. 39.

hrkavice = rostlina. H. má na
stopce mnoho žlutých kvt, které,

kdvž odkvetou, hrkají. Vvhl. Mal.

107.

hrklá = druh jablek. Folp. b.

8. b. Sr. hrká. — H. = klapaka.
Pik. 63.

hrknút = udeiti. Folp. b. 8. b.

hrkotka = devná n. plechová
rolnika s držadlem (hraka). Val.

Kt. VII. 1266.

hrkula = ženská, která se vším
hned vyhrkne. Hlav. Kr. 87.

hrkutání = vrkání. H. holuba. Kt.

VIL i^ílil.

hmít ^ hmotiti. Cekali, ešli to

zas zan'' hmít. Mršt. Ves. V. 7.

hrncovat. elem po tabulce h. =
jezditi, trest pi he na Meluzínu.
Vz Vyhl. D. 111.

hrobaky = vši, které lovk do-

stává ped smrtí. Kolk. I. 24.

hroby. Hrobá dívka = starší

služka. Vvlil. Dd. I. 46.

hromadinky, druh hub. Vz Kt.

VI.

hromadiskO = hromada kamení.
Vvhl. Kr. 11.

hromotesk, hromostesk = hro-

mová zelina. Naš. XLIII. 46. 2. a.

hromúcený = velmi hromský.
Kaš. 51.

hromúcí. Hrome h.! Kt. VI.

hroták = veliký klobouk. Vyhl.
Dd. II. 119.

hrotek také = špinavý klobouk.

Kt. VIL 1267.

hrouchání = práskání. H-ním
bie rozseká\"al \-zduch. Mršt. Ves.

III. i;;r,.

hrouchat. Jak to praskalo a hrou-

chalo (ze stel). Mršt. Ves. VIL 5.

V síni nco hrouchlo, jako když z ka-

nónu vystelí. Ib. V. 6.

hrózek = hrouzek, rvba strakatá.

Bvs. Fig. 298., Naš." XLII. 84.
1." c.

hroznový. Hroznová kvtina proti

souchotinám. Naš. XLIII. 46. 2. b.

hrske = hezky. Straka má ocas

hrske dlóhé. Naš. XLII. 80. 1. c.

Vz hrzke.

hrubchTed = dalekohled. Kaš. 92.

hrubousedlý sedlák = starousedlý.

Bys. Fig. 1l'0, Sr. malousedlý.

hrudy, hrudky = místa, která

\-oda nezatápí. Hrb. Obr. 62.

hrušák = vdolek n. kolá hruš-

kami mazaný-. Kt. VI.

hruškovica = voda z vaených
suchých hrušek. Kolk. I. 24.

hruštika = lesní tráva. Kt. VIL
1267. Sr. hruštice.

hrzke = hrske. H. daleko chodit.

V\hl. Dd. II. 28.
i

hu. Tož, ogai, hu! Hu znaí bh
=^ bžme! Kald. 27.

hubaek = hubika. Kt. VI.
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hubaka = houbová polévka. Kt.

huba = hubika. Kas. 51.

hubí = hloubí. Kaš. 18

hubiková = mor. tanec. Kt. Vil.

^hubjénka = vrko z hedvábí n.

harasu kolem hlavy nošeny. Kt. V 11.

12(17. „ __
hubka na plané ruži. na sípku —

takovv vlasatý brunátný uzel (zp-

sobený vosou). Vyhl. Mal. 150.

hublátkO = kružidlo na zeli. Kt.

VII. 12(17.
.

hubný = houbový. H. macKa.

Mršt. Vs. II. 'Ml.

hUCán, vz hrcán.

huný = hluný. Hucna cesta

(silné navštvovaná). Kaš. U-5. Vz

hunice.
.

hudlat - pohybovati Kt. VI.

hudlikat = hudlati. Kt- VI.

huja = veliký hujec. Kt. VI.

hújat také = dovádti bvti roz-

pustilým, bíti se. Hrb. Ded. 286.

hujec = praseí žaludek naditý

masem na drobno usekaným, Press-

wurst- vzdorovité dít. Kolk. 1. 24.

— Kt. VI.
.

, ^

huká = pták veliký jako stra-

ka, jenom že je šedý. Ma d ouhy

krk a dlouhý zobák. Hlasem huká.

Vvhl. Mal. 118.
, M _-

hreka = uhka, hleka —
hvilka. Bvs. U2.

, j . ,r , ,

hulik, hulék = cahon (zde). Vyhl.

'

hultaj = hulvát. Rud. .'50., Kt. VI.

hulvor = dymnivka duta; spro-

sták. 1'lx.

humkat = houpati. Kt v .

hun hon. Pes nevelký hun\-.

Vvhl. Slz. 278.

'huncovat = homti; tlouci. Kt v i.

huka, zdrobn. huna. Kt- vi.

hunkat =-- houpat. Kt. VI.
^

huky = papue z valašské hune.

hup = P^i jmeno. Kt. V i.

hupek. Uo hupku = honem. Ki.

VI.
hupkavý. Hupkavá mysl (nestálá)

Hlav. Kr. 100.

hurdaka = iídká kaše z mouky

a z durdéného mléka. Kt. VI.

hurdikat = hurdati. Kt. VI.
^

hurdyburdy (o rychleni mluvem

se íká; krocan dlá h.) Kt. VI.

husacina = husí peínka. Kolk.

'

húsacko = odrostlejší house. Kt.

VI.

husák = srše. Kolk. I. 24.

husar = jméno koní. V\hl. Mal.

husárek = epice. Kldu. 114.

húsena = housenka. Strazn. na

:^Ior. List. filol. 1909. 313.

húser také puchr. Kt. VI.

húsinica = housenka. Kt. VI.

huška = houpati se. Laš. Kt.

VII. 12(10.

husovat = vábiti. Kt. VI.

hustina také = ústí. ustma. Ivt.

hušaka = houpaka. Kt. VI.

hÚŠi = houští. Folp. a. .52. b.

hut = hlt. Vvhl. Slz. 254.

huta = pohií hlída. Mršt. Ves.

I. I."!'! a j. - -, '

hutný = tlustý, pevný, sUny

(o látce). Kaš. 92. U Bart. = hota.

húze. Na nohou mli húzne a

botw Horrn. 1''7.

hužvanec, hužvan - umackane

jídlo. Kolk. I. 2.5.
. -,. „

hužvit - nelib makati. Kolk.

'

hvzdica = kopretina. V\'hl. Mal.

íivozdíek = hebíek (rostl.). Vy-

hl Mal. 107. Sr. hvozdík.

hybko - rxchle. Vyhl. Dd. 1 1.

.")2

hybOina - hlubma. Kaš. 92.

hydánek = kurník. Kt. vii.

127(1. Si- h\d. ,".

hyhotat se = hlasit se smati,

ehtUi se. Kt. VI.

hylázgat = vezpust kneti. Kt.

VI.
, , .-

hynet ieti. Kobyla hynci.

Kt. \ 1

hynteka = šiiúrka, pentle. Kt.

VI.
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hyté, nesklonné = chvka, pkich-

ta. ve které se dti nosí. Kt. VI.
hytena = hyté. Kt. VI.

hyža také = ohyzda. Kt. VI.

Ch.

Chabanjna = suché, špatné maso.
Kt. VI.

chabastit = rhabiti. Kt. VI.

chabaší, chábí = Hst^• zelí n.

kajnistw Kclk. I. •2'k

chabašica, chabašovica, chábo
vica = bramb()ro\-á polévka, v níž

se vailo nkolik list zelí n. ka-

pusty. Kolk. I. 25.

Chabií = roští, klestí. Kolk. I.

LT). I' Bart. chabí.

ChabOŠ = koví, chabaší; tráva
ve stojatých vodách v chumáích
rostoucí. Kt. VI.

Chabovica, yz chabašica.

Chabovina = haluz s Ústím. Vyhl.

Dd. I. 3(5. Chabovinó moche schá-

nle. Ib. I. 14. U Bart. chabina.

Chabý = háby. Kt. VI.

Chachar = lovk rodu selského

nech je poctivec nebo chachar
(otrajia. dareba). Slám. Lvs. 3.

Chachotat. Kaer ch-tal. Hrb. Obr.

188.

Chachýat = jíti dlouhými kroky.

Vidla ji. jídv chachýala dom
s m(it\kú. Krm. Obr. 14.

chajda na ti facky = chalupa
na shoení, zboisko. Bjj^s. Fig. 298.

Chajdatupka = špatná chalupa,
liarabiua. Kolk. I. 25.

Chalda = pobhlice. Kt VII.
1271.

Chalivý = churavv. Ch. na nohv.
Kt. VI.

Chalkat = utišovati. Ch. dít. Kt.
VI.

Chalo také = vehký chlap. V^hl.
Ced.

Chalópi = výmnkái. Vj-hl. Mal.
77. Sr. chaloupský.

Chaloupský = výmnká. V\hl.
Mal. 22. Vz chalópi.

Chamala = chama, kdo chtiv
nco l)ére, chamá. Kt. VI.
Chamí = roští, klestí, koví.

Vyhl. Dd. I. 12. Vz chamší.

chamlav jísti (bez zub). Kt.
VI.

chamstat = hltav jísti. Kolk. I.

25.

chamší = chamí. Kolk. I. 25.

Chasacko = špatný chasník. Kt.
VI.

Chaso = chasník. Kt. VI.

chatrný = churavý. Naše matika
só chatrná. V\-hl. Ced.

Chaupa = chalupa. Kaš. 18.

Chebonit se = mnoho se smáti.

Kolk. I. 2.-,.

chechrla, chechra = pepíce,
luštnina. Kt. VI.

Chlchikání = smích. Mršt. Ves. I.

220.

chládky = chladnv. Kt. VII.
1272.

Chlachiat se = \ehni se smáti.

Kt. VI.

chlachula = ženský smíšek. Kt.
VI.

Chlama = huba, ústa. Folp. b.

8. b.

Chlámat = neslušn, hltav jísti;

ch. se = mnoho, neslušn se smáti.

Kolk. I. 25., Folp. b. 8. b. Vz cham-
stat.

Chlamotat se = velmi se smáti.

Kt. VI.

Chlampor = stará, rozmoklá hou-
ba. Kt. VI.

ChramuFa = ženská, která se mno-
ho smje. Kolk. I. 25.

Chtapacko = chlapisko, špatný
chlap. Kt. VI.
Chtapena = dve, které chodí

za hoch\'. Kt. VI.
chlapenský = chlapcm pí-

slušnV'. Folp. b. 9. a.

chtapesko, chtapisko = veliký

chlap. K. Roz. íJti.

Chlaplat = chlapat. Kt. VI.

chlápnoucí = ubývající. Schláp-
noucí zimou, pibývajícím dnem
Mršt. Ves. IV. 18.

3
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chlapnút = udeiti. Kt. VI.

Chlapoš = chlapík. To je chlapoš!

K. Roz. 101., Naš. XLIV. 10(5.

1. b.

Chlapýcnút = upadnouti; ude-
iti. Kt. VI.

chlastara = pijan. Kt. VI.
ChTastnút = ulcousnouti (o koni).

Kaš. 9.'3. Kon chlastali hubama.
Kaš. 109. —-Vidl, jak žába chlast-

la s nebe (spadla). Vvhl. Dd. I. 143.

U Bart. = hoditi.
"

Chlašný = tlem sešlý. Kt. VI.

chréb. Chleba jest = arovati.
Kolk. I. 25.

chlebovník, chlebovák = pod-
plamenice (také režák, chlebový
vdolek, várpoky). Kolk. I. 25. Ch.
= kolá z chlebového tsta. Záhr.
IV. 21.

Chremto = hltavec. Kolk. I. 25.

Chlomáznút = dáti pohlavek.
Val. Kt. VII. 1272.

chlope, chlopák = klobouk.
Folp. b. !). b.

Chrópit koho po kíži, komu (koni)

na prsa = plácati; Tu je roka (ru-

ka), chlopnte. Hoen. 128., 130.,

131.

Chlopkat = chlópit. Ch. koho po
krku, komu po ramen. Hoen. 123.,

208.

Chlópnutí. Napáhl mu ruku k
chlópnutí (k plácnutí, k uza\ení
koup). Hoen. 131.

ChlOStat. Sníh chlostá = siln
padá. V\hl. Ced.

chlpanec = velký hlt. Kolk. I.

25.

chlup = jméno psí. Vyhl. Mal-
128. — Ch. = nadávka rozpustil-

cm. Folp. b. 9. a.

Chlupatlca = druh tenké trávy,

které sekái nemají rádi. Vvhl. Mal.

108.

Chlustaka = chlustavá (blátivá

cesta. Kt. V I.

Chrustnút = spadnouti. Kaš. 93.

U Bart. --= vodou stíknouti.

Chmacnút = chvtiti. Chmacni
ten .slópek. Mršt. Ves. I. 205.

Chmár -= oblak. Nikde chniáni
na obloze. Mršt. Ves. Vlil. 30.

chmataka = úchvtka. Folp. b.

9. a,

Chmaták = zlodj. Folp. b. 9. a..

chmatarna. Folp. a. 5. a., 28. a.

ohmatat = chvtati; hmatati. Folp.

b. 9. a.

Chmatit = chvtiti. Ch. nemohli
nikt)ho. Mršt. Ves'. II. 529.

Chmelíní = divoký chmel. Naš.
XLlIl. 40. 2. b.

chmétnót se = namanouti se,

mihne niti se. Autr. 130.

Chmúllt se = kaboniti se. Kaš.
93.

Chmurat = cmurat, sazemi ma-
zati. Kt. VI.

Chápy = nohy. Kolk. I. 25.

ChOi = chudší. Ten kostelíek je

eše choi než ta skréš, v niž na
svt pišil sen (svn) boží. Naš.
XLIII. 101. 1. d.

"

choová = coufavá, mor. tanec.

Kt. VII. 1273.

chody = chudý. Choda kasa =
farní ústav chudobinský. Vyhl. Ced.

Chochmy = chytrost' zvlášt ob-
chodní. KoLk. I. 25. Ten (pes) má
chochme, ani se nepté. K. Roz.
II. 52.

ChOChOlá = policajt (má chochol
na, kJnbíMiku). Bys. Fig. 154.

Chocholúší = chochol. Kt. VIL
1273.

Chochúlka = vehké, podlouhlé
jablkn. Kt. VI.

Chojínový = chvojínový. Ch. les.

Kt. Vt.

ChOlánek = selský klobouk. Kt.
\1.

Choldúnisko = choldún. hostec.

Kt. VI.

Chomolec na chytání raku. Ch. je

na zpsob rybáského mchu (py-
tle), ale krafší. Vyhl. Mal. 125.

Chomolit se = padati, sypati se.

Bela tura, jak dež se nvic snih cho-

moH. V\hl. Dd. II. 28.

Chomútá = kdo dlá chomouty.
Hiiivu. I2(i.

chorjakie = rochetka. Ces. 1. IX.

VI.
choro = churavý lovk. Kt.



Chorumble = korouhev. Vvhl.
Prus. ;'>(;.

Choulký = velmi erný. Ch.
chléb. Kt. VI.

chofaž, chotož = cho. Kt. VI.

Chramostika = veliký kolá s teš-
uuii. Knlk. I. 25.

chramoždit = dlati šutr. Kt. VI.
chrasto, chrastavá = žába, ro-

pucha. Kt. VI., Fix.

chraš = chiástal. Fix.

ChrbFat = proti\n kašlati. Kolk.
I. -2r>.

Chrat = tžko dýchati, chreti.

Kaš. íi.S.

chrchel = mužskv úd plodicí. Kt.
VII. 1274.

Chrchlo = kdo mnoho chrchlá,

kašle. Folp. a. 28. b.

chrkat = kašlati. Kaš. 93.

Chrobáctvo = brouci, ervi. Bys.
Fig. 2'.l!t.

chrobavý = ervivý- Ch. oech.
Kt. VI.

Chromaka. Kráva má ch-ku i
mušec.\'ai. Kt.VII. 1275. Vz mušec.
Chromský = hromský. Vy chrom-

ské duše! Slám. Lys. 224.

Chrostek = zelí nevyrostla do láh-

vek. Kt. VI.
Chrostot = chrastot. Ch. zámku

ze spaní je nevyrušil. Slám. Lys.
21S.

Chrptat = mazati, poskvrovati.
Kt. VI.

Chrtit - skrbliti. Kolk. I. 25.

Chrtósit, ChrtÚSit. Musí se na ten

grécar ch. =jej škrtiti, zbyten ne-

vydávati. Bys. 109., Bart.

ChrúmaFa = kdo chrúmá, kuUiá.

Kt. VI.

chrúmat = kulhati. Folp. b. 9. a.

Autr. i:iO.

Chrumpla = nepoádná, neistá
ženská. Folp. b. 9. a.

Chtika vdavek. Pik. 29.

chubolit se, chublit, chublat se =
snžiti: mraiti se. Kt. VI.

chudáctvo = chudý lid. Kt. VI.

Chudua = žebrákovice. Val. Kt.
VII. 1275.

chumá = spolek. Dostati jídlo

do chumáa = do jedné nádob\-.

Kolk. 1. 25.

Chumelík = oškhvec. Fix.

chumchálek = sprostý chlap
z ci/i ddiny. Kt. VI.
Chumtara = kdo poád chumtá.

Kt. VI.

Chumtanice = chumelenice. Ta-
ková to byla ch. vel. Mršt. Ves.
VIII. 98.

Chumtat se. Lid jak erný mrak
chumtal se (chumelil se) na rzno;
Tam se kluci najednou chumtají.
Mršt. Ves. IX. 74., VI., 18.

Chutit si = pochutnávat si. Folp.
b. 9. a.

chválit. Xa persóno ho nechválím,
ale na dobroto. Nas. XLIV. 135.

1. a.

Chvástala = chvástal. Kt. VI.
Chvistat také = ním tlouci. Kt.

VI.

Chvištt = téci. Voda chviší
z dúvkv. Kt. VI.

Chvostallk = chvostaka. Kt. VI.

chyba. Na chybu mu (vepi) há-
dám 70 máz sádla. K. JP. 38.

Chychotat se = chechtati se. Kt.
VI.

chýle = šikmo. Stojí to ch. Kt.
VI.

Chýlek = slabý lovk. Fbc.

chýra = chýr, povs. Vane jí

chýra \-olnosti. Bys. Ves. 81.

Chytaka = pas na mouchy. Naš.
XLIII. 126. 1. b.

Chytilka, druh jablka. Kt. VI.

Chytlavý. Madarina je chytla-

vjší než nmina (díve se jí lovk
piuí). Vyhl. Ced.

Chytroka = zchytralá ženská.

Kt. VII. 1276.

chytrý. Ch. jak Šalamónove gat.
V\hl. Mal. 93.

i.

lbrcÓI= hbrcoul. Vyhl. Dd. 1. 137. ikavec

icek = šelma. Kt". VI. I. 26.

= d\-chtivý lovk. Kolk.

3*
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indián = krocan. FLx.

inevenzito = universita. Sp. 95.

infulenca = influenca. K. Str.

42.

Ingliša = CTikrovinka. Ces. 1. VI.
17(i.

irsungent = insurgent. Kr. Han.
123.

iŠ = jíti. Kt. VI.

išerka = ještrka. Kaš. 14., Kolk.
I. 2(i.

išl(rument = instrument. Bvs.
Fig. llíi.

iva = jíva. Naš. XLIII. 4G.

2. b.

iver = tíska. Kt. VI.

ivero = iver. Kt. VI.

iVOrel(, zdrobn. iver. Kt. VI.

izba, izbétka = jizba. Folp. b. 9.

b.. Kt. VI.

izbecltý, izbovský (gruntecký) =
majitel gruntu naproti výmnkái.
Vyhl. Mal. 77. — izbecká liospo-

dyn = selka. Ib. 22.

izbisko = veliká nebo špatná
jizba. Kt. VI.

J.

jabach = nadávka židu. Folp.

b. 9. b.

jablíko. Pouštla jablíka (líce

se jí nadiiuvala). Hlav. Kr. 116.

jabióško = brambor. Naš. XLIV.
1.35. 1. d. Sr. v Bart. jabko.

jabúneka = jablo. Kt. VI.

jadan = potaka. Kt. VII. 1279.

jáhly = kaše z pohank}-. Kaš. 93.

jahodiky = brusinky. Fix.

jajko, jajO = vejce. Kt. VII.

1279.

jakkerak. Má j. = jest bohatý.

Kolk. I. 215.

jakseživ = jakživ, nikd}-. Nevidl
sem to j. = nikd}'. Kolk. II. 36.

jakýsi. Eše je tam jakési seno

(nco sena). Kaš. 82.

jalec = blice. Fix.

jalOVák = mladý bvk pro jalo-

vice. Kt. VII. 1280.

jalOViskO = jalovice. Krm. Obr.

97.

jalovunka = jalovcovka. Kt. VI.

jalovec = jalové ovce. Pásl jalo-

vec. Vyhl. Kr. 12.

jancipoš = janciáš. Kt. VI.

janary = staré, rozbité boty.

Kolk. I. 26.

janit se = veseliti, blázniti se.

Kolk. II. 36.

janské kvítí = kopretina. Fbc.

janu = vru, inu. Hoen. Nov.
29. a j.

jara = výkroj ek, do nhož se

dává dno beky. Kt. VI.

jaabatit se = modrati se. Hoen.
08.

jaabatý, jaambitý = strakatv.

Vyhl. Slz. 279., Ces. 1. X. 30.

jardat = echrati. Kaš. 93.

U Bart. = tásti.

járek = ryba. Hrb. Dt. 45.

jarmaí = nemotorná dubová
truhla. Kldu. 108.

Jaroš = jméno koní. V^hl. Mal.

127.

jásat =^ niiti odv. Kaš. 93.

jasenovisko = ás lesa jasany
porostlá; klestí jasanové. Folp. a.

29. a., b. 9. b.

javrek = jméno koní. Vyhl. Mal.

127.

jaza = zlá žena. Fix.

jazýky = listy jitrocel kopina-

tého. Fix.

jemeky = hrušky s jemenem
zrající. Fulp. b. 9. b.

Jemínek. Hledati Jemínka také
= poádati v obcích všeobecnou"
prohlídku policejní. Bys. Fig. 206.

jeden. Umla všecko jedna dv
= hned. Naš. XLIV. 148. 2. a. Só
t}' koata jak jednu = velice si po-

dobná. Vyhl. Ced.

jednokoky = sán o jednom koni.

Nár. list v. 1909. . 102. pHl.

jednoška = druh runice. Krm.
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Dol. 16. — J. = papírová zlatka.

B3's. Iíi2.

jedovat koho = zlobiti. Preis. 3.,

Folp. b. 9. b.

jedovina = jedovatina. Kt. VI.

jedzivo = jídlo. Folp. a. 29. a.,

b. 9. b.

jééédanenke. jéééjdanenkova =
jéééjda. V\hl. R. šo., Hl. 51. Vz
jéjda.

jehlit se = zlobiti se. Kaš. 93.

jehata = pletené bakory. Kolk.

I. 26.

jehníe = slabé, špatné jehn.
Kaš. r)2.

jéjda, jéjdany. jéjdanenky, jéjda-

noky ^-- vvknk buk-áti. Fulp. a.

27. a.

jejdamane! údiv. Koik. II. :w. Vz
jéjda.

jeanec, 1'ejanec = lí\anec. Kolk.

I. 2(i.

jelektrický = elektrický. J. ma-
šina. K. Koz. II. 207., V\hl. Dd. II.

236.

jeletrika = elektrika. K. Roz. 11.

207.

jemelO = malý živý hoch. Kolk.

I. -IVk

jenestr = žanovec, rostl. Kolk.

I.

jeny = jenom. Slám. Lvs. 94.,

97.

jesení = osení. Kt. VII. 1283.

jestabit se = zdvíhati se. Vlasy
se mil j-bí. Kt. VI.

jetel = datel (pták). Je ernavý,
má bílé diipkj' po kídlech. Vyhl.

Mal. 117.

jetelinka = mor. tanec. Kt. VII.
12s:i.

jezekoce = exekuce. Bvs. Fig.

85., Spé. U3., Kr. Roz. III. 277.

jezeráek = velká blíce s erve-
nýma oima. Vyhl. Mal. 126.

ježina = ryba menší než ježek

(r\ba). podobná kapru, ale bílá.

Vyhl. Mal. 126.

jezírko = vesnický r^^bník, kníže.

Kt. VII. 1283., Hrb. Obr. U.

ježdžat =^ jezditi. Folp. a. 15. b.

ježek = ryba. Vyhl. IMal. 126. Vz
ježina.

ježlšenky = oznaení podivení.

Kt. Vil. 1283.

jícný = kdo má vždy chu k jídlu.

Autr. 130.

jiínská = bhavka. Fix.

jikra žabí = stehénka. Vz Vyhl.

Ja. 43. Vz v Bart. ikro.

jikák = jikrná. Kt. VI.

jikro = ikro, lýtko. Kt. VI.

jindové = jindy. Vyhl. R. 85.,

Hl. 58. E (i) j. sem pískával na kla-

rinét. Naš. XLIV. 80. I. b.

jirdi = svatební mládenci na ko-

ních. V lipenském Záhoí. Kt. VII.
1284.

jircliovice = kalhot v. Kt. VII.

1284.

jitina = jitro. Ml 35 košil

(brambor) z jitiny. Rud. 25.

jizbový. Jizbová pec (kamenná;
jiná je pec chlebová). Naš. XLII.
62. 1. a.

jíž = ježek. Kt. VI.

jižola = tulaka. Kolk. II. 36.

jogáf = mouka ve vod vaená,
jídlo. Kolk. I. 27.

jocll = já jsem. Kt. VI.

jOCiia = krava, obchodník s ho-

vzím dobytkem. Kt. VI.

jej, jojda = ejhle. Kt. VI.

juhás = švihák, mladík kolem
20 let. Kolk. I. 27.

juhat = maiti; vesele žíti. Kt.

VI.

junec také = mladý zajíc. Kt.

VII. 1285.

juék = jiika (pták). Juéci
hnízdí v behách. V\hl. Mal. 118.,

Kt. VII. 1285.

juterkO = má dva vrtle (vrtele).

Vyhl. Prus. 59.

jutiform = njaká látka. Stíhal

j. Mršt. Ves. I. 135.

jyny, yne = jen, jenom. Vyhl.

Slz. 129.
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K.

kabaa = delší kabát. Krm. Obr.
143.

kabiš= pevný, dobrý kabát. Kolk.
I. 27.

kaboš = dtský kabát. Folp. a.

29. b. Sr. kabošek, kabiš. Kt. VI.
kabrák = chLapík. Naš. XLII.

101. I. h.

kacáb, \z cípák.

kacabajka také = vzení. Fbc.

kaenec = obecní vzení. Mršt.
Ves. I, 1!)2.

kaenke = šalamounek (rostl.)

.

Vyhl. Mal. 108.

káerek. Vést koho káerkem =
pod paždí. Kolk. I. 27.

kainec = šáchor. Folp. b. 9. b.

kaohél = nadávka hloupému
dveti. Folp. b. 9. b.

kada = modrá skalice. Kt. VI.
kadra = potmšilec. Kolk. I.

27.

kadet = malý tlustý lovk. Val.

Kt. VI.

kachník = káer. Kt. VI.
kajkerý = kdekterý. Kt. VI.
kajsi = kdesi. Kt. VÍ.

kaká = noní hrnec dtský. Mršt.
Ves. I. 78.

kakra to tak! K. Roz. II. 79.

kalabizovat o kom = hloup
mluviti. Krm. Obr. .52. U Bart.

Kalabisf)\'at. ..

kaíama = nehoda. Kolk. I. 27.

kaleni -= kalina (ke). Vyhl. Mal.
1 08.

kaliga = churavec. Vz násl. Dcž
bel ten tatík njaké kaliga, tož le-

grauur<i\a]. Vyhl. Alb. 8!;.

kaligovat = stonati. Ivaligoval

sem tenkrát práv tako vel. Naš.
XI.ll. H!». 1. d.

kalíškovat s kým = kalíšky i)íti.

Bys. 1 ()().

kaioka = kalná voda. Kt. VI.

kameák = kamenný hrnec. Kolk.

kamení — bidlice na krytí stech.
Pik. (.:;.

kamenica - druh hrušek. V\hl.
Ced.

kamiš = psací kamének. Kt. VI.

kamlotky = plátenice. Vyhl. Prus.

73.

kampányja = kampa v cukro-

varu. Bys. 114.

kamrhol = vlnná ni barevná
jako hedbáv. Vyhl. Dd. 11. 176.

kana = kaka; kán. Kolk. I.

27.

kachat = konejšiti. Kolk. I. 27.

kanit = plakati. Kolk. II. 36.

kaÓek= špatn wkleštný vep.
V\hl. Ced.

kanótka, kanútka = chvilka. Po-
shovte kanótko. Naš. XLIV. 15. 1.

Pesil (pišel) sem kanótko pozdéš.

Vyhl. Dd. I. 18.

kapaa = druh ^•elkých sladkých
hrušek. Kt. VI.

kapindra = malá chvilka. Kt.

VI.

kapitolník = poddaný kapitoly

(olnuuirké). Vz V\hl. Dd. II. 91.,

desátek.

kapútek = odv. Kt. VI.

karbona = truhlík na hašené
\-;i[)ni). Ivt. VI.

karbovat = ádn domlouvati.
Kolk. I. 27.

kardinálka = druh panenských
jablek. V\hl. Ced. — K. = druh vy-
šívání. V\ší\ati kardinálku a ci-

bulku. Naš. XLII. 118. 1. c.

kareta = korba. Kt. VII. 1289.

karetovat - utíkati. Val. Kt. VI.

kargán, karkán = esaná píze.
Kclk. 1. 27.

karhan= výrostek (hrubého zrna).

.\iitr. 1:í().

karkule b>la odznakem vdaných
žen. Sr. Za vnek zelený bílá karku-
jina. \'\li]. Prus. 71.

karmazinka = rostl. Hrb. Dt. 44?

karpátka - kalíšek goaiky. Kar-
pat ku nkomu darovati. Bys. I."}").

kartiska = kart\- (pohrdliv).

Kartika hráti. Hoen. 22ó.

karuka = vozík (stedolat. car-

ru(a). Kaš. 9:5., Kt. VII. 1289.

karupa = kra stromu. Ces. 1.

X. (i5.
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karva = karabá. Laš. Kt. VI.

karvaovat = karabáovati. Laš.

Kt. VI.

kasák =-- dáma v kuželkách. Kolk.

II. :i6.

kasaa = nepoádn ustrojená

ženská. Kolk. I. 27.

kastofáry = noh\- (npdvržliv).

Kolk. I. 28.

kastor, kastrol = starý klobouk.
Fcl)). h. 10. a.

kasika = chebzovv kvt. Kt.
VII. 1:^89.

kášivo = kašové jídlo. Kaš. 53.

kaštan, kaštánek = jméno psí.

Vvhl. .Mal. 128.

katakata = zdvojený tvar slova

kata. Kaš. 83. Vz kata.

katr. Tratím se jak katr (hubnu).

Ki. Roz, ]0-t.

katrel = kartel. Majó mezi sebó
katrel. Vyhl. AlD. 10.

kava = kavka. K. Roz. 78.

kavalec = kus. K. chleba. Kt. VI.

kavo = vbec krkavec. havran,
\'rána, kavka, snad i straka. Hlav.

Kr. 19., Vvhl. Mal. 117., Pik. Nov.
110., Naš.XLII. 79. 1. c. Sr. vBart.
kavák.

kazamirák = soukenník; obchod-
ník se suknem. Kolk. I. 28.

kazistrava = kazisvt. Folp. a.

23. h.

kdesiko = zdrobnlé kdesi. Kt.

V' I.

keby = kdyby. Keby nebylo nás.

Slám. Lys. 166.

keckat = kecati. Kt. VI.
Kedáci = obyvatelé Podluží na

Mor. Kt. VI.

kedácký. Po kedácku mUniti.
Bys. Fig. 148. Vz pedcház.

kedan = nadávka. Stojí tu jak
kedan. Kolk. I. 28.

kedlub = brukev. Fix.

kedy. Išla už kedy (dávno) ; až

kedy (hddné pozd). Folp. a. 42. b
kéchnót = kýchnouti; utéci. Bys.

Fig. 299. A kéchle (utekli) do To-
recka. Vvhl. Dd. II. 20.

kelá = kel, veliký zub. Kolk. II.

36.

keles kjiys. Každé ml za ke-

lescm mirko kulek. Bys. Fig. 30.,

fil.

kelíek = pohárek. Fbc.

keko = kolik. Kelko máš let?

Rud. .
kepeta = kyselé nechutné jídlo.

Kolk. I. 28.

kepsko = bídn, špatn. Kt. VI.

kepstvo = zlé ei a inv. Folp.

a. 29. a, b. 10. a.

kerhát = rostlina, má široké listy

zoubkované a kvete jako kmín.
Vyhl. Mal. 108.

kérovat koho = vypláceti nále-

žit, prohánti. Kaš. 93.

kesat, kysat = spáti. Vyhl. R. 84.,

Hl. 57. Jdi už k. (o dtech). Gl.

késio = kyselo. Kolk. I. 28.

késtka = kytka. Klásky obilní

sbírají dti do késtek a hrstí. Vyhl.

Mal. 105. Késtkami (kvítím) po nás

házeh. B3-S. Fig. 102.

kéška, kýška = kvselé, ssedlé

mléko. Kt. VI.

ketka = kytka kvtin; kytka
masa (kýtka). K. Roz. 42.

kflt = kvit, koalka. Chytil se

A- nm kfit. Bvs. Fig. 275.

kfret = nedostatek. Kolk. I. 28.

kfretovat se = bídaiti se. Kolk.

I. 28.

kickat, vz gickat.

kia, kika = svazek ku p.
klas. Kt. VI.

kilo. Potom si vhodíme do kila

(do farbka, barvikv). K. Roz. II.

52.

kilometr = geometr. K. Roz. 22.,

Mršt. Ves. I. 87.

kjecek = chástal. Vyhl. Slz. 265.

kíacmanda = neotesaný chlap.

Kt. VI. U Bart. klacmuda.

k''aa = kobyla, herka. Kaš. 93.

Sedlák pláe, že mu zdechly ob
klae. Vyhl. Kr. 67. — Kt. VI. —
K. = noha (opovržliv). Kt. VI.

klaet = tlaiti. Poád klael na
to. Naš. XLIV. 135. 1. c.

kláda = kmen stromu (místy).

Naš. XLIII. 43. 2. b.

klaga = svišt z telecího ža-

ludku. Fix.

klamonica = klevetnice. Sp. 89.
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klamozit = klamati, klábositi.

Laš. Kt. VI.

klámpa = mnohoniluvný lovk,
lila\n žena. Folp. a. 10. Id., b. 10.

a. Klámpa rozklampaná. Folp. a.

56. b.

klampa = poklopec u valaš.

kalJK.t. Kt. VII. 1291.

klanica = zdlouhavec. Kt. VI.

klanika = klika u dveí. Laš. Kt.
VI.

klapá, \ z hrkaka.
klapanisko = starý klapák. Val.

Kt. VI.

klapat = hloup mluviti. Folp. b.

10. a.

klapinec, Klapoš také = kraví

hnj. Folp. b. 10. a.

klapitura = klavír. Tem spvá-
kóm kdose štechoval (doprovázel)

na klapiture. Sp. 128.

klasít se = klaset, metati se.

klasy dostávati. Kt. VI.

klasnova = nástroj, kterým se

klas\- jeCmene vous zbavují. Vyhl.

R. '28., Dd. I. 125.

k látek = špalíek. Fix.

klatka = rukov. Klatka od
knv])u. Hoen. tíl.

klcat, glcat = klímati. Kt. VI.

klebešit =- klevetiti. V\hl. Ced.,

Kldu. 71.

kTebeta = kleveta; etz z pestrého

pa])íru. Kolk. I. 28.

klebetník = Opavskv týdenník.
Vyhl. jar. 7.

klebety = vvdumkv z vajec.

Vyhl. R. -M;.

klehot = kik. Jeho hlas se ozý-

val jako k. orlí. Mršt. Ves. II. 422.

klechta = žvanilka. Kt. VII. 1292.

— K. = brvnda. Fix.

klejek = zárodek, kel. Kt. VI.

klepá = malý mlvn. B\s. Fig.

21(1.

klimentka = druh jablek. Kt.
Vil. 1292.

kliše = klešt. Pik. Nov. 110.

klíšt = važidlo u pump\-. V\hl.
Ced.

klít, krt =^ klíiti. Kt. VI.
krobizór =^ \-eliký klobouk; vt'l-

ká nejedlá houba. Kolk. I. 28. Sr.

arabór.
klÓCt = tlouci. A jindová kloe

se pozd dom (tlue se, chodí). Naš.
XLV. 1. 2. d.

klonlca = špiák (motvka). Kt.
VI.

klofec ^= pohek. Kolk. II. 36.

kTóhaka = klouzaka. Kolk. I.

28.

klóhota = peháka (o poasí).

Vvhl. Ced.

k lechtat = vaiti. Val. Kt. VI.

klopot = lidová hra. Hrávalo se

na žida, klopota a mlcnek. Naš.
XLIV. 60. 1. d.

klepotat = bouchati. Tak to klo-

poce, jag to ide. Folp. b. 10. b.

klóstnót = tloustnouti. To se im
to klóstne! Bvs. Fig. 261.

klesty = tíustý. Vyhl. Mal. 39.

Leze jim klosté do malých (mají

bídu). K. Roz. 74.

klouda = kloudnv, ádnv lo-
vk. Kt. VI.

klovan = zobák (vvra). Mršt.

Ves. I. 213.

kTevanec = klovnutí. Kldu. 157.

klub = kyel. Kt. VI.

klubce, n. = mí. Kt. VI.

k lucka = ás dud; klika. Kt.

VII. 1293.

kluovlna, kuovina = motvka
na kuo\áui. Folp. b. II. a.

kTuka = hlka z koene vye-
zaná \- podob hada a na ní b3'la

pivázána cedule, kterou se obecní

prohlášky oznamovaly. Vyhl. Prus.

59. —
• K.= dlouhá ty s železným

hákem na lámání roždí. Kt. VII.
12 '.13.

klukO = vl s rohy v kliku za-

krouccnvmi. Kt. VI.
kTuntat niti = modrchati. Kolk.

I. 2S.

klupaka — prkn<<, na nž se klu-

palo na vojákv, ab)- se sešli, když
leželi v obcích. V>-hl. Ced. Vytáhl
ze zem hul od klupake s víškem.
Hnrh. !)7.

klupaa ^ jméno kraví Kt. VI.

klušky halušky vaené z jené
miHikw V\-hl. Prus. 54.
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kluzký = knedlíky sr slívdvou

omáOkdu. FL\.

klvanec = klvec, klofec, štvilec.

Kt. VI.

klyk, lyk = kel. Laš. Kt. VI.

klzaka, klzanka = klouzaka.
Kolk. 1. li.s., Kt. VI.

klzat = klouzat. Kt. VI.

klzn = udidlo. Kt. VI.

kmásnút = hoditi, udeiti. Kmás
po ni (krtici). Kald. 19.

kmiák = nž s dlouhou grkou,
který se nezavírá, hla\'n na okra-

jování cukrovky. Bys. Fig. 2.59.;

rohlík s kmínem. Sp. 42.

kmínkula = kmínovka. Kt. VI.

kmocha = kmotra. Kt. VI.

kmocháek = kmotííek. Kt.VI.

kacarovský kvják = obrovskv.

Folp. b. 10. b.

kavatka = motvka. Kt. VII.

1294.

kneblík = knoflík z kže. Kneb-
lík}' zapínali cípákv, Vvhl. Prus.

69.

knefl = knoflík. Vyhl. Prus. (i4.

knofle = knedle. Folp. b. 10. b.

knoflike = prvskvník asijskv.

Vyhl. :\Ial. 108.

kuit = kfiueti. Kt. VI.

kobálat = víileti. Folp. a. 19. b.,

b. 10. b.

kobela = polní kolébka. Kt. VI.

koberci na, kolerica == chabaš-

ica. Knlk. I. 2-"). a.

kObero také = bichá, kobcrá,
koberák. Kt. VI.

kobhón = zakivená mot\ka k lá-

mání kamene. Vyhl. Ced. Trplka
(pták) má drdolko jak kobhón. Vy-
hl. Mal. 121.

kobyla = stoh obilí se stechou.
Kolk. II. 37.

kobzinka = bezovv kvt. Kt. VII.
1294.

kobzolaný = z kobzolí. K. šlich-

ta. Kt. VI.

kobzolaný = bramborovv. K.
plackv. Kt. VI.

kóci = kauce. Ces. 1. VI. 585.,

Mršt. Ves. I. 137.

kocical = peslika. Fbc.

kocúit se = zlobiti se. Vyhl.
Ced.

kocúrovat = spáti. Kolk. I. 28.

koena = koka. Kt. VI.

koiá = pstitel koek. Kolk.

I. 28.

koií stíbro = rtu. Folp. b.

10. b.

koiinec = koií lejno. Ces. 1.

VI. 582.

koidlo = zrcadlo. Fix.

koka = pedeno ba\-ln\-. Kolk.

II. ;í7.

kOUda = kus drnu, Folp. b. 10.

b.; malá koka. Folp. a. 25. a.

kódelní. l\Ich plachtu káe a oba
só k(Klclní (z koudele). Vvhl. Dd.
11. lliO.

kodlužka = cukroví. Vvhl. Kr.

90.

kohótek = vlí mák, papaver
rhoeas. Vvhl. Mal. 108.. K. Roz. II.

138.

kohút = di\-oký tetev. Fix.

kohyna houpati. Folp. b. lO.b.

kohynka, kohynaka = hou-

paka. Folp. b. 10. 1).

kocharyna = favuí ku( haka. Kt.

VI.

kochat se také = istiti se. Val.

Kt. VII. 12'.i5.

Kojetín nám vehoel = máme ne-

dostatek chleba. K. Roz. 73.

kokeš = kvt mace. Hrb. Dt.

90.

kokohrtí =- vlí mák. Val. Kt.VI.

kokorunka = slunéko brouk.

Folp. b. 10. b.

kokotit se = zlobiti se. Kt. VI.

kolajka = kolej. Kt. VI.

koláský. Koláská voda = octan

hlinitý. Kolk. I. 28.

kolasa = kotrmelec na rukou.

Bys. Fig. 299.

kolátit = klátiti a p. A agánkem
v ruce sem si kolátil jak probošt.

Sp. 70. V Bart. kolata.

kolca = kdo jezdí na kolci, ko-

lesník. Kt. VI.

kOlCO = koleko; rozházená kopa
sena. Kt. VI.

koTé. Žádný ho nechytil, dyby
koIé pišlo (sebe více jich). Kaš 82.
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kolebina = úžlabina. Pásti husy

v k-ne. Hrb. Dt. 150.

koleda = výklad. Mluví bez dlou-

hých koled. Hlav. Kr. 86. Nebylji

nekonená koleda (mluvka). Ib. 87.

kolej rázy = kolikrát. Bys. Ves.

.53.

kOl'ek=kulati' dívko. Naš.XLIIL
43. 2. b.; strakatá ryba, má na

hbet prhá. Naš. XLII. 84. d.

kolensky nkoho prositi = na

kolenou. Bvs. 11.

kolík = sirka. Kt. VII. 1296.

kolikátý = kolikerý. Dlal koU-

kátou práci. Kolk. lí. 37.

kolistý = kulatý. Kt. VI.

kOlkara = kuželna. Folp. a. 15.

a.. 20. a.

kolohivec = kos turecký. Fix.

kolomastyje. Vše šlo, jak debe to

bélo na kolomastyji. Sp. 146.

V Bart. kolomastryka.

kolomastykový mí = gummový.
Vvhl. Ced.

"kOlot = kolotání. Cím dál, tím

více kolotu a vrav^•. Hoen. Nov.

143.

kOlŠkiducí = konstituce. Kaš.

144.

kolytat = hvbati, tásti. Laš. Kt.

VI.
komárek = hanácký tanec. Bys.

Fig. 12.

koméda = komedie. Folp. b.

10. 1).

komenda = poruení, moc. Kolk.

11. .17.

komendant = komediant. Folp.

b. 10. b.

komlná. Pcci\ál vymetal kamna,
ostatrk\\-metalkominár. Naš.XLlI.

62. 1. 1>.

komináky = šišk\- mastné, po-

vidl\- pomazané. Kt. VI.

kompa = vor na pevážení pes

hkn. Fi.lp. b. 10. b.

komva = konva. Folp. a. 27. b.

koák =- kdo jezdí s komi.
K.ilk. I. 2í).

konáristý -- konáritý. Kt. VI.

koas ^ v\soký ku. Folp. a.

20. a.

koncistoría = konsisto. Kolk. I.

29.

koninisko = jetelmsko. Kt. VI.

kondrábek = popenec. Vyhl. Slz,

40.

kOndiskO = kordisko. Kondri-

sk<i se mu po boku place. Bys. 16.

koníky = šalamounek (rostl.).

Vvlil. :^lal. 108.

koníek polní = kobylka. Fix.

konidrotek = konitrud. Kt. VI.

konihlava = sídlo vodní; bájená

bytost, bére déti. Kolk. I. 29.

konímalta, konimarta =niáta von-

ná. Kolk. I. 29.

koninec = druh jablek. Kt. VI.^

koniskO = špatnv n. veliký k.
Kaš. 52.

koníšat = konejšiti. Kolk. I. 2(.

konopák = kdo konop má n.

prodává; konopný provaz. Kt. VII.

1298.

konopásek = nadávka. Kolk. II.

37.

konopnisko = konopní na; pole,

na nmž rostlv konop. Folp. a.

28. b.. b. 10. i).

kosko = veliký k. Kt. VII.

1298.

kontremacirovat koho = kontu-

macin)\at. Bys. Fig. 202.

kopá = vina. Kt. VII. 1298.

kopalina = co se vykope. Laš.

Kt. VI.

kopalna = dl. Rud. 48.

kopaniný = z kopanic; ktjpani-

áruiu náležející. Kt. VI.

kopa dával na zadní ást' tla

nebo na záda rány devnou kla-

pakou (ferulí) nastrojenou mašlemi.

Vz V^•hl. R. 22.

kopí = ke. Vyhl. Mal. 104. Sr.

k(i])ei-.

kopec =- kopí. Do této tídy

patí ke i kopce, kopí. Vyhl. Mal.-

101.

kopencá = rozkopáva Iwpen-

cuv a vybéra mraveních vajíek.

Kt. VI.

kopinec také = kopec. Kt. VI.

kopisko = kopiste. Kt. VI.

kópja = k(nip. Byl rád, že se

nui taková kópja trefila. Sp. 81.
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koprda = rána (udeení) ce-

chuvkou na zadní ás tla prváka
(vz prvák) pi pijímání do spole-

enstva. Vvhl. Mal. 99.

koprdelec = kotrmelec, Kt. VI.;

márání pt>dobné kotrmelci, peme-
tu. Vyhl. Ced. Udlal na kofru kry-

dó takové koprdelec. Vyhl. Dd.
I. fiO.

koprek = kopr. Kt. VI.

koprtnút = kobrtnouti. Laš. Kt.
VI.

korám ustýrovat koho = písn
držeti. Kt. \l.

koátka = kozí brada, clavaria

flav.i, rošt. Naš. XLIII. 49. 3. a.

korbáfovat, korbétovat = uvnit
VNStrulinvati, Kolk. I. 29.

korák = velký slamný klobouk.
Fix.

koeni. Otevel dvee do koeni
(dokuán). Hoch. 64., 10:!.

koenvka, koenaka = druh
hrušek. Ki. \'l.

korhel také = špatný lovk.
B\-s. II.

kolák = kuák. Vyhl. Dd. 10:5.

kornvka = režná koalka. V\-hl.

Pru>. :>i.. Jar. 101.

koróbvja. koróbja = korouhev.
V\lii. R. 89.

koróse = rozcuchané dlouhé vla-

sy. Autr. i:W.

korubica = korouhev. Kaš. 93.

U Bari. kniuba.

kortyzovatse = rozval;,vatise. Gl.

korula = žabina, houba nejedlá.

Kdlk. II. 37.

korybut = wdiduch. Fbc.

kos = kus; dlo. K. Str. 61. Ten
dlá kosy. V\hL Ced. Vz kus.

kosán = kus. Kosán papíru. Vyhl.
Mal. 19.

kosa =^ kdi) bojuje kosou. Slám.
L\s. L'30.

kOSárek = srp; kosírek. Kt. VI.
Koší = vrch na Hané. K. Roz.

II. :m.
kOŠlat = kolibav choditi. Kt.

VI.

kOŠlavý = batoli\-ý. kolíbavý.

K. kráva, která má kloub\- v\

-

strené dol Kt. VI.

kosmá = zakrslý lesní stromek.
Kolk. 11. 37.

kosn = skí na šaty ženské. Val.

Kt. VII. i:300. UBart. kosa. Znm.
Kasten.

kOSOVec = kos (pták). Val. Kt.
VI.

košáek = pták podobný sé-

korce. Vyhl. Mal. 117. — K. =
chrastavec polní (rostl.). Vyhl. Mal.
108.

kOŠék = košík. Na ten košék s pe-
nzama zapomnl. K. Str. 59.

kOŠer. Zatím mu košer nesedl

(ne pr dailo se mu). Vyhl. Ed. I. 8

košula = chatrná košilka. Kaš.
51.. ry2.

kot také = vyduté místo. Folp.
li. 11. a.

koacko = nehezké kot. Folp
a. 8. b. — k. = kot (vdérko).
Hoen. Nov. 13.

kofanky = vrbí kvt. Laš. Kt.
VI.

kote (kot}-) = maso konetin
zvíecích. Bys. Fig. 299.

kot, koacko = vdérko. Hoen.
Nov. 13.. Tká, Václavek.

kotel = kamnovec. Naš. XLII.
62. 1. a.

kotit se také = káceti se. Skotil se.

Folp. b. 11. a.

kotré = malý lovk. Kolk. II.

'M.

kotrák = neúhledný rozsochá.
Kt. VI.

kotú = tlustá ženská. Folp. b.

11. a.

kotul'a = kotrba, hlava. Kolk. I.

29.

koudelnica kudel nica ^^ druh hru-
šek. Vz Kt. VI.

koupelka. kúpelka = koupel. Ta-
ková k. je dobrá vc. K. P. 36.

kouená, kúená = sv. mše s oku-
ováním oltáe. Též odpoinek pro
muže na poutích, abj- si mohli za-

k uiti. Vyhl. Ced.

koutecký, kútecký = kdo bydlí
v kout. Kt. \l.

koutkavec, kútkavec = kdo má
ústní koutk\- bola\é. Kt. VI.
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koutnica, kútnica. Vz kútnica
u Bart.

koval také = mor. tanec. Kt. VII.
1301.

kovalica = kováika. Kt. VII.
1301.

ková = houba, bok^tus luridus.
V3'hl. Mal. 114.

kovr = kaluže. Kt. VI.
koza = opika (po pití), Vyhl.

Ja. 101.; vznice. Slám. Lys. '39.;

ada dlník epu okopávajících.
Sp. 7G.

kozaít = tancovati tanec ko-
zák. Slám. Lys. 51.

kozák také = mor. tanec; dešt-
ník. Kt. VII. 1301.

koze = neštovice. Folp. b. 11. a.

kozeke = kvt kozekovv (be-

zový); bezinkv. Bys. lC2.,"Piik.
Nov. 110.

kozekový kvt. vz kozeke.
kozel = ert. Kolk. I. 29. — K.

kozelek = na poli hromada z devíti

snopk, jež nahoe provizlem (po-

víslem) jsou svázány, bj' nezamo-
kaly a vítr jich nerozházel. Vyhl.
Prus. 57. — K. = hromada cihel.

Vepálím si k. tihcl. Vyhl. Ced.

kozelek, vz kozel.

kozikový kvt. K. P. 37. Vz
kozck()\-v.

kozina. Hra na Kozinu. Vz Vyhl.
D. 10(i.

kozomyška = chroust. Kt. VI.
kozulenka = kozika. Vvhl. Prus.

66.

koženka = kožená, jablko. Kolk.
I. 2'.i.

kožóšek = pták malý. K. je ta-

kový plesnivý pták maliký, ocas
má dlóhé. Zpívá crr — crr — crr.

Hnízdeko ma kulatj^ zaveny, je-

nom dórkó do nho leze. Vyhl. Mal.
121.

kOŽUCh = kožená (jablko). Kt.
VI.

kožušanka = zakyslé jablko. Val.
Kt. VI.

kraboa = ovce, která má kra-
batdu ku/i na krku. Krm. Dol. 14.

krabovaky ^= vys<jké boty s kra-
by, shrnovaky. Kolk. II. 37.

kraO = krateji. Tu Hanu vezmi
na krao! Kaš. 104.

krajaky = jakési plíšky pid-
lané k létkovicím, abv to binkalo.
Vyhl. Dd. II. 120.

krajanky = sušené ovoce. Sv.

Mikuláš nakládal kížalkv, krajan-

ky atd. Vyhl. R. 6.

krajltý. Velv dlají dílo k-té (na-

pí klátem). Kt. VI.

králík = ostrý záhlavek dlaní na
krk trestaného. Bj^s. Fig. 162.

krampus = panák ze švestek (na

vánoním stromku). Kt. VII. 1302.

kapák = veliký oech; puklý
zvon n. hrnec; starv nž; stará

bota. Kt. VI.

kapal -= veliký hib. Val. Kt. VI.

kapaná o\ce s kapákem (zvon-

cem). Kt. VI.

kápe (kápv) = noh\- (opo-

vržliv). Autr. 130.

kapt také = sedti, apti. Val.

Kt. VI.

krásíku, vz šudlek.
krát = krájeti. Kt. VI., VII.

130:',,

kratina = krátká dýmka. Bys. 108.

krátý = krájený. Kaš. 66.

kravnka = houba. Kt. VI.

kravák = obecnv pastý. Folp.

a. L's. b.. 11. a.

krbaít se - skrbliti. Kt. VI.

krbel -^ toul seká, krbík. Kt.
vil. 1303.

kr = paez stromu v zemi. \' kro
jiluli zlomiti. K. Roz. ()4.

král také = na. Tam se zelenaly

tcd krály zemák. Mršt. Ves. V. 46.

krí také = suky. Val. Kt. VI.

krit = makati; pokrit = po-

makati. Folp. b. 11. a.

kré = kraj. Bys. ()9., Hla\n. Kr.

19., Sp. 42., Pik. 18.

kédlet se = zdráhati se. Chvilko
se sti(lla\ kédlel, ale pece sedl.

Sp. 2 1.

kehák, kehá = placka, vdolek.

Kt. VI.

kehota. Kehoty nasmažen'5 (jí-

dlo). V\^hl. Dd. I". 47. Sr. v Bart.

kehotiny.
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kemínek = kiesadlo. V\-hl. Dd.
II. I7ti.

kréni = krajní. Tadv ta krni
(kráva). K. Roz. III. 2S7.. Sp.
7íi.

kepelka = hraka zhotovená
z ()iiTli(i\-é skoápky. Vz Kolk. I. 29.

kepenky = rostl. Hrb. Dt. 48.

kepinky = drobné krajkx-. Kolk.

I. .-io.

krhel, krhla = veliká sklenice.

K. vína. K. Roz. 101., II. 1!)8.,

207., III. 277.

krcha = levá ruka, mada,
krchaa. Kolk. I. 30.

krklá = druh jablek. Kt. VI.

krchaka = krcha. Kald. 23.,

Kt. VI.

kibatý = trsnatý. Kt. VI.

kJák = kikloun. Kt. Ví.

kídlíce = poklika. Kt. VI.

kríf, krív = krev. Kolk. I. 30.

kikava = kiklavá, kievetivá

žena. Kt. VII. 1304.

kiváek = kivák. kudla. Folp.

b. 11. a.

kivaza = chromec. Kt. VII.
1304.

kivohuba = kdo má kivou hu-
bu. Slám. Lys. 97.

kívošpár =^ ki^•onohý, šmat-
lavý lovk; kivá noha. Kolk. I. 30.

kivý. Jíti na kivv schody =
na kanci íá. Vyhl. Dd. II. 118.

krkal = kdo má dlouhý krk.
Folp. a. 2(i. a.

krkat. Muzikanti krkají jak žabe
(o špatné muzice). Mršt. Ves. I.

118.

krohe = rendlík. Val. Kt. VI.
krochta = zákristie. Ko. Roz.

3."i:i.

kromflék = knoflík (s ouškem).
Prik. Nov. 110., Hoch. 114., Vyhl.
Dd. I. 134. Kromfléke u košele

pi rukávech sú jak šofana. Bys.
Fig. 86. K. od vest; od toho nepo-
postím ani k. K. Roz. 104., II. 201.

David b\l proti Goliáši jako krom-
flék. K! Str. 53.

krompá = topor, kupDión, Kolk.
I. 30., nosatec. FLx.

kropíístý. K. huba (ovcí) = er-

venými krapkami poprskaná. Val.

Kt.^VI.

kropkovatý = kropenatý. Laš.

Kt. \1.

krošenka = devné nosidlo, kte-

ré se vší na záda a k nmuž pro-

vazem pipevuje se nše. Krm.
Obr. S., Krm. Dol. 48. Sr. krosna
(Bart.).

krovy = nohj-. Kdo radj zvihá
(zdvíhá) krovy neš bi šél pomoct,
je lenoch. Kolk. I. 30.

króža = kroužek. Na Hané. Kt.
Vil. i:í05.

krpa, vz holác.

krstní = kest; ktinv (hostina).

Kt. \'l.

kršlit = nízkou kle vytínati.

Ces. 1. X. 16.5.

krta z pastóške. Mršt. Ves. III.

80.

krucinál m. kmcifk. Hrb. Dt. 38.

kruhanec = solný kámen. Je to

slané jak k. Kolk. 1.31.

kruchta. Hodil dva rýnské na
kruchtu (muzikantm). Mršt. Ves.

III. 103.

krulkat = píti. Kt. VII. 1306.

(val.).

krumblík = kroužek na uvazo-
\'ání koné. Folp. b. 11. a.

krumpanina = nechutné jídlo.

Kolk. I. 31.

krupica. Rozbít nco na krupicu
= na prach, na padr. Kolk. I. 31.

Sr. papica. — K. = hlupák. Fbc.

kupkavý = kupky. Kt. VI.

kupy = veliké a tvrdé tešn.
Kt. VI.

kupýCh = druh trávv. Hrb. Dt.

45.

kustky = trucle (jahody). Val.

Kt. VII. 1306.

krušat= zuby rozhryzati. Kt. VI.

krt = místo, kde se cesta kroutí,

zatáí. Kt. VII. 1306.

kruanec = nco zkrouceného.
Folp. a. 28. b., b. 11. a.

krutohlavý = tvrdohlavý. Kt. VI.

krvavniky, krvavnilky = druh
hrušek. Vyhl. Prus. 55., Ced.

krvavý = úhlavní. K. nepítel.

Kaš. 93.
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krvožížník = lakomec, závistník.

Kolk. II. 37.

krystalek = knoflík z barevného
skla zasazený v žlutém plechu.

Vvhl. Dd. li. 173.

'krzúkat = vrzati. Val. Kt: VI.

kšeca = kštice. Bys. Fig. 258.

kšeca = kštice. Neschází jí (dvece)
nic, jak na ele kšeca; Kon mají
zrovna takové kšece. K. Roz. 44.,

75., 44. K. = vlasy vbec. Pik. 47.

kuba = ert. v tom hibu vzí
k. Záhr. V. 13.

kubaa také = džbán uprosted
baatý s úzkým hrdlem. Václavek.

kubíek = kue, skítek. Kt. VII.
13(J7.

kubík. Jde mu to od k-ka = od
ruky, rychle. Kt. VI.

kubínek = špírek, rarášek. Krm-
Obr. lít.

kubovka = kuba doutník. Bys.
10(3., Naš. XLIV. 15. 1.

kua. Svaliti se do kue (na hro-

madu) . Kald. 16.

kUat = rváti, tahati, škubati.

Kt. VI.

kuky — chumá vlas. Kaš. 18.

Sr. kua.
kuní = kožešník. Vvhl. Prus.

09.

kuOVina = motyka na kuování.
Knlk 1. 31. Sr. kluovina.

kuovnica = silná motyka na
vykopávání koen. Ces. 1. X. 05.

kúdeák = kúdelní hrnec = hh-
nný hrnec bez glasury. Kolk. I.

31.

kudil = len, koudel. Vvhl. Kr.

35.

kudlácet - kudliti. Kt. VI.

kudlaný = kudlatý. Laš. Kt. VI.
* kudlit koho za uši = tahati. Ho-
en í)í).

kudollska = místo v obilí, kde
se kdo kudolil (válel, ku p. zajíc).

Kt. VI.

kudrna = ženská rozchlupacená,
nepoádná. Kolk. I. 31.

kudrnoha, kudrnožka -= kdo má
chronu'- noliy. Laš. Kt. VI.

kufirek = kufík. Bys. Fig. 155.

kugla, gugla = bábovka. Folp.

b. 11. a.

kuják = koník, stoUce tínohá
s babkou, na níž se kosv naklepá-
vají. Kt. VI.

kujátko = kuják. Kt. VI.

kukalka = kukaka. Kt. VI.

kukaa = hlava, tlama, paša,
tara. A jak vestrí (žába) kukau.
Bys. Fig. 20.

kukara = žalá Folp. b. II. a.

kuke, vz kuky.
kukia také = druh housk\-. der

Wecken. Kt. VI.

kukólet = kouleti. Autr. 130.

kukrháke = druh rohhk. To só

takov\- kukrháke. roháke, jak ko-
tvica o šífo. Vvhl. Dd. II. 10.

kuku také = velkooké dve.
Hledí jako kuku (s V3'valenýma
oima); kukaka. Folp. a. 29. b.,

b. 11. a.

kukuka = zbhovec plazivý (aju-

ga reptans). Val. Brt. Slov., Kt. VI.

kukuky = bubUny. K. vyjdu
z vodv, dvš sa do ní hodí kame.
Kaš. 93.

kuky, kuke = flašinet. Sp. 85.

kulá = hladký, zploštlý bram-
bor. Fix. Sr. tvaržky.

kulatina = vc kulatá. Vž to k.

Slám. Lys. 203.

kulifant = vnadildo. Pipravuje
se z jedovatých bobulí, zmíchaných
s tvarohem. Hází se do vody, aby
rvby se omámilv. Vyhl. Ced., Sp.
82.

kuiínek = malý kousek, kouští-

ek. Folp. a. 25. a.

kulka -^ koen plavíme. Kt. VII.
i:!07.

kulmno = oblé žehzko s dev-
nou rukojetí. Rozpalovalo se v ohni

a jím se žehlil obojek (žen) na trub-

ky. Vvhl. Dd. II. 185.

kulnica ^^ klna; kuželník. Bys.

102.

kumnút = škubnouti. Kt. VII.
i:'.os.

kumpetování = sítání. K. penz.
Mršt. Ves. I. 137.

kuna s vrubem = lovk nestálý.

Knlk. 1. 31.
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kunada = dožíravé, neukojitelné

díti\ Kt. VI.

kunák = kožich kunou podšitjK

Kt. VI.

kunina = jetel. Kt. VI.

kunistý = konitý, špiatý. Kt.

\I.

kunderavt = kudrnatti. Kt. VI.

kundrásek = oponka (rostl.). Kt.

Vl.

kundrfale = trhan*^ kusy bram-
bor ulineten\''ch, s moukou vaených.
Autr. 130.

kundruska = pažitka. Val. Kt.

VI.

kuniinisko = jetelišt. Kt. VI.

kupcula = kupcová. Kt. VII.

i;i08.

kupelaka = vana. Laš. Kt. VI.

kupina = oblouk, který iní mí
palestrou dobe vihozenv. Folp. b.

11. b.

kuprhón, \/. krompá.
kuprák, kupok = mdný peníz.

K. Han. ;U;5.. Vyhl. Kr. 3.5.

kuprový. Kuprové peníze, Kupfer-

geld. V\hl. Dd. II. 70.

kuackO = špatné kue. Kaš. 52.,

Kt. VI.

kuáka = ptainec. Folp. b.

11. b.

kuák = drbežník, kuená. Fix.

kurandy = zatj-ka. Kolk. I. 31.

kui = kuroch, nepodaený
kohout. Val. Kt. VI.

kuinec = cukro\'é peivo; ku-

ivo. Kolk. I. 31. — k. = doutník
(žertem). Kt. VI.

kurjaky = kuátka (houb\'). Kt.

VI.
kurnotý = rohatý. Kt. VI.

kus = kláda. Letí do lesa pro

kuse. Kaš. 140. — K. = vor. Kaš.

94.

kusanec = veliký kus. Kt. VI.

kusísko = veliký kus. Hoen. 7.

kúskový. Kúsková polévka. Kolk.

I. 32. Sr. gigance.

kušisko = kousek. K. Uher ná-

leželo Turku. Kldu. 32.

ktek také = ohništ. Val. Kt.

VI.

kutí = kování, Hlav. Kr. 61.;

náiní, jímž sekái kosv ostí. Kt.

VI.

kutící pouto, spnaka (na koné,

když se pasou). Kt. VI.

kutíš = psí jméno. Folp. a. 2!). b.

kutit na = hubovati. Sousedé

kutili na daku a vrchnost. K.
Roz. 221., 304., Kt. VIL 1309.

kútkavý. Vz kútkavec. Hrb. Drd.

175.

kutno. Vely dlají dílo k. (kutné

dílo. jde do rohu). Kt. VI.

kutolisko = dlacholisko, ušlapané

místo \' obilí. Kolk. I. 32.

kutraband = pokuta. V\-hl. Kr.

29.

kutý = okovaný. Bys. 1(32.

kuznaný = krátko držený. Kt.

VI.

kuža nabij aná = šelma, tverák.

Pik. Nov. 110. — Je kža kost =
hubený. Autr. 130.

kžká = kdo kupuje kže (žid).

Vyhl. :\lal. (i8.

kvaénka = uplakané dít. Kaš.

30.

kvaka = turín. Fix.

kvadropa = garderoba. Kolk. II.

37.

kvaka také = agan se zobákem
massivním. Kt. VI.

kvaretka = tvr žejdlíku. Rud.
7. K. koalky. Sp., 21., Kt. VI.

kváít = trápiti; unavovati. Kolk.
I. 32.

kvasný také = kvasem zadlaný.

Kt. VI.

kvatolisko, kvatoUšt = kus obilí

zcuchaného (válením se v nm). Kt.

VI.

kvavít = krvaviti, krví mazati,

Laš. Kt. VI.

kvavý = krvavý. Laš. Kt. VI.

kvtance = kvtiny. Tam rostó

inai kvtance. Sp. 72. Na stopo
bele rozestaveny cezozemsky kv-
tance. Sp. 121.

kvika, kviák = plaek, kdo po-

ád kovií. Kt. Ví.

kviCht = aj. Mršt. Ves. I. 225.

kvit = koalka; líh. Slám. PÍ. 112.,

Rud. 34., Mršt. Ves. VI. 46., IV.
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9.). Zaleje se to kvitem. Naš. XLIV.

kvoka = kvona. ICoIk. I. 32.

kVOk = nkolik vajec v bieznkx^

barvených nebo jinak ozdobených,
která se dávala od dvat galánúm
\' pondlí vehkononí. Vyhk R. 47.

kýchat. Pomýšlí, jak kýchnut
z dozoru ženv (dostati se, utéci).

Bys. Fig. 22.'

kychlat = míchati. Vše dohro-
mad\- zkvchlat. Kt. VII. 1310.

kyják = kyj. Folp. b. 11. b.

kykrháky = druh peiva na ha-
nárk('m kulaci. Kí". Roz. III. 217.

kylec = kel. Laš. Kt. VI.

kýmat se na berlách (belhati se).

Kt. \11. 1310.

kynik = lovk ncdbalv, ne-

stoudnv. Kt. VI.
kysanec v oích. Kt. VII. l3io.

kysaný. K\-sané šiškv — k\nuté
knedlikv. HÍavn. Kr. "l3.

kyseluný = hodn kyseIý.Kaš.51.

kyselý = plíky na kyselo. Dal
si k. pistrojiti. .AÍršt. Ves. I. 76. Vz
kyselo.

kyša = nechutná kýška. Kt. VI.
kysat = vvsmí\-atí se. Kt. VI.
kývala = kýval. Kt. VI.

kývat = k(ilébav jíti. Kt. VII.
1311.

labovat = píti. V hospod dlúho
1. Krm. Obr. (>!».

labrdón. Již je v 1-n = v léce,
chy<in. Kt. VI. Vz laprdón.

Tabrovat = ním hmotiti. Kolk.
I. -.VÍ.

iabUŠa = jméno kra^•í. Val. Kt.
VI.

ládovat se na = chystati, tšiti

se. Kt. VII. 1311.

fadžba = nástroj, harapant, zgarb.

Kolk. I. 32.

fagraholt. Eagraholti lagramenší!
Bys. Fii,'. 281.

lagrament. Vy lagramenti! K. P.
47.

lahina = lehká vc; slabé pivo.
Fol]i. a. 2S. b., b. 11. b. Vz násled.

lahOVina také: lehké pivo. Folp.

a. 2'.t. a. Sr. lahina.
lahvice mléka = splesklý soudek.

Hlavn. Kr. 11.

lách = lák, moidlo. Dali to do
lácho. Kr. Roz. 83.

lachvarija = brynda, lankvara.
Kt. VI.

laja, lajka = ovce erná, jennm
krniMk (Krasu bílý. Kt. VI.

lajdaina. Lehké lajdain maje-
tek prodati. Hlavn. Kr. 93.

lajer = kok.vrátck. Fk.
rajská = píklop kapsy. Kolk. I. 32.

lajta = lejta, léta, sud na \ození

vody. Folp. b. 11. b.

lajtmont = lajtnant. Vvhl. Dd.
I. 7.

lajtnant = dolnobevanskv fojt.

Vz Krm. Dol. 2Í).

lajtrovat = tcmlati se. Val. Kt.

VI.

tak = laka, kaluž. Kt. VII. 1311.

lakotit = uit mlsati. Val. Kt. VI.

laksprda ^- druhá meta pi he
míem. Fix.

lalé = výraz podivu. Autr. 1.30.

laika = panna k hraní. Vvhl. Slz.

43.

lalOat = prozpvovati. Val. Kt.

VI.

lámanka. Dlati lámanku = zády
k sdbe se ptista\iti, lokt}' zakles-

nouti a navzájem se zdvíhati. Kald.
12.

lambotka = jméno krav. Vyhl.
Mal. 128.

laminoha -^ pokoutní léka, který"

po lékai lámal znova nohu, že prý
b\la špatn napravena. Bvs. 103.,

aš. XLIV. C. 1. a.

lancovat = lomcovati, trhali. A tož

teina d\tma lancoval. V3hl. Dd.
II. r.3.

iancvoší — pohraniní stráž fi-

nanní. FL\.
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landa = tulaka. Kt. VI.
lanák = tulák. Kt. VI.

Tandat se = potulo\ ati se, zdlou-

ha choditi. Kolk. I. 32.

landík = landák. Fix.

lanfešt, lamfešt = desky v mlýn-
ské strouze, pu nichž voda bží, ko-

nec mlýnské strouhy, vantroky. B-
žel nal. Vyhl. Dd. I. 1.38.

lániska, pl., n. = úlehle, plá.
past\-išt na s\'ahu. Kt. VI.

Tankvara = koalka. K. Poz.

76. — L. = lovk churavý. U Uh.
Brodu. Vyhl. Ced., Gl.

lankvait = churavti, živoiti.

Kolk. 1. 32.

rantucha = tulák. Kolk. I. 32.

Tantuchovat = loudati, toulati

se. Kolk. I. 32.

lanžhotské hodiny = kivák. Vz
Hrb. Obr. 73.

iapaka = lapání, chytání mla-
dík na vojnu. Hlavn. Kr. 63.

lapák = žalá; lapák na mouchy.
Folp. b. 11. b.

Tapanec = nehyba, Te si tam se-

dijó jak lapanci. Naš. XLV. 1. 3. b.

— L. = lejno. Kt. VI.

lapotat. Dokud jaké ovoce, po-

ád zadek lapoce (z iti mu tee).

V\-hl. D. 98., Vyhl. Ced.

laprdón = brynda. Už je v la-

prdón = nemže z místa, je v úz-

kých. Kolk. II. 37. Vz labrdón. —
L. = lehká jupka. Kt. VI.

laptaka = bláto na cest; tlach.

Laš. Kt. VI.

laptat = v blát se broditi; tla-

chati. Laš. Kt. VI.

lapuša = tlachna; vc daremná.
Kt. VI.

laputa = žvanil, tlachal. Laš. Kt.
VI.

laškovat také = prohledávati. Kt.

VI.

lafák = hebík na pibíjení lati,

latovník. Krm. Dol. 98.

látat také = bíti. Kt. VI.

latatý = plný lat. Laš. Kt. VI.

láteník = devný sloup, do
nhož nahoe vráželi kolk\-, aby se

na nich mohly sušiti látk\' t. j. velké

hlinné hrnce na mléko. Vyhl. Ced.

tava veliká hromada. Kolk. I.

32.

láviá = dít žence sedící o do-
žaté u lavice. Vyhl. R. 87. Vz la-

vice.

lávka = kdo dlá lávky. Kt. VI.
lazlkovat = shánti, sbírati co.

Kolk. I. 32.

Iáža = pozlátko. Vyhl. Dd. 1 1.138.

Tebá = hlavolvsec. Kolk. I. 33.

Vz násl.

lebaa = hlava. Kt. VI.

lebavec = hlupák. Kt. VI.
lebo = holomek (kluk). Kolk.

I. 33.

lecihde = leckde. Kt. VI.

lecikaj = leckde. Kt. VI.

lecký = lidský. Lecká e. Vvhl.
Alb. 38., Naš. 'XLII. 149. 1." d.

Lecká voda (mo). Naš. XLFV.
39. 1. Sr. led = lid.

léní. Grunt istý (nezadlužený)

jak léní boty (s tvrdými holin-

kami vyleštnými). Naš. XLIII.
53. 2. b., Vyhl. Alb. 52.

léit = bíliti. K. Roz. II. 57.

léka = bílení. Pik. 63.

led = lid. Naš. XLIV. 39. 1. aj.

ledachlap = ledajakýs chlap. Ne-
meslete, že sem já tak jenom 1. K.
Roz. II. 25.

ledajaina = ledaina. Vvhl. Vys.
10.

Tedúcí = ledový (sesilnné). L'.

let (led). Kaš. 51."

lefký = nedbalý, nepoádný. Kolk.

II. 37.

legát, legátko = stohka, židle.

Hoen. 346., Vvhl. Mal. 136., Kt.
VI.

legramirovat = reklamovati. Vyhl.

Alb. 86.

legurace, regurace, regurací = re-

gulace. Bvs. Fig. 29;!. L. rek. Naš.
XLIII. 98. 1. a.

lehá = líha. Dáti beky (piva) na
lehe. Vyhl. R. 65.

lehinka = lehká, špatná látka.

Vz Kt. VI.

lehovisko = lože, pelech, ložišt.

Laš. Kt. VI.

lechovat = vyorávat lechy (líhy).

Kt. VII. 1313.

4
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Tejanec, vz jelanec.

lejárka = reálka. Sp. 43.

lejík = trj^chté, nálevka. Kt.
VI., Fix.

lejtníce = punocha bez cho
didhi. la. VI.

lekievý = lekavý. Las. Kt. VI.
lekvarník = prodava povidel.

Folp. a. 28. b.

lele = jelen. Folp. a. 15. a.

leloja = lilie. Pik. Nov. 110.

Dve i;ik 1. K. Roz. .36.

lelona = kráva plavá do bledá.

Kt. VI.

lemb = dobré asy. Byli sme
jak v Icnibo. Vyhl. Ced., FLx.

leúhat = lenošiti. Val. Kt. VII.
131.!.

Tepaka = lehká kosa. Kolk. I.

33.

lepaná = rámus. Kt. VII. 1313.

lepák --- lepaka, plácaka na
mouchy. Kt. VI.

lepanit = lepancovat. Hrb. Dd.
50.

lepa také = dlník obuvnický.
Kt. Vil. 1313.

lepcovat koho = pohlavkovati.

Kt. VI.

lepen = lepanec, pohlavek. Folp.

a. 28. b., b. 11. b.

lepfca = svízel (rostl.). Kolk. I.

33.

lepíní = leknín. Folp. a. 28 b.,

b. 11. b.

lepit koho = udeiti. Hoen. 297.

lepna = jíl. Kolk. II. 37.

lepúšek. Frtúšky úzké jako le-

púšky. Hoen. Nov. 138.

lésák = lískový prut. Kt. VI.

les! = jestli. Vyhl. R. 67.

lesí = lesina. Kt. VI.

iesiž = jestliže. Kt. VI.

ieska = skvrna, znamení. Pik.
63.

léskovec = lískový oíšek. Ho-
en. Nov. 204.

lesák = kdo chodí do lesa na
díví. Mrst. Ves. I. 202.

lesovina — pda, kde býval les,

novina. Kt. VI.

léstí. Do na lésti = na listí í-

pové. Vjhl. Ced. Vz lepáni.

lešák, vz lišák.

lešit se = lesknout se. Klobók,
co se již z daleka leší jak na vod
olé'. K. Roz. 73.

lešta = prkénko se záezem, na
nž obrazv na stn visící se staví.

Kt. VI.

léta = veliká, podlouhlá beka
na vyvážení hnojvkv. Naš. XLIV.
71. í. c. Vz lajta, lejta. Je tlustá

jakol. Autr. 130.

Tett. Na to on neletí = není mu
to vzácné. Kaš. 94. Málo mu letí

na den (pipadá). Kaš. 72.

lethar = poslední snop s pole
domu \-ezený. Kolk. I. 33.

letina = litina. Kaš. 94.

letirovat se = mírniti se. Leti-

rujte se troško. Naš. XLIV. 105.

1. a. — koho = mírniti, pouovati,
napomínati. Abv ho poád nehdo
letiroval. Y\\. R. 83., Hl. 55.

Kdyby ho žena byla letirovala,

nebyl by pišel o místo. Vyhl. Ced.

letko =: litkup. Vrán na o pijó

letko. Naš. XLIV. 102. 1. a.

létkovice = botj- se širokvmi
lýtky. Vyhl. Dd. II. 120., 177.

letvinka = ratolest. Val. Kt. VL
levják = leviák. Fbc.

levko — lehko. Vám se to levko
ekne. K. Roz. III. 276.

levéší. Ta e je 1. než naša
(snazší k nauení). Vyhl. Dd. I.

14.

levoruka = krchák. Kt. VI.

lézaka = jícha z rozvaených
švestek. Vyhl. Ced. Ostatn vz lí-

zaka.
ležmém. Byl v tom (pití) ležmém

= poád ])il. Bys. Fig. 74. U Bart.

ležmo.

lícc -= situace. Kt. VIL 1315.

tiák = pruh na zdi po dešti.

Kolk. 1. 33.

líit = poítati. B3do jich sedym,
dobe sem jich líil. Klda. 82. —
L. = léiti. L. se na slanéch vodách.
Bvs. Fír. 257.

lídomorka = koalka. Laš. Kt.

VI.
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lidovec = píslušník lidové stranj'.

Bys. !I7.

liduša = zvdavé dve. Kolk. I.

3:5.

liduška = hra o poutích s obrázky
a kostkou opatenou týmiž obrázky.
Vyhl. R. 60. — L. také = šamrha,
vlek, jímž se toí. Kt. VII. 1315.

lícha. Každé navážel svó licho

silnice = kus, který mu byl uren
bu losem anebo jinak od obce.

Vyhl. Ced.

lichevni = lichv. Folp. a. 30. a.,

b. 11. 1).

lichmajstr = rytmistr. Folp. a.

12.. l.K b.

lichota = lehké, špatné zboží.

Kolk. II. 37.

lilUŠa = jméno krav. Vyhl. Mal.
128.

linda = jméno koní. Vvh]. Mal.
127.

Ilpanit koho = pohlavkovati. Kt.

VII. 13iG.

lisk = také políek. Kt. VI.
lišák, lešák = žlutý ženský ko-

žich lišinou olemovaný. Vyhl. Dd.
II. 191.; erná sukn vyleštná;
kdo chodí na lišky. Kt. VI.

lišit koho = lískati, bíti. Folp.

b. 11., b., Hoen. 133., Kt. VI.

litalena = bhna. To je taková
1. Xaš. XLV. 1. 2. d.

líti koho = klamati, nabírati si.

Bys. Fig. 192.

lítóš = druh peiva. L-še se lily,

odtud název (= lívance). Vj-hl. Mal.
142.

livenda = levandule. FLx.

líza = jméno krav. Vvhl. Mal.
128.

lízánka = lízaka, erstvá po-
vidla. Kt. VI.

ližky = lžíce. Vyhl. Slez. 126.

lób eice = loubek. Vyhl. R. 27.

— L. = košál zelný. Kolk. II. 37.

lóbek = nádoba na mouku n.

otruby. Kt. VI.
lóatý. Lóaté kolo — v nmž

špice tvoí co možná vvpouklý úhel.

Kolk. II. 37.

loh. Jemen a oves váže se do
luhu = do pokladin t. j. náruí obilí

obvazuje se skrutkem nahoe a za
ráz se postaví. Vvhl. Prus. 57., Kr.

88.

lOhá = druh jablek. Kt. VI.
lochy = trámy pod podlahou.

FL\.

lojdá = kdo má lojd}' v oích,
lojdavv. Kt. VI.

loje = oje. Kt. VI.

lokýš, lokýšek = nudle, lokeš.

Kt. VI.

lólat = hulákati po vsi. Kolk.
II. 37.

lomná = horská dravá b\-stina.

Fix.

Tomprda = slaboch. Kolk. I. 33.

ÍOnga = dlouhé bidlo. Kolk. I.

33.

longO = longa, podélná ty u vozu.

Folp. b. 11. b.

lopae, ete, n. = ptáe, které do-
stává stonky, lopaá se. Vz Kt. VI.

lópání = loupání. Jdu na 1. =
na listí ípové. Vjhl. Ced. Vz léstí.

lópít = loupiti. Nenechá od
Brandeborka Palestino lópit. Naš.
XLIII. 53. 2. a.

lopón = lopún. Hlavn. Kr. 9..

Naš. XLIII. 16. 2. c.

lopuch = podbíl. Kaš. 55.

lórka = rourka, otvor. Vvhl. Dd.
I. 38.

lorý = razi mincí. Vz násl.

lorýv. Groš bílý, jako by vyšel

z ruky lorýovy. Kldu. 70.

lozbrka = rosolka. Bys. 82., Naš.
XLII. 1.54. 2. a.

ložnica = krtiník (rostl.). L.

pikládá se na bolakv. V\-hl. Mal.

109.

lÓŽOVlna = obsah lóže, louže. Naš.

XLIV. 148. 2. a.

lubeek = vtší bylina s velikými
kvty do hndá, velmi smrdí. Dobrá
od jedu a housera. Naš. XLIII.
46. 2. c.

iuca = jméno koní. Vvhl. Mal.

127.

lucerka = vojtška. Naš. XLIII.
46. 2. c.

luena, luenka = louka. Kt. VI.

lUniSkO od vozu. Hrb. Dd. 49.

ludait = ludaiti. Kt. VI.
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lÚChat se = trmáceti se. Val. Kt.

VI.

luks = jméno psí. Vyhl. Mal. 128.

lukše = nudle. Máš lukšu na
brad = okolo vás lítá vrána (máma
slehne a dostane lukše). Vyhl. Mal.
14.3.

lukšový = nudlový. L. polévka.

Kt. VII. 1318.

lulat také = pomalu téci. Lrdá
to. Folp. b. 12. a.

lumík = polní myš. Kt. VI.

lumpaa = ženská opilá a mar-
nivá. Kolk. I. 34.

lumraj = kik. Kolk. I. 34.

lundat = kluntat (niti). Kolk. I.

34.

lundavý = toulavý. Kt. VI.

lungat se = okounti. Val. Kt.

VI.

lunták, lunt = pobhlík. Krm.
Venk. 50. B\l to njaký lunt. Hrb.
Dd. 98, Mršt. Duš. 7.

lunzoch, lunsoch = souchotiny,

z nm. Lungensucht. Bys. Fig. 139.,

Vyhl. Prus. 75., Naš. XLIV. 39. 1.

lupat koho = bíti. Hoen. 113.

lupek = lupen, list, vrstva. Dva
lupky na podpatku boty. Kt. VII.
1318.

luska == kin'áík (brouk). Fbc.

luskat. Potom luskal druhý = od-

hazoval grkou kiváku svého krej-

cary z koleka. Vjhl. D. 107. Luskal

grejcar^ kivákem za kolo. Vyhl.
Dd. . 137.

lútný = istý. To je lútné. Kaš.
94.

futr = samv, z lauter. Koalka
futr voda. Kolk. I. 34.

túzník, núzník = lovk samo-
statný. Kolk. I. 34.

lúznit = louditi. K'lk. I. 34.

tuža = louže. Bys. Fig. 287. — t.
= nádržka na vodu, do níž stékala

\'oda dešová a hnojiuka z celé d-
diny. Bys. 70.

lví tlama, vz tlama.

lyný = Ivkovitý. Kt. VI.
lyk = keh Laš. Kt. VI.

lykadlo = provaz, který svateb-

anm pes cestu napínali. Krm.
Venk. 77.

lysa = náiní na chytání ryb na
zpsob koše; je z proutí a má malé
hrdlo, vrš. V\hl. Mal. 125.

lysec = lysohlavec. Slám. Lys.

94.

lyska=jméno krav. Vyhl. Mal. 128.
•— L. = znamení na strom uinné
sekyrkou. Vyhl. Mal. 97.

lySOhlava = lysohlavec. Ondr.
19., Slám. Lys. 20.

lysoun = lysohlavec. Kt. VI.

lysula = lysa, ly.sena. Kt. VI.

lýta = lejta, vodní sud. Kt. VI.

Iživák =^ lhá. Kaš. 54.

M.

máa = bláto. Kolk. I. 34.

máka =-- kdo jí rád máky.
Vyhl. 1). 52., Kt. VI.

madragony = šišky, knedhky.
Val. Kt. VI.

magarónke, to pré só šeške na-

dívaný trnkami anebo taške nadí-

vaný tvarohem a kropicó. Vyhl.
Mak 140.

machabej = opilý, nesvj. Kolk.
I. 34.

machák = havák (sbudk(ni). Kt.
VII. i;uy.

machle = pletichy. Kt. VI.

machomét =^ pitomec. Na starý

léta je l()^•k všecek m. Vyhl. R.
83., Hl. 35.

machvka, makvka nevstka.
Kaš. '.ti.. Vylil. Crd.

majdalenka = svižné dve. Kt,-

VI. — M-ky = druh hrušek zrají-

cích kolem sv. Marie Maj dáleny,

Vyhl. Ced.; žluté kulovaté bram-
bor \'. Kt. VI.

májíek = pampeliška. Fbc.

majkesa == jméno krav. Vyhl.-

Mal. 128.

májovník = maíinka. Kt. VI.
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mák. Nedrob mako = nemluv
hloupot\-. K. Roz. 91.

makúfka = dmh hiušt-k; odvar
z makovic, Kolk. I. 34.. Hrb. Obr.

26G.; vlí mák. Fbc.

makyt, makyta = rokyt ka, \rba
ušatá. Kt. VI.

makytí = plot z vrbového proutí

mezi koly napleteného. Záhr. IV. 7.

maldík = druh mího svra.

Kldu. 109.

malena = boule, znamení ohn
na tvái. Kolk. I. 34.

malenek = prst malík. Kt. VI.

malina = tmavoervená kráva.

Fix.

maliák = malinová medovina.
Laš. Kt. VI.

malinkos = mahkos. Kolk. II.

37.

malónek = hezký ervený lo-
vk. Kolk. I. 34. Sr. melounek.
malošenký = maUký. Kt. VI.

malousedlý. ]\I-dlí = chalupníci

ad<imkái'i. Bys. Fig. 121. Sr. hrubo-
usedlý.

malovna = pomlázka, kraslice.

Kt. VI.

maluký, maluneký. malulenký,
maluneneký, zdrobnOle malv. Kaš.

51.

maluša = jméno malé krávv. Kt.

VI.

malušátko = nemluvn. Folp. a.

25. b.

malúšek ^ mališek. Folp. a. 25. b.

malušenký, malušinký, malušu-
ký - mahký. Kt. VI.

malvka = malovka. Kt. VI. M.
vajec. Mršt. Vcs. VI. 11.

malý. Sndli ^• hospod jen nco
malého (k snídání nco od masa,
plíky a p.). Sp. 46., K. Roz. 85.

mamet = amet, mankat;
fukati. Kolk. I. 34.

mamictvo = strašidlo, vz perso-

nifikace liludiek. Kolk. I. 34.

mamlat = mazati. Folp. a. 40. a.

mamonec = lakomec. Naš. XLIV.
135. 1. b.

mamonit = mámiti. Kt. VI.

mamrala = opilec nesrozumiteln
mlu\ící. Laš. Kt. \'I.

mana = koka (v dtské ei);
kozí jméno. Kt. VI.

máa = omáka. Kolk. I. 35.

Maáci = pezdívka Frenštáta-
nm od Rožnovských. Fix.

maaky = z pamti, z nenadání.
Kolk. I. 35.

mancour = kocour. Kt. VI.

maakovat (o ei). Tam pi
Hoclavicich madakují. Kaš. 138.

mantfál = mandák. Kt. VIL
1320,

madnka = koka. Kolk. I. 35.

mangotenke = stakraholte! Bo-
žíku! Naš. XLIV. 102. 1. a.

manžárovat = jísti. Sp. 63.

maák. Vynášení Maeny (smrti);

hoši vynášeli Maáka. Vz Vvhl. R.
31,

margétka ^ druh hrušek, jablek.

Val, Kt. VI,

marhavý = nemocný; mživý (o

ase), Kolk, I, 35,

marhulOVý = merukový, Kt. VI.

maí léstí. tanacetum vulgare,

rostl. Naš. XLIIL. 4(j. 2. a.

Marie. Panna Marija v tró =
orliek (rostl.). Vyhl. Mal. 110.

markota, markotnosf = tžko-
myslnos, churavos. Laš. Kt. VI.

markotný = churavý, nemocný.
B\s. Fig. 38.

marnit = maiti. Folp. b. 12. a.

marsovský. Jak m. hodiny = ne-

stálý. Kt. VI.

maro = móra, mra. Kaš. 27.

marodnos. Dobyte bélo náchyl-

né k marodnosti. Naš. XLIV. 99.

2. d.

masaina = da z eznictví. Kt.

VI.
masait = ezniit. Kt. VI.

máseiák = máselník (houba).

Folp. a. 2S. b.

máselnika také = peroutka; máj-
ka (brouk). Kolk. I. 35.

masivy = masitý. Kt. VI.

maslák = lovk neohrabaný,

Laš. Kt. VI.; maslák = durman.
Hrb. Dt. 92.

máslák = hrnec na máslo. Laš.

Kt. VI.
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máslový kvt = blatouch (rostl.).

Vvhl. :\Ial. 109.

máslunka = podmáslí. Laš. Kt.
VI.

masné = sádlo. Folp. b. 12. a.

mastit = mazati. Nohy ním m.
Naš. XLIV. 39. 1.

mastiflinta = nešika, hlupák. Kt.

VI.

masúr, masúrek = prase, pra-

sátko. Laš. Kt. VI.

maša, vz k\-a.

mašamotka = modistka. Kolk.
II. .17.

mašenka = omáka ze sladkého
mléka moukou zahrkaného. Val.

Kt. VI.

mašia = mašík, vepík. Kaš. 51.,

Kt. VI.

mašinka = sirka, zápalka; strojek

v jx-trolojové lamp. Kolk. I. 35.

maštalka = druh hrušek. Val. Kt.

VI.

ma = míti. Až jich budeme ma.
Slám. Lys. 227.

maas ^ hlupák. Kt. VI.

mátat. Co nás mace (napadá). Laš.

Kt. VI.

matj = pomatenec. Kolk. I. 35.

mateinka = mateí douška. V}'-

hl. Slz. (>7. Vz Bart. mateanka.
matrovský. Matrovská gorale!

Hoen. 252. Sr. matra.
matienka = matinka. Vvhl. R.

73.. Hb. 42.

matika = kmotra. Fix.

matka také = námel. Fix.

matkový. Matková zelina ukládá
zbouícncni matku, kvete mode.
Naš. XLIII. 4(3. 2. a.

matlafós = nešika, nemehlo. Bys.
(11.

mato = kdo mate. Kt. VI.

matrta = hloupá ženská. Val. Kt.

VI.

matynka = otýpka zmrvené slá-

mv. Prik. Nov. Í10.

maz = ovoce zsekané a s rzným
koením smíšené. 10. stol. Kldu.
122. — M. = cák, pruh na zdi po
dešti. Knlk. I. .".5.

mázdro, mázdirko = vc nepa-
trná. Kt. VI.

mazgat = mazati. Kt. VI.

mazlatý = mazavý. M. sýr. Kt.
VI.

maznavý ma/.livv. Kt. Yl.

máznula, mazlena, mazlenko =
mazhk. Kt. VI.

mažárek = moždí. Folp. b. 12. b.

mažárky = vvsoké botv. Folp.

b. 12. a.

" '

meistý = na zpsob mee. Kt.
VI.

meda = vela. Fix.

mdlit si oi = títi. Autr. 130.

medomét. Tým se med ze súša
vystikuje. Kaš. 94., Kt. VI.

medunica = hluchavka (rostl.).

Folp. b. 12. a.

medýlko = njaké cukroví. Naš.
XLIV. 15. 1.

megot = lesk. Kt. VI.

megotat se = tpytiti se. Jak se to

megoce. Vyhl. Vys. 72. Zlatem se

m. K. Roz. 44. Na roce (ruce) se

im megotal prstýnek. Bys. Fig. 99.

megotavý = lesklý. ívt. VI.

mchové = pxtlové. plat za mletí.

Laš. Kt. VI.

mchovina = mchové (p\-tlové)

plátno. Kt. VI.

méchvka = mchula, plachta

na tráxii. Laš. Kt. VI.

mekotat se = megotati se.

melánka = jméno psí. V\hl. Mal.

I2.S.

melér = kik. Kolk. I. 35.

mníce. Taková apka stála tyry
rýnské mnie t. j. 27 eských (e-
ský = 6 kr.). Vyhl. Prus. «8.

mentlík, vz v Bart. mentík.

menurka - imbaba obec; slu-

uiokn hrdiik. Slez. Kt. VI.

merkovat = vyšívati monogramm

;

pamatovati si, Kolk. 1. 35; utíkati

Kt. VI.

mesiónky — modlitební kniha,

misionáiská, složená od misioná.
V}hl. Alb. ()4. Kabela, v níž tyry
buchty, maso a mesiónky; Hned
wtáhl mesiónkv, našel v nich zrca-

dlo zpovdní. Naš. XLIII. 53. 2.

c. a d.

meslo =^ díl. M. trávv, stlaní.

Vyhl. .Mal. 1 00.
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mést = rvchle jíti. Metla bvstrým
krokem dál. Hoch. ll!t. Metla k "vi-

nohradu. Hoen. 10.

ItieŠi = myší. M. óško. Když ze

lovka stevo vjxhází, tož má se

na n položiti meši óško. Naš.
XLIII. 46. 2. c.

metal = laskominy. Abyste me-
tale zahnali. Vvhl. Slz. 92. Dostaneš
metal = vxmetou, vvženou t.
U Uh. Hrad! Kt. VI.

metál = medajle. Kolk. I. 35.

metel = mela. To bv b\-la metel.

Ki-. Riz. II. 1ÍÍ2.. 153.
'

métit = piln hledati. Kolk. I.

35.

metlaa = njaká rostl. Kaš. 132.

metlaka = žena prodávající me-
tl\-. košte. Vvhl. Dd. II. 158.

métník = strom ustanovenv na
\-ymýtní. Vyhl. Mal. 98.

meiyja = kaše prosná moukou
zasypaiiá a mastná na rozdíl od
net\-je, kaše prosné s povidh'. Kt.
VI.'. Hrb, Obz. 292.

mezevá = mezi. Bys. 37.

mjcák = králík. Kald. 5.

mlclna = jméno psí. Vvhl. Mal.
120,

micka = jméno koní. V\hl. 'SLú.

127.

miuda = hlupák. Olom. Kt. VI.

mignót = seknouti. Šabb koho
m, Kr, Roz. II. 3.

migzovat = mazati (mastí). Kt.
VII. 1324.

michalvka = druh hrušek. Kt.
VI.

mikat se = trhati .sebou; koho m.
= lultihovati. Folp. b. 12. b, —

mikotat, migotat. mekotat sa =
leskuiuti. tpytiti se. Folp. b. 12. b.

mikeš = tanec. Hoen 334.

míknút koho = šoustnouti, ude-
iti. :\Iršt. Ves. I. 20.

miksa, nadávka.Takové m. ! U Uh.
Brodu. Gl.

miloš = jméno psí. V\hl. ilal,

12S.

milovanÚCi. Na mú m. duši. Kald.
7., 2().

mimova =- mimo. Kt. VII. 1325.

míat sa = tratiti se, mizeti.

Fiilji, li. 12. b. Sr. minouti.

mincíra = mincovna. K. Roz.
111. 288.

minutý -= minulý, M. týden. Kaš.
()()., <S7.

mírný = trefný. Má mínó roko.

K. Roz. III. 331.

miserka = hra v karty. Fix.

mísátkO = malá usedlost. Kaš.
94., 130.

místo = statek. Kaš. 94., 110.

mistrný = nespokojený, mrzutv
\- arnidci. Kolk. II. 37.

mišaka = žena nco míchající;

vaeka. Laš. Kt. VI.

míšat co = hloup mluviti. Kolk.

I. 35.

míšenka = druh jablek. Kt. VI.

misí - nižší. Folp. a, 11. b.

míšpulance = zmatek. Ha z teho

néui m. Mršt. Ves. I. 4.

mi = ni. Folp. a. 15. a., 35. a.,

Hrl), I)t. 30.

mjadlovat = mdliti. Laš. Kt.
VI.

mjadžganina = makanína. Kt.

VI.

mjadžgat, madžgat, makat =
= makati, Folp, b, 12. b,, Fulp. a.

4. b.. 11. a., Kaš. 23.

mjaký, maký = bahenní tráva.

Folp. b. 12. b.

mjantat = splésti, smísiti. Laš.

Kt, \'l, Sr. mjatat.

mjatat. Nemja = nemluv ne-

sm\-sl, Kald, 8,

mjatenka = zdrchaná sláma.

Kald. .s.

mjázdro. lovk taják m. =
mkký, choulostivý. Val. Kt. VIL
132(). Vz \i Bart. mázdro.

mjégnút = praštiti. Val. Kt.

VIL 132(i.

mlacka = mlateka; mlácení. Slez.

Kt. VI.

mládek = mládenec o svatb.
Kt. VI,

mladit se = v\-jasovati se. Kolk.
II. :;7,

mlásknót koho aganem = ude-
iti. Mil. Dd. II. 235.
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mlatcula = mlacka, mlateka.
Kt. VII. i:i2(i.

mlatiluža = ? Kaš. 55.

mlátovnica = koalka z mláta.

U Uh. Hrad. Kt. VI. Na Kyjovsku:
mlátovica. Gl.

mlatyvka = mlat. Bys. Fig. 1U9.

mtázgat, mtázgnút = udcíiti;

hoditi, mrštiti. Folp. b. 12. b;

i\I}ázg s ílašú do škarpy. Folp. a. 5G. i.

mlavý. Mlavá voda, kterou se

\' potoce mnývají na veliký pátek
(kdo tam šel, ten po cest mlel).
^\hl. R. 3ÍI.

míhat. Zpr\u míhalo (b\la mhla).

Hoen. Nov. l:i5.

mlíák = žlutý rak (má slabší

kiižkn než trnv). Vyhl. Mal. 125.

miíára = mlékárna. K. Roz.
II. ]!I2.

mlíen = hemánek. Aiitr. 130.

mls. To by] mls! K. Roz. II. 8.

V Bart. mlsá.

mísit. Roubal misii sousedy (na-

vnazoval. dlal jim laskominy). K.
Roz. II. 70.

mlsníca = v hospod jizba pro

\vbnr. Hrb. Obr. 5(5.

mlžný diadem. Hoen. 55.

maek = kdo macM (mouká).
Kt. VI.

maet = moukati. Koka ma-
i. La^. Kt. VI.

makat, \z mjadžgat.

maga - = hmota bczt varná; lo-
\k slabv. umdlrnv. Sú jak maga.
Kolk. I. -.W.

makýš, vz juiakvš.

manat, amat = moukati.
Kaš. '.M. Sr. ainal.
mankot - moukání, [iž. Mor.

i;t. \1.

moák ^ kán zpí\a\' mlu\'í.

Vyhl. Dd. II. 218. Mcáci =
Pniané na Mor. pro svou zpí-

vavou výslovnost'. Vyhl. D. 52.

moidlový. M. voda (z moidla).
Kt. \1.

moka = Místcan. Vz Kt. VI.

móníca = jídlo. Oškrábou se

zemáky, rozvaí se, vsype se do
nich po troše mouky a omastí má-

slem a teba mákem se posypou.
V3hl. Ced. Sr. škubánky.
moovíca = movka, hnojvka.

Folp. b. 12. b.

móda = zpsob. Ježek (ryba) je

na módu kapra. Vyhl. Mal. 12(j. a j.

modál = stížený prtrží. Vvhl.
D. 57.

módelný = urostlý, vzhledný (o

th). Autr. 130.

modlenka = klekátko, laš. Kt.

VI.

modrák také = modrá sukn,
modraCka. Kt. VII. 1327.

modránek = brál. V\hl. Mal.

lOí).

modrónký = hodn nvidrý. M.
pínko. \'\hl. Mal. 120.

modulinký = krásn m idrý. ale

malý. Folp. a. 27. a.

mogila, nadávka. ertova m.!

U l^h. P>r.)du. Gl.

mochárek = malý pták, troško

vcí než králík (stízlík), má er-
vený volátko. Vyhl. Mal. 120.

mochejrka = sukn z poloviního
hedvábí. Kldu. 120.

mochovlra = umchomúrka. Vvhl.

Mal. 114.

mokeš, nadávka. U Uh. Brodu.

Gl.

mok = mokina. Kt. VI.

mokovlna = \-lhký pozemek.
Autr. 130.

mokroš = opilec. Kt. VI.

molitor = piják. Fix.

moa — mua. Nebed nmé jak

moiui. Vyhl. Mal. i)3.

mora = koalka. Na Vsacku. Kt.

VI.

morava \elká i'eka \ubec.

Kolk. I. .'Wl.

moina. Smrdí to (žralok) mo-
inou (moem, moským zápachem).
Naš. XLIV. 105. 1. "d.

mordek (klení)! Hoen. !I7.

mordiácký = mordský. ;\I. jídlo,

chlapík. Olom. Kt. VI."

morká -^ druh ženského šátku.

Vyhi. i)(d. II. !!>2.

moróset se. Polád sme se v té

iep morósele (namáhav pracovali.
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unavovali). Naš. XLIII. 14. 2. a.,

63. 1. a.

morotný = mrzutý. Bel sem
haíibó celé morotné. Sp. 92.

mošák = mošt, ovocné víno.

Kaš .IKi.

mošec = kuí noha (rostl.). — M.,

svinstvo na roli. Vyhl. Mal. 109.

moška = kakost luní (rostl.).

V\lil. Mal. 109.

mot, motek = svazek. M. píze.

Laš. Kt. VI.

mota. Udlal si mota = za-

balil se do pikrývky. Kolk. I. 3(5.

motaka = motání. Folp. b. 12. b.

mocha = obluda? Kolk. I. 36.

motil = vtroplach. Kolk. I. 3(i.

motora ironíckx- = nemotora.
Laš. Kt. VI.

motovidlatý. T\- moto\-idlo m-té
(nadávka)! Slez. Kt. VI.

motrpél = motýl. Kolk. II. 37.

mouzdry = dtská vyrážka. Kt.

\l. LltoNcl.

može = možné, možno, pisvd-
uje = ano, dobrá, budiž. Vz Kt.

VI.

možn. A m. kráel dál (silnvm

krokem). K. Roz. II. 2(5.

mrandžat, vrandžat = nnanet,
moukati. Folp. b. 12. b.

mrašik = kdo rád pláe. Kt. VII.
I.Í2.S. F Bart. mrašák.
mraŠit = breeti. Vz Kt. VI.

mrazitý = mrazivý. M. noc. Naš.

XLIV. 12(;. I. a.

mrcús, mrcúsek --- krátký ple-

tenec. Kaš. ").").

mrcósek = pahýlek. Zostal mi
z palca m. B\s. 117.

mravý = dudlavý. Autr. 130.

mrdolit = vrtti se? Nkdo mrdolí
a nic (n provede). Mršt. Ves. VI. 39.

mrdnos= mrštnost. Folp. b. 12. b.

mrdný = mrštný. Folp. b. 12. b.

mrdús, mrdúsek také ocas. Folp.

a. 22. b., b. 12. b.

meža = vyšívání žlutým hed-

\-ábím uprosted šátku. Kt. VI.

mrgola = pi-evzdí\'ka. Mršt. Ves.

1. 2(i2.

mrholica, mrhlka ihnl)ný déš.
Kt. VI.

mrkús, mrkvús = mrk( v divoká;

lovk starší hubený. Kolk. I. 30.

mrlák, nadávka. Takové m.!

U Uh. Brodu. Gl.

'mrmola, mrmula = mrmlá, niuua.

Kt. VI. Již. Mor.

mravý = k niemu. Mravá
práce. Kolk. I. 3(i.

mrnit sa. Koka sa mrní. Folp. b.

J2. b.

mrÓSkat = sténat (o dtech).
Autr. 130.

mrskaka také = mrskot, mrskut,
šlahackii. Vz Vyhl. Dd. I. 129.

mrskutník = kdo mrská, koná
mrskut . Vyhl. R. 47.

mrštinka. Na mužské košili bylo

vyšito srdce, na krku m. Vyhl. Dd.
II. 134. a ]. Vz u Bart. mršinka.

mrtvý. Mrtvé knížky = knížky
od pojištní na vystrojení pohbu.
Kaš. 94. — M. list. = úmrtní.

Vyhl. Ced.

mrva = pomr\-ená, zcuchaná slá-

ma. Kaš. 94. U Bart. = podrob-
nost vci; zchátralý. neh\'bný lo-

vk. — mrvu, mrvku, mrvinku,
mrvónku = trochu. Autr. 130.

mrvenka = otep mrvy; hlupák,

pomatenec. Kolk. I. 36.

mrz = rozmrzelos. Z mrzu dal

se na vojnu. Kldu. 119. a j.

mrzat = mrznouti. Kt. VII. 1329.

mrzena = hnis. Kolk. I. 36.

mrzet se = zlobiti se. Nechtjí
se s ním mrzet. Vyhl. Ja. 96.

mrzuka = uu-zutos. Kolk. I.

3(-.

muckat = líbati. Kolk. I. 36.

mucha = ervenka (pták). Fix.

muchá = dobytek, když se mu-
chá (shání mouchy.) Kt. VI.

muchárek také = nádoba na chy-

tání nuit h, Kolk. I. 36.

mulda = louže. Tad)-k je m.
Mršt. Ves. I. 377.

mulka = mul. Vyhl. Dd. II. 27.

multaj = darebák. Kt. VI.

munací = vci staré. kráui\-.

Tr.-.dcl. Olom. Kt. VI.

muka = slepií melik. Kolk. I.

36. — muky = bradaviky, které

mívají ovce pod krkem. Kaš. 94.
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U Bart. = angrešt; štnice; boltce

ušní.

murdiják = rvá. Hrb. Dd. 152.

muín také: rorejs. Piíb. Kt. VI.;

modrý zemák. Fix.

muróci. Mra (mra) muróci. Naš.

XLIII. ti.S. 2. b.

muro = zedník. Kt. VI. Místek.

muška = vela. Kolk. II. 37.

muzikant = obilí, které pi se-

ení nebylo kosou zasaženo. Kolk.

II. 37.. Kt. VI.

murysat = erniti, mazati, špiniti.

Laš. Kt. VI.

mušec = bolák na kravích nohách,

jenž povstává z mokra a prachu.

Val. Kt. VI.

múzdry, vz mouzdry.
muziganc = tesatík, brouk. Kt.

VI.

muzikovat = plakati. Kolk. I. 3G.

mužíek = rozchodník. Fix.

muži kat = mžikati, hráti na
mžika. Kt. VI.

mužíni = šišky (knedlíky) povidly
mazané a omaštné. Kt. VI.

mužský. M. láska = jehlice (rostl.)

Naš. XLIII. 4C. 2. d.

mynáka = mufika. Kt. VII.
l.'i.">0.

mydlák = vápnitý slin. Fix.

mýno = jméno. Laš . Kt. VI.

myryša = kráva mnrovaná. um-
ena. Kt. VI.

mýto = plat. Vyhl. Slz. (if).

mžikal, mžikala = kdo asto mži-
ká. Kt. VI.

mžórání =- hryzení. K. Roz. 11.

mžukat. Hledím, tak sa mi uižuká.

Folp. a. 44. a.

N.

nababrat co kam = namazati. Kt.

VI.

nabahnit se = zachtíti se neho.
Kolk. II. :58.

nabachtaný = hodn najedený.

Kt. Vl.

nabajdat eho = napovídati. Laš.

Kt. \I.

nabadit = nastrojiti. Kolk. 1.

37.

nabeblositeho = naplkati. Brušp.

Kt. \1.

naberanit se komu eho = nav}--

svétlovali. Kt. VI.

nábry = místo, kde jsou sukn
opásány; záhyby opásáním povsta-

lé. Folp. b. Í3. a.

nabídavý — rád nabízející. Kt.

VI.

nabíjený, šelma nabíjená. Bys.

122.

nabobkovat, nabobit komu =
nabiti. Bohuši. Kt. VI., Vil. 133L
nabinkat komu = nafackovati.

Vyhl. Ced.

nabrydlý = nabobtnalý. Kt. VI.
nabrydnút -^ nabobtti. Laš. Kt.

VL

nabucat komu = do zad natlouci.

KMJk. 11. 38.

nábyvce = kupec. Kt. VI.

nabzdurovat se = navzdorovati
se. Laš. Kt. VI.

nacamrat se = opití se. Vvhl.

Jar. ;!4.

nacembat komu co = wplatíti.

K. Rnz. 11. 21. Vz cembat.

naaborený = nadutý. N. žena.

B\s. Ven. ."Hil.

naabúrat = neladn naskládati.

Kolk. 1. 37.

naapt se = nasedti se. Kt. VI.

naganý = nacpaný. Krm. Obi.

141. Sr. nadžganý.
nagat = nacpati. Kt. VI.

nalapat = našlapati, naložiti.

Z.lí (lu beke n. Vyhl. Dd. I. 34.-

nádatek = nadávek. Laš. Kt. VI.

nádba. Mám néco v nádb (na

])éi). Kaš. 8").

naddivný. N. jméno. Krm. Obr.

.34.

nádenka robota na panském
poli, nádeniina. Kolk. I. .37. Kt.

VI.
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nadívaák = vdnlek sýrem (tva-

rohem) naditý. Hrb. Obr. 1290.

nádivka = peená kaše nadívaná
skininaini (<> svatodušní nedli). Vy-
hl. R. r,{).

nádkap = nápad. Kolk. I. 37.

nádkapní = chytrý; nápadný,
podixnv. Kolk. I. .37.

nadkapnút --= napadnouti, na mysl
piljiti. Kolk. I. 37.

nadkrátit si = nadejíti si. Šli

píjlui cestou, aby si nadkrátili.

Hoen. J 72.

nádmt = nádmétek n Bart. Gl.

nádnica = denní mzda. Kt. VII.
13.32.

nádpad = nápad. Vvhl. Alb. i).

nadpiátovat, nadplátat = do cesty
postaviti se komu, Kolk. I. 37.; zne-

nadání se objeviti. Ok)m. Kt. VI.

nadrchmaný = drobet churavý.
Kt. VII. 1332.

nadú = nadutec, nadutý lo-
vk. Folp. a. 29. b., b. 13. a."

nadujhuba = nadutec. U Slav-

kovic. Kt. VI.

nadunný = nadurdný. Stála
nadunnú dál. Hoen. Nov. 179.

nadvadit komu nohu = nasta-
viti. Folp. b. 13. a. NaKj-jovsku:
podvadit. Gl.

nadvazovat dtem punochy =
staré pí iiiktávat. K. Roz. 129.

nádvrh = návrh. V\hi. Alb. 24.,

70.

nadvrhnót = navrhnouti. V\hl.
Alb. 2."..

nadžganý = nacpaný. Bude tam
ludst\-a uadžíjaného. Krm. Obr. 41.

naflancovat = nastriti. Kolk.
I. 37.

nafókanec = nadutec. V\hl. Alb.
1(1.

nafotrovat se = hodn se najísti.

K. Ro/,. 40.

nafrndný = wstrojený. K. Roz.
II. (11.

nafrndit dceru = nastrojiti, vy-
paráditi. Kí-. Roz. III. 318.

ágrat = protivn žádati íuuka-
vým hlasem. Kolk. I. 37.

nahá, nahá!, naháek, nahálek

= colchium autumnale, roí;tl. V\-hl.

Mal. 110.

naliamrazii se = nadíti se, na-
pracoNati se. Kaš. 123.

náhlavek. Kožený n. u cepu a
cepové hole. Záhr. V. 10.

nahfechnlt se = namozoliti se.

Kt. VI.

nahácat piroh = mnoho jich

udlati. Hrb. Dd. 286.

nahnat. Že ta matka (velí) se na-
h(nií (opl(jdní) tyma trúdami (trub-

ci). Kaš. 134.

náhole, náholeka = punocha
bez .hodidla. Kt. VI.

nahonem = rychle. Vhodil na
sebe n. kabát, Naš. XLII. 27. 2. a.

nahozenina okolo okna = ob-
mítka. Naš. XLII I. 14. 1. a.

nahúlat = dobytku najednou
mnoho žrádla dáti. Kt. VI.

nachalkat se koho = nakonejšiti.

Laš. Kt. VI.

nachlápat se eho = nachlemtati.
Kt. \I.

nachlípený = opilý. U Uh. Brodu.
Gl.

nachmátnút se = piplésti se

k ucnui. Folp. b. 13. a.

nachUChnút = nadchnouti. Kt.
VI.

náizb = pda chalupy. Laš. Kt.
VI.

najardaný = naechraný. Kaš. 93.

Sr. jardat.

najdek, najdOŠ = nalezené dít.
Laš. Kt. VI.

najednúcky = najednou. Hoen.
Nov. '.K.

najehiený = nazk)bený, podráž-
dný. Kaš. 93. Sr. jehlit se.

najitý = našly. Podal mi najité

klobóek. Vvhl. "Dd. I. rd.

nakachrat se = notn se najísti.

Fix.

nakapit se = zpíti se koalkou.
Autr. 130.

naklutý = naklovaný. Kt. VI.
nakmásat komu = vybiti. Kt.

VI. v Podluží.

nakeí = nakdy. Laš. Kt. VIL
1332.



60

nakolomazít koho = kolomazí
potíti, umazati. Hoen. :i88.

nakrbait se = naskrbtise. Olom.
Kt. VI.

nakyselený = nahnvaný. Je na
mne n. Vyhl. Ced.

nákyselný = nakyslý. N. máka.
Hla\7i. Kr. 13.

nalaptat se eho = nažvaniti. Laš.

Kt. VI.

nalechnit se = nahlechnit se.

Val. Kt. VI.

nálepka = náspí. Vyhl. Prus. 55.
^' Bart. nálepek.

nalístknutý. Šátky n-té na hla-

vách (posazené). Vyhl. Dd. II. 95.

naiochat se = napiti se; namoiti
se. Kt. VI.

nalupaný = napilý. Rud. 8.

namakotit co = splésti, špatn
vyvésti. Val. Kt. VI.

namarastit = pomazati. Kt. VI.

Ulum.
namaenit = v\íintiti. U Místka.

Kt. VI.

namatat = nahmatati. Abe chet-

la za adra a co tam namatá. Naš.
XLIII. (i:;. 1. d.

amat = moukati. Kaš. !>4. Sr.

manat.
namigat = navádti, štváti. Bvs.

Ki.-i.

namíatsi = v\mvšletisi. Kolk. I.

37.

namíšat co komu = namlou\-ati.

Kolk. I. ;;:.

namjadžgat = pomazati. Laš. Kt.

VI.

namladit = navnaditi. Víno jiui

nani ladili I jazyk. K. Roz. 52.

namnlý = domýšhvv. Kt. Vil.
1333.

namo = pix-s moc. Namo si a
ncvrnru. Krm. Obr. 12.

namohly = opuchlv, oteklý. Kolk.

II. :í.s.

namraštit se =- naveštti se.

Slez. Kt. \'I.

namrholit se -^ dosti nuholiii.

Laš. Kt. VI.

ait = moukati. Koka aí.
Kt. VI.

nandúšek = nalezenec. Kolk. I.

37.

nanlhodný = nehodný. lovk
n. Slám. Lys. 34.

naništlt = dosti zniiti. Slez. Kt.
VI.

naobírat komu eho = natlouci'

v\biti. Kolk. I. 37.

naokolat se = naokounti se.

Uh. Hrad. Kt. VI.

naondlt komu = nabiti. Kt. VI.
V Podluží.

nápaditý = nápadný. To je n.

vc. Mršt. Ves. III. 5<J. "(35.) — N. =
vtipný. Naš. XLIII. 63. 1. b.

nápak = náhoda. N-kem pijíti.

Kt. VI.

napálený také = nahnvaný. Fix.

napantat eho = namhiviti, na-

žvaniti. Kt. VI.

napaprat co kam = vmazati. Kt.
VI.

napaený ^ opilý. Vyhl. Alb. 79.

napásaka = pasení (husí). N. již

pestala. Hrb. Dt. 142.

napažit. Konec klády n. = na-

seknouti sekerou, ab\" se do ní klín\'

mohl\- zaraziti. V\-hl. Mal. 102.

napjaft = napnouti se. Val. Vz
Kt. VI.

naplantat. Naplantalo se mu to

pod nohe (zapletlo). Sp. 77. To se

mn teho v roce n-lo = nasnilo.

V>hl. Ced.

naplkotat eho = natlachati. Bys.

napocat komu = nabiti. V\hl.

R. 7.

napokat se = najísti se. Spc. I5u.

napomykat se eho = napostrko-
vatl. Kt. \ I.

napopík. l'inil mu to n. (prc ti

nnm) Laš. Kt. VI.
napoprvní = po prvé. Fi Ip. b.

13. b.

naposkoce ^ pi ruc. Kolk. I.

3/

izdjší dobu.napotem na pozdji
lv,i>. :ii;.

napravený = wšoenv. .\utr.

i;;u.

napedáctví. Naš. XLIV, I2ii. 1
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napedaka = žena jiné pedchá- nastrmélet = naíditi a p. To si

zejici. Xas. XLIV. 12(). 1. c. mosiš j.ik se patí n. te pazóre

napedbižky. Kaš. 85. Ik hráni na klavíru); Je tžko hned
napíkoesf eo komu dlati = na si n. prste k psaní. £p. 35., 9(5. Jož

píkoí. Kolk. I. ."57. byste mohl n. pazóre na te klapi-

naprotivní sv. Florián = napro- ture. K. Roz. 77.

tjší. Hoch. 101. nástroj koský = postroj. Vyhl.
napružít = natáhnouti, napnouti. Dd. II. (>4.

l^^t- ^ I- našarpat se s ím = natahati, na-
napšklý = nasáklý; mrzutý. Kolk. hrdliti se Slez Kt VI

I. ;;7.

napúcat = nacpati. Kt. VII.
i;i;!t.

narábt = neobratn s ním na-
kládati. Kolk. I. 37.

náradši = nej radši. Tebe mám
n. Kt. VI.

naíet = naiíkati. Kt. VII. 1334.

naknót = napovdti. Novin
nco naknó a . . . K. Roz. 22.

nanút == naíznouti. Laš. Kt.

VI.

národní = veliký. N. šiška. Kolk.
I. ;;7.

narostený = narostlý. Folp. a.

37. b.

nártovat = nárt\- pišívati. Botv
n. Kt. VI.

narubat komu = natlouci. Vvhl.

Ced.

náruní. T3-'s volek, ale n. =
velmi hloupý. Kolk. I. 38.

narStnulý = narstlý. Folp. a.

37. b.

nasatonit se = napracovati se,

unaviti se prací. Sp. 55.

nasésat, nasísat = nahlížeti n-
kam Folp. b. 13. b. N. kam. K.
Roz. II. 213. Pu mi to, a také
nasésnu do tch lože. Bys. Fig. 145

Vz nasýsat.

nasmudit = nakouiti. Jizbu chvo-
jím n. Kt. VI.

nasnopaný = napilý. N. jak snop,

Naš. XLIV. 135. 1. c.

nastar't = nastaiti. Laš. Kt.

VI.

nástnka = jesle k stn pista-
vená. Kolk. I. 38.

nastibat = na-, zastriti, nacpati.

Vz Kt. VI.

nastraholnit = naechrati. Kaš.
94.

našákat co kam = nakropiti. Uh.
Hrad. Kt. VI.

našiit se komu = nasmáti se.

Laš. Kt. VI.

nášiva = návštva. Folp. a. 6. b..

11 b.

naš'vená -= návštva. Kolk. II.

38.

naŠJLat = nabiti komu. Laš. Kt.

VI
našinský = náš. Folp. b. 21. b

u vašinský.

našmátrat = nahmatati. V\-hl.

R. 2(1.. K. Roz. 25.

našský = náš. Kt. VII 1335.

natahovaky = punochw Val.

Kt. VI.

aténka = otep zcuchané slámw
Kaš. !t4.

nátstek = kvasák. Na Hané.
Kt. VI.

nátchovice, mentha aquat. (rostl.).

N. léí nátchu. Vyhl. Mal. 110.

natož = tož, tedv, nuže. K.
Roz. II. 45., 47. a j.'

natísání rukama = tleskání. Sp.
9Í».

nátržník, rostl. N. na ránv. Naš.

XLIIl. 4(i. 2. d.

náturist = samouk. Kolk. II. 38.

natúrnút = nahlédnouti nkam.
Kolk. II. 38.

náturný Náturné lovk = zpur-

ný, drsný, hrubý. Bys. Fig. 299.

natutat se = napiti se (v dtské
ei). Laš. Kt. VI.

nauit se na = zvyknouti n-
emu. Folp. b. 13. b.

naužínka = užínka, naužínané
vršk\- obilí. Slez. Kt. VI.

navalenos = o])ilos. Hlavn. Kr.

124.
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navalený = opilý. Je n. Naš.
XLR'. (iO. 1. Sr. v Bart.: navalit se.

navazovat masy = píti z ciment
plecho\\ch pivo jeden po druhém,
abv se tah nepf-etrhl. nýbrž nava-
zoval. V\hl. Dd. II., 225.

návdanek, název pole. Piik. Nov.
111.

návc = vtším dílem. Val. Kt.

VII. 1335.

návesníek = husí mochna (rostl.)

.

Vyhl. Mal. 110.

navjekjamen = na vkv amen.
Vyhl. R, 73., Hl. 42.

navlápat komu = natlouci. K.
Roz. 111. 21.

navleenos = nalíenos. Chytrá
n. Hnrtn. 4!i.

navrcaný. N. muka = na žernov
na\"rtná. Kt. VI.

navrtit = natrousiti. To ogai na-

\Ttili. Kaš. 120.

navyierat = pouhvm odtokem
naliti. Ivt. VI.

nazachoat = nadrchati. Ru-
ká\rc n. Kt. VI.

nazapíkat se emu = naprotiviti

se. Val. Kt. VII. 1335.

nazbývat se s kvm o = hádati se.

Laš. Kt. VI.

nazmrzaný = nazmrzlv. Piinda
z lesa n. Vyhl. R. 67.

naznat = uznati. Naznali, že

mže sám to obstarávat. Mršt. Ves.

I. 23.

nazobnút = nazíbnouti. Nohv mi
n-lv. Laš. Kt. VI.

nazpvavý hlas. Hoen. Nov. 125.

nazuchtat ki miu mezi plece = na-

tliiuci. Laš. Kt. VI.

nažachoit co = nadrchati. Ru-
ká\\- u. Hrb. Obr. 82.

nažbruat, nažbrundat = naka-
pati, namiikiiti. Kt. VI.

nažganý také = opilv. Slez. Kt.

VI.

nažhratý = napitý. Kaš. 32.

nažít se = obléci se do eho.
Knjk. I. 3S.

neblížiti komu = neubližovati.

Ki. R.iz. 21:3. Sr. bléžek.

neboraka = nebožaka. Slám.
Lys. 33.

nébOŠéŠÍ. Mám n. bot (na nej-

božejši. nejvtší svátkv). Naš.
XLIII. 98. 1. d. Sr. božejší.

nebOŽatO = nebožátko. Folp. a.

25. li., 2!t. a.

nebrntat. Ta di (jdi), nebrncé =
nebni. Vyhl. R. 72., Hl. -10.

necvicky = neciky. Kolk. I. 38.

neujný = neslvšitelnv. N. e.
Laš. Kt. VI.

nedál = nejdále. Bys. Fig. 289.,

Ki . Roz. 90. Vz névéš.

nedanec. Slíbenec je nedancv
bratr. Kolk. I. 38.

nedáti se. Bylo nedé se = zle,

bylo nutno se bránit. Bys. Fig. 299.

Óslyša to tatíek, bude n.; Jak
bude nedé se, vlomím špernálem
kaso a zdrhno (uteku). Sp. 14:5.,

HO.
nedla, nedlka = \ nedli naro-

zená. Kt. \'l.

nedobenec = nedobrý lovk.
V\hl. Mal. 20., Kt. VII." 1336. U
Bart. nedobtec.

nedobina = neposeda. U Brušp.
Kt. VI.

nedokrojek = poslední zbytek
bochníku chleba, spodník. Kolk. I.

38.

nedolužísko = neduh. Val. Kt.

VI.

nedolužný. impotens. Kt. VII.
l.")3(l.

nedoslužný = na smyslech n. t-
lesir nevyvinut}'. Val. Kt. VII.
]33(;.

nedožranec = žrout. Mršt. Duš.
K.t.

nedorodek = nedochde. Laš.

Kt. VI.

nedvdek, nedvídek = krtonožka.

Kt. VI.

neforeba = neobratný lovk; ne-.

zpusii])a. Kolk. I. 38.

nehoda = nehodný lovk. Fix.

nechraš, nechráš = ernobýl
(rostl,). Loj]). 1). 13. b.

nechsik = nechsi, afsi. Hoen.
240.

nkde = nkam. Bžte nkde do

hdsixKle. Vyhl. Dd. II. 7.
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nekerý. Daj mu nekerú hrušku
(nknlik hrušek). Kaš. 82.

nekupa --- hrubý chlap. Kt. VII.
]:>.'.(;.

nekyšpárek = rostl Hrb. Dt. 25.

nelucha = ženská neistotná,
špina\-á. V\hL Ced.

nmduda - minhiva. U Místka.

Kl. VI.

nemoresa = nezpsobný lovk.
Kt. \\.

nemožný = slabý, churavý. Je
velice nemožná. Kaš. 124. Nemožná
staena. Mršt. Ves. I. 73.

nemravnit = nemravn se -ho-

vati. Vvhl. Dd. I. 40.

nemras = nerad. Vy uku n.?

Kolk. I. :;.s.

nenadátka = nenadání, z nena-
dátkv. Folp. b. 13. b.

nenadžganec = nedojeda, nena-
s\ta. n'-'uažhranec. Folp. a. 2(5. a.,

tí. 13. b.

neodsépný = zdlouhavý. To je

neodsépná práce. Vj-hl. Ced.

neodvaený = nezpsobný, hru-

bý. I' Ol.nu. Kt. VI.

neochmárovat se s ím = ned-
lati mnoho ca\'ik. Na Hané. Kt.
VI.

neopíchanos = nev\-cválanos.
Olnm. Kt. VI.

neplecha = hmyz. Vz Kt. VI.

nepoda = nezvedenec. Kolk. I.

3S.

nepodara, nepodarek = nepoda-
ená vr. Kt. \'l.

nepoddanec = neposlušné dít.
Vvhl. R. 7.

nepohyba = nemotora. Kt. VI.

neest' = veliké bláto. Kolk. I.

3.S.

nesisný = nesíslný; nešastný.
Kolk. I. 38.

nesnica = slepice, která hodn
snáší. Kolk. I. 38.

nespíeja = koho se nelze zbaviti.

Kolk. I. 38.

nespejný = nepející. N. lovk.
Hoen. -"id.

nespižný = kdo s jinými nev}'-

chází. V\hl. Ced.

nesrsta = nemírný v jídle, nena-
s\-ta; neomalenec, svárlivec (zídka).

Bys. Fig. 299.

nesrstný lid = nemilosrdný. Hrb-
Obr. 2C7.

nestera. Jí bez nestery (bez mír}^,

nemírn). Kolk. I. 38.

nešápen = zatrápen, velice,

tuze. Pik. 63. Je mu to n. proti

srsti. Sp. 35. Práco omel n. (velmi

dobe). Hoch. 93. Musíš mt n.

špatné oi. B3's. 1-57.

nešápenec = rozpustílec. Ra
bi' tako\\- n-nce mnle pochetat.

Vvhl. R. '81., Hl. 52.

nešmaný = nechutný. Folp. b.

13. b. (za nešápenec).
nešpudrný = nepoádný, nei-

stotný. T\' nešpudrná nešpudrnica!

U Uh. Brod. Gl.

nešvára = zlcmvslné dít. Kolk.
II. 38.

nt = míti m. mnt. Kolk. I.

39.

neteja = netj^je, prosná n. kuku-
iná kaše trnkami popluskaná.
Bys. I(i3.

netopýr = rže z pentlí u rožk
na hlav. Hrb. Obr. 83.

nta = neteba. Rud. 9.

neukárný = koho nelze ukárati,

nepatrný. Laš. Kt. VI.

neúroný. To žito mlo klasy nc-

úroné (\eliké, plné). Vyhl. Ced.

nevdúcky = nevdom. Kt. VI.

névéš. To's bel na pece névéš
(nej\'ýše) a za humnama nedál. K.
Roz. 110.

nevlezlo = nemehlo. Kolk. I. 39.

nevycválanos = surovos. N-sti

nkoho odnauiti. Vvhl. D. 25., Naš.

XLIII. 143. 1. a. Vz násl.

nevycválaný = špatn vychovaný,
ne-\-zdkiuý. surový. Bys. Fig. 299.

nevymorísaný = nevjcválaný,
špatných mrav. Kolk. I. 39.

nezapomínka = pomnnka. Vyhl.

Mal. 11(1.

nezbedstvo tropiti. Vvhl. Dd. I.

48.

nezhledný = neistý. Folp. b.

14. a.
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nezvtelý = nezkušený. Byla
tohd nezvtielá. Kldu. 79.

Nžka = Anežka. Vyhl. Slz. 131.

nežlevá = nežli. Vvhl. R. 72..

Hl. 41.

nic = vodika na oi, istec. Kolk.

I. 39.

nicalka = ovce, která nedává na
jedno dojení ani V4 žejdlíku mléka,
ovcálka. Krm. Dol. 12,

nigdál = nikdo. Až na sv. N-la.

(nikd\-) V již. Mor. Kt. VI.

nigde = nikam. N. nepujdem.
Krm. Obr. 42.

nikde = nikam. N. nepodo. Mršt.

Ves. III. 122.

nišit =i= niiti. Laš. Kt. VI.

niva = rovná pda. FLx.

nobá, vz bá (zde).

nobáže, nobá = ovšem. Naš.
XLIV. 79. 2. a.

noceska = noc. Bys. 126.

nodznoci = noc z noci. Kaš. 84.

nohál = dlcuhonohv lovk. Folp.

a. 2C. a., Kaš. 53.

nole = nohle, ano hle. Bvla's

tam? N. byla. Kt. VI.

nolepa = pec. Vyhl. Slz. 272.

norák = krocan. Fix.

norka = krta. Fix.

nos psí, vz popravky.
nosaka = podlouhlý košík. Krm.

Obr. .".'.»., ()3.

nosái také = holub s velikým

zobákem; špiák na lámání kamene.
Kt. VI.

nosastý = nosatý. Laš. Kt. VI.

nosící klobouk. Vvhl. Dd. II.

nosíní = osení. Laš. Kt. VII.
1339.

nosítelný. Budeš míti nositelnou

slepici (která mnoho vajec ponese).

Naš. XLIII. 81. 1. d.

noska = ryba podobná podóstv,
jenom že má velký frák. Vvhl.

Mal. 126.

nota. Pii mlácení notu držeti.

Hoen. Nov. 33.

oura, ourala = kdo se v nem
hourá. Kt. \l.

ourat se \' em = šárati, nco
s nechutí dlati. Kt. VI.

novoknz = knz práv v\sv-
cený. Ki. R.iz. II. 140.

novoknžský. N. požehnání. K.
Rdz. II. 145.

nožata = nehezké nohv. Kaš. 51.,

52.

nožéce = nžky. Pik. Nov. 111.

uret = vrnti. Pes, koka, dít
nurká. U Místka. Kt. VI.

utr = obojetník. Kolk. II. 38.

nyna = jméno koní. Vyhl. Mal.

127,

nyátko = dít Kt. VI.

nynkont = nyní. Naš. XLIV.
.SO. 1. ;i.

O.

Obaiášit — silnou hdlí bíti; omrá-
iti. Laš. Kt. VII.

obálka. Nevstu splésti na obálku,
zavinouti jí vlasv do kruhu. Vz
V\-hl. Prus. 73.

obárnica, obarovíca = ovarová
polé\ka. Folp. l>. 14. a.

obcajtrovat, obcajtrykovat = ob-
hati celé msto. U Místka. Kt. VIL

Obcelít = celým, nepijrušeným,
na živu zstati. Val. Kt. VIL

Obdolat = vjTTioci, vysouditi. Val.

Kt. VIL

obecníca = obecní hcspoda; o.

studna. Léka prohlédl o-ci. Mršt.

Ves. VIII. 48.

ObUClinÚt. Seno obuchlo = pro-

vtralo. Fix..

Obddný chlapec. Vvhl. Dd. L-
137,

Obeén = obyejn. K. Roz.22.

obeéný = obyejný. O. svtlo.

Vvhl. ^vs. 117.

obdový. O. koš, ve kterém se

a..-,inlH.l. Vyhl. Dd. I. 117., R. 1tí.

obejít. lá prc jsem chtl mu (psu)

obejit. Vyhl. ]). 148. Každý trosku
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(vypije), a se na vás na všecky
ubejde (d(istane). K. Roz. II. 175.

Obelúchaný = šatem zabalený.
Val. Kt. VII.

Obelživý = ošemetnv. Laš. Kt.

VII.

Obšelka = název ásti eky
lílatnice u Uhiic. Vyhl. Ced.

Obezdít = obezíti; se = obrá-

titi se. Laš. Kt. VII.

obhlídaný = zkušený. O. soused.

V\hl. DOd. I. 100.

obchybat cu íím = nbházti.
Las. Kt. VIL
obíhav host\- pijímati (neklidn).

Hnriqi. .-idO.

obíraný = vybíravý. O. kráva
(mlsná). Kaš. 140.

Objícný = žravý. Hlavn. Kr. 122.,

Kt. VII. Pravil, že sem o. Vyhl.

Pnis. 40. Sr. v Bart. objezný.

Obkrof = obkrojiti. Laš. Kt. VIL
Obkrtek = nepodaené peivo.

Laš. Kt. VIL
Oblazít = oblézti. Laš. Kt. VIL
obTedanec = jídlo po nkom zb\lé.

Kdlk. I. :!!».

Oblefaní = wbledlv, vetchý. O.

kabát. Kolk. I.' 39.

Oblézat ~ slíditi. Folp. b. 14. a.

oblezlý = ošumlý (šat) ; holo-

hlavý. Autr. 130.

Oblíka = podléšky, hanácké
punochy. Kolk. II. 38.

Oblízce. Pomodlil se doma nebo
nkde o. (nablízku). Hlavn. Kr. 72.

Obludnica = klamatelka. Laš. Kt.

VIL
Oblyskovat se = lesknouti se.

Folp. b. 14. a,.

Oborek = hrnec, kterých tolik do

V4 mice se vešlo, kolik toho roku
oborki svpati b\'lo ustanoveno. Vy-
hl. Dd. "I. 97.

obosorovat = oarovati. Kt. VIL
obrat. |cst již na obratách = na

luizm. Ú Krom. Kt. VIL 1341.

obra se = odvážiti se. Ten jeden

st' tu uhrál, že mu (koni) pohlédne
dn hub\'. Kaš. 105.

ObražIJvý = nedtklivý. Kt. VIL
Obrblaný = mumlavý, bruívý.

O. žena. K. Roz. III. 293.

obíslO. Potebuji na obísla do
stoléka = musím brzo žito mlá-
titi, abych ml chlebíek. K. Roz.

I. (i3.

Obíslový poviják. Pik. 53.

Obrusa = kdo Má obrus\-. Laš.

Kt. VIL
obrusaský = týkající se ohni-

sae. Kt. Laš. VIÍ.

Obstáre = co je starší, než se zdá.

Ivilk. I. 39.

Obstarí = obstárlý. U Olom. Kt.

VIL
Obstojiný = obstojný. Naš. XLV.

157 . 2. a.

obstrkance, pl. = jídlo z pohan-
ené mi)uk\- a z mléka. Val. Kt.

VIL
Obšat = odv. Obšat stojí peníze.

K. Roz. I. 146., K. Roz. II. 3.

Sr. obsata.

obŠUSta = úlisný pochlrbnik. Ivt.

VIL
Obtoužný = písný. Kt. VIL
Obudit se = \zpamatovati se.

B\s. Ves. 27.

ObUCh = obušek. Folp. b. 14. a.,

Kt. VIL
obutí = (ibuv. F"('lp. a. 27. b., b.

14. a.

obyteek = obydlí. Kldu. 105.

ocaboit se = oboiti se na koho.
Vvhl. Ccd.

ocapkaný, ofapkaný = kdo po-

malu cupká a je od bláta umazaný.
Vyhl. Ced. Ja takové ocapkané a-
pósek ani ho nezastane. Naš. XLV.
1. 2. d.

OCápnÓt se na koho = osopiti se.

V\hl. Ct^d.

ocas. Žnouti na ocase = na konci,

poslední na poli. Vz hóser.

ocasá = hadinec (rostl.). Vvhl.

.M,il. 110.

OCasískO = veliký a nehezký ocas.

Kt. VIL
ocasnatý = cípatý. Vz ocasatý.

ocelit. Doma neocelí = nepobude.
Kt. VIL 1342.

OCOCávat = okusovat, užírat, vy-
ssávat. O. ozeminy. Bys. Fig. 258-

OCOChat = ucuchati, otrhati. Hábe
(šat3'). o. Naš. XLIV. 102. 1. b.

6
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ocondaný = ucundanv, ucouranv.
Vyhl. Ccd.

OCU pávat. Ocupával prímrazky
s pudkuvek = cupáním oklepával.

Bys. 8(i.

OCÚCh = kolá z nekysaného mlé-

ka. Krm. Obr. 6().

Oadlina = njaká poskvrna na
t\áii od slunce. Vyhl. Mal. 4().

oáchnút koho = ošiditi. Kt. VII.

Oanít = oklamati, ošiditi. Kolk.

1. :iíi.

Oeska = oi. Bodete oeska ve-

valiivat. Vyhl. Alb. 5.

oidovat se = stídati se. Kt. VII.

Omelit = trochu okoupati. Kolk-

I. -MK

OUbit, OUVit = pi he ošiditi,

r St. Ji. Kt. VIL
odarenka = koalka. Kt. VII.

Odbíraniira = hnis z odbrak\-.
Kt. VII.

Odbírat = podbírati se. Noha mu
odbírala. Vyhl. Kr. 21. Když v hla\
odbírá. Vyhl. Prus. 74. — Zpovdník
odebral generální zpovd. V3'hl. Ced.

Odbrknót komu = odseknouti.

NaS. XLV. 1. 2. c.

Ódlek = dobvtck. Má pkné ó.

Autr. 130.

odepít závoru = odstriti. Naš.
XLIII. 27. 2. c.

Oderet = udeiti. Vvhl. Dd. I.

47.

Oderka = devná dýmka zvlášt-

ního druhu, podlouhlá, dole s er-
ným kostným \-vlévákem. Bvs.
Fig. 2!i'.i.

Odfiágnút = odtrhnouti. Zámek
0. Kt. VII.

Odfieknót kcjho = odbyti. Kolk.
1. 19.

OdfrknÓt = odskoiti; odpliv-

nouti. Ale ona pré si mcjžné odfrkla

a ekla. Sp. 87.

Odfuknót komu = odpovdti.
Ondr. 20.

Odhazek = úlomek kamene pi
tesání. Kaš. 04.

odchodtý, odchodlejší = lepší. Ten
kabát je odchodlejší. Kolk. I. 40.

odchybat = odklízeti. Laš. Kt.

VII.

OdChybek = vc odklizená, od-

hozena. Laš. Kt. VIL
odít se s ím = pochovati (na ru-

kou). O. se s dckem; koho = ošiditi.

Kolk. I. 39.

Odívaka = vlák (šátek). V\-hl.

Kr. 3S.

Odivák = veliký šátek na hlavu.

Kolk. I. -M).

OdkorkOVý. O. polévka (zasma-
žená). Slez. Kt. VIL

Odkorý také = necitelný. Kt. VIL
Odkvált se odkud = odejíti. Val.

Kt. VIL
odlachmat = utlaiti, udusiti. Div

zme to samo radosó neodlachmale.
Sp. 91.

Odleženlna = proleženina. Jelení

luj na o-ny. Naš. XLV. 108. 1. c.

odlivák. Kostný o. dýmky, z n-
hož se moka odlévá. Kt. VIL,
Hlavu. Kr. 150. Sr. oderka.

Odmarastlt co = wchle ukoniti.

Olom. Kt. VIL
odobrÓChat koho = udobiti. V\-hl.

Ced.

odpísnice, odpiska = recepis. Kt.

Vil.

Odplekat = odkojiti, odstaviti.

Val. Kt. VIL
Odprahnút kaši z hrnce = vv-

klopiti. Kolk. II. 38.

odprávat = táti. Val. Kt. VIL
Odpravit komu = odpovdti. Naš.

XLIV. 108. 1. b. — se = svléci se.

Vyhl. Dd. 11. 47.

odprtnút = odhoditi. Slez. Kt.

Vil.

Odprút = oddlati, odíznouti. O.

knoflík. Laš. Kt. VIL
Odpruzovat se = stále více se roz-

šiovati (o bolace). Kolk. I. 40. .

odpust = posvícení. Vyhl. Prus.

40. U Bart. = pou.
OdputkOVat kon =^ svázání spro-

stiti. Kolk. 1. -40.

Cdraba = otrhanec. Kolk. I. U).

Odrábat také = oddlávati dluh.

Laš. Kt. VIL
Odraet kd\ kde. Už o -li na \ži
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(týden pašijový = odrachotili). Val.

Kt. VII.

odrachmeT = otužilý chlapec.

Kaš. 9.">. U Bart. = trhan.

Odrbanec = ojebanec. Kt. VII.

Odezanec = kdo byl odezán,
když sr všel. Kolk. I. 40.

Odezek také = silnv hoch. Folp.

b. 14. b.

Odhat turky = vyšustati, zba-

\'iti kukuiné klas\- obalu. Folp.

b. 14. b.

Odínat = odezovati. Laš. Kt,

\1I.

Odrn. Bží jak s odrneni = lA-ehlc

r Olom. Kt. VII.

Odrobeka = odrobinka. Folp. a.

25. a.

Odrobinky. Máslové o. dlají se

pi stloukání másla. Vyhl. Mal. 14<i.

odslonít = ustoupiti. Fix.

Odslu = hromádka sena. Fix.

odstavit. Tináct synku bylo od-

staveno k vojsku (odvedeno). Vyhl.

Ced.

odstnek, odstnka = prostor,

trám (prkno) od stn\' položený. Kt.

VII.

odstelit koho = odbyti. Tak nura

zle odstelil. Folp. b. U. b.

OdŠignÚt = u suku ulonuti. Kolk.

1. 40.

OdŠmatlat se za kým = odbelhati

se. Mršt. Ves. III. "22.

Odšpelit = odstriti. Kt. Vil.

odtáto = odtud. Kt. VII. l:U4.

Odterígat se = odsthovati se.

Val. Kt. VII.

Odtrpt = pykati. Nkolik \-oliu

odtrpovalo svou statenos v kout.
Vyhl. Ja. 33.

OdlJitse= odvyknouti, si. Folp. b.

14. b.

OdulIní dvée. Hoen. l(i:5.

Odúvat = nadouvati. To krávu
odiná. Kaš. OT).

Odužit. Když na Hromnice odužé
(odjuží, odjuhne, obleví). Záhr. V.

12.

Odvažek = kus. Dali jí o. putr\-

(másla). Vyhl. Mal. Ud.
Odvedenec = na vojnu odvedený.

Mršt. Ves. 1. 21.

Odvyk. Odv\kem se mu kus zm-
nil. Naš. XLÍII. 101. ]. a.

Odzemek = tanec, Bys. Ves. 42.;

rána míem, odraženým od zem.
Kolk. II. 38.

odzíbnút = omrznoutí. Nár. vest.

V. 20.

ofifa = lump, opilec. Na Hané.
Kt. VII.

ofukaný = uplakaný. Kt. VII.

ofóknót = ufouknoutí, utéci. B\-s.

Fig. (i.-|., Naš.^XLII. 27. 2. d.

Ofúkat se. Sak vy se ofúkáte (si

pivvkn.l.'). Hrb. d. 262.

Ogabanec = kdo je ogabaný. Již.

Mor. Kt. VII.

Ogabaný = obraný, oloupený.

Již. Mor. Kt. VIL
Ogabat = obrati, oloupiti. [iž.

Mor. Kt. VII.

Ogaisko = nehezký oíjar. Kaš.
.")2.

Ogarský. O. obec (ogar). Kald.

Ogemlaný = ohlodaný, ožvýkaný.
Slez. Kí. VII.

Ogábený = ohntený, o. nohy,

Kt. VII.

Ogombíkovaný = kn<iflik\ opa-

tený. Kt. VII.

Ogón = ryba. Ogón je strakaté

a má pcháe. — Ogon = kanuiák
je jiný druh. Vyhl. Mal. 12<).

ogrmanec = vl, beran. Kt. VII.

Ogryat se = okounti. I aš. Kt.

VII.

OgÚlaný =^ okoulený. Kt. VII.

Ohá = veliký lovk, agan.
Kolk. I. 40.

Ohavina = ohava. Na již. Mor.

Kt. VII.

Ohejda = ochejda. Vyhl. Ced.

ohe = fialová skvrna na tvái.

Kolk. II. 3S.

Ohenót = zhynouti. Kráva mu
ohenola. Hoch. r)4.

Ohéravý = ospalý. Ráno je o.

Vyhl. Ced.

Ohiídnót = spatiti. Toho sem
tam neohlídl. Naš. XLII. 53. 1. b.

Ohlobe studn\' = roubení. Kald.

ili.

5*
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ohiodek staré košt. Kolk. I.

40.

Ohtúpat = oklamati, ošiditi. Kolk.
1. 41.

Ohnat také = oistiti. Val. Kt.VII.

Ohnivák = svtlonoš. Fix.

ohnivko = ohni\-o. lánek etzu.
Folp. b. 14. b.

Chodit, Uhudit = nuditi. Maso o.

Vyhl. Dd. I. :J4.

Ohókaný = okiiený, pihlouplý
od toho. že se nafi poád kií. Autr.

130.

Ohókat koho = okieti. Autr.

130.

ohranni píbuzní = na blízku

obeeních hranic v nkteré ddin
bydHci.Vvhl. Mal. 81.

Ohranlý. O. trnky = ztrouchni-

vlé švestkové stromy. Kaš. 95.

Ohrdlí = nášijek. kruh n. etz
(ikdlo krku. Kt. VII.

ohebélkový. O. vyšívání. Kt. VII.

Ohrúžat se = hroziti se. Kolk. I.

41.

Ohýbárna = továrna na nábvtek
z ohýbaného díví. Kt. VII. 1345.

Ohybok, ohynka = drátná oheb-
ná ás trestkv mezi kryzcem a

t rest kou. Kt.VII. 1345.

Ohýraf eho = neho nedbáti,

nevážili. Kt. VII. 1345.

ochab = kouzelnv proutek. Laš.

Kt. VII. 1345.

OChachuta = \eliká ženská zvlá-

št dtinská. Kolk. I. 41.

OChalgat koho = uchlácholiti.

Bys. FiK'. Kil.

OChechÚat koit'ni koho = ob-

skakovati. lichotiti. Kam. Obr. 117.

OChejda = žluva (pták). O. když
zpívá, pršívá. Vyhl. Mal. 117.

OChlamovat -- objímati, líbati.

Val. lú. Vil.

OChlódit = oklamati, ošiditi. Cht-
la pré ich tam o. jakási Tm-kea.
Vyhl. R. 83., Hl. 54. Sr. ochlúdit.

'^OChlom = pohlavek. Val. Kt. VII.
1345.

OChrumlý = ochromnlý. Laš.

Kt, VII.

Oitý = ušlý, A on bel ož celé oit.
Hoch. 05.

ojebanec = odrbanec, Kt. VII.

ojipký ^ nekehký. Kolk. I. 41,

Ojtec = otec. V3'hi. Slz. 334.

Okaistý = kolem oí erný. O.

ovce. Kt. VIL 1345. U Bart,' oka-
jistv.

Okápale = leniv, váhav. O.

choditi. Již. Mor. Kt. VII.

OkápaleC = kdo okápale chodí.

Již. Mor. Kt, VIL
OkápalOS = ochablos. }iž. ]\Ior.

Kit. VII.

okapaly = lenivý, ijchablý. Kt.

Vil.

Okatit oi = oi v\-valovati. Val.

Kl. \\\.

OkéŠkO = malé okno. Kt. VII.
1;í4(). Val. Kt. VII.

Oktábat = posekati, pokositi. Val.

Kt. VIL
Oklápat = oklábat. Val. Kt. VIL
Oklépka = otépka; oklepávání

klasu. Folp. b. 14. b. Sr. oklepina.

OklÓek = chlapec n, dve asto
bité i nevinn, obv. sirotek, Vvhl,
Ced.

Okiod = úklid, ištní. Plik. (i4.

Oklóhnót = uklouznouti. Oklóhla
tam kráva. Vyhl. Alb. 24.

Oktúk = odstrený lovk. Kolk.

I. 41.

okOCiat se = okounti. M Uh.
Hrad. Kt. VII.

OkOiStý. O. ovce = kolem oí
erná. Val. Kt. VIL Sr. okaistý.
Okesiny = odpadky pi okeso-

váni kamene. Kt. Vil.

OkresOVá. Paní o. (cho okres-

nilio soudce). K. Han. 8.

Okestit komu co: dít = poktíti.

P(>kiH'stijó nám to malútké. Naš.

XLI. 144. 1. d. -- Vyhl. Alb. (10.

Okróžet = okrajovati. Až se bode
epa o. Sp. 77.

Okrúhlik = zatáka cest\-. Kolk.

I. 11.

Okrm ^ krom. Laš. Kt. VIL
okrúšat se ^ drobiti se. Laš. Kt.

Vil.

Okružka =^ okruží. U Místka. Kt.

Vil.

Okúat = pátrav hlideli. nco
zpytovali. Kolk. I. 11.
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Okvitnút = okvésti. Las. Kt. VII.

Ól = úl. Kt. VII. i;34().

Olé = olej. Z niakd potáhno olé.

Ki. Roz. II. 207. a j.

oleka = ulirka. Vvhl. D. iiii.

Oltárna = zdi\-(>, stul nltáiní. Kt.

VII
omalit = mén dojiti. Krávy nám

(imalujó. Vyhl. Ced.

omasta = surovec. Kulk. 1. 4 1.

omegotat se = mihotati se. Kolk.

1. II.

omestovaný. O-né chvílccky n-
komu nedáti. Na Kopán. Kt. VII.

ometat nco = hltav jísti. Kt.

VII.

omezek = okraj meze. píkopu.
Kt. VII.

omezit ct) komu = zevrubn vy-

ložiti, na pipraviti. Kolk. I. 41.

omigat koho = ošiditi. Jož kolek

jich ho omigalo. Sp. 107. Jož m
ten zlé duch omigal (omámil). Sp.
SO.

omíla = kdo cizí vci omílá. Oli ni. Kt. VII.

Ondra = sopel; cnfem. ert. Kolk.

I. 41.

ondrvever. Hráti na o-vra = na
schovávannu. U Olom. Kt. VIL

oneskoít se = opozditi se. Folp.

h. 14. b.

onyca = jméno krav. Vvhl. Mal.

I2S.

OObíraka = obíraka. Folp. a,

21. a.

opackovat = zakopnouti, klopýt-

nouti, putknouti se. Bys. Fig. 2Ó().

O kámen o. Bys. 39. Jásemo-val a

padl. Hlavn. Kr. 7.

opaat co = naopak dlati. Kl.

VII.

opadaný = popukanv.^s O. ruce.

Kt. VII. ' ;. :;

Opadek = padanka. Kaš. !)5.

opachtovaný = upachtný. Vyhl.

l>. iiii. -'
.::jí^--

opajtašit š = oklamati, ošiditi.

Ostrav. Kt.' VIL
Opajzovat = dohola ostiíhati.

klevetník. Laš. Kt. \'II.

óminek, úminek = úmysl. Tu
sem ml \- óminko. K. Roz. I.

138.

omknót = komu. Tentokrát t
omklo (sklaplo ti, nepodailo se).

Sp. S2.

omládl = obilí po žních v\Tostlé.

Kolk. I. 41.

omátnút = list\- \- knize obrátiti.

Kolk. I. 41.

Ómor = úmor. Je nemocný na
ó. Kt. VIL
omoréna = umrlína. Ces. 1. VI.

.")S7.

omorósený = una\-ený. Dež muj
prešil (pišel) u-né od práce. Naš.

XLIV. (iO.

omžiknút se nkde = zdržeti se.

Kt. VII.

onait = mniti. Jméno o. Hlavn.

Kr. 158. Také = dlati; kaziti. Kt.

VIL
onakv = mírn, slušn. Val. Kt.

VII. l:i4ii.

onde co = málo co, skoro nic.

Autr. 1:50.

opálkovat = na opálce istiti. Kt.

Vil.

opantaný = ovinutý. O. žena =
thotná. Val. Kt. VI 1.

apantat = otoiti, ovinouti. Val.

Kt. VIL
opaeliskO = bahnitá voda neza-

mrzající. l.aš. Kt. VIL Vz opa-

isko.

Opeený = pobitý; ozdobenv. Vz
Kt. VII.

opscený = opstný, krotký. Vz
Kt. VII.

opestovat = dotrn nkomu na

práci se dívati a kolem nho bhati.
Kolk. I. 4L

opih = tlustá hl na jednom
konci okovaná na tluení máku. Kt.

VIL
opiChá = tlouk ve stoup; úast-

ník. Cím více o-, tím více krup.

Kolk. I. 41.

opisovat sa = jmenovati se. Ten
so opisoval Pavel. Kaš. !)5., 144.

U Bart. o. se nkde = bydleti.

cpláchnút si co s kým (hanbu) =
utržiti; koho = oklamati. Kt. VIL
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opTantat = zavinouti. Kolk. I.

42. 1!^' :;.V! lú

opleí = ás ženské košile od
pasu nahoru do pl prs. V\hl. Dd.
II. 188.

oplést se ím = namáhati se, trmá-
ceti se. Kt. VII.

oplešít koho = udeiti. Kt. VII.
1347.

opleta = kdo se oplétá, pekáží
pri práci. Kaš. 29.

oplichtit koho o = ošiditi, pi-
praviti. O. o grunt. Hrb. Dd. 172.

oplkaný lovk = tluhuba. Oba
dvá ste u-ní jako kohótí zadek.

Vyhl. :\Ial. 27.

opnice = blána, která obepíná

lM>ty ptáku. Kt. VII.

opole. V opoli (v pli) \epadám
šóplé jak sleinka. K. Roz. II i.

21-
1

.

opcíO, opoíy = uapoh-. Folp. b.

14. b.

oponka, opuka = popener (rostl.)

Vyhl. Ma!. 110.

opástka ^ povlcka (rosU.). V\-hl.

Mal. I I
o.

opráška = oprašo\ání. Kt. Vil.

oprata = opra; niema. Vz Kt.

VII.

oprátka — odmený kousek ksa
k \'ysekání prudaný. Kt. VII.
oprátka = povázka v jeteli. Kt.

VII.

opratový = opratuí. O. k. Kt.

VII.

opravdnske -= opra\du. Ki. Roz.

11. 7;;.

opravdovnský. V\]il. R. 25., Naš.
XLIV. 4-^. ].

oprený. O. koza. Vz opriti. Kt.
Vil.

oprit se = obezeti. Kt. VII .

oprdný = nepovšimnutý. U Olo
mouce. Kt. VII.

Oprndovat = stále okolo nkoho
se plésti. Autr. 130.

oprný = obratný, r\chlý. Kolk.
II. 38.

opršalka = vc opršelá, opadaná.
Kt. VIL

opršek = opršalka. O. ovoce,
kvtu. Kt. VII.

opsulý, opšulý = pokažený, špat-

ný. Kt. VII.

optaj = otázka. Kt. VII.

opuštiika = obecní vezení. l'h.

Hrad. Kt. VII.

Oasnút = užasnouti, leknouti se.

V'\-hl. Ced., Kt. VII. Bela vám to

tam panava, že se lovk mosel o.

Sp. 102.

oremus. Dlá mi o-sj- = cavikw
r Místka. Kt. VII.

Oešinka, též hrášek = hrachor.

Má v zemi oechj', jež dti jedí.

Shání píh\' s oblieje. V\-hl. Mal.
110.

orgyn = georgina (rostl.). Kt.

Vil
orlíkový. O. bobv = strakaté.

Kt. Vil.

Óroitý = výroní. O. s\-átek.

Bys. S2.

Oóklý = sprasný. O. svin. V\hl.
Dd. I. !t2.

Oótit = osvpati se. Ces. 1. VI.

OSázka = biišt. Laš. Kt. Vil.

Osek = jméno psí. Kt. VII.

OSeleek = ouško. Užovka má
dvc nsrlcky. Vyhl. Kr. 42.

OSChapnÚtse = vzchopiti se. Kolk.

T. 42.

osívaný také = proti-elý. O. šel-

ma. Kt. VII.

OSkeruŠe také = ženská slabá,

Imbiuá. U St. Ji. Kt. VII.

OSkomízat se= upejpati se, okol-

k\- dlati. Val. Kt. VII.

OSláknÚt. .\le vil jaksi oslákl

(hoch), seslábl, povolil (v uení).

Kaš. 95. 110.

OSlezOVat. Oslezuje = hledá, kde
b\' Cd dobrého sndl. Folp. b. 15. a.

OSliz - pabrk\-. Kt. VII.

oslovit se = vyjáditi se. V\hl.

Ced.

OSlÚcený. Osle o . ! (nadávka).

Kt. VII.

OSmerák tatar z osn \rbo-

výi h ])iiilu. Vyhl. R. 4().

osmeice. Mláccní v o-ci. Vvhl.

D. 73.

osminka koalkv (míra). Bys. Fig.

23.



osoba také = bosorka. Folp. b.

1."). a.

osotonný = unavený. Sp. 45.

OStatnJca = ženská, která oslavuje
ostatk\. Vvhl. R. 26. Vz násl.

OStatník = slavitel ostatk, po-

sk'dnich dn masopustních. VyhL
R, 25.

OStatníkrát = naposled\-. Laš.

Kt. Vil.

Óstava --- budova. Celá ó. byla
obclinaua zábradlím. Bys. 65. Ósta-
va pyšná, kamením pokrytá. Ib. 70..

Sp. 5(».

OStenica = poduška z ostcnek,

paprck. Vyhl. R. 85., Pik. 64.

Vz ostenina.

OStenína = ostenica. Vj^hl. Ced.

osten ka = stopka peí. V\hl. Ced.

OStránka. Na humn se stranuje

a o-k\' se pak rozestrou na sázku.
Kt. VIT.

ostapený — na em se nadlalo
stiapu, tepení. Kt. VII. Na již.

Mor.

OStapi se. Napila se morka vína.

až sr ji lit ostapila (dostala prjem,
výkal\- zstaly na peí u iti jako
stapce). Vyhl. R. 16.. Ced.

ostebaný = opilý. Kt. VII.

OStrlíz. Dóndite na o. (zve se pi
\areni lekfaru; pijdte sníst, co

v hrnci zbude. Folp. b. 15. a.

ostrlízovat = pabrko\at. Kt.
VII.

ostružina = (jstružinník. malin-
ník. Kl. Vil.

ostrý. Ta mla tuze ostrý srp =
zdlouha žala. opozdovala se. V\'hl.

R. 90.

ostýchala = ostýchavec. Kt. VII.

OSUCh, osušek = suché místo.

Kaš. 28.

osyák = druh hib. Kt. Vil.
OŠáda = lovk ostvchavv. B\-s.

16:;.

OŠákat = postíkati. Na již. Mor.
Kt. VII.

ošebraný, ošíbraný = uštípanv.

ohlodaný, nbežraný. Kt. VII.

OŠeknÚi se = rozesnouti se.

roztrhnouti se. Kt. VII.

OŠéít, OŠOit. O. zub\ = vy-
ceniti. Kolk. 1. 42., Hoen. 19. —
se na koho = usmáti se. K. Roz
II. 195., Naš. XLIV. 71. 1. a., Hoch.
20. Nechco se zlobit, že se i na m
oíocla. Vvhl. Dd. II. 21.

OŠÍ = bodláí. Laš. Kt. Vil.

OŠUdlat = ostíhati. Kdo lví jeho

hívu o. znali nžkami. Mršt. Ves.

IX. 79.

ošemetný = krotkv. O. ftáek.
\'\hl. Ced.

OŠeska = ^•eliké uši, ušiska. O.

mu utrhám. Vyhl. Alb. 13.

OŠÍda = nevýhoda, ztráta; zá-

smažka. Kolk. I. 42.

OŠÍŠkat = ostíhati. V Podluží. Kt.

Vil.

OŠkéat se = ušklibatise. Kaš. 95.

U Bart. o. sa práce = vyhýbati
se jí.

OŠklubaný = otrhanv, oškubaný.
Fix.

OŠkÚený = obreený, nevrlý.

Val. Kt. Vil.

Oškoludit = ošiditi. Val. Kt. VII.
i:!4!).

OŠkoruŠa = drobná, suchá ženská.

Knlk. 1. 42.

OŠkrba = záchod. Fix.

OŠkrkaný = škrkáním oteny. O.

sirky. Kt. VII.

OŠkvarkOvý. O. kaše (s oškvarkv).
Kt. VII.

OŠkvrait = upéci. A jo (jitrnici)

(iškvraí dom. Ko. Roz. II. 207.

OŠkvrklý = opálený. Val. Kt. VII.
oškvrlený = sešúlaný, stoený.

Val. Kt. Vil.

oškvrnút = opáliti. Val. Kt. VII.
OŠmek = hoch, který \šude pe-

káží. Folp. b. 15. a. Sr. smekat =
obskakovati.

OŠÓStnÓt se nkam = vetíti. Bys.

Fig. 256. Rád se o pány ošóstl

(rád s nimi obcoval). Naš. XLIV.
K. 1.

OŠfada = uskrovnní se. Kt. VII.
1:549.

OŠfádat se = uskrovniti se. Kt.
\'ll. l:Uít.

OŠádavý = ostýchavý; nemo-
torný. Kt. VIL.
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OŠtarný chlap = nepíjemný, pro-

tivný. Hoen. 11 (i. Sr. u Bart.

ošterný.

OŠtípek. Tam mají br\iuu a uštíp-

kv (sýr). Ondr. 42.. Slám. Lys. 290.

OŠtrlejZ atd., vz ostrlíz.

OŠurganý = otrhaný. I' Místka.

Kt. VII.

OŠva = otrhaná stvora; nadávka
ženské. U Místka. Kt. VII.

OŠVihnÓt si kos maseka (uíz-

nouti). B\s. Fig. 24.

Ot = o"tec. Vz Kt. II. 4:57. a sr.

praotný.

Otacmat = opantat, otoití. Val.

Kt. VII.

Otá = proto. Šak o. to povídám.

K. Roz. lí. 70.

oapat = sraziti. Hrušky se stro-

mu. Las. Kt. VII.

Oápek = dve odstrkované.

Vyhl. Ced. Hledáte n"jak\-ho teho

oápka? Naš. XLI. l'. 2. c. Sr.

oapá.
oapkanec. .\ to \ám se ten o.

postavil jak ski^eek. Naš. XLI. 1.

2. c.

Oáplý = v\-padající jako zmoklá

slepice. U Tebíe. Kt. VII.

Otato = odtud. Folp. a. IH. a.

Otkat = utíkati. Pik. 64.

Otevdíra, nadávka. Vyhl. Dd.
II. 2:i.-».

Otikáek = kabát. Bys. Fig. 187.

otípanec, utípanec = kdo vše poví,

slej)ii'i ii. Kolk. I. 42.

Otížit se = petížiti se. Ono se to

otíží, když to nese poád sám. V\h].

Ced.

OtOhlý = ztiihlv. Tin bel tak\- o.

Sp. 149.

otep = otepání. Kl. VII.

Otípat se z vody = vodu se sebe

setásti. Hoen. ov. 197.

Otrúcený = zmatenv: zahubený.

Val. Kt. VII.

Otvrdlý = otužilý. Kolk. I. 42.

Clovk o. v práci. K. Roz. II. 97.

OUdS, úds — vied zakalený. Kt.

VII. 1.349.

OVCálka = ovce, která nedá na
jedno dojení ani Ví žejdlíku mléka,

nicalka. Krm. Dol 24.

ovák také = njakv tan(M\ Kt.

VII.

ovárek = ovácký pes. Kt. VIL
oví jetelenka = ietcl plazivv.

Naš. XLI 1 1. 46. 2. d.

oves. Spasený o., vz popravky.

ovesunka = druh hrušek, oves-

nice; o\(.'sná mouka. Laš. Kt. VIL
ÓVOd = úvod nedlky: odpolední

s\'aina po úvod nedlkw Naš.

XLI I. 1.34. 2. c.

ÓVOdnica = žena, která jde na
úvod: vyšívaná plachta; svíce, již

dostává žena jdoucí na úvod. V\h],

Ced.

OVSice = ovsiha. Klidil víc ovsice

než jemene. Mršt. Ves. IX. 80.

ovsiha = obilní plevel. Bvs. II..

Hrl>. Dd. 14.

OVCkO = ovoce. Hoen. 11.. Kt.

VIL
Ozaj = hrubý chlap. Kolk. 1. 42.

ožera = osoba (pohrdliv o dí-

tti, o ženské). U Místka. Kt. VIL
OZimovat se = stávati se chladno.

Ozimuje se. Folp. b. 15. a

ozimový = ozimý. Kt. VIL
ozmek = ozembuch. Kolk. I. 42.

oznt = ohnm narudnouti. Ka-
bát mu u kamen na zádecli oznl.

Na již. Mor. Kt. VIL
OZOra = strašidlo; euíem. po-

tvora, Kolk. I. 42.

Ozúbeky = zoubk\- na obojku.

F(.lp. 1). 15. a.

OŽdara nesnáz; obtížný lovk.
Folp. b. 15. a.

OŽdarovat se s ím = dlouho se za-

bv\ati; o. se ^ piekážeti. Folp. b.

1.'.. a.

ožetkovat = užívati. Jenom dež

on ožetkoje. Naš. XLIII. 1.35. 1. d.

OŽgeit se = ušklíbnouti se. Kolk .

1. 42. Sr. ošóet se.

OŽgra = lakomec. Folp. a. 15. a.

OŽhraliskO = ožralec. Folp. a.

26. a.

ožižlavit = žižlavým. žhavým
uiniti. Na již. Mor. Kt. VIL

ožvachtat se = opiti se. Val. Kt.

VIL i;35().
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P.

pablýat se ^ toulati se. Val Kt.

\I1.

pabócet se = choditi, potloukati

se. Pabócal sem se pn staveno. B\s.

115., 127. Celed se paboucela pt)

humnech. Bys. Fig. 52. Vz u Bart.

pabúcat se.

pabúat. Vkosnech p. = starati.

Hrb. Dd. 185.

pacalka = máslo rukama uples-

kané; p. z tsta = pagá. Slez. Kt.

VII.

pácat, pácnoutí = bácnouti, pad-
nouti. Bác do \-od\". Folp. b. 15. a.

Pácli si na ruku (plácli na znamení
souhlasu, ujednání). V\hl. Alb. 2!).

pacgýat = klopýtati v bhu.
Val. Kt. VII.

packavý krok = klopvta\-v. Vh.
Hrad. Kt. VII.

páek = malý lovk. Kaš. 95.

paískový. P. košile = z paísk\-.

Kt. VII.

páit = vzpomínati si. Kaš. 95.

U Bart. = kaziti; odhadovati.

padlek = robota. Dlat na pa-

dlko. Sp. 66.

padra = velká, t\Tdá hlava;

tvrdohlavec, svéhla\-ec. Kolk. II.

padesátiny = abrahámoviny. P.

sla\iti. Kt. VII.

padesátý = palisády. devná ko-

lová hradba. Bys. FÍ!j. 3().

padlý. Na ostatních koních bel

nástroj padléší (špatnjší). V\hl.

Dd. I. 64.

padolovitý = stržovitv. Las. Kt.
VII.

pafunec = ? Dlali takovv p.

U Vh. Brodu. Gl.

pagáš, pagáža, pagáša = niema,
zlý lovk; nkd}': tverák. Kolk. II.

38.

pahnústek = pámbíkv chlebí-

ek, rostl. Folp. b. 15. b. — P-stky
= druh trávy. Hrb. Dt. 45. Vz
v Bart. pahnoztky.

pacholek. Nenarostla sem ke kol-

ku, ale k pacholku (musím se bavit

s muži). K. Roz. II. 163.

pacholenec = pachole. V Podluží.

Ki. \'ll.

pachutka = pochoutka. Laš. Kt.
Vil.

pajat = rukou po tváii hladiti.

Kt. VII.

pajeditse = v\chloubati se. Kolk.
11. 3,s.

pajer, pajar, pají = zhotovovatel
paji. Kt. VII.

pajtat = koistiti, krásti. Kt. VII.
pajtlt = otvírati, kuchati. P. za-

jíce, r\b\-. U Uh. Brodu. G,l

pajtrnožka ^^ šmatlo. Vyhl. D.
57.

pakostt = trnouti. Kt. VIL
pakt = smlouva. Kt. VIL
paktovat = smlouvati. Kt. VIL
paladovatse = okounti. Kt. VIL
palametr = barometr. Kolk. II.

.'is.

palaš = vinopal. Slez. Kt. VIL
palastit = šramotit, kieti. Kt.

\II.

palecovitý. Te paleco palecovitá,

kde se's palecoval (toulal) celé de?
Naš. XLIV. 148. 1. d.

pálený. P. kráva = pipálená,
pipahstá, Kt. VIL
palika = hl. Preis. 8(i. P.

u péra = násadka. Hrb. Dt. 166.

paiírna = koalna; vinopalna.
Hrb. Dd. 100.

pálit se = ervenati se. Nic se

nepal. K. Roz. II. 7.

pálka máku = makovice. Pik.
64. — P. = hlava. Pálku komu roz-

biti. Bys. Fig. 154.

palma = ratolest jívová. Chodit
s palmami. Vz V_\-hl. R. 3ít. Záhorská
p. = vrba. Záhr. V. 10.

paloa = mamlas. Fix.

palOZÓr = sluneník. Vyhl. Alb. 7.

paluda, palunda = tulák. Na již.

Mor. Kt. VIL
pamatat = pamatovati. Rud. 5.

památení = pamtlivý. Te se

našéch otc p. kiv. Pik. 57.



74

památeník, pamtník, calamintha

aciíms.. msti. Vvhl. .Mal. iJd.

pamela = neštstí. Val. Kt. VII.

pamntat na = pamatovati. Na
m nepamntáte. Slám. Lys. 222.

pamprlica = pampeliška. Hrb.

Dt. (il.

panáek = knz (kaplan). Debc
ntbtlu Hanaek, bel be ze mn p.

K. Roz. II. 21. — P. = sluníko
(broukV, ploštice bezkiídlá. Kt. VII.

panák = ernicha {rostl. ). V\-hl.

Mal. 110.

paák = sklenika, do níž se

vejde za krejcar koalkv. Kt. VIL

panava také = škaredé místu;

zmatek, nepoádek. Kolk. II. .'5S.,

Bys. Fig. 300. Bela vám to tam p.,

že se lovk mosel oasnót. Sp.
102.

panenka v trní = emice (rostl.).

Vyhl. Mal. 110. Panenke Marijé ko-

línka, convallaria majalis, rostl.

Naš. XLIII. 46. 2. d. — P. pro-

vaz = kotou. Prcis. 25.

paní stehna = druh hrušek po-

dlouhlvch. Vyhl. Ced. — P. v tró
=; ernucha zahradní. Naš. XLIII.
46. 2. d.

panket = zvláštní, dobré jídlo. Vz
Kt. VIL
panna Maria \- tró = orlíek

(rostl.); panny Marije slzikv, di-

anthus (rostl.)". Naš. XLIII. 46. 2.

a., 49. 2. a.

panšák = kdo na panském ])ra-

cuje, panský eledín. Kolk. 11. 'MK

Vz násl.

panšár, panšor = robotník. Kt.

VIL i;ir.2.

panšarka = dlnice na panské
jirári. Vyhl. Prus. ."»ii.

panštrka, panšerka = dve
chodící na panskou práci. Rud. 38.

pantažlrovat = roztrhávati, roz-

sekávati. Ces. 1. VI. 584.

pantu == puškvorec. UOlom. Kt.

\'IL

panuie = druh hrušek. Vsack. Kl.

VIL
paohlavec, palohlavec = pulec.

U Lipníka. Kt. VIL

papežit se = papeíiti so. snažiti

se nkam se dostati, vylézti ku p.
na strom. Vyhl. Ced.

papica = kaše. Kolk. II. ."íí).

Rozbit nco na papicu = na padr.
V/, krupica. Kolk. I. 31.

papit se = pyšniti se. Rud. 40.

papla = topol z nm. Pappel.

Strážn. List. íilol. 1909. 3L3.

paplucha = lovk nehodný. Fix.

paprání = kapradí. Folp. b. 15. b.

papr = pazour; neohrabané
prst\-; ruka. Kt. VIL

paprikáš = brambory na paprice.

Folp. b. 15. b.

paprstek = brdo (u tkadlcú). Laš.

Kt. VIL
paprstká = zhoto\ovatel ]3a-

prstku. Laš. Kt. VIL
papuák = kdo v papuích chodí

;

holub n. slepice rousnatá. Kt.VIl.
papulatý = tlutsý. Vyhl. Ced.

papulka = ústa; dtský obliej

tlustý; dtské jídlo. Folp. a. 25. a.

pára = parní láze. Bel v páie.

Kr. Rnz. II. 212., I. 19.

páraka = híka; filií^rauské zbo-

ží. Kt. VIL
parádit se = naíkati. Cím více se

parádila. Hlavn. Kr. 64.

paramítka = ostrévka, ty na
sušení sena. jetele. Kaš. 143.

pardija kua lelky! Hoen. 179.

parélna = palíma. Hoch 116.

paretka, zdrobn. parta. Vz Kt.

VIL
paezúvky = houby, rostoucí na

paezích. Kolk. II. 39.

pargái = bílé plátno, kostkami
nebo jinou ozdobou opatené, pergál.

Vvhl. nd. II. 120.

pargán, parchán =^ plot z desek.

Hrb. Dt. 22., Vyhl. Prus. 37. Vz
v Bart. parkán.

parchot = pevzdí\ka židínn ~

u Vsetína. Kt. VIL
párke hosí = pár, dv. Vvhl. Alb.

17.

parlamirovat = parlamentieren.

Vyhl. Dd. I. 33.

parobka = paruka. Ces. LVI. 585.

parohlavec = pulec (vodní). Vyhl.

Mal. Kt. VIL, Naš. XLTI.
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84. ]. b. — P. = tvrdohlavcv. Knlk.

II. ;w.

parom = hrom. P. tu spral. Fi)lp.

h. II. 1.-.. b.

partese ^ knihw papír\-, školní

poticbv. Kolk. lí. :)!».

parbek, paróbek = nb; h.uii

šelma. Folp. b. ]">. b.

parukový. P. svíka. Kldu. 117.

paryta = statná žena; stará pan-

na; nemehlo. Kt. VII.

parýzky = mnžská i ženská pérka

(na no]i\-). FI.\.

paseká, \y. pašekái".

paseanka = druh hnišek. Kt.

VII.

paskevec, paskívec. Ten malý
p. ; ("o pak je to tam /.a paskevce
v tom kót. Sp. 101.. 1<I(). Vz pa-

skiwe v Bart.

pasonk = pastvišt. Vyhl. Dd.
II. 3"). Pásle kon na pasokách.
Vyhl. D. 147. Trplka se zdržuje na
meze nebo pasoko nebo na ddin.
Vyhl. Mal. 121. Vz pasuk.

pastorek = pírostek u stromu
(silnjšího). Ces. 1. X. (i-").

pastrka = pliska, konipásek. Kt.

VII. Laš.

pastrky = kravská nemoe. Z krá-

vy vyehází jako hlava telecí a zase

se ztrácí. Vyhl. Ced.

pastucha. Nadávka hrubému ho-

chu. Kolk. II. 39.

pasuk = pasonk. Kolk. II. .}!).

paša = tlama. Jak žába rozdírá
pašo. Bvs. Fig. 258. Sr. pašeka.
pašeka = kvtel (rostl.). V\-hl.

Mal. 110.

pašeka také = piják, žrout. Kt.

VII.

paseká = tlachal, žvanil. Kt.
VIL
pašekáka = tlachalka. Laš. Kt.

VIL
páska. Chvtat rvbv do pášk\-.

Hrb. Dt. 46."

paškivec = usmrkanee; šelma.
To je p. Kaš. 95., 128.

patáek = malá, kulatá, kovová
ozdoba, bstka. Vyhl. Ced., Kt.
VII. ]3-")3. Kovový p. na dýnku

kirkulky. Vyhl. Prus. 69. — P. =
cukrovv pokroutek. Kt. VIL

patáékovaný. epec zlatem i per-

lami p-nv. Kldu. 98. Vz. patáek.
paták = grešle. Bys. Fig. 232.

paala = lovk ani do práce

ani do nieho, který má na vše dost

asu. Folp. a. 28. a., Vyhl. Ced.

patentál = výslužné in\-alidu.

Kolk. II. 39.

paterák = tatar z pti prutu. Kt.

VIL I
:!..;;.

pateisko = místo, kde .-e len pa-

tírá, ])otírá. Kt. VIL
paterka = mnohobarevná pentle.

Kt. VIL 1353.

paternica. Mláceni v paternici

(v pti). V\-hl. I). 73.

pafchat se = namáha\- choditi.

Kolk. II. 39.

patirat = hubou mlátiti, tlachati.

Val. Kt. VIL
patlat se = broditi se. Dti pa-

tlal\- se snhem do školy. Mršt. Ves.

IV.' 11.

patlavý = piplavv: žvavv. Kt.

VIL
patlucha = tulák. Kaš. 95.

paoch = nadávka. Kt. VII.

patrola. Stojí na p-le. (mezi dvemi
vyzvídaje). Val Kt. VIL

patyk chleba = \-elikv kus. Laš.

Kt. VIL
^

pavel. Šátek ženský, vázaný na
pavla t.j.navrko. Vyhl. D. II.

192.

pavrchlí = výšina, malý kopec.

Val. Kt, VIL
pazer = hlupec. Kt. vil. U Uh.

Hrad.

pavlávky = druh švestek. Hrb.

Obr. 266.

pazórky = ioreka (rostl.). Naš.

XLIII. 49. 2. a.

pkat = kýchati. Kaš. 95.

pecen také = dmh hrušek. Kt.

VIL
peclsko = špatná pec. Hrb. Dd.

128.

pecivál = vymeta kamen; ko-

miná vymetal ostatek. Vyhl. Mal.

23.
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peCÓCh = pecivál. Bys. Fig. ru.

V Bart. pecúch.

pecovina= materiál z rozboených
kamen (pece). Já sem tu pecovimi
všecku v^-vezl na rolu. Kaš. 1:33.

peák = peený brambor. Peákv
bral z ohn a jedl. Kaš. 102.

pecka = malé, tlusté dve:
dve ^•tší je beka. Val. Kt. VII.

pediéek = zdrobn. nebozez. Vrta-

le pré ste pedlékem dórke do beek.
Bys. Fig. 27., 300. Vz násl.

pedlék = nebozez. Vyhl. Dd. 11.

22. Vz pediéek.
pedoun = podklad pod chomout.

Kolk. 11. 3;i.

peduška = poduška. Kolk. 11.

39.

pegá = kolá z jemenné mou-
kv; žalovný p. = kdo poád žaluje.

Kolk. 11. 39.

pegár, agaricus campestris. hmiba.
Vyhl. .^lal' 100., 114.

pégne, pégny = cukroví. Z nm.
Bogen (oblouk\-) ; samé p. Sp. 79.

pch. Pechem ít = pškw U Kar-
lovic. Kt. VII.

pchor. Jít pchorem, pchorem
= pšk\'. Bys. Fig. 27.

pekáek = plaka. Hrb. Obr.

29(1. Xz v Bart.: peká.
pekanec = nco rozplesklého.

Kolk. 11. 39.

pekarOk = pekaská pec na
chléb. Laš. Kt. VII.

pekélkO = schod v peci. Položil

niihy na p. Krm. Obr. ]4().

pekerúcí = kdj-si. Val. Kt. VII.

13.J3.

peklí = štvá lidí. Na Hané. Kl.

Vil.

pkza, pgza = piha. Laš. Kt.

VII.

peleŠStví = smilství. Val. Kt. Vil.

pelynk = místo, kde se nco
ukládá, ku p. ovoce, ab\- se uleželo.

Kt. VII.

pemperle = rostl. P. má cibu-

lek\- \- zemi. Vyhl. Mal. 110.

penžitý. P. práce (výnosná). Kaš.
80.

penížka kvete bíle, dobytek jí ne-

žere. Naš. XLIII. 49. 2.' a.

pnka = hedvábný papír. Kolk.

11. .19.

peka = koutek v jizb. Val. Kt.

Vil. i;;.-)4.

pentlik = opentlenv lolík. Vylú.

pepíce, vz chechrla (luštnina).

Drd. II. 184.

pepovnika, pepvka = pe-

pienka, Kt. \'I1.: pepvka také =
druh koalky. K. Roz. 40.

pé, pý kroti zbouenou matku,
kašel, zapuzuje vodnatelnos. Naš.

XLIII. 49. a.

pergamínka, pergamína = druh
hrušek. Kt. \'1I.

peinka na oltái = polštá. Vvhl.

Ced.

pérko také = vonika. Hrb. Obr.

3S. \'z v Bart. péro.

perlina = perlika (pták). Vvhl.

Mal. 11(5.

prna, druh trpkvch hrušek. Kolk.

II. 39.

péro = kraj necek. Kraje trok,

z^ané péra. V}-hl. Mal. 102.

peonlt se = vypínati se. Vsacko.

Kt. \I1.

peroutka klas = kytika. Kt.

VIL 13.-)4.

perše = peršaviny. Kt. VIL
peské (pysky) = huba (zhruble).

Autr. 131."

peskatý (p\-skatý) = hubatý. Že

se (jsi) pcskatá. Naš. XLII. 27. 2. c.

péstovaka = chvka, ve které

dti tinsi. Laš. Kt. VIL
pšák = vdolek bez mazání. Hrb.

Obr. 290.

peška = druh jablek. Kt. VIL
pták také = nuž za 5 kr. Val. Kt.

\-ll. i:!.-)4.

ptakomrdesát znamená íslo ne-

urité. Bylo jich tam p. (mnoho).

_

Folp. b. 16. a.

petinka = ptník, desítihalé.

V\hl. Dd. I. 135.

petrola, petrolina, petrolín = pe-

trnlcj. Kt. \'ll.

petrovec = obecní šatlava. Vsa-

dili ]\(< dn petrovec. Bys. Fig. 270.

petruška = petrolej. Kolk. 11. 39.

petružel žertovn = zástcšek
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dlouhých vlasu Hanáku ^• týk-.

Vyhl."Alb. 52.

phavky = druh hrušek. Hrb.
Obr. 2»i(i.

pchálí = bodláí. Na Hané. Kt.

VII.

pchání. Zemlela ho zima a dostal

p. = zapálení plic. Hlavu. Kr. 124.

pchláí = bodláí. Val. Kt. VII.
i:55.J.

piadlO = \-\'šívací rám. Slez. Kt.

VII.

pija = piha. Kolk. II. .'}9.

pijovatý = pihovatv. Kolk. II.

39.

pik = udeení, rána. Val. Kt.

VII. i:«.j.

pilník = pilný student. Bvs. Fig.

132.

pílovný = pilný, pi-iinlivý. U
Místka. Kt. VIL, Fix.

pinka = plechová nádoba, do
které se dával hostiii.skému poplatek

za užívání karet a kuželek. B\s.

164.

píozga = pnice. Slez. Kt. VII.

piovárka = druh hrušek. Kt. VII.

pípla = nešika. Kolk. II. Mít..

Mršt. Ves. I. 2(53.

pirámky = dubnky. Kt. VIL,
piriál = billard. Bys. Fig. LIO.

pírka, pl. n.. = mašlevaka.
I" Olnm. Kt. VIL

plrník = pouzdro na péra a ná-
sadk}', pérák. Autr. 131.

pisané = ntipsané. Vyhl. Slz. 277.

píska hlinný = druh píšah'.
U Místka. Kt. VIL
pískavka = malá di\-oká kaena.

Vyhl. -Mal. 118.

pisknatt = dostávati pisk\-, ston-

ky. Kt. VIL
pisko = r\-ba kratší než iiho.

Vyhl. :\Ial. 12().

písma = obecní písa. Kt. VIL
písník = vysoký beh. kde se pí-

sek dobývá. Hrb. Dt. 41., Dd.
123.

pistula = kapakíi" (nemoc). Uh.
Hrad. Kt. VIL

pístvat = krájeti tupým nožem,
pižlati. Folp. b. l(j. a.

pišaika = sklenice s dlouhým

hrdlem. Mli litku, ale enem po

pišalce. Kaš. 113.

piŠOk = píšala bez dírek. Kt.

VIL
pista = jméno koní. V\hl. 'SLd.

IL'7.

píšták = píšala. Laš. Kt. \'II.

piterka za dobv dívjší = ras.

U Vsetína. Kt. VIL
pítka = vlažná \'oda s moukou

dob\'tku; ženský st\"dký úd. Yíú.

Kt.VII.
pitkat s kým = tlesn obco\"ati.

Las. Kt.VII.
pitulník = ubožák. Fix.

pitvat se \' em = hrabati. Laš.

Kt. VIL
pitvora -= \-ikla\-ý nuž. Val. Kt.

VIL
pivák = kdo pivo rozváží; kdo

pije mnoho pi\"a. jiijan. Hoch. 128..

Naš. XLIV. 14. 1.

pizda = kdo se \- jidle piplá. Kolk
11. 3;>.

pizdit, pizdnút koho = striti,

udeiti. Pizdl ho do ramene. Rud.
22. — se = piplati se. Kolk. II. 39.

V/, y Bart. piznút.

pizurka = nepatrná vc. U Míst-

ka. Kt. VIL
pjadélko = nco malého (kabát,

sukn). \'al. Kt. VIL
pjadlit se kam = zdlouha lézti.

Laš. Kt. \1I.

pjagat ^ makati, mísiti, špiniti.

Kt. \-ll.

pjantala, plantala = nešika. Kt.
\'

1 1

.

pjantat = modrchati. Laš. Kt.

Vil.

pjéek, pjeek = dlouhý semel

(špaek). Kt. VIL
pjokat, \-z hjokat.

placek = rozházená kopa sena.

Kt. VIL
placká = kdo dlá plack\-. V\h\.

1). .13.

placÚCh = placek (veliký kolá),

lúm. Venk. 63., Kt. VII.'

plaka = slza. U Místka. Kt. VIL
Též žena asto plaící. Vyhl. Ced.

plavajzníek, plevajzníek = sý-

kora. Folp. b. Ki. a,, Kt. VIL
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planíká = pstovatel (planého)

ovoce. Hrb. Obr. 16.

planina = vc bez chuti. Folp. a.

28. b. ; planá e. Nežvachté planin.

Vyhl. Alb. 5.

plak = plot prktnnv. Kolk. II.

31t., Vyhl. Alb. 2:i.

plantaia = tlachal; tulák. Kt-
VII.

plantat = tkati, toulati se. Po
pólu se p. K. Roz. III. 292. Kon-
disko se mu po boku place (hází).

Bys. K;.

planuška = trnka; planá hruška.
Kt. VII.

ptaný vul = kapucínek; p. šúr =
krtonožka. Folp. b. 16. a.

plaskanec = dnih koláe. Kt.
VII.

plaskatina = rovina. Laš. Kt VII.
plaskatý = ploský. Kt. VII.

pláštjna = trám pod podlahu ne-
bo kolejnice. Kt. VII.

plátenice, vz kamlotky.

ptaviskO = splav. Kd\-ž pišel
k pkivisku. Hcch. í)5.

plavula, plavuša = jméno kra\ í.

Kt. VII.

plazák = kdo nékani nahlédá.
Kt. VII.

plaznút = plácnout. Ten m blá-

tem do zadku siln plaznul. Vvhl. Kr.
17.

plcák = malý bi. Val. Kt. VII.

plcat = malým biem rochati.

Val. Kt. VII.

pleba = fara. Kt. VII.
plechár = plechový hrnec. Vvhl.

Ced.

pleják = koš. Kolk. II. :)'.».

plekocera --= kojná. Kt. VII.

plenit = plehnit. njzmnožovati,
Val. Kt. VII.

pleska = konipásek. Pik. No\-.

lll.,V.\hl. Mal. llí). — P.= rostl,

v bahné rostoucí. Vyhl. Dd. II. 2íí7

pleskanice -^ pleskání, tlacháni.

P. - Irrminkovi. Naš. XLIV. 14. 1.

pleskotáni = pleskání. Kt. VII.
plesnivec - starý lovk. Kdlk.

II. :{!).

pléška — la, kl z plotu. Abi'

ho petáhle pléškó. B\s. Fig. 1)5.,

279., .300., K. Roz. líl. 258.

pletaka = žena vvplétající židle.

Kolk. II. 39.

pleteák = pletenv vuz. f;b-unk.

Bys. Fig. 300. 197.
"

plétký = nízkv. Stech\ s<3 tam
plétk\-. Vyhl. Dd. I. 6."). R \-oda =
malinká. Vyhl. Ced.

pletucha = pleticha, žvá. Kt.
\'1I.

pletýnka = skládanka; kdo mno-
ho vcí splete. Ki Ik. II. 39.

plezmero = hloupé dve. Val.

Kt. VII.

plisej. Kacabajkas plisejem (krej-

zlíkem). . Vyhl. Prus. 73.

plískva -^ pliska. U Opav. Kt.
\'ll.

plistrhóz = seminá knžský,
z Priesterhaus. K. Roz. 22. a j.

piitký = mlký. Folp. b. 16. a.

piivný. P. zrno = které mnoho
s\pe. Kt. VIL

pikán = tlachal. Vyhl. Vys. 85.

plkanice = tlach, povídání. Naš.
XLIV. 14. 1., Mršt. Ves. V. 8. Kt.

VIL, K. Roz. 11. 73., III. 325.

Celé de promarnit plkanicó. K.
R<iz. 67. Sr. plkaka.

plkavý. P. kaše (když se kaše vaí,
])lká. na j^uvrchu se objevují jako
)ir\^kvp' a Iv plkají). Vyhl. D. 67.

plkotalena - plkna. Xa Hané.
Kt. VIL

plky = kalhot \-. Kožené j). Bvs.
Fig. (i2., 2.J9.

plo', = ploh, pluh. K. Roz. 22..

64., Sp. 112.

plocárek, zdrobn. plocar = ná-
doba /. pálené hiín\- s hrdlem na
vodu. Pik. Nov. I í L

plóka = lovk na jilíce nc-

niocný. Vyhl. Ced.

plócový ^- ])líkovv. P. mákíK-
V\hl. R. 6.-).. Vvhl. Dd. I. 95.

plonkovnl lichv, nadmmv.
K-.lk. 11. .39.

plOŠka = tenká, pleskatá skle-

nice. Kolk. II. 3íi. Též štnice.
Vvhl. Ced.

plotvka ^ menší kul v ])lot.

\etši; okolník. Laš. K). \'1I.
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plnatý =- tlr.atý. Kt. VII.

pluháctvo = plazi. Val. Kt. VII.

pluhota = pluha, stivé poasí.

L' Slavk.iva. Kt. VII.

plumpova = pumpovati. Kt. VII.

plusknót = udeiti, rozbiti tak,

že to udlá plusk. Hospody pluskla

vece do polívky. V\'hl. Ced.

pluskota, pluskaka = plískanice.

Laš. Kt. VII.

plUŠ = krátký a \^olnv kabátek
ženský. Kt. VI I.

plÚŠít koho = udeiti po koju

ím. Fix.

plušf. Já bvl mokrý jako p. Kald.

17.

plut = plvati. Mohli sme do moe
oknem plut. Vyhl. Dd. I. 74.

piuvák, pluják = plivátko. Laš.

Kt. VII.

pluvanec = pli\'anec, co b\-lo \\--

plivnuto. Laš. Kt. VIL
plývat také = plévati. P. len. Xiú.

Kt. VII.

piza = druh pískovce. Val. Kt.

VII.

pobabrat co = umazati; porýpati

se v em. Kt. VII.

poblší = hezkj^ bílý. Folp. a. 4-").

b.

pobílý = ne zcela bílý. Folp. a.

4.-.. b.

pobluda = kdo snadno bloudí;

jiné rád mámí. Kt. VIL
pobíjit = umazati. Slez. Kt. VII.

pobúcat, pabúcat sa = potloukat!

se. Val. Kt. VIL i:^58.

pobúchaný = hloupý. Val. Kt.

VIL
pobukávat = bueti. Hlavn. Kr.

\:W.

pobukávka = kráva, která po-

bukává. Hla\n. Kr. 130.

pocapkat = poklepati. P. rukou.

Kt. VII.

pocikálka, potxkálka. rostl. \'z

Kt. VII.

pocka, póek, potka, pucka = míe
Vyhl. 1). 59., 104.

poclámka = poslamka, prost-
radlo. \'\-hl. R. ()8.

pocmrdovat = pochlebo\-ati. V\-hl.

Ced.

poabat koho = potlcuci. Val. Kt.

VIL 1358.

poabrat = umokthi. P. podlahu,

lú. Vil. 1:í58.

poachat se = pocákati, pobryn-

dati se. Daj pozúr, až (a) se npo-
acháš. Kldu. 68.

poálka = puálka. Na plech dá
se rozmoenV' hrách, dá se péci

v troub, potom se opepí, pomásti,

pocukruje a osolí. Vz Vyhl. R. 28.

pOálník = smyšlená nádoba na
pípravu puálk\'. Vz V\hl. R. 28.,

Dd I. 125.

poastná = poastování. Pijíti

k vuli poastné. Vyhl. Ja. 102.

póek, vz pocka. — P. = roz-

pustilé dve, které je rádo mezi
chlapci. Autr. 130.

póena, póina -— pavuina. Bvs.

.110., Pik. Nov. 111.. Kt. VIL, Ces.

1. VI. 585.

poesák = liják. Kolk. II. 3!i.

póka = pjka. Kaš. 30.

poOet na koho = postí váti.

Hoch. 23.

pOu!l)iÍt = popLihnati. P. kon.
Vyhl. D. 134.

pOÚvat = ut. poslouchati. Folp.

b. Hi. a.

podara = podaený lovk. Laš.

Kt. VIL
podaremek, vz daremek.

podaremke, podaremn = marn.
P. nkolio nkam \-olati. Hcirtn.

Nov. 112.. Folp. a. 4'.). b.. b. l(i. a.,

Hvs. \U.
podbílí = tussilago farfara, rostl.,

proti kašli. Naš. XLIII. 49. 2. a.

podbíraka rány. Záhr. III. 17.

podbírat koho = podpicho\-ati.

Hlavu. Kr. 125.

podbrušec = výrostek pod bi-
chem husí (na podzim). Kolk. II.

39.

poddOStatek = dostatek. Všeck\--

Jio jídla je p. Naš. XLV. 1. 2. c."

podlat komu = uarovati. Kolk.

I. 4(1. Ešle ste nám podlale. Vvhl.

1). 157.

podešev stodoh- = spodek. Záhr.
\'. 1(1.
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podešvovat botv = podrážeti.

Slez. Kt. VII.

podfukem = tajn, úskcn. Kt.
VII.

podhánt na koho = štváti, po-
pichovati. Val. Kt. VII. l:?58.

podhodnec = podvržené dít.
Kt. VII.

podhrozit se = pohroužiti se. Kolk.
II. 39.

podílný. Podíln devo = které

se mkko dlá. Vyhl. Mal. 103.

podklad = lem na spodní ásti
sukn: vejce v hnízd, v kukani,
pokladek. Kaš, ."jO.

podkmasák = dohlížitel nad ho-
chy v k. .stele. Hrb. Dt. 87. Sr.

kmásat.

podkolní = prostranství v kolni

na hospodáské náadí. Záhr. V.

podkoviky = peivo podoby pod-
kov. Folp. b. i (i. a.

podkOVáky ^^ druh vdolkú. V\--

hl. Mal. 141.

podkOŽnica ^ pndknžní hlísta.

Kt. VII. l3.-)!t,

podkrmáší slavilo se v nedli po
krmáši. \'yhl. Slz. 54.

podkrÚCky = ozdoby z vlasu nad
elem vkusn upraven jako obruba,
\ies k nejvtším slavnnstem. Folp.

b. I (i. b
podkurášený ^ poduapilv. V\hl.

Kr. 2(i.

podlábít. [ednoho velice podlábil.

Kaš. 147. Sr. dlábit.

podlasmat, podlachmat pntla

iti. r oi.iui. Ki. \ii,

(^podléky, podlejšky, podléštky =
plátné nohavice, zakrývající nad
lýtkami ás nohou mezi kolenama
a plkama. Pivazovaly se nad kole-

nama na šrky. Bys. 58. Plátné
punochy pod kolen\- bez šlapek,

které se nahoe zavazovaly pod ko-
ženice a dole voln u šlépjí neza-

vázané bloncaly.. Bvs. Fig. l22!t.,

62. — Vjhl. Dd. IL 177., K. 53.

Sr. viléka.

podlesáky =^ druh vdolku. Pe-
kou se na zelných listech. V\hl. Mal.
141.

podlínka = podlá vc. Laš. Kt.
VII.

podlistník, podlesník (Gl.) = kolá
peený na zelném list. Fix.

podllvá = podle. Chodil p. numer.
Vyhl. Alb. 11.

podlúží = místo pod lžkem.
Kolk. II. 30.

podmaškrtít sa na =. dostati

chu. Kt. Vil.

pcdmntat = podmítati. Ces. 1. VI.
7i;.

podnosky = zbytky nápoje. Do])i-

je-li mládenec p., dostane vdovu a

dve vdovce. Vyhl. Mal. 43.

podobati se = líbiti se. Dy já se

nepodobám potšení mému. Vyhl.
Prus. (33. Žádné botv se mu nepodo-
bah-. Kr. Rnz. II." I 71.

podochlet, poduchljt ^ podusiti.

V\-hl. Ced. Podochlela je na lužkn.

V\hl. Dd. II. 3(3.

podokní. Doléhal hlas /, p. \\\ú.

1). 1:í3.

podolek \inohradu = spodní ás.
Hoen. 11.

podOSÍCi. .\ ta krajina svoje jméno
.Mdrawi' podosáhla (obdržela), po-

nvadž . . . V>hl. Dd. II. 57.

podóstva = podoustev (r\ba ka-

provitá), Vyhl. Mal. 12(i.

podpat = veškv, moudv, svrab
nie/i prstv. Kt. VII. 135ít".

podplanek = podplamenice. Laš.

];t. \I1.

podpolíš, podpolka, podpoliška,

podpuliš, podpoleš kepelka. Kolk.

11. ;i!t.. Kt. ^M1.

podrahnný = posilnný. Káno
se proi)()dil pkn p. Sp, 49, Cesta

sanmi p-ná. Vz Drahovaný. Bys.

57.

podrahnit =^ posilniti ^e. uklidniti

se. Aby se muzikanti podrahnili.

Bvs. !)5. Trochu sme .se podrahnili.

Hlavn. Kr. 10,

podrcávat ^ potásati? Podrcá-
\ajii tlem \'\'drpkala si' ven. Mršt,

Ves. Vlil. ()8.

podrdOSit = potásti. Val. Kt. v 1 1.

I35!).

podekadlo — poekadlo. Kaš. 4().
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podrostek — hoch vvšlý ze skolw
Ccs. 1. IX. J47.

podssdiovka = houba. Kt. VIT.
podsazer.ý. Koupili sme ten gruul

a to :.nif nevdli, že tam má Nácek
podsazenou chalupu (v gruntovní
knize zapsanou). Vyhl. Ced.

podsedek, podsedník = malý ml-
uik. Tc Ip. b. I li. 1). Vz násl.

podscdká = kdo má podsedek
(ži\-ni> piidsedka). Preis. 9. Sr.

pedchá/.rjící.

pOdsednický svn (podsedníkúv).

Kt. \\\.

podsednií dum (podsedníkúv). Kt
VI 1.

podsedník = podsedek (má asi

•2r, miir polí). Kt. VII.

podseníko = náspa u domu.
U Vs.tiua. Kt. VII.

podsireknút sa. Zed se podsmekla
= povalila se, povolila. Folp. b.

l(i. b.

pcdstárlý = hodn starv. Las.

Kt. VII.

podtnek =^ kurník. Vždy ješt
ani sltpice nevylezly z podtnku.
Slám. Lvs. lis."

podstínek. Vstoupila na podstí-

nek (v chalup) = záhrobe. Slám.

Lys. 198.

podudáš = dudlaa, bába. která

mnoho dudla. Kolk. II. 39.

podudlat = pobrueti, pohubo-
vati. K. Roz. 247.

podústva = podoustev. V Podluží.

Kt. VII.

podvaovat. Sedl si a podva-
doval kom nohy (kladl jim pe-
kážku v cestu). Hoen. Nov. 52.

Nkomu nohy podvadit = podra-
ziti. Hrb. D. 36.

podval = vynechané místo pii

orání, brázda špatn (kiv) na-
oraná, že hlína nepokrývá nezoranou
ornici; sochor na vyvalování klad
na vz. Kolk. II. 39., Vyhl. Ced.

podvazadla = pentle pod rame-
nem podvázané. Hrb. Obr. 28.

podvržene = podvržené dít.
Hlavaté p. divé ženy. Vyhl. D. 159.,

Naš. XLII. 154. 1. a. U Bart. pod-
vržea.

podýchat. Musím zóstat stát, až

podvsu (naberu ducha). Kaš. 87.

podzemek = pozemek. Kaš. 46.

podzemní = pozemní. Kš. 46.

podzv:°<!a = zvle. Enem dyž dnes
má pii(l/\-nlu. Kaš. 126.

pcdžeberný. Ti menší (chudší)

bele jož naesto podžeberni. K.
Roz. 101. P. led (lid) = chudý.
Hoch. 32.

pofurý = potmšilý. Val. Kt.
VII. 136,í.

pofrfnít se \- jídle = ])rdloubati.

Spé. 27.

pogigovat = namáhav pohlco-

vati. S\ítile se nám oi a. pogigovale

snrc ohryzkami. Sp. 45.

pogítábit = pomakati. Jahody se

moc p-l\ . U Uh. Brodu. GI.

pogrcat = podáviti. Dít p-lo si

k( Milku. Laš. Kt. VII.

pogyzdít koho = pohanti. Tebja
já neni'chám p. Krm. Obr. 47.

pohamarasít se = povaditi se.

Slez. Kt. VII.

pohanenka = pohanená kaše.

Val. K{. VII.

poharuznít se s kým = pohádati
se. \'al. Kt. VII. J360.

pohlavkový. P. apka. Vyhl. Prus.
(17.

pohledný. P. ovoce = krásné na
pohled. V\hl. Ced.

pohlupavý = pihlouplý. P. hlava.

Rud. 16.

pohoda ^ chvíle, poasí. Kt. VII.

pohoršenec = kdo pohoršuje.
Strážu. na Mor. List. fil. 1909. 313.

pohoršlívý = kdo iní pohoršení.

P. dvica je ta Maryša. Strážn. na
Mor. List. fil. 1909. 313.

pohrádka = skí na knihy;
ohrazené místo v jizbách pro ovce,

kozy, prasata. Kt. VII.

pohrbúcet co = vikláním zmásti.
Olom. Kt. VIL
pohejbat = okousali, ohrýzti.

Olom. Kt. VIL
pohubit také = rozladiti. P. kolo-

vrátek. Kt. VIL
pohdný = píhodný; dosti ve-

liký. Val. Kt. VIL
6
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pOhuneskO = špatný pthnek.
Hcch. 11.

póhý = pouhý- Ten je teprv póhý
\( likv cdpúrce víry. Vyhl. Ced.

poch = puch. aš. XLII. 33.

I. r.

pochablaný = pomakaný. P.

šatv. Kt. VII.

pochelný, pochylý, pochelý = nco
nedokonalého, nevysplého. Pochylé

zvíe. Vyhl. Alb. -21. Pochelá ruka

(chorá). Vyhl. Mal. 83. — P. =
neschopný k manželství, impotens

in matrimonio. Vyhl. Ced.

pOChlópat = za vlasy potahali.

Néni škoda, dež ho to asem trocho

pochlópá (kd^-ž ho nco zlého potká).

Hoch. ]:i().

pochora = nadávka. Pochore je-

den! Naš. XLIV. 148. 2. a.

pochramúzgat = zmrzaiti. Kt.

VII.

pochrumávat, pochrumovat = po-

kulhávati. Již. Mor. Kt. VII.

pochtít. Vše p. K. Roz. 30. Sr.

v Bart. pochévat.
pochybený = hloupý. Kt. VII.

pochudlý = ponkud suchv. Val.

Kt. \11. 1360.

pojedek. Po zdavkách dostala ne-

jak\ pojedke. Vyhl. Dd. II. 141.

pojest = pojísti, ponkud se na-

jísti. Folp. b, l(). b.

pojindy = jindy. Val. Kt. VII.

pók = ert. Vzal ho pók! Kolk.

II. 40. Se sv. Mikulášem chodíval

pók (ml dlouhou hanáckou košili

a v ruce šidlo, jímž píchal dívky a j.)

Vz Vvhl. R. ti. — P. = pa\ouk. Ki'.

Roz." III. 258., 295.

poka = puka, bouchaka. Bys.

Fig. 61.

pokalíený = zohavený, poranný.
D\u zle byli p-ni. Kldu. 8*i.

pókavka = bouchaka. Zdali p.

bouchne. Hoch. 100. Sér (sýr) tohé

jak p. Sp. 14!t.

pokeT = pokud. Krm. Obr. 39.

pokladek = podkladek, vejce da-

né pod slepici. Kolk. II. 40.

poklebit koho = pomluviti. Kt.

VII.

poklena -= puklina. Klíové dór-

kó lebo njako pokleno do jizb se

vkrást. V>hl. Mal. 89.

poklóct = potlouci. P. co na prá-

šek. Ki. Han. 284.

pokmásat = poškubati, potahali.

Kt. VII.

poknót = zasteliti. P. zajíce.

Pik. Nov. 111. — P. Nechat koho

p. = propadnouti (pi zkoušce). Bvs.

Fig. 251.

pokísit se jídlem = sebrati se,

zotaviti se. K. Roz. III. 245.

pokrop = kropá. Laš. Kt. VII.

pokryjemku=skrvt. tajné. Kldu.

4.. Kt. VII.

pokudlatit = rozkudliti. pocu-

chati. P. nkomu hlavu. Kt. VII.

Slez.

pokutíolený = poválený. P. obilí.

Kt. YU.
pokUŠlivý = pokoušející, svádivý.

Kt. VII. Již. Mor.

pokynožit = zniiti. Val. Kt. VII.

1361.

póla = jméno koní. Vyhl. Mal.

127.

polán, polanka = pole v lese,

planina. V\-hl. Slez. 124.

polapat = pomazati; p. se = po-

dlati se. Kt. VII.

polapt si = posedti si. Vyhl.

Ced., K. Roz. I. 137. Polapte (po-

sete) a já so hned tade. K. Roz. II.

1!)6. Polapla doma za pecó. Vvhl.

R. 72., Hl. 40.

polách. Pevzdivka. V Staecho-

vicich só poláši a hastrmani. Vyhl.

Dd. II. 217. Na Hané místo Polák.

Mal.

polazitj - namáhavji. Val. Kt.

Vil.

polé, poléka. mentha aquat. Sr.

polaj ka u Bart. Utišuje bolení, ule-

vuje nemocným dtem. Vyhl. Mak
111.

poíedvka = náledí. Kaš. 54.

Sr. ]ioIi(lo\'ica.

polehúky = polehku, pomalu.

Kaš. 85.

polének = polínek = polýnek,

peljTiék. Folp. a. 6. a., Naš. XLIII.

49. 2. a.
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poletný = smutný. Vypadá p.

Fix.

z polévka = polehouku, zvolna.

Z ]). kóiil. Sp. 64.

poijenec. P-ce = dv bidla pod
tráni\ v jizb. Kt. VII.

poíák = piilní zajíc (proti krá-

líkovi). Autr. i:}l.

polní kohótek = hlaváek letní.

Naš. XLIII. 49. 2. a.; p. cebula =
modencc chocholatý. Naš. XLIII.
49. 2. a.

polnika = polní epa, vodnice.

Hrb. Obr. 290.

polóbnót = políbiti. P. koho svó
hobó. Ki. Roz. II. 5. Roko chtle
ran p. K. P. 9.

potochat = napiti se. Val. Kt. VII.
\:W\.

polom = veliká vichice, orkán;
velký kik. Kolk. II. 40. Sr. lom =
kik, sváda. V Bart.

poltograf = fotograf. Kolk. II.

40., K. Roz. 91.

poltyra = jméno studny. Hrb.
Dd. i.SL'.

polunkat = pokati (v dtské
ei). Filip. a. 27. a.

pomachlat = pomásti. Kt. VIL
pomakovat = pomazati, mákem

posypali Hoen. 353.

pomakulovat = pomazati. Knihu
celou psaním pomakulovat. Kldu.
142.

pomaíúky = pomalu. Kaš. 85.

pamaránit = pošlapati, potlouci.

Na Hané. Kt. VIL
pomén. Chvilku jeli p. = zdlou-

havji. Hoen. 180.

pomladší = trochu mladší. V Pod-
luží. Kt. VIL
pomágat = pokriti, pomakati,

potlouci. P. háby. Krm. Obr. 64.,

Kt. VIL
pomatený = pomatený; pošla-

paný. P. pole. Kt. VIL
pomotaný = pomatený. Byl sem

od toho celý p. Kldu. 84.

pomrvený = pocuchaný. P. sláma.

Kaš. 94. Sr. mrvit.

pomrzeti se = pohnvati se s kým
o = rozmrzeti, pohádati se. Naš.

XLIV. 60. 1., Hoen. Nov. 178.

pomuckat. Pláš jeho pomuckal.
B\'s. •"(."). Sr. muckati.

pomýlený kvt = nepoádná mý-
ra. Val. Kt. VIL

ponad = nad. Kt. VIL
ponashúžvjaný = houževnat

uspirenv. Val. Ivt. VIL 1362.

pondlí jest nesklonné; je-h teba
tvaru sklonného, užívá se substan-

tiva pondlek. Kaš. 59.

ponemocnti = trochu churavti.
Hoen. Nov. 183.

ponešestit. Ta již dvakrát p-la

(mla d\'é urmanželské dti). V\'hl.

Ced.

poouhat se po kom = ní slova

pošklebn opakovati. Kt. VIL
ponCka = ponocování. Autr. 131.

poura = mua, nemluva; slídíc;

pebraná, zbjdá vc. Kt. VIL
ponyka = jméno koní. Vyhl. Mal.

127.

poobínat = poobezávati. Laš.

Kt. Vil.

popadaný. P. ruce = popraskané,
rozpukané. Kolk. II. 40.

popodze = pedložka. Folp. a.

50. b.

popelák = popelavv holub. Kt.
VIL

popelnice, popelíce, popílka, po
peluška = plachta na vyváení
prádla v pajchovni. Kt. VIL

popenec = puchýek. Pik. Nov.
lil.

popežník = hrnec na vyslání
mléka. Kolk. II. 40.

poplantat co = poplésti, zmotati.

K. Roz. II. 21., I. 3. Sr. plantat.

poplekat = napojiti. P. dít. Kt.

Vil.

poplkatí si s kým = pohovoiti.
K. Roz. II. 197;, I. 120. = kOho.
= pomluviti. Kt. VIL Sr. plkat.

popTuskaný = potený. Neteja
trnkami p-ná. Bys. 163.

popokovat = pokuovati. Hrb.
Obr. 72.

popravek = milé jídlo. Kt. VIL
U Val. Klob.

Popravit = právo vykonati. Pa-
chcjlek, který ukradl hospodái obilí,

odsouzen byl choditi s ukradeným
6*
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obilím po ddin, to bvla poprava.

V\hl. Ced.

poprit. To se mu koza za 20 krej-

car popri (bude se bhati). Jlršt.

Ves. IX. 11.

popedák = kdo jde ped kým.
Hoch. :!l.

popíný = hašteivv. Vah Kt.

VII.

popíznný. Býti s nkým p. =
píbuzný. Vj-hh Dd. II. 16.

popsat = napsati. Popsal ti
kížk}'- (podepsal se temi kížk}).
Folp. b. 16. b.

poptaj. Došel tam za poptajem
(aby se poptal). Preis 16.

popýskat = potísniti, pokáleti.

Kt. VII.

poadem, slovo znaící dychti-

vos. P. ho chcel (chtl) tam hodit.

Folp. a. 21. a.

poádka. Chodit na obd z p-k\-

= dm od domu. Hrb. Dt. 139.
'

poradný. Nepoádný lovk (kte-

rý si nedá raditi). Kt. VIL
porachovat co = spoítati. Kt.

VIL. Vvhl. Slz. 110.

poachunk = úet. Kt. VIL
porce = masité snídaní. Naš.

XLIV. 60. 1. c.

poezný. Pohanka je poezná vc
= dobe se see. Kaš. 133.

poíkat = pomodliti se. Vj-hl. Kr.

42. P. komu co = peísti. Hoen.
285., Kt. VIL
poknút = naknouti. Folp. a.

lít. 1).. 1). Ki. b.

poondžit s kvm = promluviti.

U Frýdka. Kt. VIL
porovnávka = ára na stnách

u zem erná n. modrá stnu urov-

návající. U Uh. Hrad. Kt. VIL
porozcházený. = rozešlý. Je to

všechno p-né. Hoen. 160.

poroziézaný. Chlapiska kdesi p-ní.

Hoen. 300.

portáš, co nyní etník. Ondr. 5.

portášovský. P. odní, Slám. L3S.

porubisko = paseka. Fix.

porvat se = sebrati se. Já se po-
rvu a vjlezu z húša. Kldu. 83.

posag == vno. Nár. vst. V. 20.

pOSCánka = rostl. P. pomáhá od
úphn-ice. Vyhl. Mal. 111.

posel = posud. Krm. Obr. 78.

posez = posezení; sedadlo. Bys.

Fig. 262.

poschopec = b\'t po ruce, poho-

tové. Kdlk. II. 46.

posjeta = posvta, draka k sví-

cení. s\vtidlo. Kt. VIL
poskoek = malý rozdíl. Tam už

jakýsi p. bude. Kaš. 96.

poskOka = poskok. Syn hned
byl na pt)skoce. Vj-hl. I). 146.

poslužník, assistent. P. knze.
Mršt. Ves. II. 921.

posmrk = kdo poád posmrkuje,

potahuj^'. Kt. VIL
posnica, postnica = první jarní

kopaka na vinohradech. Kt. VIL
postarší = drobet starší. Naš.

XLIII. 101. 1. a.. XLV. 1. 1. a.

postatína, pustatina -^ pustina,

pustota. Je tam samá p. Bys. Fig.

274., 25.

postel také = stelivo dobvtku.

Slez. Kt. VIL
postit = pustiti. Do keré (hospo-

dy) mám se postit? Naš. XLIII. 99.

1. d. Vz posoch.

postel = rostl. Jeho koení je

dobré na rány. Naš. XLIII. 49. 2.

a. — P. = nemoc, pi níž v\'lézají

z úd kosti, klubka a hnj. Vz Vyhl.

Prus. 75.

postruže = peivo ze všech

druhu mouky a obilí, zb^-tk od
štdrého veera atd. dává se v práš-

ku kra\ám. Vz Kt. VIL
posudek = hromada celé obce.

Vyhl. Kr. 17.

posvajbovat = svatbu slaviti.

Hocli. II.

posváten se pistrojiti. V3'hl.

Kr. '.)(».

posvrka = kos pták. Kt. VJI.

posypkaný = posj^paný. P. koláe.

Vylil. cd.
pošášat se ím = pochlubiti se.

Kt. VIL
pošaj = pjka. Val. Kt. VIL

1361.

pošáknút = postíknouti. Na
Hané. Kt. VIL
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pošastíkovat = popáti. Kt. VII.
pošat komu co = pjiti. Vj^hl.

Prus. ')'.]. Sr. póšit.

pošepovat = dlati si úštipky.

Poád po mn pošepovaL Vvhk
R. 85., Hl. 58.

póšit komu co = pjiti. Krm.
Obr. :V.\.

póška =- pjka. .Slez. Kt. VII.

pošem, na! volání na krávu. Kt.
Vil.

pošetrn = pozorn. Jen p. od-

povídati. Hlavn. Kr. 68.

pošibat kon = pošlehati. Horcn.
11 (i.

pošibraný = umazaný. FLx.

póška = pouš. K. Roz. II. 5.

poškrabek = placka z posledního

tsta: piisl'.dní dít. Folp. b. 17. a.

pošmajdká = ramenká. Fix.

pošmigat = poezati. Kt. VIL
poŠOŠkat komu co — pošeptati.

Pik. ()4. P. komu co do ocha. B3'S.

Fig. LMi:!.

pošplechnót koho ím: blátem =
postíknouti. V3'hl. Mal. II. 13.

pošták = listonoš. Bj^s. Fig. 173.

poštarovat. A potem po jinéch p.

= dobírati si. Vyhl. R. 85., Hl. 58.

pó = pou. K. Roz. II. 24. Pó,
duchovní výlet; Já chco jít na p.

na Velehrad. Naš. XLIII. 53. 2. b.

potá. Vz u Bart. potáek. Ten má
pysky jak potá. U Uh. Brodu. Gl.

potáe = druh hrušek. V3-hl.

Prus. 55.

potadO = potud. Val. Kt. VII.

potahák = poth. Kt. VII.

potec = poutec, cestika ve vla-

sech esáním povstalá. B\'s. Fig.

potemák, potomák = potom.
V Podluží. Kt. VII.

potrka = mdlice. Má hobo (hu-

bu) jak potrko (je ená). K. Roz.
III. :ííi5., I. l.U.

potichúky, potichóky = poti-

chu. Kaš. 85. Potichóké dve =
tiché. Naš. XLV. 148. 1. c.

potka = pocka, mí. V\-hl. D.
104.

potmlót == tajný (policista). Sp.

112., 110. — P. = lovk neupím-
ný, úlisnv. Vj-hl. Ccd.

potpoliš = kepelka. Pik. 64. Vz
podpciliš.

poteka == erstv tluené má-
slo ješt nepepuštné. Bys. Fig.

300., Pik. Nov. 111., Vyhl. Alb.

87. Podarovala jí pár kósku po-
tcke. Vyhl. Mal. 82. Sr. putra.

potrefit = rozumti, dovésti. Tro-
chu uhersky sem potrefil. Kldu. 83.

potepat komu co = roztlouci.

poulilý = potreštný. Vyhl. Ced.

potvora = koalka. K. Roz. I.

76.

poušák = býk. Vyhl. Alb. .30.

poutivos = chtivost poutí. Hlavn.
Kr. 73.

povtí = boue. Na sv. Annu
bývá p. L'h. Brod. Gl.

povtší = trochu vtší. Na Hané.
Kt. VII.

povídanka = povst. U Uh. Hrad.
Kt. \'1I.

povídat. Rád si nco povídá (my-
slí). Hlavn. Kr. 17.

povika = kokotíce (rostl.). Vyhl.
Mal. 111.

povšedn odný. Hoen. Nov. 139.

póz = pavuza. Ml šablo jako
póz. K. Str. 53.

pozabudnút = ponkud zapome-
nouti. Kt. VII.

pozadový = zadní. P. oves. Kt.
VII.

pozaadra, pl., n. = záadí.
Ostrv. Kt. VIL

pozdálka = vzdálenost. Kolk. II.

40.

pozéš = pozdji. P. vybíral od
dvat (na muziku). Naš. XLII. 101.

1. b.

pozdopájet = dopíjeti. On po-
zdopájel z tch tvrtek, co v nich
zostalo. Hoch. 129.

pozdravení = elo klobouku. Má
klobouk p-ním na bok, dozadu
(má-li jej chybn na hlav). Hrb.
Obr, 8!».

pozdvihováek, pozdvihovák =
zvon, jímž se zvoní pi pozdviho-
vání, Vjiil. Ced.
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pozétko = pozejtí. Bvs. Fig.

139.

pOZgáat komu co = pokrásti.

Hoen. 10.

pozirzlý = n.arezavlý. Autr. 131.

pozlátka = pozlátko; kokotice.

Laš. Kt. VII.

pozlevÓnka=pozvolna, pozlehoun-
k:i. Bvs. Fig. 250.

poznaný = setlelý. Kt. VIL
pozobhánt = obhati. Laš. Kt.

VIL
pozpózet = proslíditi, proštarati.

Kluci pozpozijó celé dm. Vvhl. R.
26.

pozukrademky = tajn. Kaš. 9(i.

pozvolit -= svoliti. Nepozvoluj sa

k temu. Kaš. 96.

pozvykládat = ponenáhlu \-yklá-

dati. Kaš. 56.

pozvynadávat. Vz Kaš. 56.

pozvypijat = vše vypiti. Kt. \'II.

1365.

pozvysypati = znenáhla v3-sypati.

P. hrušky. Hoen. 14.

pozvýška. Házeti do p-ky; kamé-
nek \ylétne do p-ky. Kald. 4., 9.

poževa = strava. Na Hané. Kt.
VIL

požúit sa = pohnvati se. Folp.
b. 17. a.

požvanit = ohrýzti. Slez. Kt. VIL
pa. Udlal to na svou pu =

o s\é ujm. U St. Jiína. Kt. VIL
pracovitý = pracovní. Pracovité

h()din\- sii n\ní umenšené. Kaš. 128.

prádílko. juž chystá malé p. (pro

nemluvn, jež se mý naroditi). Vyhl.
Ced.

prádlo = lávka na potoku pro
praní pniula. Pik. Nov. 112.

prachél = nadávka židm. A p.
se neukazovali. Vyhl. Alb. 1 17. Tip.
umijó našo e; Obilné obchod mají
v rokách vaše p. Naš. XLIII. 99.

1. b., XLIV. 13. 1. a.

práchno = troud. Kldu. 78.

prachvka = houba. Kaš. 54.

U Kart. íítice na vyšívání prachu.
pajníek = vratika obecná.

Fix,

praká = vehký bi sukovitý. Val.
Kt. VIL

pranovat = kaziti, míchati. P.

pivo. Bys. Fig. 252.

prasacko = prasátko. Kaš 5L
prasák = špatná postel; barák.

Kolk. I. II. Pohovka pletená z proutí.

Gl.

prasenik, vz teletník. Na již.

Mor. Kt. VIL
práskaný. Ten vám byl p. = pove-

dený, prcihnaný. Hrb. Dd. 181

prasknót = propadnouti. Nechal
mne (proí.) p. Bys. Fig. 189.

praša = špatné prasátko. Kaš.
51.. 52

prašisko = prase. Folp. a. 26. a.

praška = druh hrušek. Hoch.
121. Sr. pražka.

prát. Zena se tento msíc již prala

(mla mýru). Vyxil. Ced.

práfa, pl., n. = komplex polí;

-nad = pole. Folp. a. 33. b.. b.

17, a.

pravdÓCi. Pravda p. Vyhl. Mal.

85.

pravik — pravý hib. Uh. Brod.

CA.

prázdný. Jak jsou prázdné dni =
jak ne ni svtla msíního. Vyhl.

Prus. 5,^.

praženky = šišky z režné mouky
pied palem na rendlíku pražené a

velou vodou podlité. Val. Kt VIL
1366.

pražit = péci. P. králíka. Hnren.

271.

pražka = hruškový strom. Bys.

164.; pražky = druh hrušek, erve-
niky. Kolk. II. 40.

pra = blázen. Udlal si z nho
prru. Kolk. II. 40.

prd. Uostal od cestv prd a dva
oerliv. Uh. Brod. Gl'.

prdelanka = jitrnico\-á polévka.

F1.X.

prdelovat = poád na prdeli se-

dti. K(. VIL 13G6.

prdiít = páliti (o kopiv). Folp.

b. 17. a. Vz prlit.

prdOlit = tlachati. Neprdol a

lehni. Naš. XLII. 27. 2. d. — Dívka
])rd(ili!a se s krajánkem, až mla
dít. Vvhl. Dd. I. 141.
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prulka =- malý šátek n. cokoli

malého. \-al. Kt.VII.
pebabóat = pehledati. Na mor.

Slov, Kt. VII.

pebije = školní vci. Folp. a.

44. a., h. 17. a.

pebírat. Voda ve sklenici pebírá
= pibý\-á jí. V3'hl. Prus. 2d.

peciv = proti. Poslali nás p.

chlapcm. Slám. Lys. 105.

pecmrdnót co k emu = pidati.

Bys. Fig. 2")."). Jeden vekládá, druzí

mo sem tam nco pecmrdnó. K.
Ruz. (i(i. Picmrdnót.

pecutít se = probuditi se. \'\-lil.

Prus. (12.

pre = hodn. Napil se pre.
Folp. b. 17. a.

preO = pro. P. nepišel s vámi?
Slám. L\'s. 227.

pédanek = pídavek. Naš. XLIV.
3;». ]., Vvhl. Dd. II. 130.

pedbhcert = nezbeda. Kolk. II,

4(1.

pedek laké = péro za klobou-
kem; íabory za kloboukem na zna-

mení pednosti. Folp. a. 29. a., b.

17. a,

pehákat co = obtížn peísti.
Bys. Fig. 1:5:3.

pedhí = prostora nad síní a

kuch\ní. Val. Kt. VII. 1366.

pehébka = násadka bie, biišt.
Vz pehybák. Dostal od pacholka
pehébkou, až vvskakoval. Vvhl.

Dd. I. 102.

pehrkávat vápno = pehazovati.
Hlavn. Kr. lóC.

pehúšel = pehršlí. Folp. b. 17. a.

pehybí na voze = pehbí. Kt.

Vil.

pechybat = pehoditi. Laš. Kt.

Vil.

peitý. Ta japka nejsú eše peité
= piTsušené. Kaš. 120.

pejdený = pešlv. Obilí rudou

p. Kt. VII.

pejitý zlvm vtrem = rannv
mrtvicí. Kolk. II. 40.

prekáda = brigáda (vojska). Bys.

Fig. 27.

prekadér = brigadíer (u vojska).

Vjhl. Dd. II. 1tí.

pékladník = místnost' pro pa-

cholka a seku. Vvhl. Máj. 127.,

Hoch 47. a j. Moje stará sedí na va-

šem p. K. Roz. III. 246.

pekrápat = peprchávati. Kaš.
96.

pemavina = ])oplatek z pe-
mávky. Kt. VII.

pemenko = pezdívka. Vyhl.
Prus. 67.

pemyskova = posmváek pták.

Kt. Vil,

pemyskovat = po nkom slova

posmšnt' opakovati. Kt. VII.

pének mouky = trochu. V\hl.

Dd. I. '.)2.

pepait = pestrašiti; napáliti.

Val. Kt. VII. 13í;7.

pepatnáctit se = ukvapiti se,

Folp. h, 17, a.; promrhati; pochj^-

biti, zmvlitise; se = pejísti se. Kt.

VII. Laš.

pepoút = vyslechnouti. Val. Kt.

VII,

pepotnat = propotiti. P. košilu.

Laš. Kt, VII.

peprdant = peprdací (pesýpací)

pytel; ramená. Kt. Vil. U Šlav-

kovic,

perachovat = pepoítati. Kt.

Vil. Frvd
peroztodrahý = velmi nhlv. Vvhl.

R. 77.. Hl. 47.

pesdisko, pezdisko =- pevzdívka.
Hoch, •')7,

preshúz = lisovna (vína). Hrb.
Dt. 22. a j.

peslyšet také = dovdti se. Val.

Kt. Vil. 1.567.

pesmrdovat, prosmrdovat se =
procházeti se, provtrávat se. Kt.

VIL
pesmyka také = sedmihlásek.

Kt. VIL
pestat na = pistoupiti. Na to

já nepestáném. Slám. PÍ. 46.

pešibinkovat = šukati. Val. Kt.

VIL
peškéat se = posmíxat se. Kt.

VIL
peškobrtnút koho = pevrhnouti.

Kald. 2;J.
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pe^otoet se kam = pijíti, pi-
hoditi se. Nevím, jak se tam pešo-
toel do té paréln. Hoch. 129.

péš, prýš, pryš (Mal.). = pry-

šec chvojka (rostl.). Vyhl. Mal. 111.

peštechovat. Ba jo (ItaUi) pe-
štechoje (pedí) v piv a cokro.

Naš. XLIV. 148. 1. a.

peŠUStnút pes plot = pehoditi.
Kt. VII.

petlópit se = pijíti, pipojiti se,

pihoditi se. K tomu se petlópí
matka. K. Roz. III. 286. V té se ke

mn petlópí ten chlap. K. Roz. I.

131.

pretence = ddiný podíl, vno;
peníze, jmní vbec. Bys. 109., Bys.
Fig. 173.

petrtat = pihopkovati, Pik.
Nov. JI:'.

pevalenka = kdo se z místa na
místo pevaluje. Folp. a. 28. a.

previlé = privilej. Naš. XLIV.
ti. 1. c.

pevrhnut se. Dti se mu pevrhli
na cigánj- (stah se). Folp. b. 17. a.

pežívat co = do ukonení toho
zívati. Mršt. Ves. I. 9.

pezivko = jméno, pezvisko.
Rud. ;).

pezvisko = pevzdívka. Krm. Obr.

49.

pezývat komu = pevzdívati.
Slám. PÍ. 68.

pežgárat = prošouchati. Vojsko
pežgáralo píchami fšccko. Kaš. 113.

pežút. Pežúvat nkdy = pe-
mýšleti; p. se = hádati se. Val. Kt.
VII.

pibrzglý, pivrzlý (val.) = pi-
vený; pi krádeži polapený. Kt.
VII.'

picapkati se kam = pibatoliti

se. Dít picapkalo se k staence.
K. Han. 281.

picvankat se = pomalu, nesmle
pijíti. Val. Kt. VII.

pi = pehrada. Ta p. bude pt
metni. Kaš. 13.5.

piapnut. Stehlík piapl k ha-
louzce (sedl na ni). K. Han. 340.

Piapla pi tom pokorn (pisedla).

K. Roz. 189. — K. Han. 10. Tereza
šoustla nohou a piapla. K. Roz.
III. 104. Kupec honem piapl
(dvée = pirazil). K. Roz. III.

109.

píeny = píina (násl.). Hlavó
na naše píené se položele. Bj^s.

154.

píiny = píní meze, hranice,

pole samo. Dubanské píiny. Bys.

Fig. 94. Vz pedch. píeny.

piinit si co = vzíti. Ces. 1. IX.
147.

piurlý = nakyslý. Kt. VII.

píhrazda ve vagón (coupé). Sp.
42.

pije'ý. Starý zeman b\-I akorát

p. z Hranic. Záhr. IV. 7.

piklupovat si. Mistr ve spole-
nosti si piklupuje a mudruje i do
plnoci. Vyhl. Prus. 54.

pikotit sa = zdlouhav pijíti,

zdlouhav se do neho pustiti. Kaš.
96.

pilebedit se = pijíti. Bvs. Fig.

230.

pilehnut koho. K m pilehl

(padl na mne). Vyhl. Dd. II. 51.

píiuek, píluka = pídavek.
Val. Kt. VII.

prim, primi. Dostal na výstav
prim (vyznamenání). Vyhl. AId. 25.

Zaslouží primi (uznání, pochvalu).

K. Roz. II. 63.

primaska == žena starostova. Val.

Kt. VII.

pimetat = pisnžovati. Val. Kt.

VII.

primiciant = knz sloužící po prvé
mši. Vvhl. R. 85.

pimodrastý = pimodralv. P.

kaliál. \'\hl. Kr. 33.

pimusit = pinutiti. Dobré b^-dlo

jí k tomu piiinusilo. Naš. 1909., .
87.

príncipía = slabiká. Kiipí mu
prini|)iu. K. Roz. 233.

princka = jméno kraví. Vyhl.

Mak 1L'S.

piuchat k emu = piichnouti.
Ko7n. Obr. (11.
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pipa = cesta šikmá, kde je jedna

kolej vyšší než druhá. Kolk. II. 40.

pípadek= pídavek, zdroj píjmu.
Tam b\l\' pipatky. Kaš. 110.

pípeky = ovoce v peci ješt ne-

dosušené. Kt. ^^II.

pipít komu = slinu do piva mu
pustiti (nehezká pomsta). Val. Kt.

VII. UCÚ.

piplekat = plekáním (napájením
telete) pi-ieh<'\ati. Val. Kt. VII.

piponatrefit se komu = pihoditi

se k nnui. Kald. 13.

pípežka = náitek. Na dlouhém
dni tam pípežku trávy nasbírala.

Vjhl. Prus. 40. Sr. v Bart. pípež.
pipít koho kolenem = pidržeti.

Kald. 2:1.

písivek = píplatek novoman-
želm, dokud rodie sami ješt sta-

tek drželi. Vz Vyhl. Dd. II. 117.

písnota = písnost. Toto só mn
písnot! Naš. XLIII. 98. 1. c.

písný. Místo slova toho užívají

na Mor. ostrý. Kt. VIL 1369.

pisúšat. Kráva pisúšá = mén
dojí. Krm. Obr. 97.

pišúený. P. ústa = usmívající

se. .Mr>t. Ves. I. 159.

pišúit se = usmáti se. Honza
se p-iil. Mršt. Ves. I. KU.

píškara = píšera. Kolk. II. 40.

piškrhikovat = r s pídechem
liter\- h \'\slo\-ovati, rhákovat. Slez.

Kt. VII.

piškvrnút = ožehnouti. Listí mra-
zem p-lu. Kt. VIL
piapat se = piapkat se, Hrb.

Dd. 14(i.

pltlópít se k nkomu. K. Roz.

11. 7(i. Vz pi-etlópit se.

piouchnút = ? Pi tom p-ihl

svou tva. Mršt. Ves. I. 266.

pízlevý = pízlivý, pející, pe-
jinv. A iin bel pizíevé. Sp. 85.

plžbrat = piliti, pibryndati.

Kt. VIL
prkota = plkota, mluvka. Val.

Kt. VIL
prkotina = prk, prina, zápach.

Kt. \11.

prnaa, m. a f. = nadávka. Již.

Mor. Kt. VIL

problbotat = vytlachati. Ona vše-

cko prolilboce. Mršt. Ves. VI. 44.

problknút = proklouznouti. Ky-
krle lui probiklo mezi prsty. Kald. 8.

proseptáš = jméno psí. V\hl.

Mal. 12S.

prodrahnit se = probrati se z dí-
mot \', ze slabosti. Cestovatel se pro-

drahnil a dojel. Naš. XLIII. 98.

I. b. Vepil sem sklínko vína a tém
si-m se prodrahnil. Vyhl. Ced.

profífat grunt = prohýiti. Kolk.

I. 19.

prohaldamašovat co = propti.

:\Iršl. \'rs. \'. iVI.

prohršlé, pehršlí = ruka zavená
na polovici. Vyld. Ced. Holub ten

má vole jako p. Hoen. Nov. •'^6.

prohýbaci = hoejší ás dýmky,
násadka k troubeli z drátu opletená

šrkou, což se prohýbá. Bys. Fig.

229., 300.

proitý = prošlý. P. ulice. Bys.

Fig. 1(1.5.

projití. Jaká je epa? Je to na p.

Vyhl. Ced. Pivo bylo na p-tí (pro-

šlo, nebylo špatné). Val. Kt. VIL
1370.

prokouchaný = rozedraný. Kt.

VIL
prokouchat = rozedrati. Kt. VIL
proláina = kotlina, údolí. Kaš.

96.

proléhat, sproléliat = znásilniti.

Ženu p. Kaš. '.Ki. I' Bart. = tlesn
obeo\-ati.

promnní = satek. Jak vám
složí (slouží) druhv p-í? K. Roz.
129.

promouzovat = prohledávati. Na
Hané. Kt. VIL
promitý = promrzlý. Kt. VIL
pronásledek = následek. Vyhl.

Dd. 1. 138.

proúrat = prohledali. Všecky
truhly sem proúral. Kald. 27.

proožitkovat = proužit kovati co.

Naš. XLIII. 2. a.

propaákovat statek = propiti.

Kt. \1I. I:;71.

propchnót = propíchnouti. Boch
(nkomu) p. Naš. XLIV. 80. 1. c.
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propíchnót nco = prozraditi.

Bvs. Fig. r57. Až íe to propíchlo.

Ib. KU.
prorukovat co = pozb\-ti ruením.

U Kojetína. Kt. Vil.

prosakrovaný. P. ludé = ludé ve-

lice mrcha, velice špatní. Folp. b.

17. a.

prorcat co = propiti. Ten marné
(nepatrné) lovíek proscal gront.

Vyhl. fed.

proseradlo = bílá plachetka, žen-

ský odv, prostradlo. Kt. VII.
proslenka = nco pro sliny, oby.

ovoce. Pi pedení. Kt. Vil.
prosÓŠet se ped kým = pro.sušo-

vati se, p\šn si vvkraovati, taniti.

Bys. 4!1.

prostedák = brambor prosted-
n velikv. Slez. Kt. VIL

prošák = prosík. Dal se do pro-

šáka. V\hl. Mal. 36.

prošépnotí = proštípnutí. De só

na p. (tcnkv, hubený). Naš. XLIII.
128. 1. d.

"

prošparat = šparákem propích-
nouti; prošárati. Kt. VII.

prošpléchnót nkolik slov (prolio-

diti;. \'yhl. Ced.

protivka = protivná strana. Snáší
se mu do p-ky bílá paní. Vvhl. R.
83., Hl. 54.

—
"Nemlov do p-ke (pro-

tivn). Naš. XLII. 27. 2. c. Tož hla-

sojo do p-ke (proti). Vj-hl. Alb. 10.

provazisko = špatný provaz. Krm.
Obr. íi.s.

provést si s ím = honositi, \-y-

chloubali sr. Kt. VII.

prozbogárat -= jirohledati. P. celý

les. Krm. Obr. 125.

prožtfuchnút se. Potom p-chlo se,

kdo to b\-l : stalo se známým. Mršt.

Ves, I. lil.

prpiat se s ím = mazati se. Kt.

VII.

prsteke, zdrobn. prstkw Vz toto.

Sp. 7!i.

prstek - peivo, mající podobu
roztaženýcli prst. Mal. Vdolky,
prstky, milostky, zemijáky. Vvhl.
Dd. II. 160., R. 92., Mal. 141.'

prsták = kozí brada (houba).
Kt. VII.

prštt = pršeti, padati. Slez. Kt.

VII.

prštit= prsknouti, hoditi. Kt. VII.
Vz \- Bart. pršit.

pružunka = pražanka, druh hru-

šek. Kt. \'II.

prvák, prvák = kdo jest po prvé
pijat do spolenosti, do obce jako
nový soused. Vvhl. Dd.. I. 100.,

MaL 99.

prvúska, prváska = prvotelka.

Kaš. ;•(>.. UO., Kl. VII.

prvšek = poátek. Slez. Kt. VII.

prysk také = pramen. Val. Kt.

VII.

psaná = listonoš. Na již. Mor.
Kt. VII.

psena = psina, zimníce. Dostal
z koupání pseno. K P. 36. Doopat
se psene. Vyhl Dd. I. 12. — Psene
= psenke = spadlé, nedozralé ovoce
Vyhl. Mal. 105. Vaet šlivovico z pše-

nek, co napadají. Vyhl. Dd. I. 38.

^lajó panáíke jak psene. Naš. XLIII.
110. 1. d.

psí lud = ejka. Folp. d. 17. a. —
P. fijalka, viola canira; p. jazéek
= jitrocel kopinnatý; p. ocas = di-

vizna velkokvtá; p. trn = hloh;

p. tešn = lulek, rulík; p. ápka
= beta. Naš. XLIII 49. 2. b. P.

odv = dtské šat\" z jednoho kusu.

Hrb. Dt. 18.

psírka = tráva metlinatá. Slez.

Kt. VII.

psova = psí život, bídnv. Kt.

VIL
pSOVka, psuvka = nezrostlé obilí.

Slez. Kt, Vil.

psujboh = zloboh. Kldu. 19.

pšajucha = lovk ošklivv, dare-

bák. Kt. VIL
pšiškara píšera. Kolk. II. 40.

pšknút. Je ticho, ani nikdo ne-

pškne (nešpetne). Uh. Brod. Gl. -

pšonc = zajíc. Folp. b. 17. a.

Pšovan! = eské krajinské listy.

B\>. Fig. 133.

pšunda = pobuda, tulák. Kt. VIL
pšundat se ^ toulati, jiovalovati

se. Kt. VIL
pták, vz fták.

p = pfil. Hoen. 131.
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puálka je koií sdávání (hrách

a kroup\' spoki vaené). V\hl. R.
29.

puek = slížek medem pomazaný
a mákem posypaný; prasecí žakidek;

hoch, který se mnoho mezi dviaty
pohybuje. Kt. VII.

pui, n = poupata, pupence. Kt.

VII. Ostrv.

púina = pavuina P-ny ve svt-
nici plápolají. Hrb. Dd. 148.

puit se = pvšniti se. Kolk. II.

40.

puivka= pjení, pjka. Pámbu
zapla za puivko (za pjení vozu).

Naš. XLIV. 71. 1. a.

puky = halekv (jídlo). V\]il

Kr. 4!).

pudelko = pouzdro. Fix.

Pudlena = jméno koní. Záhr. V.

10.

pda = pul dne. Hoen. 40.

pudpudákat = kotkodákati. Kt.

VII.

puch. Nemli o tom ani puclui

(zdání). Vvhl. Vys. 40.

puchéina = mchý (na tabák)

Kaš. 55., Kt. VIL
puk = pupen. Kolk. II. 40.

púk = pavouk. Kt. VII., Hrb.
Dt. 89.

puka = švestkový knedlík. Kolk.
II. 40.

pukaa = veš (v dtské ei).
Val. Kt. VIL

pukanec. P-ce = malé, kulaté,

štdroveerní peivo s mákem. Folp.

a. 28. b., b. 17. b. Vz v Bart. pu-
kance.

pukatnice = širokv rukáv. Las.

Kt. VIL 1373

pukatý špensr, jehož rukávy jsou

hodn vatou vycpané a na ramen
vyvvšenx'. Vvhl. Prus. 73.

púkéta
=

'kytice. Val. Kt. VIL
plík piva (míra). Vyhl. Za. 60.

P, k..rulky (Vs litru). Autr. 131.

pulgýr, rostl. Hrb. Dt. 44.

pulhok — plhák, dníh runice.
Kár. vést. V. 20.

pulCher = nadutec. Fix.

pulír = ožralec, darebák. LI Míst-

ka. Kt. VIL

plka jemea (míra). Hoch. 14.

— P. = ovce, která dá na jedno
dojení pl žejdlíka mléka. Krm.
Dol. 12.

púllán (1 12(1 micích výsevku.
Hrb. Obr. 14.

plník = pl stavu tkadlcovského;
pulkn^jcar. Kt. VIL
plnovák = pl nového krejcaru.

Val. Kt. VIL 1373.

plpostní trh. Hoch. !»., K. Str.

21.

pumpa= pampeliška. Kolk. II. 40.

pumprijca = pampeliška. Kt. VIL
pumprtovat = obskakovati, nm.

]>um[)ern, Kaš. 96.

punida = nešika. Fix.

puntík = jméno koní. V\-hl. Mal.

127.

pupáky = šveskové knedlíky.

Kald 20.

pupanec. Hra míem na p-nce. Kt.

VIL
pupava = pampeliška. Kt. VIL

1373.

pupek = žaludek. P. kohoutí roz-

krájeti. Kt. VIL 1373.

pupina = karkule. Kvítkovaná
p. na hlav. Preis. 18. Vz II. písp-
vek k Slovníku 266. a v Bart. pu-

pinka.

pu = pl, vor. Kaš. 94., 129.

putifarka = nadávka špatným
ženám.

putlra = pezka ze šrek. Kt.

VIL 1373.

putrový = máslovv. P. jablka (na-

kyslá). Kt. VIL
pza '-^ pavuza. Hrb. Obr. 71. Kt.

VIL
puzan = psí jméno. Kt. VIL
pý, vz pé.
pyska = kdo p\-ská, hubuje.

U Místka. Kt. VIL
"

pýskala = kdo se v jídle pýská.

Kt. VIL U St. Jiína.
pysko = pyská. Kt. VIL 1373.

pyskový. P. polévka (plísnní, hu-
bováni). Kt. VIL
pyŠiskO = nehezký pysk. Folp.

a. 26. a.

pyty = pvtaka, sdávanka. Na
pyty choditi." Slez. Kt. VIL
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R. .
rabí = roubí. V\'hl. Kr. 31.

rabOŠa = vrub. Moc tam pil na

raboše. Sp. 105., Hoch. 39. Sr.

u Bart. rabuša.

rabulínek. Néco strím stranou

pro svj reservní fond do rabulínka

(do hry v karty, kde se rabuje) a

ostatní dám do záložny. K. P. 16.

Sr. K. Str. 22.

rabvka = lov. Vyhl. Slz. 29.

rác = strana kíiváku (epele), na

níž jest nco vyraženo; hrá strany

urené hozením ráe Vyhl. D. 10(5.

a = ra, radji. Bys. 105.

raice = mochna jarní (rostl.). Kt.

VII. .5-49.

rainec = raí zbvtkv. Laš. Kt.

vil. -A'.).

raisko = ratist, žerd u senných

vidrl Kt. VII. 549.

rána = oblouk na kružnv nebo-

zez. Kt. VII. 550.

radášek = rarášek. Folp. a. 12. a.

ádkovat = v ádky rozdliti. R.

záhon, peníze. Kt. III. epa jož

ádkoje ^- schází v ádkách. Vyhl.

Ced.

radlikovat -- malými radlickami

kypiti pudu naoranou na jae. Vyhl.

Ced.

radlický =-- liospodáské náadí,

maiící nkohk menších 8—12 rad-

liek, jimiž se na jae pole kypí.

Vyhl. Ced.

radostník také = láhev koalky;

nanjzcné dít. Kt. VII. 550.; hostina

na poes narozeného dítte. Zálir.

III. 39.

radýrovat koiio = obtžovati.

Poád m radvnije. Mršt. Ves. II.

441.

rafiit = rafikou psáti Kt. VIL
554.

rafika také = trafika. V Podluží.

Kt. VII. 554.

rachlena =^ hranatá, drsná ženská.

Autr. 131.

rajcnót = udeiti, šouchnouti.

Rajcl sedláka aganem. Vj-hl. R.

86. R koho holí; rajcl biem do

hos (hus). Vyhl. Dd. I. 103., II,

34.

rajda = bhna; lovk rajdavý.

Kt, VII. 554.

rajta = iíce, ešeto. Folp. h.

17. b.

rakatár, Raketenchor. Vvhl. ,Da.
I. 32.

áknút = udeiti. Scel mu žebrat

kosíek a on ák ho. Folp. a. 42. a.

rákos také = veliká hromada
ovec. Val. Kt. VII. 555.

rakouský = mstský. R. móda.

Val. Kt. VIL 555.

rakvka raí = raí oko. R. je

vzácná vc do oka. Naš. XLIl. 84.

1. b., Kt. VIL 556.

rampouch také — díra do sklepa

Kt. \'1I. .>57.

randalista = kdo dlá randaly.

Bys. Fig. 17.

randléek = kakost lu'"ní; straka
(rostl.). Vyhl. Mal. 111., Kt. VIL
557.

ranovat= pivstati si. Ostrav. Kt.

III.

ranyšl = rýnský (zlatý). Kt VIL
553.

rápka, beta (rostl.). Naš. XLIII.

49. 2. b.

rapoták -= traga. Kt. VIL 559.

rapuchnatý. R. žába (ropuch aK

Kt. VIL 560.

rapunza. Salát z r-zv, z rapuncky.

Vyhl. Ced.

rapnatý — raívuv. chrastavý.

Zlín. Kt. 111.

rarášek -== hraka. Folp. b. 17. b.

rasochovat se ^ vidlikovat se.

Kt. VIL .560.

Raška = jméno koní. Záhr. V.

I(t. Sr. ražný ^ rychlý.

rašma - otrhaná ženská. Kt.

III,

rašple = stará baba. Kt. III.

ratera = laterna. Oi mu sví-

tilc lak r. K. Roz. 3.

ráz. Moc ráz = astokrát; ráz

po rázu = jednotliv. Kaš. 27.

Razal = Lazar. K. Roz. III.

244.. Naš. XLIL 149. 1. c.
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razet, razit = píti. Z dorc razel

smrad. Naš. XLII. 33. 1. c.

razit = rychle téci. Voda razí tam
velice. Folp. b. 17. b.

azlavika = vroubkcnaná pentle;

druh trávy. Hrb. Obr. 21., Dt. 45.

ražno = rychle, prudce. Folp.

b. 17. b. Zhiiro, r. na n. Pik. 37.

Kt. VII. 562.

beto (hbetoví) = širokoplecí

lovk. Fix.

buchan = máka, rostl. Kt. III.

rebeloce = revoluce. Bys. Fig.

107. Sr. rebulica.

rebent = mluvení. To je r. jako

v židovské škole. K. Str. 35. Jít

krokem bez rebento. Sp. 158.VBart.

rebont.

reberija = rebellie. K. Roz. I.

90.

rebí oko (rybí) = pomnnka.
Naš. XLII I. 49. 2. b.

rebnikálca (pták) je bílá a má
ernou hla\u, lítá nad vodou a kií
ká — ká —• ká, racek. Naš. XLII.
81. 1. a.

rebontat = reptati. Folp. b. 17. b.

rebulica. Naš. XLII. 27. 2. c. Sr.

rebeloce.

recepis = recept. Dobré r. proti

mlení. Naš. XLII. 27. 2. d.

reet = téci. Voda eí po dvoe
Kt. VII. 565.

réd. Pod do rédu (do kola, k tanci).

Naš. XLII. 101. 1. c. — K. Roz.

III. 318.

edekva = edkev. Kt. III.

redigovat = íditi. Francek redi-

goval sán. Kald. 16.

redik = sthování-se. Kt. VII
566.

edil = edidlo. Slez. a mor. Kt.

VII.

regina pi hanácké svatb, oby-

ejné kolo k poslednímu vozu tak

pivázané, aby se vodorovn toilo,

a na nm je žid a židovka a pi
každém pohybu žid se židovce

uklání. K. Roz. III. 216. Vz Bart.

reglamací = reklamace. Mršt.

Ves. VIII. 89.

regú = smlé dve. Folp. b.

17. b.

ehat se = íhati. ehá se mn.
Naš. XLII. 149. 1. c.

ehonit se = smáti se. Hoch. 76.

Vz Bart. ehnit se.

ehotá také = kdo se ehotá. Kt.

111.

rechlikový = rannv. R. hrách.

Pik. N.iv. 112.

rechtor = rektor. Kt. III.

rejena, rejka, rejkuša = bledo-

ervená kráva. Kt. VIL 568.

rek = jméno psí. Vj-hl. Mal. 128.

—
• R. = správce, vládce. Kolk. II.

40.

reku = rekurs. Podati r. Mršt.

Ves. I. 4.

rekvalicent = rekonvalescenl.

Vvhl. Dd. I. 25.

réT, réla = rý. Kt. VIL 1375.

emeák = emenný bi. Na
Hané. Kt. VIL .570.

remonta, remunda= nadávka žen-

ským; cárá, trdlo. Kt. III.

rena, rýna, renka, z nm. Rinne.

Peníze mo teó jako z rene po diš^o.

Vyhl. Alb. 18. Vhodme je do kalože

pod renó. Hoch. 12-5. Vz rýna.

renák = rýnský, zlatý, rynš^ák.

Kt. 111.

rendlíek = orlíek. Fbc.

répaka (rýpaka) = menší práce

nenamihavá. Vyhl. Ced.

epunda = jídlo z epy; pole na
epu. Kt, III.

repeta = shon, túra, námaha.
Bys. Fig. 238.

epnaka = vlak vozící epu. Kt.

VIL 571.

epník = místnost', kde se ukládá
epa. K. Roz. 118.

epnisko = epní na, pole. Folp.

a. 28. b., Kt. III.

res = rys. Vž su jak res. Bvs.

116.

réš = radji. Kolk. II. 40.

ešetlina = rašelina. Kt. III.

ešeto také = velaská kukla.

Ostrav. Kt. III.

rešpek = perspektiv. Bys. Fig.

27.

reštarajica = restaurace. Vyhl.

Za. 43.
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reštovník = kdo je v restu, neza-
platil celé dan. Vyhl. Kr. 19.

etzit = dáli do etz. Ostrav.

Kt. III.

revaj = voun, dít revající, pla-

ící. Kt. VII. 574.

révení = štpení, okování. Slez.

Kt. VII. 574.

ez také = ostrost. Ten nuž má
dobrý ez; v3'^prask, bití; piliny,

drtiny. Kt. III.

ezal = bájený pták, z kterého
prý mají Podlužáci kosírkj*. Kt.
VII. 575.

ez'ny = piliny. V ezinách hrál

si malý hošík. K. Han. 300.

rezko = rychle. Slez. Kt. VII.
575.

rezý = rezavý. Velké, rezé kocór.

Vyhl, D. 144.

režma = reuma. K. Roz. II. 40.,

III. ;317. Dež mn vleze režma do
noh. K. Str. 53. — R. = dna vel.
Naš. XLIV. 39. 1.

ezaky = druh hrušek. Kt. VII.
576.

režák = placka z režné mouk\-.

Olom. Kt. III.

eznice =^ jílek (rostl.). Vvhl. Mal.

111.

režunka, režanka = režná kaše.

Ostniv. Kt. 111.

režónske = furiantsky. Dal sem
íi klobók r. k pravvmo ucho. K.
Roz. II. 55.

rhákovat = piškrhákovat. Kt.
VII. ."íTO.

iák, ian = dít muDho kiící.
Olom. Kt. III.

idina také = ídké pivo n. víno.

Folp. b. 17. b.

ídký. Já jsem v takové deštníky
ídká = sem tlustá, málo mi pro-

spívají. Val. Kt. VIL 578.

idný = ídící. Kt. III.

ím. Cesta do íma = mléná
dráha. Hrb. Dt. 58.

inknút = uhoditi. Pravikú iuk
ho mezi oi. Kald. 23.

ipnút = uhoditi, udeiti. R. n-
ím o zem. Kt. VII. 579.

ísek = šátek. Kt. VII. 579.

ísnos = ásnos. volnost. Kt.
III.

ísný = ásný, volný. Kt. III

itaia = kdo má širokou i. Kt
VII. 580.

itky kuí = bradavice. Vvhl.

Mal. 47.

itnice =- jelito. Fbc.

roba = miloxník rob, žen. Kt.

VIL .581.

robiza = dlnice. Folp. a. 28. a.

Sr. roba.

robka = služka. Stará r. Naš.
XLIII. 99. 1. a.

robkat = pomalu robiti. Kt. VIL
581

.

róblék, róblík = roubík. Vyhl.
Dd. I. 134.

róblík = nezralá švestka. Autr.

i:U. — Sr. róblék.

róblovat = rohlíkem vázati (obilí).

Naš. XLIV. 71. 1. d.

róbnót koho kamenem = uhoditi.

Vyhl. Mal. 85.

robOtOVitý = pracovitý. R. lid.

Kt. VIL 581.

rohál = tírohv klobouk. Vyhl.

Dd. II. 120.

rohá = vl s velikvmi rohy,

rohál. Kt. VIL 583.

rohél = rohlík. Folp. a. 24. b.

rohlata, slovo v dtských rýmo-
\ackách; snad místo rolata (role).

Vyhl. Ced.

rohlék = rorejs, je na módo (zp-
sob) vlaštovky. Naš. XLII. 79. 1. d.

U Rart. rohlík.

róhnót co kam = hoditi. Sp.
()3. R. párkc (uzenky) do vody.

rohel — co má podobu rohu.

Chrust má r-ly. Kt. III.

roholec = vjíce. Ostrav. Kt.

III.

rohula = kverlaka, Kt. VII.
.585.

rohulan = rohatý vl. Kt. VIL
585.

rochál = veliký kolá (vdolek)

z c"rné mouky mazaný povidly n.

hruškami. Kt.' VIL 585.

róchanec = róchnutí, bouchnutí.

Kt. VIL 585.
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roja = kdo hlídá roje. Kt. VII.
585.

rojovnice, rojnice = nádoba, do
které se chytají roje. Kt. VII. 585.

rok. Hdo se do dvacátýho roko
nic nenaoi, do ticátýho niem
néni a do šterecátého nic nemá, co

jepochlapo? K. Roz. 84.

rokytno = moál. Kt. VII. 587.

rompóche, ropóche = kadlátky
dlubatkauii nakažené. V\'hl. Mal.
105.

onditse = vysmí\-ati se. Kt. VII.
ISTii.

ront. Hlésta dlá ve mn ront

(rámus, zmítá se). Naš. XLII. 14!».

1. c.

rontit = runtit, dlati rámus. R.
na koho = naléhati. Sp. (i8., B\s.

Fiií. lí-j.. 250.

roskoruška = druh konopí neroz-

kvitlého. Vz Vvhl. Dd. II. 21(i.

rosáek = rosnice. Per. Kt.
111.

rosák = holub rousák. Kt. VII.
5(S,S.

rosný. R. tráx-a za rosy žatá.

Kclk. II, 40.

rosovník dlholistý, rostl, ovcím
velmi škodná. Kt. Vil. 589.

rostený, rostlý vneek (z er-
stvého kvítí). Vvhl. Prus. 45., Hrb.
Obr. 2.S.

roste = nastojte. Bda na rosto!

Zlín. Kt. III.

rošikat. Tak rošigaly se ty stro-

mv (rozlámah' se velikou úrodou).

Kaš. 120.

roškula, rozkula = kráva s er-
nvmi rohv a bílými konci. Kt. VIL
589.

rošt = sloup uprosted hospody,
podpírající trám\-. Vvhl. Dd. II.

Uil.

rota = rúta, fumaria offic. Naš.
XLIII. 49. 2. b.

rotyka. Rotyku dlati = vzpou-
zeti sr. rotiti se. Folp. b. 18. a.

roubovat = roublem vázati. Olom.
Kt. III.

rouchat, rouchnout = udeiti,

bouchati. Kt. III.

oukat, úkat se - houkati se

(o svini). Kt. III.

rovášík = rováš. Kt. VII. 592.

rovenek = rovina. Vyhl. Slz. 386.

rovník = vrstevník. U Bart. rov-

luik. u |ungm. jen spoleník. Strážn.

na M-ir. List. fil. 1909. 313.

rozbabulovat se = šátek s hlaw
sníti. ICt. \'ll. 1370.

rozbácaný = rozjedlý, bichatý.
Ti) ]r r-n;i roba. Vyhl. Ced.

rozbácat se = rozežrati se, mnoho
jísti. Kt. VIL 595.

rozbalit také = rozvaliti. Chalupu
r. O.trav. Kt. III.

rozbarúchaný = rozkmotený. Sú
spolem cosi r-ní. Folp. a. 47. b.

rozbéchaný = rozbácanv. Kt.
VII. 595.

rozblinkat se. S vže r-kal se umí-
ráek (nizklinkal se). Mršt. Ves.

VIII. 34.

rozblptaný = na mkko rozva-

ený. V\hl. Ced. R. brambory. Kolk.
I. 10. Sr. blptat. U Bart. rozbíhaný.

rozbrblaný = rozbruený. R. ko-

stelník. Mršt. Ves. VI. 13.

rozbrchat co= rozšárati, v ne-

poádek uvésti. Kt. VIL 596.

rozcarpat = rozchvtati. Kt. VIL
597.

rozcejpaný = vyšplíchaný. R.
voda. Mršt. Ves. I. 377.

rozepec, rozšepec. Mám jenom
ti r(.)zepce (dvata). Vyhl. Ced.

rozesák = heben na rozesá-
\-ání \hisu. Hoen. 297.

rozesnutý. R. kráva (která má
nkteré kosti zadní \-\-mknuté. V\'hl.

Ced.

roziknút, rozignút sa = rozšig-

nút, rozísnouti, roztrhnouti se.

Krm. Obr. 99., Kt. VIL 597.

rozipka, rozšipka. Só tam samé
rozipke = samé ženské pokolení.

Sp. 15. Sr. rozepec.

rozísnút. Svtlo rozíslo stmlý
obzor jeho ducha (roztrhlo). Kldu.
93. Sr. u Bart. rozesnút.

rozitadlo = íkadlo. Kt. VIL
.597.

rozurchat, rozuchrat = roz-

echrati. Ostrav. Kt. III.
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rozdává = kiklo un. Kt. III.

rozavený = rozdává; ctevenv.
Kt. III.

rozdepsit = rozdeptati. L;iš. Kt.

VII. 5í)8.

rozdrapa = neustrojená ženská.

Kt. \'\i. rúm.

rozdudec = bažanka (rostl.). Je
proti nizdutí krav. V\-hl. Mal. iTl.

rozdúchat = rozdmvchat. R.
oheíi. Kt. III.

rozehnutý. R. haluze. Hrren. IJ.

rozeríót = rozíznouti. Ostra\-.

Kt. III.

rozesmátý. B\-l r. jako v hod\-.

Hrb. Ded. liGO."

rozepchat = rozpíchati. Ostrav.

Kt. III.

rozešlý. Kráva na zadek r-šlá =
šantaAá. slabá, nemže chodit. Kt.
VII. (U)!.

rozežranec = žrout. Vvhl. Alb.

76.

rozfíkaný --= rozházený. Fbc.

rozfrajmáit statek = promarniti.

Uh. Brod. Gl.

rozfrentait. Dražbou nco r. =
rozpnclati. Hlavn. Kr. 9.3.

rozfrfnit = rozpiplati. Kt. VII.
GOL'.

rozgábit, rozgébit = do koán
<)t(\-riti. Kt. VIL G02.

rozgajdaný gajdo. Vz gajdo.
rozglábaný = roztrhanv. R. noha-

vice. Hrb. Dd. 39.

rozglábený = dokoán otevenv.
Kt. III.

rozglajdat = v3'-šmatlati. Olom.
Kt. III.

rozhádat se = do hádkv se do-

stati. Kt. III.

rozhomkat ^ rozhoupati. R. zvon.

Vyhl. Dd. II. 23. Sr. homkat.

rozhon. V prostindku lodi jist r..

na nrmž se muže lávka umístiti.

Vvhl. :\IaI. 124.

rozhongat koho ^ rozhoupati,

rozknl-bati. Bys. Fig. 2 1 (i.

rozhonky = hody, které si udlá
néknlik karamádii v nkteré cha-

lup. Na Hané: rozlezlá. Kt.VII.
003.

rozhorat = státi se melancho-
lickým. Ostr. Kt. III.

rozhrbócet = p<Sramctiti. Ta-
ko\é hanácké pcetn be rozhrbócel

celo Prahu. K. Rez. III. 1 1.

rozhebat = rozhrabati. Ostr. Kt.
III.

rozhrna == marnotratník. Kt. III.

rozhunkat = rezhnupati. Kt. VII.
1)04.

rozchlachunit se nad ím = roze-

smáti se. Ostr. Kt. III.

rozchlaštit = roztlouei. Ostrv. Kt.
111.

rozchlópaný = neuesaný. Vjhl.
Ced. \'/, \ Bart. rozchlupaný.

rozchluštit se. A voda se rozchlu-

štila =^ rdzstíkla. V^-hl. Kr. 47.

rozchápaný = rozbitý. Vidijó,

jak všecke hrnce s mlíkim ležijó

r-ny na zimi. V^^hl. D. 154.

rozchíbit se = jako ke vzrsti,
se n zle/iti. Ostrv.' Kt. III.

rozchutný. Byli velice r-ni a ne-

chtli (lit dom). Horcn. 197.

rozchybat = rozházeti. Seno po
lúce. Ostr\-. Kt. III.

Rozinka, vz vachetkový.

rozjairit se = dostati jámu, ote-

vít se. Ostr. Kt. III.

rozjapat = rozebrati. Ostr. Kt.
III.

rozjavit = otevíti. R. hubu. Kt.
III.

rozjedlý také == bujný. Kt. III.

rozjeabacený = rozcuchaný. R.
vlasw Sp. 100.

rozkatný = rozzlobený. Byla
všecka r-ná. Krm. Obr. 25.

rozklábený = otevený, odhalenv.

Kt. \II. (i(»5.

rozklábít = oteviíti, odhaliti. Kt.

Vil. •lt)5.

rozklasit se = dostati klasy. Žito

.se r-l.i. ()>tr. Kt. III.

rozklátit co \aechou = rozmí-

chati. Ostr. Kt. III.

rozkieštit = rozestíti, nastaviti

(aby st' nco chytlo). Ostrv. Kt. III.

rozkmásaný = roztrhaný. Chcdit

r. B\s. ^'l s. 5;'>.

rozkombélat = rozhoupati. R.
z\dn. Kakl. 30.
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rozkonáit se = rozvtviti se. Kt.

\'I1. litXi.

rozkorósaný = kdo má dlouhé,

rozcuchané \la-^y. Autr. 130.

rozkoš = hranice dvou luk. Oítrv.

Kt. III.

rozkosat = rozplésti. R. vlas v.

O.^trv. Kt. III.

rozkosiat = rozšmatati. R. botv.

Ostrv. Kt. III.

rozkoípanec = rozcuchanec. Hrb.
Dt. isit.

rozkoipaný = rozcuchaný. R.
kluk: ml vlasv r-né jak mandel.
Hrb. Dt. 24., d. 98.

rozkrát = rozkrojiti. Las. Kt.
VII. f,(i7.

rozkJbit se = rozmnožiti se, ob-

nožiti -!. Kt. VII. (307.

rozkutat = rozrvti. Folp. b.

IS. a.

rozkypat = rozkapati. R. omáku
po stiile. Ostrv. Kt. III.

rozkyslý = rozespalv. Kt. VII.
(iOS.

rozlezlá, \z rozhonk\-.

roziúený. My jsme už r-ní = už
sme se rozlouili. Hoen. 165.

rozlúchaný = rozmoenv. R. bota.

Kt. VII. (idf.

rozmarasít, vz marasit. Slez. Kt.

111.

rozmarastit = rozbiti. Kt. VIL
<51il.

rozmarýn. Za stará splétaly jsme
se v rozmar\m (mnoho praménk
na hlav) a dti v zahrádku (ti le-

líkv otoily se kolem hlavv). V\hl.

Ced.

rozmarynka = jméno krav. Vvhl.

Mal. 1-2S.

rozmisat, rozmíšat = rozmíchati.

Folp. b. 18. a.

rozmáganý = rozmakám'-. Kt.

VIL (ill.

rozmágat= rozmakati. Kt. VIL
tíll.

rozmrvený = neuesaný. Hrb.
Dt. Kil).

rozmrvit. A to všecko nerozmrví
(mandele nerozcuchá). Vyhl. D. 154.

Vz mrviti.

rozombrada = rozumec. Hlavn.
Kv. '2'>. \ liart, rozumbrada.
rozpaitý = kdo mnoho mudruje.

Kt. 111.

rozpalundovat = odpalundovat.
Kt. VIL (ii.;.

rozpchat = rozpíchati. Slámo r.

Hoch. !i(i.

rozpitý sedlák. Slám. Lys. 108.

rozplantat = rozbaliti, rozmotati.
Šatku r. Sp. 149.

rozplazený. Chodí tací r-ní. Vyhl.
Prus. <i7. \'z v Bart. rozplazit.

rozplesknút. Deska pádem všecky
rozpleskla = rozmakala. Vyhl. D.
43.

rozplpat se = rozvaiti se. .§iškv

se r-h-. i;t. III.

rozpostírka = podestlaná sláma.

Ostr. Kt. III.

rozpoutivý lovk = náruživý
})outník. Hlavn. Kr. 74.

rozprcanec, rozprckanec = kdo
poád prcka, prcá, prdí. Kt. VII.
61().

rozprckaný, vz prckati, prcati.

I\Iá r-uou mandu. Kt. VIL (516.

rozpež = spor. To je r. mezi ni-

ma. Kaš. 96., 113.

rozproutitse = proutí dostati. Kt.
III.

rozpružlt = roztáhnouti. Ostr. Kt.
III.

rozpuit = roztrhnouti. Silným
táhnutím bvl rozpuen ohavn. V\hl.
Dd. II. ()'7.

rozrácovat se = rozdliti se. N-
kolik chlapcii se rozrácuje. Vhl. D.
106. Vz rác.

rozrachovat = rozpoítati. Ostr.

Kt. III.

rozranit se = rozedníti se. Kt.
III.

rozeknút se = rozpovídati se.

Kaš. 9(5.

rozezanina. Vyhl. Prus. 75.

rozíšít = rozšíiti. Ostrv. Kt.
III.

rozrouchat se = wkynouti. Kt.
III.

rozruchat = roztlouci. Ostrv. Kt.
III.

7
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rozrutit, vz rozrúcat, sboiti. Kt.

VII. (il8.

rozrýmovat se. Jakmile se dti
rozrýmiijí (poncm dlati rýmy, rý-

movati). Vyhl. D. 77.

rozšk rabovat se = rozkíikovati

se. Fix.

rozskípat také = rozdrtiti. R.
nco mezi prsty. Kt. VII. (318.

rozsochá = nco rozdrchaného.
Vz Kt. III.

rozsochatý také = rozdrchaný,
naechraný. R. hlava. Kt. III.

rozstapatný = stapatý, roz-

cuchaný, neuesaný. Kt. VII.

rozŠObOlit = rozetíti. Na Hané.
Kt. VII.

rozšprntat = bryndaje pokaziti.

Smetanu r. Kt. III.

rozšprtat = rozhrabati. Kt. III.

rozštrec = skipec. Kt. VII.

roztáka. Tam bylo roztáky =
(mnoho práce) ! Uh. Brod. Gl.

roztentovat = roztahati, promar-
niti. Ivt. III.

roztoilka = devaterník, rostl.

Kt, 111.

roztomanitý = velmi rozmanitý.

Kaš. -").").

roztonejmilejší.R.Mando!Kt.IlI.

roztopkn prosit = pepkn.
Krm. Obr. (J2.

roziopit = roztaviti. Folp. b. 18. a.

roztopodivný. Bys. Fig. 105.

roztopýit. Vz pýiti. Kt. VII.

roztapkat = roztepati. Olom.
Kt. 111.

roztásnit devo na konci = roz-

ítíi)ali. roztiepiti. Vyhl. Dd. I. :$4.

roztepenec = lovk neuesaný.
Olcm. Kt. III.

roztísnót se = roztrhnouti. Krá-
va se mu roztísla. Vj-hl. Alb. 25.

Cf. rozísnút.

rozum = pam. Na starost' vše-

cinko tlaí se do rozomo. Naš. XLIV.
102. 1. a.

rozvalenec = povalova. Kt. VII.

rozvalený = rozbitý. Vojto! váš
Josef má r-ný elo. Vyhl. Ced.

rozvelec = rozpustilec. Vyhl. D.
57.

rozveiý = rozpustilý. V\hl. Dd.
II. 22:5.

rozverbuvat — rozdliti. R. své

jmní. Mršt. Ves. IX. 24.

rozvern = vesele, rozpustile.

Dti r. na líižko se chystalv. Mršt.

Ves. rV. 78.

rozvernosf = bujnost, rozmai-
lost. Bys. !t.'5. Tance prudké tanily
se málokdy a za pozdní rozvernosti.

Hlavn. K. 29. Vz v Bart., Kt. líl

rozvera.

rozverovat. Kd^ž hoši rozverují

(se vztekají a p.).'Hrb. Dt. 1.58.

rozvienec = rozpustilec. Kt. III.

rozvíit se = rozpustilým se státi.

Kt. III.

rozvitit koho = pobouiti, roz-

iliti. Vvhl. Dd. II. 224.

rozvršit = rozhodnouti, v\svt-
liti. Oslr. Kt. III.

rozvrtat =- roz.smýkati, zniiti

Kt. III.

rozvydat = rozvdáti. Dcer\- na
grunty r. Ostr. Kt. III.

rozvýš. Na r. hueti, zpívati =
siln. Folp. b. 18. a.

rozzíblý = rozmrzlý. R. zem.
Kaš. !m;.

rozzibnút = rozmrznouti. Na ti
cóle r. Kaš. 96.

rozžbrundat = rozbryndati. Kt.

III.

rozžik. A b\'lo již narozžiky (stmí

\-alo se). Kielu. 86.

rozžvachtat se = rozpovídati se.

Kt. III.

roždžina = roští. Folp. a. 28. b.

rožek =-- rohlík (brambor). Krm.
Obr III.

rožežliraný = rozpustilý. R. kluk.

Vjhl. D. 156.

roženec také = roh (kozy atd.í.

Chytit kozu za r. Kt. Vil."

rožének u kosy = devný prut.

Kaš. 96. U Bart. r-ky = e\né
vidle senné.

rožíhaka m. rozžíhaka = sirka.

Kt. VII.

rožka =- zvi. svátení epec dívek.

V Podluží. Kt. VII.

róžkovaný = rohovíte zdlaný.
Kt. VII. 1.577.
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rubaství = porážení a kácení

díví. Kt. VII.
rubanisko = paseka. Folp. a. 29.

a. Si", mbiskt).

rubínka — roubení? Srnrtonoško,

kdes tak dlouho byla? U studánky,

u rubínkv ruce sem si myla. Jurs.

Cit. II. 27. (Gl.).

rubiskO = místo v lese, kde se

práv stromy porážejí. Folp. a. 28. b.

Viz rubanisko.

rúbl = roubík; roup; puchr. Kolk.

II. Hi.

ruata = nehezké ruce. Kaš. 51.,

52.

rufiácký lovk = prá. Ostrav.

Kt. III.

ruchat = niit; práskati. Ostrav.

Kt. III.

rukovidlO = rukoje u lávek pes
putnk. Vyhl. Ced.

rula také = trouba, hlupák. Kt.

VII.

rumigat = pežívati (o kráv);
pi jídle mnoho žvvkati, žráti. Kt.

VII.

rumka -^ sklenika na rum, Kt.

VII.

rumovisko = rumišt. Vvhl. Kr.

17.

rumplíek, rumpík = sklenka.

Vezunkl (vj-pil) i~umplík koalky.
Vyhl. Alb. 48. Dé (dej) mn ješe
rumplíek slihovice (slivovice). Naš.
XLIV. 47. 1. Vz násl. stupeek.

runt = rámus, kik, hlomoz.
Vyhl. R. 72., Hl. 40. To byl r. na
ddin. Vyhl. Ced.

up = sedlák (opovržliv). Autr.

131. Ten editel ie takový ip.
U Brna. Gl.

rúpy = puchry. Slez. Kt. III.

rus. Potom pojídali každý rusá.

Mršt. Ves. II. 477. Sr. rusel (ryba)

u Bart.

rušanina = oranina. Slez. Kt.

VII.

rúšat boty = chzí po mokru ka-

ziti. Kaš. i)G.

ruŠCC = krušec (soli). Olom., Kt.

111.

rušák, rušá = kdo ídí rušen,

lokom(iti\u. Kt. VII.

rža, ržená = jméno krav. Vyhl.

Mal. 128.

ržencula = nevstka. Slez. Kt.

III.

rybá modrý = ledáek, r. erný
= skorec vodní. Fbc.

rybina také = rybí maso. Folp. a.

2S. b.

rybinka = druh hrušek. Kt. VII.

rybvky = druh hrušek. Vyhl.

Prus. 55.

rycipán = ert. Pijel k ní r.,

z pekla rodem jeden pán. Vyhl.

Prus. 65.

rynost' = drynos, rychlos,
hbitds. Kt. III.

ryný = drvený, erstvý, rychlý,

hbitý. Kt. in.
rýhatse = dostávati rýh\',pukati.

Kt. III.

ryjojda = jméno koní. V\-hl. Mal.

127.

rylka = rulka, žlábek. Kt. III.

21 (i.

rýna = žlab pod stechou. Fix.

V/, rena.

rýnskula, rýnskvka = papírový
zlatý. Ostrv. Kt. III.

rypáek. Kordulka byla vzadu
v r-ky nabírána. Kt. III.

rypák = kdo se v nem (v jídle)

rýpá. Folp. a. 29. a., b., 18. a.

rýv. Chci dva funty (masa), ale

od rývu (od ocasu?). Hrb. Dd. 287.

ryzák = druh vína. Mršt. Ves. I.

;n:;.

ryžovatý = rvžatý, co má ostré

hrany. Ostrv. Kt. III.

ržica = druh trávy. Opav. Kt.

III.

s.

sactví = dohled pi zabíjení do- sádlit se = sedati, posazovati se.

b}tka. Vyhl. Ced. Vidla, jak se vedle vás sádlím. K.



100

Str. 17. Hosté sádlili se za stl. Rá-
ijó odpustit, že k nim se sádlíme.

Naš. XLIV. 14. 1., XLIII. 100. 1.

c. Hcch, 77.

saduvka = sodovka. Sp. t)2.

safraholský Hanák. V\hl. D. 11.5.

sak = erný ženskj'^ pás. Kt. VII.
— Ani tak, ani sak = ani tak. ani

jinak. Kt. III.

sakolent. To só ti s-ti! Bvs. Fig.

250.

sakovina. Drží to jako s. (pevn).
Olom. Kt. III.

sakrhoris! Výraz údivu. Bvs. Fig.

2«.

sakrovec = kdo poád sakruje.

Budeme mt pokoj od tebe, tv sa-

krove? Vyhl. D. 141.

sakry. ž je f sakry = zmizel.

Kaš. 44. Set sakril do nho bije. Kaš.
83.

sakS = druh holubíi. psa (Gl.). Kt.
VII.

sálacko =: poodrostlé ssele. Kt.
VII.

salajna = místnost, kde v\Tábjí
salajku. Kt. VII.

salašnický. S. náiní. Kt. VII.
salašnik = vlastník salaše. Krm.

D..1. 11.

sámek. Budeme jísti brambor\' se

sámkem (samy). Na Vsacku. Kt.
VIL
sameek = malá, úhledná osmin-

kiA á nádoba ze skla s úzkým hrdél-

kem. Mršt. Duš. 103. (48. ,71., 102).

Napil se ze s-ka. Ib. 45.

samoleze = lejno. Fl.\.

samopalka. Puška s. Slám. Lvs.

9-J.

samorodý. S. víno = samotok.
Kt. III.

samson. Hledí jako s. (škared);
\'eliký ervený brambor (nekazí se).

Kt. VII.
samšík = spodní sukn. Kolk. II.

40.

sáka = cesta ujezdéná sanmi.
Kl. VII.

sanutka = ryba. Hrb. Dt. 45.

sasnovaí se s kým = tahati se. Kt.
VII. Sr. casnovat.

satonit K-'-li', = tvrati, dusiti.

Vyhl. Dd. I. 143., Vyhl. Ced. Pe-
letla (arodinice) do Uher a sato-

nila \v\ Vyhk D. 158.

savi = rvba. Hrb. Dt. 45.

sázenice. Panská s. (na rvbví =
rybník. Kldu. 122.

sazený = oddanv emu: plnoli'tv.

Kolk. II. 40.

sbahnót si, zbahnót si, vz bahnút.

Olom. Kt. Vil.

Sbiiiovat = rvchle snášeti. Olom.
Kt. III.

sbilko, zbilko = stéblo. Žeto po-

klókle (kroup\), že zostale jenom
sbilka. V\-hl. Alb. 85.

sbíraka, odbiraka = ved. Kt.

III.

Sbíranina = sebrané vci. Vyhl.

Kr. 24. — S. = podbíranina. Kt.

VII.
sbirrovat, zbimovat ki ho = zbíti.

Kt. III.

sblafnóí, zblafnót =-- shltnouti.

hltav snísti. Kukaka to sblaíne

jako nic. Naš. XLII. SO. 1. c.

sbrený, zbrený = zbrklý. IMluvíš,

jak sbrCené š\"( o. V\'hl. D. 58.

sbrnit, zbrnít koho = pomásti,

zbrklvm uiniti. Kt. VII.

sbudovat, zbudovat = nastádati.

Kt. III.

SCák = pramének krve, kaluž

kr\-e. Vyhl. Ced. Vz domatikovat.
scaleria = netýkavka (rostl.).

V\hl. Mal. 112. — S. = koalka.
Kt. VII.

seance ~ poscané pleny. Kl. 111.

scanda = kdo se postává. Kt.

VII.

scanik = dul u hnoje, kam scanky
z chléva a dešová voda stékají. Na
Hané. Kt. VII.

SCanká = soukenník (že uží\'á

k ii-meslu moi). Kt. III.

scechtovat co = tíži jeho v ruce

odhadovati. Slez. Kt. VII.
scikánit = ošiditi. Kt. III.

sczirý -' irý. Nár. vest. V. 10.

Širky =- strky. Kt. VIL
scochaný = scuchaný, týraný.

Bel sem tehda hléstó tak sccchané.

Naš. XLII. 2. a.

SCOle, pl. = mo. Ostr.v Kl. III.
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Sapkat = trochu smetany na
máslo stlouci; je-li jí mnoho, íká se;

stloukati. Val. Kt. VII.

serbák = bodlák. Vvhl. Mal.

112.

Seiky = druh jabUk. Hrb. Obr.

265.

Set = sítání. Kt. III.

Sika = tapec. Kt. VII. 1380.

Sihle = rybka. Ces. 1. VI. 583.

Sikat vtve = olamovati. Ces. 1.

X. (i.-).

Sípalka = kížala. Val. Kt. VII.

i;)S().

SOChnÚt se = suchnouti, sejíti

se. A dež -me se tak sochle. K.
Roz. II. 207. Sochnem se ve vi-

nárn. Sp. i4.

súplý = vyzáblý. Kt. III.

Sdáti = zpt dáti. S. z rvnského.

Opav. Kt. III.

Sdivle, Zdivle = udiven. S. nco
p()\idati. Kt. III.

sekárna = ezárna. Kt. III.

sekovat — seku ezati. Kt. VII.

sedaka = hokvnáka. Opav. Kt.

III.

sedaky se klouzat (sed). Mršt
Ves. II. 3!»4.

seák = druh knoflík. Hoch.
20!».

sedánka = sedadlo. Kt. III.

sedlý = chtivý. Néso na pi^•o

sedle. K. Roz. II. 206.

sedmák = tatar ze sedmi vrbo-

vvh prutu. Vyhl. R. 46.

sedmeice = mlácení v sedmi.

Vvhl. !). 173.

sed':riihlásek. Na Mor. také; deva-

terník, pn smýka, vyšeák. Kt.

VII.

sedmikroka = tanec. Hoen.
334.

sejatek = satek. Kt. VII.

sejatý = satý. Slez. Kt. VII.
sejdený, sejitý = sešlý. Kt. III.

sejitá == schze; místo schze.
Veer byla sejitá. Vyhl. Dd. I. 95.

Zétra se bude prodávat otava, se-

jitá jak obyejn. Vyhl. Ced.

šejka = kráva sivá. Kt. VII.

sejko = hnduška (pták). Kt. VII.

sek = mýtina. Kolk. II. 40.

sekáky = dobrv. To je s. pivo,

Kt. III.

sekavec = ík (r\'ba), pisko. Folp.

b. I.s. a., Vyhl. Mal. 126.

sekera. l'dlal tam sekero = dluh.

Sp. 107.

sekeráš = kyrysa. Kt. VII.
sekernice = hrubá ženská. Kt.

VII.

seknutý = napilv. Pitím s. Naš.
XLII. 27. 2. c.

sekotat = cvakati, skípli (zubv).

Kt. III.

selo, selce = pole, statek. Kt.
III.

selungat se = toulati se. Val. Kt.

VII. I3S().

semelo = semel, semela, špaek
(hrací). Kt. VIL Z lat. semel. bis.

Mal.

sesniši = semýško. Kt. VII.

sem kaj = sem. Kt. VII.

SeneSkO = synek. Vyhl. Mal. 16.

senega = jméno krav. Vyhl. Mal.

128.

Séparcha = míšek. Násep do sé-

parch.' kafra. Naš. XLIV. 39. 1.

sepsút = popsout. pokaziti. S.

kže. Vvhl. Kr. 68.

sera síra. Naš. XLV. 157

Sereník = schránka na sirky (zá-

palky). Vyhl. Ced. Vz sireníl<.

Serkova = továrna na zápalky.

Vyhl. (\d.

serovátený. S. polévka. Vyhl.

Dd. I. 45.

sesákovat se =^ na sákách se

\U7A{\. Kt. III.

Sésat, Sésnót = nahlížeti, nahléd-

nouti. Sésno na dvr. Hoch. 83.

Stará ta bode sésat. že ... ; Do
(jdu) dom, sésno na nebe; Já vám
do teho sésno; Sésnót do novin; Je-
nom do teho sésnete. K. Roz. I.

14., 26., 82., 90., 116. Sésno tam
a viza, že. K. Roz. III. 319. Sr.

sýsnút, nasýsati, nasésmit.

sesésti se = sesednouti se. Laš.

Kt. VII.

sestrnožit = slátati. Kabát s.

Slez. Kt. VII.

seškrábat se = zdvihnouti se.

Píb. Kt. III.
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seškrknót se s kým (se sósedem)
= piihádati se. Vyhl. Mal. 87.

seškvrkovatt = stáhnouti se.

Ni, kd\"ž se piekroutí, s-tí. Zlinsk}\

Kt. VII.

sešmarovat = zorati. Val. Kt.
VII.

seŠUŠkat se s kým = smluviti se.

Slez. Kt. VII.

sešuvíený = zkivený. Kt. III.

setmívka. B\lo na setmívce (již

se stmí\'alo.) Kldu. 86.

sezdaný s kým, s ím: s fajó. K.
Ru/. .")(). Sr. sezdat.

sezúkat koho = vyzoukatí mu.
Kt. V 11.

sežibrovat = snísti. Kt. III.

sežit se éeho = dožiti se. Ab5'ste

se toho ^C7Á\\. Vyhl. Prus. 57.

Sfukarovat obilí = vyistiti (mlýn-
kem). Kt. VII.

sgabat, shabat co = pobrati. Kt.
III.

Sgarby = svršky, majetek. Kt.
III.

Shabrovat == nemotorn spad-

nouti. Kt. III.

sházka = obilí z perný na humno
složené (asi 30 snop na ti posady).

Opav. Kt. III.

shazovat co komu = vyítati. Jak
mu shazovali, že ten óad pijal.

Vyhl. Dd. I. 68. Také = srazovati

koho z neho. Vyhl. Ced.

Shiavec, vz zhlavcc. Naš. XLIII.
128. 1. d.

Shiído = kdo shlídá, škared
hledí. Kt. III.

Shlodek = zakrsalý lovk. Kt.
VII.

Shniloš = lenoch. Vyhl. Kr. 88.

Shnilý, zhnílý =- lenivý. Ten má
na nindliní zlmiló nemoc (nerad se

modlí). Xaš. XLIV. 148. 1. b.

Shodnót se komu na = hoditi se.

Pece se mu truhla na nco shodla.

Vyhl. Alb. :$.5.

Shólit. Chtl si krávy shófit (shou-

fit. dohromady sehnati). Vyhl. 1).

Hi.j.

shonek = vývjkx . ple\ný prach.
Kt. 111.

Shorcovat = shroutiti se po nem
hrbolatém. Val. Kt. VII. 1381.

shoeništ. Slám. Lys. 275.

shranlý, shranéný = setlelý. zv-
tralý. Kt. VII.

Shrbacen na kole sedt (pihrble).

K. Roz. II. 75.

shumplovat co = nedbalostí zka-

ziti. Kt. 111.

SChamlat = hltav snísti. Kt. III.

schapnos = žravos. Kt. III.

SChapný = žravý. Kt. III.

scházení. O pohbích zvoní se na
s. (zvoní se prepus). Vyhl. Ced.

schlámat = schamlat. Kt. III.

schlopit = sklopiti. Kt. III.

SChluba také = vychlouba. Hrb.
Dt. 42.

schod = žebík k pd (má prkna
místo špruslí). Kt. VII. 1381.

schopit co = pochopiti. Autr. 31.

SChOvaj = uschování. Dal to do
s-ja. Kt. VII.

schránný. Ješt bvla s-ná (v ne-

dlích). Kt. VII.

SChrunutí = sklesnutí, v náhlém
s. tla. Mršt. Duš. 108.

SÍbelní = sídelní. S. msto. V\hl.
Dd. I. 103.

Siberija = Sibi. Kolk. II. 40.

Sihiovatina = mokina. Laš. Kt.
VII.

sihiovitý = plný sihel. Kt. VII.
sikavka = stíkaka. Laš. Kt.

VII.

Sikorka = ovce, mající kolem oí
ervenavé pruhy na zpsob kídel.

Kt. Vil.

SiliskO =^ veliká síla. Ale s. ml
vám hrozné. Kald. 30.

Silno = siln. Cosi mu plesklo

pes tvá tak silno. K. Roz. II.

3:;2.

silnoch, silnuch silný lovk.
Kt. III.

Silva -- imeno koni. Vyhl. Mal.

127.

sípna = ženská osiplá, ochrap-

tlá. Kt. VII.
Siplo -^- kdo sípá. siplivý. Kt.

Vil.

sírba = njaký strom. Vj-hl. Mal.
100.
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Sirenik = nádoba na sirky. Bys.
Fig 92. V Bart. sirenica. Sr. se-

reník.

Sirka = druh jablck. Kt. VII.
Sirobn. B\lo mu tak s. \- duši.

Prois 10.

Sirokúvka = jablku veliké, er-
vena, sladké. Kt. VII.

Sírvótka = sirotek, nahá. Kt.

VII.

Sisa = koniklec. Kt. VII.
Sivaé = trhati kvítí. U Opavy.

Kt. VII. i:'.81.

Sivjolka, Sivjunka = syrovátka.

Ostrv. Kt. III.

Sivoš = sivo. Kt. VII.
Sivula = sivá kráva, Kaš. 53.,

Kt. VIL; hruška. Kt. VII.
Sjem = snm. K. Roz. II. 27.

skaTio ^ skomo. Kt. VII.

Skapalína = zdechlina. Hoen.
21S.

Skaplina = co je na skapání,
herka. Kt. III.

Skarby = zgarby, staré pedmty
\' dnmácnosti. Vyhl. Ced.

skarpat = sešiti. Míst. Kt. III.

Sképra (z k\pra) = svižn, pyšn.
Morák chodí sképra jak panna.
Vyhl. Mal. 122.

sklad = prostedek pole, kde
brázdy na sebe se naházejí, skládají.

Na sklad neroste tak obilí jak
jinde. Vj-hl. Ced,

Sklap
" = sldop, díra. Kt. III.

sklapnut = nakloniti se. Kvtina
sklapla na l\-ou stranu. Kt. VII.

sklenáský. S. hl = rovná, v}--

soká hul, dole okutá. Bys. Fig. 301.

sklenky = druh jablck. Vyhl.
Prus. .")."(.

Sklokoatný = schoulený. Autr.
i;ii.

sklonit dve = zmrhati. Kt. VII.
13<2.

Skiznút =-- sklouznouti. Ces. 1. VI.
.)<s.j., Kt. III.

skoec = netykavka (rostl.). Vyhl.
Mal. 112.

skoek = samec (býk, hebec).
Kt. III.

skokan = žába. Vyhl. Dd. I. 10.;

žába zelená, rosnika. Kt. VII.

skokýcat = skákati. Kaš. 34.

skolek, skolec = zbytek štípy,

z níž se dlaly posvtv, Kt. VIL;
kul, obušek. Kt. III.

"

Skómaka = zkouška. Bys. Fig.
2.')

1

.

skopnútepu = prohloupiti. Kald.
:i.

skorúcno ráno = asn z rána.

Krm. Obr. 130.

skorší = dívjší. Kt. III.

skosák = kosná pažina. Laš. Kt.

Vil.

skotit, vz kotit.

skovalka. Ty hrušky nejsou na
s-ku = na uschování, nedají se

držeti. Vj-hl. Ced.

Skrajky, vršky = skrojené vrchy
ípw cukrovky. Chodí se na pan-
skou na s. V\-hl. Ced.

skrápat = schroustati. Jablka s.

Kt. VIL
Skeet. Kúra skeí na vejcích

(sedí) ;
\- neas nkde sedti. Kt. VIL

sápati se. Kt. III.

skeka = kvona.
skedylka = puklika. Pik. Nov.

112.

Skeko = ktikloun. Fix., Kt.

III.

Skenec = ztrouchni\'lé devo.
Klik. II. 40.

skepnút = scípnouti. Kt. III.

Skipká = štoural. Fix.

skítek, na Tšínsku: skotek.
Vyhl. Slz. 211).

skívat = bdíti Že pro n do noci

s. urliude. Mršt. Ves. L, 376.

skrovat = skrojiti. Ostrv. Kt. III.

skrovek = skrojek chleba. Ostrv.

Kt. III.

skrslý ^ malý. F'olp. b. 18. b.

Skrsnút = zakrnti. Folp. b. 18. b.

Skršek. O Troubkách (na Mor.) í-

kaji: Henka okénka na skršku.

V\hl. I). 5:5. Význam slova neznámý.
V\hl. Ced.

Skruelý = skrený. Kt. VIL
Skup. Má na mne s. (zkesáno).

Kt. III.

skrut = polovice pedena. Ostrav.

Kt. III. Vz skrutek.

skrutek bavlny = padeno. Fbc.
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Skuhrák = skuhral, lakomec, Kt,
VIL

Skun = skon. Vzala s, (zemela),
Kt. VII.

skupina = sloupek. Sítal peníze
do skupinek. Mršt. Ves. I. 137.

Skuaný = kožený. Kt. VII.
Skurka, Skura = kže. V\ hl. Prus,

skry = hudební nástroj, skiipkv?
Vyhl, Ced,

Skvieet se. Jak se skvieelo (na-

stal vc. n, Vvhl. D, 1 •">:>.

skvraenina, skvaenina = mícha-
ná vejce. Kt. VIL, Folp. a. 12. a.

Vz škvaenica.

Skýlka = skvvka. Kt. \'II.

skypka, skybka = skwa. Enem
po sk\-pce dostali okošt(<vat. Kaš.
Uii,

slabina také = slabý nápoj, Folp,

« 2.S, b,

Slabotina = slaboch, Kt, VIL
Sfabotka =- slaboch. Slez, Kt. VIL
Slaák = sladovnický chasník.

Hoch. 7C.., Vyhl. Ced.

Sládek = jméno koni. V\-hl, .Mal,

127.

sladina, sladizna = sladkost, S.

iepy. Kt. III.

siadinka = sladká koialka, likér.

Bys. 1(;4.

Sladkovina -== sladina. Las. Kt.
VIL

sladký. Sladká záda = halena,
jejíž zadní díl b\-l z jednoho kusu
bez švu. Vyhl. Ud. IL, 1. 81. —
S. žílv = prutv ze sladkého di-í\í,

lékoíce. Vyhl. R. 1(5.

slamnka -= <šatka. Fol]). b. is. h.

Slamsko špatná sláma. Ostrv.

Kt. lil.

SlaniSkO ^ místo, kde se v zim
zvii syj)c; liz. lízání. Kt. 111.

slátat. Nimnhu se s. na niiicu
žita (zm-ci). Zlinsky. Kt. VIL

Slatkavý (sladkavý) "= piisládlý.

Kaš. .Jl.. 5,2.

sleet kjho = prosbami obtžo-
vati. Kt. VIL — na koho = íhati.
A Torci sleele na nás za každó
hrodó; Panské dráb poiád na nm
sleel. Sp. 20., 66.

Slénovica = zem jílová. Kt. VIL
i:iS"..

Slepait sa = jíti po tm. Folp. a.

27. b.. b. 18. b.

Slepaky = se zavázanýma oima.
Folp. h, 18. b.

Slepárna = ústav pro slepce. Kt.
VIL

Slepiák = koš, \- nmž kvonj'
sedávali. Ced.

Slepika = slepek na chleb. Kt.
111.

Slepo = slepoun. slepec. Kaš.
.•54.

Slezena = lenoch. Fix.

Sléznót = slíznouti, dostati. Jednu
(ránu) sem slezl. Bys. lil.

Slimák =- slivo (nadávka). Kt.
III.

Slimatit se = stávati se kluzkým.
Opav. Kt. III.

Slinovaka = slínovitá pda, slí-

novice. Kaš. l.'5í).

slínovina = slin. Kt. II I.

Slipeka = koroptev. Sp. 76.

slivák ~ slívový (švestkový) sad.

Kt. \11,

Slívotínek ^ jméno polní trati,

Vyhl. Ced. Na vxkrmení prasete (ku

sýpce) ml pastý X^ mice pole na
obecním slivotínku. V\"hl. R. ii4.

U Bart. tra.

Slobodák = svobodný chasník.

Hrb. Obr. 80.

Slopák = piják. Folp. a. 29. a.

sloácko = slota. Hoen. 248.

Slotácký = darebácký. Kt. VIL
Slotit. Dnes tam slotí (padá déš

se snhem). Kt. VIL
Sloužit. Tomu fojt sloužil = stál

za kmotra. Vyhl. Kr. 18.

slovena -^ jméno krav. V\iil. Mal.
I2.S.

Slovenky = tžké boty. Hrb. D_d.
•"i.'"). - S. ovce ze Slovenska. Fix.

Slovingi = Slováci. Bvs. Fig.

I4.S.

slovo = ])ípitek. Vel si podá-
\;uuc slova. Sp. 97. a j.

Slp sloup. Kald. 21.

Sluka také = teneto. Kt. VIL
Sluneko brouk na Mor. ješt: ba-
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bulinka, liošák, kleš, škvor, škvo-

rek, vidliká. Kt. VII.

Slupit se = rychle a kradmo ode-

jíti. Kt. VII.

služebníek = pHttilnv beránek.

Kt. VII.

slyšet. Na jaký mino (jméno) sle-

šíte (jak se jmenujete)? K. Roz. 23.

slza pána Ježíše (rostl.) kvete er-
ven; s. pannv Marie zakvitá bílvm
kvtem. Naš." XLIII. 49. 2. b.

"

smadlt, smedit = žízniti. Kt. III.

smanžárovat co = snísti. Vvhl.

Dd. I. c.r,.

smáti se. Naši páni smjó se ze

všeckyho; A z vire (víry) se smjó.
Naš. "XLIII. 101. 1. b.; XLII. 33.

1. c.

smaženec = smažené jídlo. V\-hl.

Mal. 142.

smekat. ^' t^ bolace mn smeká
(trhal. Vvhl. Ced.

sméknót co = sebrati. Bys. 127.

— Smekli sme sebó do Assisi =
rychle odešli. \'yhl. Dd. I. 6:'.. Vz
smýknouti.

smetat, smetat také = utíkati.

Kt. 111.

smetjna = zuna. Kaš. 54.

smi, smi = smíení. Jíti v s.

U Kojetína. Kt. VII.

smižlna = švihel. Kt. VII.

smágat = smakati. Strážn. Kt.

III.

smolák = lovk neobratný. Folp.

b. IS, b.

smoligat se = vrtti, hnízditi se.

Folp. a. •")!. b.

smoligaa = nešika, neobrata.

Folp. a. .JO. b.

smolipysk = smoligaa. Folp. a.

30. b., b. IS. b.

smotlacha, smotlaka = neisté
obilí. Kaš. '.»()., Bart.; nest\'da, opi-

lec. Kt. III.

smraatka =^^ sírová láze, smra-
dávka u Buchlovic. Gl., Kt. III.

smradidlo = smradlavá vc; smra-
dák. Kt. \'II.

smradlena. Di ode mne, s-no roz-

koípana. Hrb. Obr. 217.

smrek = houba. Kt. VII.

smrdnká = kdo nosí smrdnky,
gracká. Kt. VII.

smrdí = bezkolenec (rostl.). Z n-
ho se dlají smrdnk\- na vití obilí.

Vyhl. Mal. 112.

smrdlák =^ smradák. Kt. VII.

smrdipráca = komu smrdí práce,

lenoch. Fnlp. a. 30. b., b. 18. b.

smrdirobota = komu robota (prá-

ce) smrdí, lenoch, ^'z smrdipráca.

smrk. Na smrku = v podveer.
Kolk. II. 40. Dlá od svitu clo

snu-ku. Uh. Brod. Gl.

smrkala = kdo poád posmrkuje.

Kt. VII.

smrkota = smrká (Bart.). Hrb.

Dt. 37.

smrktavosf = ozhivka. Kt. III.

smrktavý = ozhivý. Kt. III.

smrštk = biík; biišt. Objevil

se smrštkem v ruce. Hrb. Dt. 187.

— S. = ratolest. Kt. III.

smrák, vz Maák.
smutit = bvti smutným. Slám.

L\'s. .">(i.

smutnit se. Hoen. 172.

smyka= pytlák, lícející oka na

zv. Kaš. !)(i.

SmýknÚt. Ze mohl sebou s. do

hospody (rychle odejíti, uplách-

nouti. "Waš. XLII. 27. 2. a. Sr.

sméknót.
snahota = snaha, istota. Slez.

Kt. 111.

snahula = osoba n. vc, která

snaží (cistí). Slez. Kt. VIL
snesený = nóbl. Autr. 131.

sní' = sníh. Hledíš na nás jak

mladé zajíc na nové sní'. K. Roz.

129.

snídaový. S. \-dolky, rozkrájené

na klínk\- a tvrtky, posypané per-

níkem a cukrem, peené z nejlepší

mouk\-. V>-hl. Mal. 141.

snope! = sopel. Kt. III.

snoplák soplá = nadávka, ne-

istotnv, vismrkuný kluk. Vyhl.

Prus. 5.")., Fix.

snožit = istiti. Ostrav. Kt. III.

snožný = istý. Ostrav. Kt. III.

sobchleb = lakomec. Nebodem
me s-bi. Sp. 164.
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socán = socialista. Naš. XLIII.
53. 2. b. a j.

SOCánský = socialistický. S. lest

(list). Naš. XLIII. 100. "l. a.

soci, SÓdci = soudce. Pan soci.

Hoch. 17. a j. Mršt., Ves. I. 172.

sochy = suchý. SocháBta, capsela

bursa pastoris. Naš. XLIII. 49. 2. c.

Vz v Bart. suchý.

sok = uzel. Vyhl. Dd. II. 138.

sokol = nosatcc, krytorypec b-
loskvrnný, škdce máku. centorhyn-

chus maculatus. Prik. tí-i. Vz Bvs.

Fig. .301.

Sokolena = nižinka v lobodském
lese. \A-hl. Ced.

SOkoJka = epice Sokol. Bys.

Fig. 2.s().

SOkolOVka = trubka Sokol. Bys.

Fig. 280.

SÓkrvica,SÚkrvÍca= krev s hnisem.

Vyhl. Ced.

solnika. esat se na s-ku = vy-
stihnouti si vlasy nad elem, kdežto

jinde zstávají dlouhé. Hrb. Obr.

30.

SOmíC = sumec. Folp. b. IS. b.

somtlvý, SOptivý dech = tžký,
horený. Bys. Fig. .301.

SOpík = druh tenat na koroptve.

Kt. 111.

SOplivec = ryba. Hrb. Dt. 45.

soplavka = rýma. Val. Kt. VII.
sosnínka ^ hduba. Slez. Kt.VII.

SOtrka, sotrek = kožená kabela.

Kt. VII. Sr. sotor.

SOtrká = kdo dlá sotorv. Hrb.
Dd. 2(H.

SOtrkáství dlání sotorn. Hrb.
Dd. 21; I

.

soubydlik ^ simbvdlící. Bvs. Fig.

J2.S. :i, j.

soudno. Na návsi bvlo až s. =
velmi živo. Mršt. Ves.'VI. 11.

SOVistý = sov jjodobný. Val. Kt.

Vil.

Spaovitý kun — jankovitý. Sr.

špaovitý.
Spadalka = padanka. Slez. Kt.

VII.

spalý = ospalý. U Per. Kt. III.

spanda = špaka. Kt. III.

spára = zem rozrytá. Bys. Fig.

252.

spárat = prohledati. Kt. III.

spaeilsko = pelech, prázdné mí-
sto na úrodném poli. Ostrav. Kt.
III.

spaily = co se spailo, spaený.
Kt. VII. 1383.

sparobit = zkaziti, zniiti; dlati
nco, co dlá parobek, vyvésti hlou-

pý kousek. Olom. Kt. 11 1., Mal.

spšný. S. sl = loudavec. Kolk.

II. 40.

SpiChat = pospíchati. V\-hI. Alb.

78. S. dom. Hoch. l(i. 126.

spiknut si = smysliti si. Kolk. II.

40.

Spilunkat = spinkati (v dtské
ei). Folp. a. 27. a.

spin = stvol péra; nedošlé péro.

Slez. Kt. VIL
spiplat co = zkaziti. Kt. III.

5Í);». a.

spísknutý s kým = srozumný.
Hlavu. Kr. 141."

spisek, spížek --ýru. Kt. III.

spiznút, spéznút co = ukrásti.

Kolk. II. 40.

spíže = druh jablek. Hrb. Obr.

2()6.

spláknút nkde hanbu = utržiti.

Preis. 77. Sr. spláchnut.

splantaný = pomatený. Mám lila-

vu tv\ú splantanú. Kaš. lOU.

splasat šaty = scuchati, roztrhati,

zkaziti. Kt. VIL, Vyhl. Ced.

splejný. lovk nesplejný = jehož
se ni lze zbaviti. Kt. VIL

splést se eho = zbaviti se. Bys.
Fig. 2.>s.

splknót si s kým = promluviti,

poh<i\oiti. K. Roz. I. 8(). Tam si

až do veera spikla. Vyhl. Mal. 24.

Spodbíjat = ze spodu pobíjeti.

Ostrv. Kl. III.

spodlit se == podlým se stávati.

Osliv. Kt. lil.

spodák, vz samšik. Kolk. 11. 40.

spodnice = op;tsek ženské košile.

V\lil. Drd. 11. I8;i.; spodní prkna
na \iiz(. Kt. III.

spodniek rubá. Folj). b. 18. b.
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spodník = nedokrojek chleba,

Kolk. II. 40.

spokat co = spukat, sestíleti.

Sp. l!t.

spolen = dvoje. Bys. Fig. 73.

spolina také = jemen setý s po-

hankou. Val. Kt. líl.

spolka = kaše z hrachu a krup.

svatba. Olom. Kt. III.

spoišt = sporák. U s. zjevil se

mu notušcný obraz. Mršt. Ves. II.

450.

sporo =^ vvdatn. Nár. vést. V.

spožitkovat co = snísti.

spaha = spežení dvou soused,
z nichž každý má jednoho kon.
Kolk. II. 40. Sr. spehat se, v Bart.

speha.
spravedlivý. Václavka — to né-

sprav(dli\ciši hoba (houba). Vyhl.

Ced.

spravený. S. žena, dva = sprásk-

nutá, thotná; s. za = pestrojený.

Kt. 111.

spravovat se = petvaovati se.

Val. Kt. VII. 1385.

Spéhat se = dávati spolen
k povozu po jednom koni. Vyhl.

Prus. (il. Vz spaha.
sprohnat = prutem whnati. Kolk.

40.

sprúený = uvírv, na slunci zbor-

cený. Val. Kt. 1 1 i.

sprysk také = stupovit za-

mrzla kalužina. Val. Kt. VII.

spus, vz X Bart. spúš.
spÚŠka = kolnika. Folp. b. 1!».

a.

sputnat kon = spoutati na past-

v. Hrb. Dt. 54. U Bart. sputovat.

spúzet co v trúb = hledati, slí-

diti. Bys. Fig. 254. Vz u Bart.

spouzet.

srala = lovk slabý, bázlivý.

Vyhl. D. 57. Sr. sraligaa.

sralky = druh švestek, prcalky.

Kt. III.

sranec = lejno; srata. Kt. VII.

sraní. .Má dlouhé s. = krátké pá-

sání. Vyhl. Ced.

srde také = tlouk do hmoždíe.
Kt. VII.

srnatý = srdnatý. Vyhl. .Mal. 120.

srní rožek (houba). Naš. XLIII.
49. :!. a.

srombek = san. Rud. 26.

srotat = podojiti. Kt. III.

srový = surový. Laš. Kt. VII.

srš - žín. Laš. Kt. VII. 1385.

sršnívý = sršlavý, sršavý. S.

sršfii. Kt. VII.

státek = stav. splav. Budu ta-

kové stáfky dlat. Kaš. 135. Sr.

stávek.

stafryš, \'ýraz podivu. Hoen. 7.

stahlvka = provazová opra na
chomnut. Kt. VII.

Stakrahoví = stakra ho ví. Kald.

27. .Asi jako: ert ho ví. Mal.

Stamocát = odtamtud. Kaš. 40.

stánek na rukávcích vyšitý. Hrb.

Obr. 85.

StánlskO také = stavidlo. Folp. b.

1!). a.

stanutý = vstalv, kdo vstal. Val.

Kt. VII.

sfapat = srážeti. S. se stromu.

Fix.

starat se. Slepice už se stará (= už

zpívá, kvae, už ponese). Vyhl.

Ced.

starka = babika, staenka. Slám.

PÍ. 8(1., Ondr. 19.

starost = stáí. Tak to potem na
staros zavádzá (ve stáí pekáží).

Kaš. 96.

Staroste = starostova rodina. Kaš.

110. S. né (mn) dali jalfku stelnú.

Kaš. 74.

starucha = stará žena. Kt. III.

starušky = hodn starý. Ostr.

Kt. III .

starý. S. táta = ddeek; s. máme
= babika. U starých = u d-
deka a babiky. Folp. b. 19. a.

státník = kdo nosí baldachýn.

Vyhl. Slz. 51.

stavák = druh holub. Slám. PÍ.

76.

Stavják, stavák kuželek = kluk
je postavující. Bys. 102. — S. =
holub. Kt. VII.

stávka také = odvod. Vvhl. Ced.

stavuk = stání. Vv nemáte se
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mnó žádné s. K. Roz. III. ol8.

— Folp. a. 28. b.

Stejnak = stejn. Nemlv se s. do-

be. Vyhl. D. 132., Dd. ÍI. 229.

Sténaký. Pomerane nésó sténakv
= stejné. Vyhl. Dd. I. 12.

Steelý = setlelv. S. sláma. Naš.

XLIV. 106. 1. d.; Kt. III.

Steet = ztrouchnivti. Pik. Nov.

112.

stery = otrusk\-. Senné s. Naš.

XLIV. .S!». 1. d. Sr. v Bart. stiny.
Stesovat krejcary nožem za kolo

= strkati, z nm. stossen. Vvhl.

Dd. I. 137.

stiha se = pospíchati. Laš. Kt.

VII. 13cS(i.

stírka = polévka, do které se ro-

zestírá tsto z vajec a mouky; strou-

hané tsto, které se do mléka zava-

uje. Ostr. Kt. III.

stiskala =- kiknmec. Kt. III.

stjskavý, stisklavý= lakomý. Ostr.

Kt. III.

štít se == opiti se. Kt. VII.

stíž, stížka = bím. Kt. VIL
Stláat co na koho = jemu pid-

lovati. Kt. III.

Stlámat co = snísti. Vše bv stlá-

mal. Kt. III.

stIÚŠa = ztloustl. S. rukv. Kt.

VIL
stsnívka = stmívání. Kt. III.

Stoábel, nadávka. V\hl. Prus.

55.

stoábelný chlap. Rud. Id. Vz
pcdcliáz.

StOdák. Hrabci bó stodári íkteí

hnízdi \e studnách). Vyhl. Mak 122.

Stojaky = stoje. Kaš. 65 S. se

klou/.at. -Mršt. Ves. II. 391.

stolárna truhláská dílna. Kt.

VIL
stolice také = hrubá ovce s v\ -

sokvini nohami. Kt. VIL
stolník = posluhova pi sloje.

Kald. 116., 121.

stonce, ete = ptáe. Kt. III.

stonit se = dostávati stonky.

Kt. 111.

stonek ^ tyi snopky (pohanky
n. konopí), postavené \-edle y.oe

klasy vzhru. Kt. VIL

stonkúvka = houba. Kt. VIL
stop = vstup. V nebe s. Sp. 163.

stopa = stoupa. Tlustý jak s. (na

tlueni máku). Vvhl. D. 59., Naš.

XLlIl. 111. 1. b.

stopena = ostenice. peina z oste-

nek. Vvhl. R. 85.

stopka = kalíšek, sklenka. S.

fcfnnincke. Sp. 55.

stotn = stonásobn. Kt. VIL
stotý = stý. Folp. b. 19. a.

stovka = revír, ^'\•hl. Kr. 16.,

Slz. ]1»1.

strakatina = druh kížkového
vyšívání. Kt. VIL 1386.

stránek = snop omlácený díve
než se rozváže a k optnému mlácení

rozeste. Zlín. Kt. III.

Stap = kueravé dít; pevzdí\ka
dveti; neustrojená ženská: lovk
rozcuchanvch vlasu; stapec. Kt. III

stapec také = hrozen; rozcu-

chané dít: nedodlaný konec osno-

v\- u tkadlcu. ku kterému se nová

osno\"a pivazuje. Kt. III.

stást se eho = zbaviti se. Horcn.

Nov. 62.

Strašíduša = strašpvtel, bázlivec.

Kt. VIL
Strážínek = druh jablek. Kt. VIL
Strból = holé stéblo, prut bez listí,

pahýl. Autr. 131. Strboulí, strbélí

= nco suchého. Dovezli z lesa s.

Naklidili z pole s. (košály); žertem
= neholeny vous. Kt. I II.

Stebaka = nápoj pro dob\tok.

Krm. Olir. 99. Cí. stcbaa.
stebaa = nápoj kravám. Kaš.

51. Sr. slt'baka.

stebat také = píti. Fix.

Stebeák = klobouk se stechou
])uu(ku(I nahoru ohnutou. Vyhl.

I )((]. 11. 170.

Stebkat — znenáhla stebati. Kaš.

56.

Stebnút si s kým polévky = po-

jisti. 11(11(11.355. Vz v Bart. stebat.

Stréek (ženáck) = širokv muž-
ský klobouk. Vyhl. Dd. II. 171.

stechá, stecháek = klobouk.

Široký s. vcrbiu. Kldu. 28., Kt.

III
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stejík, stevík = stevíc. \MiI.

Pniv 7:;.

stejv = stevíce. Kt. VII.

Stelovský. Stela s-ská dt) toho!

Kt. III.

step =^ druh jablka; déko ne-

pokojné. \'aL Kt. VII.

Stepaka = sbratelka stepu
skk. Kt. VII.

stepat se eho = zba\iti se. Rád
bjxh se ho stepal. K. Str. 3.

Stepnút se = zdvihnouti se, po-

\-stati. Takv vítr se stepnul. Vyhl.

Kr. :>>.

stetnutá. Došel k nmu na s-tou.

Hoen. 70.

Stíbrák také = druh holub.
Kt. VII.

stíbrníce = stíbrník, mochna
stíbrná. Kt. VII.

Stídník = professor. Bvs. Fig.

i:>-2. a j.

stihá = stryga (nadávka). Slez.

Kt. VII.

stíhnut = ekati, stíci, dávati

pozor. Meslíš, že poád stihne na
hoíerské grécar? Vyhl. Alb. 75. Kdo
pak po tm bude stíhnót! V\'hl.

Vys. 76.

Stípat pazdeí = ženské pedoucí
do kolenou štípati. Slez. Kt. VII.

Stíst se eho = zbaviti se, Vyhl,

Déd. II. 221. Meslela, že jož se ho
na decke stísla. Vyhl. D, 135,

Stízbý = stízlivv, V\-hl. Mal,

3Í),

StrmíSkOVý. S, epa = vodnice.

Pik. X. v. 112.

Strmištna = strmisková jetelina.

Kt. VII. U Bart. strmišica.

strnad = nž s devnou sten-
kou. Kolk. II. 40.

Stróek = stroužek, cibulka esne-
kového plodu, pazourek, B}'s. Fig,

301,

strojit = okrášliti. Pe (pi) svaj-

b s, kvítím oltá. Naš. XLIV. 102.

]. c.

stróí = hrách, vikev, boby. Vyhl.

Mal. 104.

Strok = struk, lusk. Zdravý jako
strok. Vyhl. V3^s. 69. S. (struk).

Strožene = stružinv. Naš. XLIII.
19. 2. c.

strpnút = strnouti, zbrnti. Zuby
mu strpl\-. Kt. III. .

Strúhat. Odepa emen, zaal ho
(kluka) s. (= petahovat, bíti),

Kald. 22.

Strup také = vychlouba. Laš.

Kt. VII.

Strúpek = kožíšek, obal plodu.

Folp. b. 19. a.

Strupít se = vychloubati se. Laš.

Kt. VII.

stržný koen = rozrazil lékaský.
Fix.

Studeat =-- chladiti. Folp. b. 19. a.

studeno. Kouiti na s. (bez ho-

ení tabáku). K. Roz. 126.

Stukal, Stukala = vzd\'chal, Opav,
Kt. III.

Stukatí = \zdychati. Stukáme
pod bemenem. V\-hl. Kr, 96., Kt,

III.

Stuodtel, Stuodsa -= odtud. Opav.
Kt. III.

stup, Sltúp také = sloup, veeje
ve stodole. V Podluží. Kt. VII.

Stupák = zavalitý lovk. Opav,
Kt. III.

Stupeek. zdrobn. stupek, stupka
= sklenika. S. piva. Vyhl. Vys, 22.

V\-pili ti stupek\' slivovice, Naš.

XLII, 27, 2, c. Naléval stupky sli-

vovice ; Vvklopili (v}'pili) po stupice
slivovice," Mršt. Ves, I, 329., VIII,
30, Sr. nimplíek.
stupka na tluení máku. Vvhl,

Slz, 64, — S. od šavle, Vyhl, R,'23,
— S. = sklenika, štamprle, Kt,

III, Déme si nalit každé stupku!

Vyhl, Dd, II, 48, Sr. stupeek,
stužka = pístrojek, kter\'-m se

rozpuštný vosk nanáší na vejce

(kraslice)," Kt. VII, 1387,

stvrdnút, ztvrdnut také = zemíti.

Již stvrdí, Drahan. Kt, III,

Styknút také = spadnouti, S, do
vody, Kt. III,

suchar = suchá vtev, strom;

ved, vz suchan, Kt, III,

SUChoprd = lovk bledý, hubený,
Kt. VII.
sukarka = snovaka. Fix,
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šukat se = bhati se. Suka se

šuká; bhnou býti. Kt. III.

Sukénka = soukenný, kozí pod-
šitý stievíc. Val. Kt. VII.

sukovat = uzliti. Olom. Kt. III.

súkrvica vz sókrvica.

SUlena = jméno krav. Val. Kt.
VII.

sulka = jméno koní. V\hl. Mal.

127.

SUltánek = jméno psí. V\hl. Mal.
12,s.

SÚporný = nesnášelivý. Kt. III.

supravita = superarbitrace vo-

jenská. Bys. 165.

supuriiv = urputn. Val. Kt.

VII.

surdík, vz burtlík.

surmit, vz v Bart. surmovat.
surový také = S3'chravý. Kt. VII.

suržiný chléb = ze suržice. Kt.

III.

SÚŠ = plástev. Ternu se íká dlo
lebo SÚŠ. Kaš. 131. — S., suška =
suchý strom. Kaš. 53.

sušeny = sušené ovoce. B\s. Fig.

301.

SÚviS = souvislost. To nemá s-su.

Kt. VII.

SUŽa = sužovatel. Kt. VIL
SVábola = svévole. Vvlil. Dd. I.

31.

svábolný = svévolný, rozpustilý.

S. jak anrcáš. Vvhl. D. 59., Mal. 85.

svád krup = zaklína mraen.
Kt. VII. ]3,S7.

svalná. Piváci, kteí dováželi pivo.

dostávali od vdra od hospodského
dva krejcary svalné; Aby nkdo
nevyvrátil vz, hrozili mu: Budeš
platit svalnou. Vyhl. Ced.

svalníek = ostrý rozchodník
(rostl.). Vj-hl. Mal. 112. Sr. svalník.

svata 1. starý = starosvat; 2.

stará = žena, která pi svatb za-

stupuje matku. Kt. III.

Svatbár = svatebník. Kt. VII.
svatbit. My sme se dobe svatbili

(na svatb dobe se mli). Hoen.
Nov. 166.

svatoste! = ratolesti a kvtiny
sypané na cestu ped prvodem.
Kt. VII.

SVávolný = svévolný. Kt. III.

Vz '^vábolnv.

svázka = píní trám na steše
(svázati). Folp. b. 19. a.

svceník = kolá, v nmž jest

zapeeno uzené nebo telecí maso.
Vyhl. Slz. 47.

SVtivo = to, co se má svtiti nebo
ro je již posvceno. Vyhl. Ced.

SVtlíek = svatojanská muška.
Kt. VII.

svtlík = bludné svtélko. Kt.
III.

svtlojaníek = svatojanská muš-
ka. Kt. VII.

SVÍca. Sej íti se na svícu = na slav-

nostní veei v pedveer svatby.
Hrb. Obr. 40.

sviní veška. Vz v Bart. svinský.

svlnikožka = svika. Kt. III.

svinina = svinstvo. Kt. VII.

svinský. Má svinské poledo (dv-
e) = má vlasy na ele pistižené.
Ces. 1. IX. 148.

svoboda = svobodná mládež.
Vyhl. Slz. 33.

SVOdnica = svdnice. Uh. Brod.
Gl.

svojnos = samostatnost, neod-
visliis. Val. Kt. VII. 1388.

svoének, svoínek, zdrobn. svo-

e. Kaš. 50. Sr. v Bart. svoe.
svorky = eménky na stahování

cepu. \"yhl. Ced.

svrablavý také = škrablavý, drs-

ný. Kt. 111.

svrsknútkoho= stisknouti. Usmál
se, svrskl a objal do náruí. Hoen.
Nov. 15.

Šwi^to = svátek. Nár. vest. V.
]!t.

sykotat, vz syeti. Kt. VII.

symfonie = hudba pro poslech.

Bys. Fig. 165.

synisko, synesko = synek. Naš.
XLIll. I2.S. J. c.

synek = pohmk. Vvhl. Prus.

55.

sypaná = mzda v sypaném obilí

pastým, ponocným. Bys. Fig. 301.

Sýpka (sépka) tichá (trvala dva
dni), zpívaná (tyi dni, nkdy celý
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týden), hoferská. Vvhl. R. 64., vz
Vyhl. Dd. I. 96.

sy = tvaroh; starý syr = sýr.

Folp. b. 19. b. S. hoký = uležený
sýr. Vyhl. Ced.

syrkova = sirkárna. Kaš. 54.

sýra = psíma. Je tu zima jako

v sýrni. Kaš. 96.

syrnaka = polévka vaená z mlé-

ka a kdusku sýra. Vyhl. Ced.

syrák = vdoleksýrem(tvarohem)
pomazaný. Hrb. Obr. 290.

syrovo = sychravo. Fix.

sytnký zdrobnlé: sytý. Kt. VII.

Sýtko = ásf dud. Kt. VII.

Š.

Šabala = obecní vzení. Dát n-
koho do šabale. K. Roz. I. 22., II.

13. Sr. u Bart. šabalka.

Šable, Šabla = iris germ. (rostl.).

Vyhl. Mal. 112.

Šablistý. Š. nohv (jako šavle).

Ostrv. Kt. III.

Šádok = poastná po dodlané,
po utopení Mai"en\'. Vvhl. R. 69.,

Dd. II. 200.

ŠáchOlit = chlácholiti. Olom. Kt.

III.

šaják, vz šaák.
Šakandr = Alexandr. Vyhl. Dd.

I. 7.

ŠakvíŠ = jméno psí. Vvhl. Mal.

128., Pik. Nov. 112.

salašnictví. Dokud s. kvetlo. V\-hl.

Kr. 1(1.

Šalavija = zmatek. Opav. Kt.

III.

Šaibí = podvodník, šarlatán.

Nár. \'r^t. V. 20.

Šaliplachta = lovk potrhlý. Kt.

Šalvijový. Š. voda. Naš. XLIII.
29. 1. d.

Šám = nápoj míchaný z Vs líhu

a 2/3 vody. Val. Kt. VIL
šamflekovat = hubovati. Místk.

Kt. III.

Šamitat = šantati; pohybovati.
Š. ocasem. Kt. III.

šamotat se s kým = práti se. Kt.
III.

Šaák, šaják = starý peníz,

z nm. Scheingeld. Folp. b. 19. b.

Šandár = žandarm. Folp. b. 19.

b., V3hl. Alb. 13.

Šanosta = lovk šetrný. U Bzen-
ce. Kt. VIL

Šantat po mst = toulati se.

Ostrv. Kt. III.

Šantroit = klamati; marniti. Kt.
III. Nešantrote s tém senem, a
na jaro neschází (neplýtvejte). Vyhl.
Ced.

Sára = díra. Bys. Fig. 302.

Šarani nebo pleskái = druh rvb.

Vvhl. Mal. 12(;.

"šarvát = hluk. Kt. III.

Šašír = starý klobouk. Folp. b.

19. b.

Šaška = šika, tapec. Val. Kt.

VII.

Sašovi = šáší. Vyhl. Prus. 26.

Šašula = pihlouplý parádník.

Vyhl. Ced.

šatnavý = šatnatý. Kt. VIL
Šáb = šovík. Kyselý jak šáb.

Kaš. 96.

Šahlatka, ryba. Hrb. Dt. 45.

Šahýl = veliký kus. Za gavalem
chleba a šahýlem tvarohu u huby
se mu jen zapráší (sní jej jak nic).

Hla\n. Kr. 122.

Šáchat, Šákat. Enem kréfšá-
chala (se inula). Kaš. 145. — Š. =
šplouchati vodou. Kaš. 96.

Šakel = šagel u Bart. Pro tro-

chu shniléch šakl. Mršt. Ves. 187.,

346.

Šakýlek, zdrobn. šakel. Jeho
hnáty (nohy) byly složeny jen z n-
kolika šakýlk; Dvma šakýlky
bil do stepu a kiel. Mršt. Ves.

VIII. 35., IX. 9.

ŠáknÚt. Sáknul n do oí písku
(hodil). Kaš. 144. Vz v Bart. šágat.
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Šápat = ubiti, uplácati (o dešti).

Val. Kt. VII.

Šáv = šovík. Kt. III. \z u Bart.

šáva.
Šava = Velbloud. K. Roz. III.

."524. \'7, v Bart. ava.
Šavík = šovík. Hoch. 112.

šavlík = šovík. Kolk. II. 41.

Šavútka = šáva. V tom ovoci

není ani š-ky. V již. Mor. Kt. VII.

Šebla = šebel, šprusel. Kt. VIL,
III.

šedrovky = jídla, jež v štdrý
den bý\aji na stole. V\'hl. Slz. 13.

Vz v Bart. šedrovica.

Šekat = šikat, trhati, uštipo-

vati. Š. petroželi. Naš. XLIV. 148. 1.

d. —• S. = štkat. Šeká p3'skem

(mele hubou) jako žába. Slez. Kt.

VII.

Šépat. Snad ekne svt: Jim
z plnyho se šépá (epuje?) Sp. 164.

Šepel = špr\sl u žebíku. Val.

Kt. VII.

Šepka = druh hrušek. Kt. VII.

Šepta. Je to šepta = špetka.

Sp. 163.

Šepúvka = znamení po okování.
V.\-hl. Ced.

Šerat se. Oechv se už serají
(slupkv pukají)). Kt. III.

Šerbok na lukách. Vvhl. Kr. 35.

Sr. šerbák \- Bart.

ŠerbuŠa = druh trá\-y. Š. tráva

jako polýnek, léí prašivinu. Vj'hl.

Mal. 112. j

áeret = šerkat. Kt. VIT.

Šerchadlo = hrkávka. Kt. VII.

Šerkat = ineti. etz šcrká.
Slez. Kt. III.

Šica = kštice; chumá ovoce.

Loni tu jedna šica vede druhej
visela. Kaš. 134.

Šikavý = štpný. Kaš. 97.

šlny = scanky, mo. Kt. VIL
Šíplavý = štiplavý. S. Ien. Mám

š-vo \^ krku (kdvž je zánt). Kt.
VIL
Šiíit se = smáti se. Kt. III.

Širost' -= upímnost. Laš. Kt.
VIL
šiv koský, rumex aquat. (rostl.)

V3'hl. Mal. 112.

ŠOdlit. A si jinde klokó šodlí
(kliknu u dveí poh\"bujc. V\'hl.

Ced.), Sp. 156.

ŠOka. Nepij a nejez tolik a bodeš
jaks. (štika = štíhlv). K. Roz. III.

243.. I. 126.

ŠOkavka = škvtavka. Naš. XLIII.
143. 2. d.

ŠÓr = brouk, hmyz, Bys. Fig.

ISO; krtonožka. Laš.

ŠÓrat = šourati. Prsty (instr.)

v kapsách sórá. Mršt. Ves. VI. 78.

ŠÓenka = krka chleba roz-

praskaná. Kolk. II. 41.

ŠOet se = šklebiti, smáti se. Já
sem se pod kužó šoel. K. Roz. 4.

Pi tem se šoel. Naš. XLIV. 80.

1. a., XLIII. 100. 1. c. — Sp. 69.,

Bys. Fig. 34.

Šouplý, Šuplý = tenký, hubený,
štíhlý. Bys. 104.

Šrbatý = šrbavv, prázdnv, hlu-

chý (o obilí). Val. Kt. VIL"
Skrek = skrek; polní vrabec

Kt. III.

ŠudleiSkO = jetelišt. Opav.
Kt. lil.

ŠUdlek i krásiku = jetel. Vyhl.

Prus. 'u

.

Šudlina = šudlek. jetel. Vyhl.
Prus. .'iS.

Šudlovat. Š-la sem klukó (pohy-
bovala klikou), ale žádné neotevel.

\'ylil. Od.
šudlovina = šudlek. Laš. Kt.

VIL
ŠÚhla = njaká rvbka. Folp. b.

l!i. b.

Šukavka = škytavka. Kl. III.

Šuklík = kdo má škytavku. Kt.

111.

Šuplý, vz šouplv.
Šurat = pukati, vysýchati. Ten

chléb šurá. Kt. III.

Šurek = zdrobnlé šur. U Míst- -

ka. S. s fúsama = krtonožka. Kt.
VIL
Šuík = smíšek; posmváek.

Kt. 111.

Šurkovíca -= štrkovišt. Taková
š., to mo.-,í j)oád hnoit. Kaš. 139.

ŠÚt = štváti. Psa na koku š.

Ostrv. Kt. III.
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Šebestky - mraN-cnci. T\- ervené
š. K.il<l. I'.i,

šedívinka, šedvka =^ dmh hru-

šek. Kt. Vil.

Šedný = šidný. khimavý. Ten
kopec je š. (zdá se bvti nízký, ale

není). Kt. VII.

Šejda = kulhavec. Kt. VII.

Šelemský. Šehna šelemská. V\'hl.

Dd. 11. I(i4.

Šemina =^ jménu koní. \'\hl. ^lal.

1:.'7.

šemit sa = kmitati se. Kt.VII.

Šepelit = drobn posypati. Kaš.

97. r Bart. = šeptat.

Šepleta, šoplota = malikost'. Kolk.

11. II.

Šerha = strážník vznice. Bvs.

Fis. '"-
šerhovna také = rasovna. Ostr\-.

Kt. lil.

Šerhovný = doiilížitel v šerhovn.
Krm. Dol. IL").

Šestá = drulí velikvch bobn.Kt.

VII.

Šestkový. Š. voda = málo vody.

tak že mhnái berou od mletí

o šestku více. Vyhl. Dd. II. 208.

Šešetka = chudobka (kvtina).

\al. Kt. Vil.

Šetaa = drobná, planá tráva.

Tu krá\\- hrub nežeru. Kaš. í)7.

ševena = ševcová. Kt. VIL
Ševírna = ševcovna. Kt. VII.

Šéza (chaise) = koár. Vvhl. I).

I :!.-).. Kr. Roz. II. 138.

Šibinka. Dva pruty na krok od
sebe do zem zapíchnuté nebo cha-

bnv na koncích vidlikovité, do
vidlic položí se na pi tietí prut a to

jest š. Hrb. Dt. :3-í. Sr. Šibenice.

Šibký = hbitý. Fix.

šibinky = šibenice (hra). Mor.
Slov. Kt. VII. Sr. šibinka.

Šié = síti. Kt. VII.

Šidlavý = nejistý, nestálý. To
poasí je dnes šidlavé. Vyhl. Ced.

epa šidlavá jak žid. K. Roz. III.

27().

Šífla také = putna. Val. Kt. VII.

Šijan = šicí stroj. Slez. Kt. III.

Šiká = šikmo. Namalovars to

trochu šiká. Folp. b. 19. b. — Š. =
šiko\ný lovk. Kt. III.

Šiksla =^ nevstka. Dlá šikslu

\- mc-t. Vyhl. Ced.

Šilion = vnec z dlaných kvtin
na p.'ntlení nevsty. Kt. Vil. 1389.

Šimeka = druh žemnik\- (dým-

ky). Kt. VII.

Šiml = mor. tanec. Kt. Vil.

šimlena = omáka z povidel

a mléka. Opav. Kt. III., Vyhl. Ced.

Šimlíek = bílý. sklenný kno-

flík. Folp. b. 19. "b.

šimlohebec. Vyhl. Dd. II. 21.

šimrá = nimra. Kt. VII.

Šinákle = staré botv. Kolk. II.

41.

ŠinkhÓZ = hospoda, z nmec.
Schenkhaus. Vvhl. Dd. I. 93., R.

22., <)•).

Šípaný. Dobrý kui má krátké ší-

pané uši. Naš.'XLIII. 81. 1. c.

Šípek. Je jakšépek (zdravý). Naš.

XLIV. 148. 1. b.

Šípínka také = slovo dtem li-

du itué. Ty má š-ko! Kt. Vil.

Šíplat o em = míchati. Kt. III.

Šírá = koskv postroj, kšíry. Nár.

vest. V. 20. "

Šíraj = vl se širokými dlouhými
rohy (uherský). Kt, VII.

Šíránka = dole širší kuovina. Kt.

VII.

Sirky = eménky u chomoutu, na

nž navlékají se pask\-. V\hl. Dd,
11. 122.

Šíú = zšíí, šía, Kt, VII.

ŠíruÍSkO = špatný klobouk. Folp,

a, 2(). a, Sr. širúch,

Šiškovíce = polévka ze šišek

(knidliku). Hrb, Obr. 289.

Šišma = pípla. Kolk. II. 41.

šišmat se = piplat se. Kolk. 11. 41,

Šišvoí = šišvorec, puškvorec.

V\]il. Mal. 112.

šitek, šetek = všecek, Kt, VII,

ŠiVO šití, ]\Iá moc šiva, Kt. VII.

Škabrat co na kom = žebroniti,

škemrati, Kt. \'II,

Škadrbaa = nadávka ženským.

Stará š, Kt. VII,

Škalbinka = štrbina, skulina.

Kaš. 111. Vz škalbina.

8
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Škampa = vydlabané místo, do
nhož se zasazují krokve. Kt. VII.
škamrala = škamra. Kt. VII.

j:i.s;).

Škára. Dvata nachystají kolá,
na\;uí aje*a kávy a chlapci dají

nápoj (o ostatcích) a to slov tahati

škáre. \y. V\hl. R. 28.

Škarbaliky = stará obuv. Vozím
š. za jehlik\" po svt. Naš. XLII.
101. 1. c. Sr. škarbal.

Škárka = škartka. Kolk. II. 41. —
S.' = r(>7.i'draná podešev. Kt. VIL

škarnétka. Folp. a. 29. a. Vz. škar-

ni( a.

ŠkaÓpka = skoápka. Autr. 1:50..

Vvhl. Dd. II. 19(5., R. 32.

Škarpa = strá travou porostlá.

Na Hané. Kt. III.

Škaupník. Chalupníci — škaup-
ni.i. \\h\. Dd. II. 157.

Škatule také = ženský stydkv
úd. Kt. VII.

škemro = škemral. Kt. VIL
Škíáb = škleb, posmch, smích.

Val. Kt. VIL
Šklebá = kdo se šklebí. Kt. ITL
Šklébik = malá, plechová lam-

pika. Krm. Obr. 143.

Šklíba = škleb, ušklíbání, brekot,

plá. Piik. Nov. 112. — Š. = umen-
da. Dti bhají na Šklíby. Vvhl. Mal.

131.

šklibka, Šklíbky = pabrkv dar
sv. Mikuláše. Vz V\hl. R. (i'. — Š.

šklebení -.se. Kt. VIL
škloban, škluban =^ kluk, který

trlui moc šat, otrhaner. Fl.\., Vvhl.
Mal. 20.

Škóít, Škúít = ušklíbati se;

mrkati (i> s\tle). Tad}' se vám to

škóí, jak by se tomu nechtlo. K.
Roz. ss.

škobránek = skivánek. Kt.VII
škobrnjt se. V trní se žába Škobrní.

N\lil. 1). '.II.

škobrtanec = kotrmelec. Olom.
Kt. lil.

škobrtnút = hoditi, mrštiti. Po-
zdviha si ho, škobrtnul ním na po-
hrádku. Kald. 23.

škobrúnek = skivánek. Ostr. Kt.
III.

Škodrlinka = kudrlinka. Kt. VIL
Škohrat = hlodati. M\-š tam

š-ní. — S. se = nohami šoupati. Po
kostele se š-al. L' Bzence. Kt. III.

Školák = školník. Laš. Kt. VIL
Škop = skopec. Opav. Kt. III.

Škopovina = skopovina. Kt. III.

škopový = skopový. Kt. III.

škrabaka = staré košt; ohlo-

dek; Kolk. II. 41.; sirka; špatná
hudba. Kt. VIL

Škrabánek = poslední tsto na
vdolek, Kolk. II. 41.; kolá z po-

sledního tsta. Autr. 131.

Škrabek = oškrabk\-; škraloup.

Kt. III.

Škrábky = stará obuv. švec látal

rozbité š. Mršt. Ves. VIII. 33.

Škrablaka = škrablisko. Na Ha-
né. Kt. VIL

škrabljna = skoula. Kt. VIL
škrabot = šramot, lomoz. Se

škrabotem si zase sedají. Kald. 24.

Škrabotník = s\árlivec, rýpal.

Per. Kt. III.

škradlít se s ím = piplat se.

Opav. Kt. 111.

škramoša, škramuša též == ná-

hubek p>!. \'yhl. Ced.

Škrampa = ženská, která se v bo-

tách škrampá. Kt. VIL
Škrampala = kdo se škrampe.

glajdá. Kt. VIL
Škrcnút ^-- škrknouti. í^. hoblí-

kem. Slez. Kt. VIL
Škekot = kik. Jen kd\ž neslyšel

už zbsilý š. jejího hrtánu. Mršt.

Ves. VIII. 36.

Škrhla = mladé prase. Kt. III.

Škída = kída. Val. Kt. VIL
Škich =^ truhla na obilí. Nosil

jemen do komorx' do škicha. Ho-
en '^.f.

škrjatek skítek. Kt. VIL -

Škrkaka =^ špatná muzika. Mršt.

Ves. I. 4(5.

Škrknút. Škrkl sebú dle s hry
= skoil. Kald. 17. Skrk na nohv
(skoil). Hlavu. Kr. 128. _ Š. =
íznouti, škrábnouti. Škrkl m dló-

hákem. Naš. XLII. 33. 1. a.

Škrla škrhla. Val. Kt. VIL
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škrobáctvo = škinbáci. \'\lil. M,il.

škrobánek = skivánek. Kt. III.

Škroble = prohnutý tupý nuž na
(ibon kdnrírh s strcnkan^i. Ostr. Kt.

III.

škrobnút = šlohnuuti. Kt. VII.

ŠkronJt = breeti, plakati. Kt.

III.

Škronta = nemotora. obu\-í himo-
tírí. Kt. \-lI.

škrontat, škrutatse = obuvi himo-
iiti. Kt. \n.

Škroptat = šoustati nohou po

zenu. Kt. VII.

Škrošna = skí kuenáiai; žen-

ská, která nosi mnoho sukní (tlustá),

n. která lenošn posedává. Kt. III.

Škrpat = šoupati nohama, tžce
jíti. krpe se péške ped volama.
Vyhl. Ded. I. .'^.5. Vz násl. škruntat.

Škrt rozpustilv kluk. Xa Hané.
Kt. \-II.

Škrufle. Má š. na krku, scrophti-

losus. \'\iil. Ced.

Škruntat = vléci noh\- pi chzi.
Kolk. II. 41.

Škrunty = staré botv. Kolk. II.

41.

Škrúpat = rozkusovati. Tvrdv
chleb /.ub\ š. Kt. III.

škrúpkovaný = pruhovanv. Kt.

VII.

Škruta = kra po vod plovoucí.

Po škrutách jezditi. Bys. 138. Vz
v Bart. škrut.

Škrutat, vz škrontat.

škrybaka = sirka. Kt. VII.

škrybat = škrábati: špatn psáti.

Kt. VIL
Škrypta = písmo, ruka. ]\Iá pknou

škryptu. Kt. VII.
Škubaka = dráni peí. Kt. III.

Škubánek = otrhanec. Kt. VII.

Škubent --= student (posmšn).
Folp. b. 20. ,1.

škuiny, škutiny = chlupy. Vyhl.
Ced. Sedym chlop obrostlých dlii-

hými škuinoma sedlo v koleku.
Kldu. S2.

Škudlit, vz kudliti. Folp. b. 20. a.

Škuhnút = sklouznouti. Noha mi
uškuhhi. Kaš. 97. I' Bart. šklhnút.

škulibanda ^ neplecha, nezdoba.
Kt. VII.

Škut = zarputilec. Kt. III.

Škuta = kdo skutí, vzdoruje,

n<'vrli. Kt. VII.

Škutíná = kdo skupuje škutinv.

Ki. VII.

Škvaeníca = vajeína. V\hl. R.
411.

Škvait také = skrbiti. Olom. Kt.

111-

Škvarka = vajenik se škvarkami.
Hrb. Obr. 287. >U Bart. škvaienina.

Škvíra -- trhlina. Skalní š. Slám.

L\s. 2ií;í.

Škvíit také = skrbiti; š. se =
ot\-írati se. Kt. III.

škvraet, škvražit se = škvaiti se.

Jeleta šk\raela se v sádle. Sp.
49. — Folp. b. 20. a.

Škvrak -^^ šk\-raení; nadávka. Na
již. Mor. Kt. VII.

Škvrek = pekrouccná vc (ni).

Zlmsk\-. Kt. VII.

Škvrlíkat = vrzati, zkípati. Na
housle š. již. Mor. Kt. VII.

Škyra = hhiboko vyrytá ára,
ostré škrábnutí. Autr. 1.'51.

Šlahaka = pístroj, jímž šlehá

se z vajenvch bílku sníh; mrskut.
Vvhl. Ted.

"

Šlahnót sebó do hospod, k Brnu
= rvchle (jdejíti, se v\-praviti. Sp.
41., Bvs. Fig. 302., K.Roz. II. 212.,

Naš. XLIV. 135. 1. d.

Šlahora = vysokv lovk; š\-ihák.

B\s. Fig. 302.

Šlajfka = kravata. Bys. Fig. 161.

Šlak. L'ž je v šlaky = pvy, utekl.

Hoen. 325.

Šlakovec = punocha bez cho-

didla. Kt. VII.

Šlakový. Ta tam do š-vej chvíle

(dlouhn). Kt. VII.

šlamastyka = nesnáz, tíse, po-

tíž; michanice. Bvs. Fig. 302.

Šlapka = pantofl. Kt. VII.

Šlefta = sled, ploský kámen. Val.

Kt. VIL
Šlechétka, /.drobn. šlechta. Kald.

9. W. nasl.

Šlechta také = plochá deska.

Kald. 9.

8*
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Šlejdrovat == ristiti steva (uvnit).

Val. Kt. VII.

Šlépeek = košilka, dtská .suk-

nika. Kaš. Íi7., 112. Vz násl.

Slépek = šlépeek. Tož ho to

chytlo (stroj) za slépek a hned mu
to utrhlo hlavu. Kaš. 124.

Šlichta = omáka. Kolk. II. •11.

Šlochán. Fnlp. a. 31. b., b. 32. a.

Šlohanec. Rudv š. ohne vysoko
mrskal oblohu. Mršt. Duš. 100.

Šlundrat = tahati. Satv v blát
š. Kt. VII.

Šmaja = nepoádná ženská (Opav.);

koalka. Kt. III.

Šmajda = kdo šmajdá. Hrb. Dt.

37. — Š. = levá ruka, Vyhl. Ced.

Vz násl.

Šmajdák = kdo pracuje levou

rukiiii (šuaajdou), krchák. Vvhl.

Ted.

Šmak = chu. Nár. vest. V. 20.

Šmanda = levá ruka. Jenom
šmandó se ohnal. Hoch. ÍIH. Vzal

nž do pra\'é (ruk_\) a vidlcko do
šmande . Sp. 148.

šmarholena = baba. Kt. VII.

Šmarnút = udeiiti. bouchnouti.

SKz. Kt. III.

Šmarulistý = pruhovitv. Val. Kt.

VII.

Šmarýcnút = udeiti holí. biem
bíti. Kt. VII.

Šmatat = hmatati. Folp. a. 17. a.

Šmejdit také = úskon jednati.

Kt. III.

Šmékat = smýkati. Folp. b. 20. a.

šmelce = erné epce. U Vsetína.

Kt. III.

Šmérat ~ mejrali. Klasem pod
nosem. Vylil. Ced.

Šmestka = oprask, šugar; zvíecí
chvost. Kt. VII.

Šmlhák tanec. Kt. VII.

šmikurenda = nevstka. Kt. VII.

šmitat = iezati. Kt. III.

Šmotlacha = šmodrcha, lumo-
tora. Kt. VII.

Šmotrcat ^ drcati. Vz šmotrcá.
Kt. III.

šmúra = kdo šmurá (špatn
píše). Kt. VII.
šmúrat = mazati. Kaš. 97.

ŠnÓlaka = blátivé poasí v zim.
Lepší je zima jak š. Vyhl. Ced.

Šnoika = peska. z nm. Schnalle.

V\hl. Prus. (iS.

Šopák = tlama. A leška (liška)

ote si šopák (neuloví nieho).
Vyhl. Mal. 121.

Šnorcha = propuštný voják,

který všelijak nkde se živil a loupil.

Kldu. 45. Schnorchar. Jrsk.

Šoit také = ošklíbati se. Kt.
III.

Šupák = šupavý tabák. Fix.

šupalena, šupaná = slidika.

Kt. VII.

Šobástnút ím })o kom = hoditi.

\'al. ?>Ial,

Šofan, ŠOfánek = sbraka. Sr.

Schaufel. Smetanu šofánkem se-

brati. Vyhl. Mal. 14."). Kromfléke
(knoflík\-) n košole jak šofane. Bys.

Fig. 86."

ŠOfka = plechová lopata. Kolk.

II. 41.

ŠÓkala = kdo se šóká. šuká, nemá
se k práci. Kt. VII. 1390.

ŠÓkav nco vykládati = zdlou-

hav. Hoch. 63.

ŠOlek, sulek = obvazek. Od tý

doby (po úrazu) nosijó na malíku
Šolek. Bys. Fig. 259.

ŠOmpleca = výplata, bití, bitka,

hádka, rvaka. "Vj-hl. Dd. I. 37.

Vz Sumplica. V hospod strhla se

\-eliká š. \'yhl. Ced.

Šopa = scnník, klna, z nm.
Schoppen. Folp. b. 20. b., Kt. V.

Také zvláštní úes ženských hlav.

Vyhl. Ced.

šopáke, šopáke - lehká cihuv,

oby. sdukeimá. \'yhl. Ced.

šoplék, šoplátko šuplík. Xyhl.

Ced.

Šoprstat sa = obskakovati. Kaš.

97. r Bart. šuplstat se. Rukávy kol

ruk se jim šoplstalv (voln se otví-

ral\-).

Šoroga = nezdara. Ty š-go šoro-

govská! Kt. VII. 1390.

Sosák = íald kožichu vzadu. Vyhl.

Dd. II. 121.

ŠOSej - silnice (chaussée). Vylil.

Prus. 48.
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ŠÓStaka tuikv = zdrlun-ání

klasu. Mršt. Ves." I. 55.

ŠOSteka ^ nábr. Brusk^ky b\l\-

\-z;ulii opat leny šostckanii. V\-hl.

Prus. (iS.

'

^

ŠOŠe = stuhlý sopel v nose.— Š. =
usmrkaný kluina. Bel tam takové
ŠOŠe. Sp. 150. Ty šošo^ tož te tak?

K. Roz. 53., IL 35. Š. = malá
dí\-ka. A na teho šoša jaké spoleh-

nutí. Naš. XLIV. 10tí. 1. c. ~Š. =
oharek na svíce. Pik. Nov. 112.

šošnla, šošnila = hm\z? So plné

braDlencu, a taková šošnla koše

hui-, jak co. K. Roz. III. 259. — Š.

nadávka, dareba, otrapa. Vy šoš-

nilo! Ib. 325. Tam každý šošnila

mluví nmeck}'. K. Roz. 14. Leda-
jaké šošnila složí za pacholka. Ib.

49. Každé šošnila vehráží hned
advokátem. Ib. 7tí. Sr. násl.

ŠOŠnit se = zdržovati se, meškati.

Šošnite se tam chvilko. Hoch. 70.

Š. se s ím = zdlouhav pracovati,

párati se s ím. Kt. VII.

ŠOŠnivý = ušpinný, ušušnný;
nepatrný, mizernv. S. bagón. Bvs.

Fig. 25.", 302.

Šotoít se — vrtti se. Ta hosa

šotoí se pod na tch vécach.

\'vhl. Ced.

Šotyška = tanec. Vyhl. Mal. 139.

Soukala = zdlouhavv, váhavv
lovk. Olom. Kt. III.

'

ŠOUkavos = zdlouhavost, váha-
vos. Olom. Kt. III.

ŠOUkavý = zdlouhaxv, váhavv.
Kt. III.

ŠOUlit = jemn titi, natírati. S.

koho palcem. Vyhl. D. 8.

Šoustí = listí. Turkyové š. Mršt.

Ves, II. 413.

Špacírpolka =^^ tanec K. Roz.

li'.')., K. Han. 172.

ŠpaOVitý kuíi = jankovitý (spá-

itise). Kaš. 97. Asi chybn místo:

spáovitý.
Špajdlík = špajdl, špejl. Naezati

špajdliku. Preis. 12.

Špak vodní = skorec vodní. Fix.

Špáraky = dtské hrakv de-
.ne. Kt. VII.

šparúsnit = špárati. Kt. VII.

šparzeta, šparzetka = vienec sctv

(rostl.). Vyhl. Mal. 112.

Špatlna = špatná vc. Kt. III.

ŠpejChat = strkati, šouchati, Kt.

VIL
špenka, špenek = stonek, ostenek.

Kt. III. U Perova špenk = oste
zakonená krátká vtev, zbyte'c

tenkého stromku uezaného nad
samou zemí. Vrazil si špenk do
nohe. !\lal.

Špenzerek. vz špenzr. Vyhl. Prus.

(i:;.

Špera = pekážka. Bys. Fig. 17S.

Špernál = silný, dlouhý hebík.
Velomím špernálem kaso. Sp. 140.

spica = kostná násadka u trou-

bcle. \yhl. Ced.

Špiák také = dnih holub. Kt.

Vil.

Špldlatít = špiatiti. Kt. III.

Špidlo = lovk špidlatv, suchv
Kt. VII.

Špihlák = kdo rád špihlá. Kt. III.

Špich = druh epice. Vz Kt. III.

Špíchat = strkati. Na již. Mor.

Kt. VII.

ŠpiChél. Pobíhal tam jakési chas-

ník s ernéma lósama do špichéla.

Sp. 98. — Š. Šatke (servíty) sto-

eny v takový roztopodivny spi-

chéle. Sp. 147.

Špíndrait ^ rvpati se v nem.
Val. Kt. VII.

Špíreky = uškraená slanina. Val.

Kt. VII.

Špírek = rarášek. kubínek. Vz
Krm. Obr. 19.

Špišek = osm kop tvaržku. Vvhl.

Mal. .-.l'.

Šplterácký = bídný. To je š. život.

Šmvd (Slo\-ník).

špiterait se ==^ nuzovati se. Kt.

III.

Špiterák = špitera, bídák, nuzák.

Šmýd (Slovník). Me sme Hanáce,
všeci všode cezozemci só jen š-c?.

Naš. XLIII. 53. 2. a. Sr. špitera

= malý. slabý lovk, bícTák.

Šplahat = šplhati. U Brušp. Kt.

VII.

Špléchnót komu co = povdti.
Vvhl. Dd. II. 224.
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Šplechotat = smáti se. Kdo se

tomu neiehoce, nešplechoce, ten to

chce. Vyhl. D. 79. Vz v B;irt. šplech-

tat se.

ŠplOChtat = šplúchat. V jeho

útrobách Š-I3' už poslední zbytky
nápoje. Mršt. Duš., 39.

ŠpIÚhota = plískanice, stálý déš.
Kt. VII.

Špodiant == dlník pracující v cu-

kro^•aru pi spodiu. Bys. 114.

Špoka. Ta ženská má sokn samé
špoke (ublácené. ucourané). \'vhl.

Ced.

Šprek. Tam houfec hrá šprtá

šprka. :\Iršt. Ves. V. 101.

Šprlený. S. zahrada = obehnaná
plotem z latí. Hrb. Obr. 1-1., 66.

U Bart šprlový.

Šprták = nadávka. Ty šprtáku,

kolohnáte, otevidíro! Vvhl. Dd. II.

235.

Šprtálka = knoflík s dírkou upro-
sted, amrha. Kaš. !t7. Bhá jako

Š. Kt. III.

Šprtka = sivá kivonoska. Kt. III.

špruek = žert. Kolk. II. 41.

ŠprÚit sa = prohnouti se. Kaš.
4Í).

Špulé = kolovrat. Fix.

Špuka = troška, kapinka. Autr.
131.

Špurtovat ke druhé státní zkoušce
= se díti, studovati. Bys. Fig. 170.

Šráky též = lis na tužení tva-

rolui; kšandy, na nichž visí ženská
spodnika. Vyhl. Ced.

Šrajdat se = kulhati. j)ajdati. Kt.
III.

Šrajdavý =^ kulhavv, pajdavv.
Kt. lil.

šrákavec, šrajdo = lovk šrá-

kavv. \'/ násl. šrákavý.

Šrákavý = lovk špatné chze,
který dlá dlouhé kroky a pi tom
hlavu nachyluje. Vyhl. Ced.

Šréga. De to šrégó (na ki\-o).

Vvlil. Ced.

^ ŠromotJt = kieti. Kolk. 11. 41.

Žena doma šromotila. Vvhl. Vvs.
19.

Šrotovat = rychle m]u\-iti. Kolk.
11. 11.

šrúfeka = dýmka. Kt. VII.
šrúfek = matice šroubová i šroub.

Fnlp. b. 20. a.

Šrumpla = nepoádná ženská,

Schrumbel. Folp. b. 20. a.

Šrtka svalná = zpropitné pivá-
knm za dovoz piva. Gl., Vyhl. Ced.

Šrtky = ervené hanácké kal-

hoty. K. Han. 66.

Šfab zajeí = šovík; šab kob\ií
= merlík. Fix., Kt. III. Vz šab.'

Štáfek = kousek (pole). Tam má
š. Naš. XLIV. 6. 1. d. Až shltneš

pár štáfk sladkvho úadování. V\'-

hl. Vvs. '.);',.

Štafetáka = klepna. Kt. VII.
šaklík = klacík. Kald. II. Zdrbn.

šakcl.

Štakýl = šakvl. Mršt. Ves. I.

.iii7.

Šarák, vz ^• Bart. šparák.

Staral. Nedožiré, ty šárale! Naš.
XLIV. (i. 1. d. Vz v Bart. starala.

Starat = drážditi, popicho\-ati.

Bys. Fig. 302.

Stéble, ete = malá r\bka. Laš.

Kt. Vil.

Štbraky = stevíce doma nošené.
Val. Vek.

štbrat ští])ati. Kt. 111.

Štechovat, Štychovat koum = do-
provázeti. Tem zpvákóm kdose šte-

choval na klapiture (klavíru). Sp.
128.— se s kým o = sázeti se. Bys.
Fig. 261.

Štkýat = vehce kieti, vaditi

se. Val. Kt. Vil.

Štpák = hranatá, kamenná láhev
na vodu. Stráž. na Mor. List. fil.

lltod. :',]:>. Sr. u Bart. epák.
štépán = kížala. Vvhl. R. 6S.,

69.

ŠtpánOVý = kížalovv. Š. po-
lévka. \'v!il. R. GS., 69. Vz Štpán.
Štpúvka = štpovnná neštovice. -

Na il.iur. Kt. VIL
štrchání. Korba v ehotu a š.

sladnvch brnkáu jen letla. MrSt.

Ves. III. 47.

Štrkat ^ cinkati, chestiti. Od
zinn /iiliv štrkají. — Š. = ž\-ástati.

Opav. Kt. III.

ŠtJkat kdho = štípati. Hoen. 99.
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Štift = nemocnice. Bys. Fig. ll»l.

štikaný = vroubkovaný. Kt. III.

Štípa ^ lii^i^'- Zapal nov Štípu.

Kldu. 14. — Š. = pt)leno. Ale štíp-

nutou (ukradenou) štípu ])iece ne-

pustil. Mršt. Ves. V. .-Ji.

Štípit = okovati. Fix.

Štípka = oštp. Kt. VII. Také
= krížalka; škvor, uchavec. Kt.

III.

Štíplavina ^ štípla\á chu. Slez.

Kt. VII. .

ŠtiikOtat. Hejno vlaštovic štii-

knial.. Kald. 42.

Štíit se = šklebiti se. Hlavu (za-

bitého) dal do okna, aby zub}' její

štíily se do svta. Vyhl. D. 134.

Stírka = pokrm. Vejce se vlije do
mouky, rozete se a míchanina vlije

se do vodw pak se omastí. \'\hl.

Slz. :U.

Štítrovo = štitroba, laný žaludek.

Píti pi\o na š-vo. Kt. III.

Štív — šovík. Kald. (í. Vz ši\-.

Štoek. Ské)pila celé š. plátna

(asi -.'r. loket^.. \'yhl. Ced.

Štofka = vlnná sukn. Hrb.

Obr. 2S.

Šouplý = hubeny v oblieji.

Olom. Kt. III. Vz šouplý.
Štráky = šrák\- pod kor\to. pod

necky. Kt. VII.
"

Štrafícír ve dvoe (nejvj-šší dlník
jako: poklíisnv, dráb). Hlavn. Kr.

G.").

štrachajdla. Magorón\- pos\-pánv

štrachajdló. Naš. XLIII. 143. 1. a.

Štrachanda = toulka, zálety. Vyhl.

Ced.

Štráche = divw zázrak\-. To só š.

!

Bys. Fig. .-502.

Štramák = lovk parádívý, \'y-

chlmib i\v. ^^hl. Ced.

štramberský. 5. ucho = kornou-
to\ ily pt-rnik. Fix. Š. trouba (kulatá

vž)

.

Stránek = provaz, z nm. Strang.

Folp. b. 20. b.

Štrcanec = drcanec. Olom. Kt.III.

Štréctiaf = viéci, dotvkati se,

z ném. streichen. Stréchal ohlávkami
po niM\ \'\hl. D. 15(1.

Stechový, z nm. Streich. — Š.

basa dievná. š. muzika. Naš. XLII.
101. 1. a.

štrempei = štempl. Naš. XLII.
101. I. b.

Štrocílka = podlouhlý peínek
chleba z posledního tsta, místy tru-

cilka. Piidám štrocilko chleba. Vvhl.

Alb. 70.

Štros = hlupák. Regál.

štrych = žert. Vyhl. Dd. II.

224. Nedlám štrychu, do opravde

to meslím. Vyhl. Alb. 69.

Štrymák = jméno volské. Kt. VII.

Štrymula = jméno kravské. Kt.

VII.

Študieísko = jetelišt. Opav. Kt.

III. Vz šudlek.

študlek, študlovína = jettl. Opav.
Píh. Kt. 111. Vz šudlek, šudlo-
\\x\\x.

Študýrka = studování, uení.

R\id. l(i.

Štuchat se s ím = lopotn nco
pracovati. Na Hané. Kt. \'II.

Šfukat, štuknút Šk\tati. Mršt.

Duš. Sit.

Šukía = mrzout, lovk nuuula-

vý. Olom. Kt. III.

Šuklat = hubovati. Olom. Kt.

III.

Šfuklína = žena mumlawá. mrzu-

tá. Olom, Kt. III.

Štukýcat = skytati. Kt. \\\. Vz
šukat.
Stupka = slina? Utela si stupku

na rtech a zaala (mluviti). Mršt.

Ves. VI. 91.

Šúr = mlok zcnmi; krtonožka.

Hlx.

Šúít se = štíiiti, smáti se. FLx.

Štverka = t\Ták (mdnv peníz).

Hoch. i:i3.: t\-vderní sud. Val.

Kt. VII.

Štvr -= tvrtina gruntu. Prik. ii4.

Štvrák. Dal si nalit š. koialkw

Kaš. S(l.

Štvrtníca pi^a = asi vdro. Bys.

Fig. 2(il.

Štvrtník = mén než sedlák a více

než chalupník, vlastník štvrti, Bys.

Fii,'. co., tvrtlánu. Piúk. Nov. llo.

štyblata -= bot\-. Kaš. 119.
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Štychar = rve. z nOm. stihcn.
Folp. b, :10. h.'

Štychavka = motyka. Folp. b. -20.

b. \'z picdcház.

Štychovat se = dopalovati se,

v pi. < i s( pedbíhati. Hlavn. Kt.

Kt. !L'f;
,
Vyhl. Ced. Vz štechovat.

Štychpán = mrtvá kost' u kon.
Kolk. II. 41.

po štynu (po tvi^ech) lezu z lesa.

Kldu. (S;!.

Šuba na horelkii. \'z baba.

Šubaka = šlehání, šlehaka, šla-

haka. Kt. III.

Šubat =-šibati Kt. III.

Šubí = retka (heben). Kt. VII.

Šublikat = šoustati po nem,
nohama po podlaze. Máma m^'dlí a

a já také šublikal. Vyhl. R. 8().

Šubra = neistá ženská. Folp. b.

•20. b.

Šubrat se = mazati se. Folp. b.

20. b.

Suda = kdo rád sudí (šidí). Kt.

III.

Šudli = kdo šudlí. Kt. VII.

Šudlit = vchtem n. hadrem
drhnouti. U Bzence. Kt. VII.

ŠUfan = žufan, nabraka na po-

IVku. Vz Kt. TIL
ŠUgár = kytka dlouhvrh vlasu

na bi. (á. \''ll.

ŠUChnÚt komu co = pošeptati.

Krm. Obr. 112.

ŠUChotat = pomalu jíti. Nár. vest.

\\ -20.

ŠUChtit se = šukati, kutiti. Kt.

VII.

Šukaa = ovce pozadu chodící.

Kt. Vil.

Šulaka = dve, které šoulá t. j.

soukennick\' lok\- ku pízi spojuje.

Slez. Kt. íll.

Šulaja ^ sprostá koalka. Folp.

b. •-'<». b.

šulanec, žulanec ^ nco uhnte-
néhíj. Folp. 1). 20. b.

Šulec = velikv kus neho ošoula-

ného. Kt. VII.'

Sulek také — pouzdro. Š. na brejK'.

Drahan. Kt. III.

šufrácký, vz šullrák. Cil.

Šulfrák oknsní školní do-

zorce. \'y\ú. \'ys. :]2. — Š. = pívrže-

nec šulírajnu. \A'lil. Ced.

Šuligán = prohnaný lovk. Fl.\.

Šulineek = malíek (prst). Vvhl.

1). '.'.

šumajzl = peený hrách s jc-
nvmi kroupami. Val. Kt. VII.

Šumberka = druh hrušek. Kt.

VII.

Šumotat = šumti. Kidélky š.

a poleto\'ati. B\'s. '2;5.

Šumplica = hádka, svár, taha-

nice. Pi muzice strhla se š. Naš.

XLII. 101. Ib. Vz šomplica.

Šundát = pevzdívka škole. Folp.

h. 2iK h.

Šup. Nemluv mi poád do šupu =-

neskákej mi do ei. K. Roz. I. l-")9.

II. 125.

Šupák = kdo vodí tuláky Supem,
postrkem. Vyhl. Ced.

Šupat po násype = zdlouhav,
opatrn jíti. Hoen 237. Chlapisko
šup do humna na erteple. Ib. 25!). Vz
šupkat. — Š. = mnoho a rychle jísti;

sedti. Pkn šupej = secí. Kt. III.

Šupka z vajec = skoápka. Záhr.

V. II.

Šupotat. Po klouzace mkce šu-

potají dí\-i bakorkv. Mršt. Ves.

II. 402.

Šurga = klisna. Fix.

Šuro. Žido\-ka je šuro = šurá. šil-

havá. Vyhl. Kr. 72., Slz. 2(;i. Š. =
kivo. Fl.x.

ŠUStaka = odrhováni listu tur-

kyii. Kt. VII. Vz šóstaka.

ŠUStat. Jeden chlapec u zdi po-

skakoval i Šustal (jiii he chlaiiru).

Vvhl. D. 105.

Šstka = šesták. Slám. 1*1. 74.

šuška = šuškání. Kt. VII.

ŠUŠlit s kvm == šeptati. Ostr. Kt.

III.

Šušmala — umazanec. Kt. 11

F

ŠUŠnívý = umazaný, neistv. i\.t.

111,

Šutka. Už je jak šntkv — o])ilv.

Kt. VIL
ŠutO -^ prázdno. Má \- jizb š.

Val. Kt. VIL
Šuvíítý šikmý. Slez. Kt. 111.

Šuvirý = šikmý. Opav. Kt. 111.
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Švadlena — kdza pkné strakatá.

Kt. \I1.

Švadronit mluviti cizím jazy-

kem, /vl. nmecky. Vyhl. Ced.

švadyrovat = bžeti, zvi. o dtech,
lezou-li iNlile tvern()žk\'. Val. Kt.

VII.
Švagrina = švagrová. Preis. !»4.

Švách -^ puklina. Š. na puli <icl

horka. Val. Kt. VII.

Švajdák = kde šmatlá. Kolk. II.

41.

Švalek = mužskv pilodící úd;

ž\-anfc. Kt. VII.

švalenec = švalek. Kt. VII.

švancar = sekera bradatioc, švan-

cara. Nár. vest. V. 20.

Švanák = kos. chlapík. Vz Kt.

III.

švandlavý =? Folp. a. :w. a.

Švandrkat = žvaniti. Sušil. Pis.

697.

švandrošit = žvaniti. Zlín. Kt. 1 1 1.

Švápat = uiezávati, uorávat. Kt.

VII.

švárnit se = lichotiti se. U St.

Ji. Kt. VII.

Švátt = váleti, \-rtiti. U Místka.

Kt. III.

Švatc ^ \elkv krajíc, vz vatrc.

Fo!p. b. 21 b.

Švecírský = ševcovskv. Opav.
Kt. 111.

švercisko = šverc. Val. Kt. VII.

švercovat ^ pašerovat, schwár-

zen. Laš., val. Kt. VII.
švercování = pašerování. V\-hl.

Kr. i'S.

Švidravý = šilhavv. S. figlá. Mršt.

Ves. IV. 33.

ŠVÍdrho = švidro, šilhavec.

Vyhl. D. r)T.

Švidro = švirgo.

Švihavý let ptaí. Hlavn. Kr. 3.").

Švihlat = šviiinkat. I vrabci

o nm Švihlali. Mršt. Ves. I. 5t).

Švink = zbhlost", zrunos. Nemá
toho švinku, abv to vvkonal. Ostr.

Kt. III.

švirgá, švirgá = šilhán. Folp.

a. l'S. a.. Kt. VII.

Švirgaa = švirgá. Folp. a. 28.

a.. Kt. VII.

ŠVÍrgavý = šilha\v. Na již. Mor.

Kt. VII.

Švirgo = švidro, švirgá. Folp.

b. 2S. b.

Šviink (citosL). Švihni prutem,

udlá to š. Folp. a. 56. a.

Švondra = cúra, šlundra. Kt. III.

Švrina = smrina; co jest smrko-

vho (deskv atd.). Kt. III.

Švrkovity = smrkovitý. Kt. III.

Švrgiaka = kvedlaka. Slez. Kt.

\11.

švrkat = cvrkati. Kt. III.

švrkový = smrkovv. Slez. Kt.

III.

švrlukat = švrlikati. Kt. VII.

Švorverk = beran (stroj). Tým
švorverkem tluú na kh'. Kaš.

Švrkový = smrkovv. V\hl. Slz.

227. Vz v Bart. švrk."

Švrlák = vaeka. Fix.

Švrbek. Š-ky ovoce nezrostlé. To
sou jenom samé š. (jablka, hruškv).

Kt. III.

Švýcar také = šafá. Kt. III.

Švýhat = kulhati; šmatlati. Kt.

Vil.

švýhavý = kulhavý. Kt. VII.

T., .

tabáková = pestávka pi pou- tacle^ kraj ky u šatky,Tatze. Folp.

tich, kdy mužové mohou si zakou- b.20. b. Okraj rukávu vyšívaný nebo

iti. V\-hl. ed. krajkami ozdobený. Hrb. Obr. 28.

tackat = obníkovat; jemen, táky. Rukávce ženské šité na
pohanku, oves do tácek vázati. Val. tákv (natáhnuté z jednoho plátna).

Kt. VII. Vvhí. Dd. II. 185.
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taframente taframenské! V\-hl.

Dd. II. .'d.

táhá = tahání, tah. Ten kun je

dobrý do táh\-, do tažby. U Olom.
Kt. "IV.

tahón = sm^ka, poutko. Bot
só hotovy, ale eše chebí kže na
tahóne. aš. XLII. 14(). 1. b.

tahtovat = potžkávati. U Opavw
Kt. VII.

tajemstvený = tajemný. Kt. VII.

taklek = takhle. Za staréch asu
bévalo t. Vyhl. Dd. I. 1(50.

takový. Takov\"ch penz sem eše
v ruce neml = tolik. Kaš. 82.

tál = vno, z nm. Tlieil. Folp.

b. 20. b.

alamba = dundala, lovk ne-

olirabaný. U Opav. Kt. IV.

talijánský. Talijánská. talijánka

= viržinka. Piik. Nov. ll.H.. Sp.
16.

talí = kopretina (rostl). V\-hI.

Ma!. 112.

tamocel'. Z t. = z tam odtud. Val.

Kt. VII.

tanenice = tanení místnos.
Naš. XLII. 101. 1. b.

tanu = inu, ovšem. Vz Kt. VII.

tanuškat = taniti (v dtské ei).
Kt. VII.

ápala = lovk pomalu chodící.

Tolp. a. 28. a., Vyhl. Ced., Kt. IV.

apaa = nešikovné d\x'e. Kolk.

11. 41.

ápanee = nco rozápnutého,
ku pr. kra\-inec. Kt. VII.

ápanlca = ápaka. Kt. VII.

tárat také = tlíti. Val. Kt. VII.

tara = huba, ústa. A zane na-

dirat taro. Sp. 100. Vz vlápnót, ku-

kaná. = T. — místo prázdné. Tam
sú tare, Hrb. Dd. 14.

tarkavt = kaziti se, ernati, ku p.
n Immiborách. Val. Kt. VII. i;i91.

tartas = kik. To tam byl t. Mršt.

Ves. IV. 10.

tasit se k nkomu = míti se k n-
mu. Kt. \'II.

taške, tašky ^ hanácké jídl). Nu-
dlové vyválené tsto se pcsypalo
krupicí, s\-inulo. pokrájelo na tvr-

tekx' (tašk\). \ivailo a potom
omastilo. Vyhl. Ced., Mal. 112.

táta. Starý t. = dd. V Podluží.

Kt. VII.

tatarský = obrovský. Kt. VIL
tatk, atulek, tatnko ^ otec,

tatík. Naš. XLII. 02. I. d.. Krm.
Dol. l!i.

tatíek = otec; hospodái": staec.
Val. Kt. VIL

tažba = tahání. Do tažbe só jako
ohni (kon). Vyhl. .Alb. 78. Vz Táhá.

teatrnica = hereka. Sp. 88.

tehdová, tehdové = tehdy. T. iekl.

K. Koz. -V. Sp, li).. Vvhl. Dd.
I. 7.

tla = tele. Vyhl. K. 48.

tele = tolik. Abyste ml tele ko-
peek, vele (kolik) \- tým vneku
zrneek. Vyhl. Prus. .")7.

tlistý = tlnatý. Laš. Kt. VIL
telit. Když Nejezchleba pedasn

telil = kd\ž se mu kráva pedasn
telila. \'\-hl. Ced.

tenica také = tenká tesaka te-

saská. U Strážn. Kt. IV.

tentodový = všední. Fix.

tentotit, tentovat jest pílepek. kde
lovk neví, kterého slova by nej-

lépe nkde užil. Musíme to njak
t., aby ten chlapec prošel. Obecný
lid užívá nkd\' tohoto slova eufe-

misticky m.: scáti atd. Byl jsem t.

On ji tentoval (tlesn s ní obcoval).

Kt. VIL
teplík =^ teplý pramen. Ostrv. Kt.

IV.

terazný = nynjší. Kt. VIL
terentit - hubovati (mad.). Mršt.

Ves. lil. 80.

trchavý = tžký, obtížný. Folp.

b. 20. a., Mršt. Ves. V. 14. Sr.

trcha = tíže.

teske = tesknice, toulia ]h>

vlasti, \-.il. Kt. IV.

tesknoba =^ tesknota, tesknos.
Honn. 147.

tešínka = ervený brambor. Mí-
stek. Kt. IV.

tíhoba - tíž, obtíž. Kaš. 54.

tlmnavý = drobet tmavý. Ostrv.

Kt. IV.



123

tisarka, isarka = císaská silnice; topTák = duplák, dvuulitr. Dát

druh hruí-ck. Slez. Kt. IV. knnui t. piva do roke (ruky). Naš.

tisat = tlaiti, dotýkati se. Tisáli XLIV. 105. 1. b.

(mlž) róžkami do hlavj'. Krm. Obr.

126. Sr. tisnút.

tístko = kvásek. Kt. IV. U Pe-
rova = kus tsta vyváleného na
luidlr. Zdrobnlé od ,,tsto". Mal.

tížet = tžiti z neho; t. si =
shledávati tžkým. Mal., Ces. 1. VI.

7<i.

topolina = topolí, topolina. Laš.

Kt. VII.

toánek = nátržník, erigeron acre,

arodjná kvtina. Pik. Nov. 113.

torka = trnka. Vyhl. Slz. 27().

torke = kukuice. Vvhl. Mal.

112. Vz v Bart. turkv.
totat = troubiti. Pik. Nov. 113.

tlámat = žvýkati, jísti. Kt. IV. Pasté totá a te (ty) ležíš natáhnotá.

tlapat = mnoho jísti; tlampati. Naš. XLIII. 143. 1. c.

la. IV
tleskala = tlachal. Kt. IV.

tlolka = tlelka, ztvelé di-evo.

Ostrv. Kt. IV.

tlOUŠf =; množst^•í. T. ovec. Val.

Kt. VIT.

tlukat se = potloukat! se; Kt.

IV.

tot =- toto! Val. Kt. VII.

toka = zde; nedávno. Na Hané.

Kt. \'II.

totkaj = tu. zde. Hoen. (>.. Kt.

VII.

toufar. ÍÓfar --- dílo hrníské.
Kt. 1\'.

'

toufarový, tófarový. T. talí, mísa.

tlustý Jan = bažanka (rostl.). Má Kt. IV. Vz toufar.

tlusté listv. Dobvtek jím se nena- touiaka = toulání. Kt. VII.

dýmá. Naš. XLfl. 49. 2. c. tovarych = práce na panském.

tmok = bájený had se zlatou Folp. h. 21. a.

korunkou, který, kam se plazí, vše tózinke = tuze. T. dobe s nkvm
pálí. Hledí zaboené jako t. (smok se poádat (srovnávat). Hlavn. Kr.

= škared). Laš. Kt. VII.

tocmož = sedm acre (rostl.).

Vyhl. Mal. 112.

toení = závra. Tož dyš to ta-

kové t. na ma ide. Kaš. 97., 109.

ÍÓfar = jemná hlína, z níž se d-
lal\- talíe, sklenik\-. Vyhl. Ced.

tófarový. T. talíe, skleníkx-. V\-hl.

Ced.. Nar. vést. V. 20.

tojiz = totiž. Kt. VII.

toíaet se s kvm: s chaso = tou-

lati se. Vvhl. d. I. 85.

tollunký = maliký. Krm. Venk.

toiiž = tolik. Dostal t. vajec. Mršt.

Ves. VI. 12.

tma = píslovce pvodu sub-

stantivního, kompar. tmjší. Sr.

Kaš. 53.

Tomala = Tomáš (opovržliv).

Xa )i/. Mn-. Kt. IV.

toavý = stinný. Kt. VII.

top = topení. Má mu dávat t. do
xýmnku. Slez. Kt. IV.

topená. Na topenou tam nepojede

(se uti)pit). Slám. PÍ. 102.

112.

tr'= trh. V tr' chodit. Sp. 49. Jel

na tr. Naš. XLIV. 108. 1. b.

trait ^ zatáhnouti (cestu). Kt.

VII.

trafsko, travsko = špatná tráva.

Kaš. 52.

tragaká = kdo dlá tragae. Kt.

Vil.

traganík = kdo jezdí s tragaem.
Hrb. Obr. 2tí(j.

tragár = podreštovník ve stropu.

Kt. IV.

tragat se > ím = tahati se; t. se

do noci = toulati se. Kt. IV.

trampolampolka = tanec. Vyhl.

Dd. II. 233.

trantýrovat. ^luž musí t. (taniti,

skákati), jak ona zapíská. Mršt. Ves.

\'l. 19. - T. = vrávorati. Kolk. II.

41.

trápeni = koalka. Folp. b. 21. a.

tasavka = bahno. Kt. IV.

taslavica = teslika.

travsko = plevel v obilí. Kt. VIL
V/, traísko.
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trc - strk. rána, prd. Kt. IV.

trcat = drobným krokem bhati;
]M-dti. Kt. IV.

trcek. Bžet trkem = klusem,

klusati; stiízlík pták. Kt. IV.

trcna = stará ženská, stará kráva.

Kojet. Kt. IV.

trák = místo, kde kdo trí. Trí
tam jak na tráku. Kolk. I. 15. Sr.

uák.
trka = trkání. Kt. VII.

trdlavý krok = hopkující. Ostr\-.

Kt. IV.

trdlena = ženská, která ráda se-

lkou trdluje. ráda tancuje. Kt. IV.

trdlit, trdlovat, trotteln; se =
strkaje se nemotorn taniti. Ostrv.

Kt. IV.; s ním nemotorn se na-

máhat. Mal.

trefa. Mla tref moc = nabídek
k satku. Kaš. 110. — T. = píle-

žitos. Neml sem trefu k vám pi-
jít. Kt. VIL

trefovat se = líbiti se. Jím našee netrefovala. Vyhl. Dd. I. 22.

trenter = keser. Pišel jak s tren-

terem = hned. Kolk. II. 41.

tepilata = opatrnv na krejcar.

Vvhl. I). -V.l.

tesko kdo mnoho teská.
žvástá. Kt. \'II.

teskÚCÍ zimnice (tcse-li nemoc-
nvm). Krm. Dol. .58.

treskutka = planá trnka. V\hl.

Slz. 1.").

teslika, taslavica = piislieka.

Naš. XLIll. 11). 2. c.

trešet = teskati, praskati. Lávka
pod námi tresí. Slz. Kt. IV.

te = tetina. Kt. VIL
teorocký = tírokv. Val. Kt.

VIL
tréuch = trojuška, ruská epice

s temi udiy (klapkami). Kt. \'II.

trháek ^^ šrka, na niž byla
ženská košile, sahající nad pasem
jen pod prsa, uvázána; košile sama
slula trhaena. Vyhl. Ud. II. [85.

— T-ky jjipínají se do ty cípu
trá\nice. ab\- se mohla za\ázati.

Vvlll. Ced.

trhaena, \z pedcház. trháek.

trhaka = trhák, tráka. tráka.
cíp u ))lachty. Kt. VIL

trhavý také= nepokoj nv. U Oiom.
Kt. ]\'.

trhlavý ^ trhlv. tržnv. Slez. Kt.

IV.

ticolka = deska na ti pale

tlustá. \'\hl. Ced.

títvrtka = ovce, která dává na
jedno dojení ^ žejdlíku mléka.
Krm. Dol. 12.

tímat se eho = držeti se. Více se

tímal kalendára. Hlavn. Kr. 15.5.

tíš = led roztíštný. T. pluje

po ;\Iorav. Vyhl. Ced.

títka = (ipleta, oštra, mrzutost.

Val. Kt. VIL 13!) 4.

titý = tený. Kaš. (iii.

trká = roh. T. kozilka. :Mršt.

Ves. Vili. .S4.

trklíca = koalka. Na již. Mor. Kt.

VIL
trmanJt = promrhávati. T. statek.

Otrv, Kt. IV.

trmázgat sa trmáceti se. Kaš.
í)7.

trnený = mazanv trnkami (po-

vidl\). r. vdolek. V\hl. :\Ial. í).

trnOVÍ = trnkové, švestkové stro-

m\ . Zahrada vxsázená t-\ím. Kt.

IV.

trnkOVlca = povidla ve sladkém
mléce syrovém rozedná. Kt. IV.

trnka. \' trnke (trnky) rok, ve

kterém se urodilo mnoho trnek, což

bývá zídka. Odtud: Nevidl sem
ho jak v t. rok (dávno). Kt. VIL.
1\'. iss.

tróbeía hlupák. Kr. Koz. 11.

:i., Kt, \'1L \M>4.

tróbka. Tróbku koudele, mouky,
mastixého dostávala chudá nevsta
od selek. Vyhl. Dd. II. VM).

tród - práehni\'é dewi. V\hl..

Ced.

trocha. Dal sem mu trochu veeie,
nocleh a tro(-hu teho snídani. V\'hl.

Ced.

trojake druh hu(li<t, V\]il.

Mal. 112.

troják = trojit v lístek vxšívanv.

N.tš. XLII. \]X. j, c.
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trojice, rostl. K\-t trojice vyhání
pot. \'\lil. xMal. 112.

trojická = trojramcimý svíícn

\'('lik' noní. V\hl. Ced.

trojka =^ mouka sndší, horší.

Vvlil. R. S7.

troka --^- kdt) dlá trok\- (necky).

VVhl. -Mal. 1<»1.

trokastvi ítnuslo troka.
V\hl. Mal. 101.

troskavec, truskavcc, polygonm
avuulare (rostl.). Je proti krvetoku.

Vvhl. Mal. 112.

trout = škodlivý hmyz na zelných

hlávkách. Kt. IV.

trpák {])ták). Trpáci talvé na jae
ddinu opouštjí a volají trotrotro.

Vyhl. Mal. 11 (i.

trpil = chocliolouš samec; trpilka,

jeho samice. Kt. VII.

trpkatý = trpkavý. Kt. VII.

trpkavý = natrpklý. Kaš. 51., 52.

trpiivivos = trplivost'. Bys. 1()5.

trt. Ani trt, ani trteek = docela

nic. Folp. a. 5(). a.; b. 21. a.

ttinka = španlský rákos. Fix.

trto ^ hlupák. Folp. b. 21. a.

trtuša, trtulena = klevetnice. Ne-
bajej jako njaká t. Vvhl. Ja. 100.

Vz v "Bart. trtula.

trubika = jméno krav. Kt. VII.

trúbský. T\- tnibo trúbská (na-

dávka)!

trubství, trubstvo = hloupost. Kt.

VII.

trucel = truskavec (jahoda). Val.

Kt. IV.

trud = velí trubec. Kaš. 97. D}'š

si trudy zasadá. Kaš. 134-. U Bart.

trut. — T. = puchr. Kald. 7.

trúchlina = zetlenina. Kt. VII.

trumbón = hudební nástroj. Naš.
XI, II. 101. 1. a.

trumpeta. To je takové t. = piják.

V\hl. C-d.

trunda = trumbela. Kt. IV.

trupan = nemotorná buchta. Na-
pekla t-nu. Kt. VII.

trus — šedé péro kudrnaté na levé

stran klobouku. Vyhl. Dd. II.

11!».

trutina = jed. Fix., Kt. IV. —
T. - zlé dít. Kt. VII.

truxa - hlupák. Kt. VII.

tryna --= zlá ženská hašteivá.

V\hl. Ced.

tržitba = tržení (penz). Kt. VII.

tržný = kvapný. T. pasák. Hoen.
2(56., 321.

tuka = devný hmoždí na mák.
Jihovýcli. Mor. Kt. VII.

tuný muž = rozchodník velký,

(rostl.) Naš. XLIII. 49. 2. d.

tudkaj = zde. T. pan huitel može
íci. Mršt. Ves. II. 535.

tuhý. Tuhá dvina = tlnatá,

silná. V\hl. Ced.

tubaka = druh sluk\-. Vz Kt.

IV.

fukaka = hra o knoflíky, o krej-

car\-, ukání knoflíky, krejcary do

zdi'. Hrb. Dt. .33.

ukotat = ukati. Kt. VII.

túfara = továrna na hrníské
zboží. Kt. VI. Vz tófar.

túfarnický = hrníský. Kt. IV.

túfarový, vz toufarový.

uhýk také = hlupák. I" Olom.

Kt. IV.

tukr = košté. Folp. b. 21. a.

tulák = hlupák. Kt. VII.

tulala = tulaka. Noní t. Hlavn.

Kr. 100.

ulala = ululuni, hlupák. Folp.

b. 21. a., Kt. IV.

ulapa = hlupák. Folp. b. 21. a.,

Kt. IV.

tuliky = msíek, calendula off.,

rostl. Slez. Kt. IV.

tulipán = kosníkovité šreko-
vání na zadní stran korduly muž-
ské. Kt. VII. 1394.

tulpa, ulpas = hlupák. Kt. IV.

tum -- dóm, kostel. Brnnský
tum. Sp. 122., Bys. Kio. Na tum
byli mladí ze semináe. K. Roz.

li. 201.

tumrle = koloto. Kolk. II. 41.

tuna = tam. Škoda, že s nimi ne-

byl tuna Pražma. Slám. Lys. 231.

tuotel' = odtud. Podme t. Laš.

Kt. VII.

fupat také = sedti (o dtech).

Kt. IV.

tuplák = dvoulitr. Bys. 165.
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tuplúfka = dvojité podešvy, pod-

rážky. Bys. 165.

upnút = zaklepati. U Místka.

Kt. IV.

turí = turání (u Bart.) ? Vz
iiinivý.
turiny = karafiát\-. V\-hl. Mal.

11:5.

tureiza = turecká zem. Kaš.
5.")., Kt, Vil. 1394. V Bart. tur-

izna.
turkyá, jídlo z turkv. Bvs.

Ven. <iG.

turiíkat = pískati. Slez. Kt. IV.

tuta také = lovk dobrv, dobrák.

Kt. IV.

tutaj = zde. Ostrv. Kt. IV.

tutání. Táhlé t. zbojnického rohu.

Hlavn. Kr. 35.

tutat = piti (o dtech). Kt. IV.

tutna, tutnka = slabá, dobrá
ženská. Kt. VII.

tutika. Máme chlíveek, ten chlí-

veek je plný ervených tutiek,
když mezi né erný kohout vletí,

všeck\- je vvžene (pec. uhlí. po-

heblo). Kt VII.

tufka = lichotné jméno slepic, vz
tuta. Kt. VII.

tvaro' = tvaroh. K. Roz. I. 74.,

II. .5,s.

tvaroh = sýr. Na Val., na Hané
Kt. VII.

tvaržke, vz cigánský. — T. =
hladké, zploštlé brambory, kuláe.
Fix.; plod slezu, s^'lace; druh hru-
šek. Kt. IV.

tvoidlo formika na svr. V\hl.
Ccd.

tvrdníek = mochna stíbrná,
rostl. V\hl. Mal. J13.

tvrzení = motouz na zavazo\'ání

bemen na zádech. Dívk}- s trávni-

cemi a tvrzením spchají na trávu.

Bys. l:ií). Úzká a dl;iuhá páska z mo-
touz. ^lal.

tvrzoba = tvrdost'. Val. Kt. VII.

týcnút = drcnouti, dubnouti.

Slez. Kt. IV.

tyeti = treti, vzeti. Sléz. Kt.

IV.

tyka = drobné, kulaté, sladké ja-

blko. Val. Kt. VII.

tydlikat na píšelku. Nár. Vést.

V, 20.

tygr = jméno psí. Vvhl. Mal. 128.

týkový = tykový. 'Kt. IV.

tykva, tykvica = druh hrušek. Kt.

VII.

týlí = týlec u nože. Ces. 1. X. 31.

tylkO = toliko. Nár. vest. V. 20.

týlo = kdo má široké týlo. Kt.

IV.

tynkat = cinkat. Slez. Kt. Vil.

tynky = cinkv. T. dlá ková na
kovadhn. Slez. Kt. VII. Sr. tynkat.

tyntych = dírkované plátno, látka

na zá\'oje; závoj (diinnes Tuch).

Bys. Fig. 302.

tyraka = t\-rajka. Kt. IV.

tyras = jméno psí. V\-hl. Mal.

12Š.

tyrolka = jméno krav. V\hl. Mal.

128.

tytlat = špiniti, mazati. Slez. Kt.

IV.

tytlék = puntík. Máš pravdu na
tytlék. Vvhl. Mal. 93.

tytu, tuto, z tur. = kulavv ta-

bák. Kt. IV.

u.

ubabrat = ukáleti. Kt. IV. ubezhónný klidný. E>U já
ubácat = ubiti. U Olíjm. Kt. IV. možu mt clivilku u-nú? Vh. Brod.
Ubazgrat = umazati. Opav. Kt. Gl.

IV. ubezhónjt se ^ uklidniti se. Sko-
Ubeenec = fue (dít). Opav. ro-li si u-niš? l'h. Brod. GI.

Kt. IV. Ublbaný. Ublbanéšiškv(knedlíkv).
úbl také = smetana. Kt. IV. Kt. IV. Vz ublbat.
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Ublbat se = pevaiiti s, dokud
Vilda klokoem ve, dhijíc bl bl bl.

Kt. IV.

ublinkaný také = kdo oima
blinká. in/.ourá, ospale hledí. Kt.

IV.

ublížený. Má v sob u-né (od

práce natážky). Kt. VII.

Ubožit koho také = uiniti ne-

šastnvm. Folp. b. 21. a.

Ubrknút = odletti. Chrust chtl
u. Kald. 2H.

ubukaný = nevrlv (o dtech).

U Oloin. Kt. IV.

ubrus = látka lnná bílá s bílými

vetkauvmi kvty. Vyhl. Slez. Í95.

Ubúenec = bruoun. Slez. Kt.

Vil.
ucancaný = poslintaný, umo-

kiený. I' Uh. Hrad. Kt. IV.

UCancat = poslintati, pomokiti.
U l'h. Hrad. Kt. IV.

ucandat, uvandat se = ucourati

se. Kt. IV.

UCapaný = blátem posti-íkauv.

Kt. IV.

UCapat se = blátem se postíkati.

Kt. IV.

ucapkaný = drobnou chzí una-
vený. Na již. Mor. Kt. VII.

ucapkat se = drobnou chzí se

unaviti. Na již. Mor. Kt. VII
ucasnút, ucasnovat se

se. Kt. IV.

ucebený = ubeený. U. dít.

Zlínský. Kt. IV.

ucmurat = umazati. Laš. Kt.

VII.

ucný = kdo rád hostí. Autr. ].'>1.

ucrkaný. U. kalhot\- = poscané.

Ostr\-. Kt. IV.

UCrkat komu co = odliti crkem.
Kt. IV.

úcta = epeni nevsty; hostina

pi epeni. Kt. VIL
uctivost také = hostina. U Brušp.

Kt. IV.

UCumplat = ucourati, utahati.

U. šaty v blát. Kt. VII.
UCudrat = ušpiniti, utahati. Kt.

IV.

UCVachat se = unaviti, utrmáceti

se. Olum. Kt. IV.

uaaný =^ hodn ušplíchanv.

U. Iiousnta. Kt. VII.

uáknút, ušáknút = ucvrknouti.

Na, \ýih. Mor. Kt. IV.

uantat, ušantat = ušoustati.

Ostvv. Kt. IV.

Uapnút= usednouti. Kúra uapla.

Ostrv. Kt. IV.

Uapotaný = uhrou/.danv od blá-

t,i. rh. Brod. Gl.

úastlivý = úastný. Kt. VII.

UbOVý — co se týe ubv, uení.

Kt. Vil.

UiOVat se = ušuovat se, usmí-

vati se. Hrb. Dt. 50.

Umýrat = pomazati. Kt. VII.

úta = úetník. Kt. IV.

UUat se = utišiti se. Folp. a.

")(). a. Sr. uuit se. Folp. b. 21. a.

uúhat = uíhati. Ostrv. Kt. IV.

uujný = kdo všecko uuje, kde

se co hne. Ostrv. Kt. IV.

Uundrat = klouzáním led uhla-

diti. (Ktrv. Kt. IV.

uváchaný = umáchaný. Kt. IV.

uvandat = ucandati. Kt. IV.

uam = silák, obr. Pik. Nov.

11;í., Mal. Silný, zavalitý a asto
i neistv nmot. a-a. Deš to dfesko
je takové adam ušpinné. Mal.

udánievý = domnlý. Bys. 152.

udlaný také = umlený, nad-
unaviti lanv (Per.). Olom. Kt. IV.

udíravý = kdo udírá, co komu
muže. U. žid. Kt. IV.

Udiachmaný = ušlapaný. V za-

hrad je \-še u-né. Kt. IV.

udlachmlt = zabiti. Laš. Kt. VIL
udobytelný = dobvtelnv. Darv

n. Kt. Vil.

udokavý = trplivý. Kt. VIL
udrahnút, udražet = státi se

dra/.Sím. Kt. VIL
udrchat koho za vlasy = kudliti.

Kt. VIL
udímanec = udímanv. Již. Mor.

Kt. VIL
udímaný = ospalý. Kt. IV.

Udrpnút = udrobiti. Slez. Kt. IV.

uduckaný = pevn udupaný, za-

tluený. Kt. IV.

Uduckat = pevn udupati, za-

tlouci. Kt. IV.
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ududat se = zašmourati se (ve

tváii. O dtech). Kt. IV.

ududlaný = mrzutý. Chodí celý

u-nv. Kt. IV., Vvhl. "Ced.

udundat se = opiti se. Folp. a. 50.

a., b. 21. a.

Udušlivý = dušný. Slez. Kt. IV.

udvit koho = ubezpeiti. Kt.

IV.

udžgat = ucpati. Kt. IV.

Udžgún = nedosyta. Kt. IV.

uflinkat koho = zpohla\-kovati.

Kt. IV.

ufákaný = uplakaný. U. dít
(kttré poád fnáká). Kt. IV.

ufrfianec = usmrkanec. Hoen.
]1<».

ufujat = piiváti. Vítr ufujal zá-

vje. Ostr. Kt. IV.

Ugabit = umámiti. Kt. IV.

Ugajdat = unaviti, utýrati. Pii

žernách se ugajdal. Ostr. Kt. IV.

uganný = žvanil. Slez. Kt. VII.

Ugazdovat si co = uhospodaiti.

Kt. IV.

Ugizdit == umazati. Kt. IV.

Uglurat = umíchati. Kt. IV.

Ugávit = rozmakati. U Místka.

Kt. IV.

Ugotovat = uhotoviti. vvstrojiti.

V\-h]. Slez. !2!i.

ugrcat, ukrcat - i)li\ati. Ostr.

Kt. IV.

ugryndanec = uslmtanec. Kt. IV.

ugryndaný = uslintaný. Kt. IV.

ugryndat se = uslintati se. Kt.

IV.

Uh = luh. Kaš. IH.

Uhálat koho = uspati. Uh. Hrad.
Kt. IV.

uhánt se o = ucházeti se. Kt.

Vil.

Uharka, nharek = okurka. Kt. IV.

uharkový = okurkový. Kt. IV.

uhatlat = namazati, naškrábati.

Uhatlanú písmo = hatlanina. Ostr.

Kt. IV.

Uhlobít = zaraziti. Kul v zemi ta-

rani in u. Kt. IV.

uhnalec = dít nemanželské. Kt.
IV.

uhorit = zahíti. Topením co u.

Kt. IV.

uhospodovat koho kde = v hospodo
ubvtnvati. Uh. Hrad. Kt. IV.

uhostinný = pohostinný. Kt. IV.

uhasnút = ustrnouti. Kt. VII.

uhrdlaH = utrmáceti. U. koho
jnací. Kt. IV.

uhejbat = uhrvzti. Olom. Kt.

IV.

Uhešenec = kdo mnoho heší,

kleje. Kt. \U.
uhrknút = úprkem padnouti, od-,

\-ypadnouti. Hrách uhrkl z hrnce,

jak ním trkl. Kt. IV.

uhot = uhiíti. Ostr. Kt. IV.

uhúkat koho = ohlušiti, hlukem,
domluvami pekonati. Kt. IV.

uhunkat koho = uhoupati. Dit
na n:kou u. Kt. IV.

uhuškat ^ uhunkat. Ostr. Kt.

IV.

uchajat, uchajkat= hladnímupo-
k.ijiti. Dít u. Ostr. Kt. IV.

UChalkat ^ uchajat. Kt. IV.

UChá, nadávka. Hoen. 105.

UChakat = uchalkat. Kt. IV.

UChlachumit se = usmáti, na-

smáti se. Ostr. Kt. rV.

UChlápat= zmenšovati se, ustávati

(o ohni, zlosti). Autr. 131.

UChlaŠtit koho = udeiti. U. koho
za ucho. Kt. IV.

UChlebjat komu = lichotiti. Ostr.

Kt. IV.

úchlebný = chlubný. Kt. IV.

ucho u uicek, opak péra, konec
necek (trok). Trokv mají tjTy
ucha. Vvhl. Mal. 102". — U. babí =
jitrocel. 'Kt. VII.

uchrený ^ dvchaviný. Slez. Kt.

IW
uchrtúsit = urdousiti. Kt. IV.

UChrustnÚt -- ukousnouti. Ostr.

Kt. IV.

UChuchlat ^ špatn u])raviti, uva-

iti. Oldui. Kl. IV.

UChybat naházeti. Kameni na
Iniiniiuiii u. Ostr. Kt. IV.

Úchylný = povolný. Ostr. Kl. IV.

UChýtat se o = pedstihovati se

\- ch\t;ini. I-^iIp. b. 21. b.

úchytka, uchytaka. Fnlp b 21

b. V/, uchytat se.
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ujajkat se = nakvíliti se, jaj! jaj!

volati. Ostr. Kt. IV.

UJCO = vijec, matin bratr. U mor.
Bezové. Kt. VIL
Ujeek = strýc, ujco. Folp. b. 21.

a. Sr. ujec, ujek.

ujek = ujec. Ostr. Kt. IV.

Ujek = hmot. Uh. Hrad. Kt. IV.

ujetý. Edem že je za sestru ujetý
= že za ní ujel. Kaš. 87.

UJÍCÍ. Je to u. = uchází to, není

to práv špatné. Autr. 131.

ujitý = cestou utrmácený; ušla-

paný. U. chodník. Kt. IV.

ÚÍca = louka. Kaš. 18.

ukapaný = ušpinný. Val. Kt.
Vil.

ukáznit koho = do kázn dáti.

Kt. IV.

Úkladka = ukládání, tr. šat. Kt.
Vil.

Uklápat se = ulopotití se. Prací
se u. Opav. Kt. IV.

UklÓt = uklnouti. Ostr. Kt. IV.

úkludný = pokoj milující; istý.

Ostr. Kt. IV.

Ukízat, Uklznút = ukloaznouti.

Ostr. Kt. IV.

Úkno = polní esnek. Na jiho-

vých. Mor. Kt. VII.

ÚkOlnik také = sloupec, k nmuž
se branka n. vrata pivírají a petlicí

zastrkují. Slez. Kt. IV.

ukoprtnút = zakopnouti a upad-
nouti, r. na zem. Kt. IV.

úkosinový = koso ustižený, cvik-

lovv. r. frtoch. Slez. Kt. VII.

ukOSlat = utíti. U. si co: kalhoty
(nohou do nohy tlue n. je dlouhé
po zemi smvkaje), ušoustati, ušla-

pati). Ostrav. Kt. IV.

úkradkem stoupat = krada se.

Slám. L\s. 93.

Ukráiek = ukrnlv lovk. Kt.

Vil.

ukrnt = uhniti. Všeckv listv na
zeli u-lv. Ostr. Kt. IV.

ukundaný = šoukavý, soukala,

kdo nemže s niím býti hotov.

Slez. Kt, IV.

ukurvenec = z kurvy sjn. Kt.
VII.

ukurvit si ve svt dít. Kt. VII.

Ukutat = stranou smésti. U. co

na lunmadu. Ostr. — se = chzí n.

prací se unaviti. Olom. Kt. IV.

ukypaný = kvpním zneištný.
Slez. Kt. IV.

ukypat = wtékati. Kaša uk\-puje

z iiiísv. Ostr."Kt. rV.

ukysaný také = rozespalv. Kt.
IV.

ulaptat se = podlati se. Kráva
se u-hi, má bhavku. Ostr. Kt. IV.

Uléliat na koho = doléhati. Kt.
VII.—Mvsiíš, že mne matka na snhu
ulehla (porodila)? Val. Kt. VIL

uliit = vypoísti. Až do sta u.

Ostr. Kt. IV.

ulika = malá ulice; prostora mezi
kamny a zdí. Krm. Obr. 142.

uliskat koho = lískovkou vybiti.

Ostr. Kt. IV.

Uliša = Julie. Na již. Mor. Kt.
IV.

ulizovat se = usmívati se. Folp.

b. 21. h.

ulojdaný = kdo má plno lojd.
Kt. 1\'. Sr. lojdaný.

uloknút = slehnouti se. Zem ulok-

la. Ustr. Kt. IV.

Úložka = úloha; vc uložená. Kt.
Vil.

ulykat se eho = dosti se toho na-
ptilykati. Kt. IV.

umáchat koho ím = ubiti. Ostr.

Kt. IV.

umalit. Ona dtem neumalí (ne-

promine). Kt. VIL 1.39.5.

umamrat = dosti bdákati. Kt.
IV.

umakat co = mokrýma rukama
lepkým uiniti. Kt. IV.

umazgat co = tlae namazati.
Máslo na chleb nožem u. Máslo ja-

zvkem s chleba u. (slízati). Ostr.

Kt. IV.

umtok = umták, košt. Ostr.

Kt. IV.

umícat = celého zulíbati. Na již.

Mor. Kt. IV.

umígat, umíhat = míháním do-
síci; uletti, zmizeti. Ostr. Kt. IV.

umínit, uménit (Per.). Krávy u-

mínilv = dávají mén mléka. Naš.
XLIV. 99. 1. d.

9
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umítat = namítati. Oklame t!
Umítal Janošík. Slám. Lys. 35.

Úmlatek = trochu umláceného
obilí. Kt. VII.

umlzat = ulízati. Kt. IV.

umait se = dosti se nabdo-
vati. Ostr. Kt. IV.

umorýsaný = umounný. Kt. VII.
umitý = umrlv. Kaš. 87.

umrlárna, umríín = kostnice.

Kt. VIL. IV.

úmrtnice = úmrtní list. Kt. VII.

umurýsat = ušpiniti. U Místka.
Kt. IX.

umývaka =~ umývání. Kt. IV.

umžiganý, umžikaný = udímaný,
ospalý. Laš., Kt. VII.

uodínat co ím = síznouti, od-
íznouti. Ostr. Kt. rV.

uosmrdat se okolo eho = obska-
k()\-ati. (.)str. Kt. IV.

upackat = špatn udlati; plos-

kým ])r('dmtem uplácati. Kt. IV.

upadat = stárnouti. Olom. Kt.
IV.

úpadmo si nohu zlámal = pádem.
Uh. Hrad. Kt. IV.

upaplat = upiplati. Na již. Mor.
Kt. IV.

upaskudit = škodu udlati. Kt.
IV.

upašekovat koho = uhubovati.
Ostr. Kt. IV.

upiznút koho = udeiti. U. koho
po hlav psií. Kt. IV.

upizgený = uslintaný, ušmou-
raný. Kt. IV.

Úplazka = rovina, nížina pi
úplazu. Kl. VII.

upleskaný kolá = v ruce uválený.
Krm. Obr. 6().

upliskýit se = dostati pliskýe.
Nnhw s. n-la. Ostr. Kt. IV.

uplkaný = povídavý, tlachavý.

U. Káa. Vyhl. D. 59. — U. plkoš.

Kt. IV.

uplohnút se = vylíhnouti se. Pod
strupem se mu vši u-hlv. Ostr. Kt.
IV.

uplukat = umyti. Voda behy
u])lu.c. Ostr. Kt.
f uplút = odplivnouti. Uplúvá krev.
Ostr. Kt. IV.

upodobat se komu = zalíbiti se.

To dve se mi u-lo. Ostr. Kt. IV.

upostarit = staiti. On neu-í za
mnú kiisit. Ostr. Kt. IV.

upovíit se komu kde = díve se

t)bje\iti, díve nkam pijíti, pede-
jíti koho. Hoen. 103.

uprcat = podlati, posrati. U. si

kalhnty. Kt. IV.

uprdný. Co mu tcho Jánka vzali

na vojnu, chodí jako u. (není nic po
nm). Vyhl. Ced.

uprdlit se = spáliti se. Folp. b.

17. a. Sr. prdlit.

upídit se = nadbíhati. Hodiny
se o 5 minut u-ly. Ostr. Kt. IV.

upít se eho. Nevdl, pro se ho
u-la (nechtla o nm nic slyšeti).

Kldu. 141. (41?)

uprlený = kopivami upálenv.

Jihových. Mor. Kt. VII.

uprsknút = utéci. Kt. VII.

uprtnút = zah\-nouti. Ten k
mu už u-tnul. Slez. Kt. IV.

upškat se = kýchnouti. Ostr.

Kt. I\-,

upucat, upuckat = zulíbati (v dt-
ské i-ci). Kt. IV.

upuit se = otlouci se (o píšale)

;

U. se = otlaiti; nasmáti se. Ostr.

K. IV.

upuchit = zpuchelým uiniti.

Voda devo u-chí. Ostr. Kt. IV.

upupkat se = rašiti. Stromy se

u-ly. 0>tr. Kt. IV.

upychlat se nad ím = zarado-

vati se. U Uh. Hrad. Kt. IV.

upyskat = umouniti; koho =
vyhubovati. Ostr. a Opav. Kt. IV.

Úade = obecní výbor. Folp. b.

2\. h.

uaslý = užaslý. Kaš. 41.

uasnót = užasnouti, leknouti se.

Kaš. 41.. Vyhl. Ced., Kt. IV. Olom.
uráznit -- >irychliti. Kt. IV.

urcukovat = naléhati s kikem.
Autr. l.il.

urivý také = kdo rád mluví. Uh.
Ilr.ui. Kt. IV.

uécl = ueknouti, uknouti.
Ostr. Kt. IV.

uremtat = okousati. Zajíc omla
u-tal. Kt. IV.
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Úezek také = silné, tlusté dít.
Mají takového úezka. Uh. Brod.
Gb.
urmín = silný lovk. U Místka.

Kt. IV.

unút = uíznouti. Uini dubka
a ini dobe. Vvhl. Prus. 67., Kt.
IV.

Úronica, anthyllis vulneraria,

rostl. O. pomáhá od úrok dob\t-
ích. Kt. VII.

úrosek, órosek =--- malv déš. Vyhl.
C«l.

uruntovat vuz na špatné cest =
rozbiti; kohO = hmotn zbuditi.

Ostr. Kt. IV.

. urvaný také = kdo má prtrž.
Ostr. Kt. IV.

urvavý = hádky milcvnv. Ostr.

Kt. IV.

urypa = špinavý lovk. Folp.

b. 21. b.

urýpaný = špinavý. Folp. b.

21. b.

uryžovat = uhraniti. Ostr. ,Kt.

I\'.

urzat = ehtati. K urzá. Ostr.

— U. = urezavti. Ostr. Kt. IV.

USáit se = napršeti. Už se dost
usácil.i. Ostr. Kt. IV.

USádlit se = usaditi se, uvelebiti

se. Kdy pak se pece u-dlíš? U-dlil

se na halen. Hoen. 40. Vz sádlit

se. — Kt. IV.

USáknÚt = uschnouti. Prádlo
u-klo. Kt. IV.

USbirat = nasbírati. Di (jdi) u.

hrušfk. Kaš. 88.

Úscestí = zaátek druhé cesty.

Kt. IV.

I* Úsený také = štípavý, kousavý.
Kt. IV.

uschránit si = ušetiti si. Folp.

b. -n. b.

Úskobit se = šetiti, skrbliti. Uh.
Hrad. Kt. IV.

USkominy = laskominy. Slez. Kt.
Vil.

USOtat -^ unaviti. Laš. Kt. VII.
USkítanec = dít uskítané, za-

piplaué. umazané. Kt. IV. Vz násl.

USkítaný = uslintaný, ušmou-
raný, zamazaný. Kt. IV.

USkýpat = petéci. Mléko u-Io.

Ostr. Kt. rV.

USmuhat. Cerwnými arami nco
u. (natíti). Kt. IV.

usmušit se = smutným se státi.

Kt. IV.

uspaný. B\la uspaná (spala). Ho-
rou. 211.

usraný. !v vulixá u-ném (usraným)
pár grécarom m žaloval. Vvhl.
Ced.

ustátý = unavený. Hoen. 268.

UStibat co kam = vstriti. Ostrv.

Kt. IV.

UStrabít se = oberstviti se. Kt.
W .

ustapkat = ušoustati, odíti. U.
kaliu .t\-. Olom. Kt. IV.

ustihnót si na koho = sedti na
nm, pronásledovati ho; též pevn
si umíniti, že nco vykoná. Vyhl.
Ced.

USÚt = usypati. Kt. IV.

UŠáek = hrnec s uchy. Autr. 131.

ušamotat se ím = unaviti se. U.
se h.lzrnim snop. Ostr. Kt. IV.

UŠantat = šantavou chzí roz-

trhati. U. kalhoty. Ostr. Kt. IV.

Vz uantat.
UŠáknÚt = nevrknouti. Mal.

UŠIbraný = umazaný. Fix.

UŠibit =--= ulomiti. Kt. VII.

UŠikat = ulomiti. U. co odkud.
Ostr. Kt. IV.

UŠiit se = usmáti se. Ostr. Kt.
IV.

UŠrbený = ulomený, porouchaný.
U. hrnec. Val. Kt. IV.

UŠípat = ušpiniti, ukáleti. Kt. IV.

UŠkamrat = mumlati, svou ne-
voli na jevo dávati. Ostr. Kt. IV.

UŠklilinÚt = uklouznouti. Ušklí-

bla se ji niiha. Vyhl. Kr. 48.

UŠkÚit se na koho = zamraiti
se. la. IV.

uškrkat = škrkáním zpsobiti.

U. ohe. Ostr. Kt. IV.

UŠkrpat = ustrouhati, ošoustati,

roztrhati (šoupaje nohama). U. po-

dcšvu. Ostr. Kt. IV.

uškúbav = úštipn. Kt. VII.

UŠkuhnút = ušklíbnut. Noha mi
uškuhla. Kaš. 97. Sr. škuhnút.

9*
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UŠlamtat = umazat. U. šat, se

v bláté. Ostr. Kt. IV.

ušlundrat = uslamtat

v blát. Kt. IV.

ušmúraný = umazaný. Kaš. 97.

ušmúrat = umazati, ušpiniti. Kt.

IV.

ušnice = náušnice. Kt. VII. 1395.

ušoplstaný = odený- U. šaty.

V>-hl. Crd.

UŠpajdat = wšmatlati. Slez. Kt.

VII.

ÚŠtrb = ušti-bení. zmenšení. Kt.

VII.

UŠtiplivý = štiplavý. U. slovo.

Kt, IV.

UŠtÚrat = okorati, vyschnouti.

Ok.m. Kt. IV.

ušubrat = ušpiniti. Kt. IV.

UŠÚIaný = uválen}'^, uhntený.
Dcka jako z tvarohu u-né. Kald. 21.

UŠÚIat. Vz ušúlaný, šúlat.

UŠÚStnÚt = udeiti. Folp. a. 50. a.

UŠUŠnný = šošnivý, ušpinný.
Bys. Fig. 302.

ušllšnit= umazati, ušpiniti. Olom.
Kt R-.

utesknút = teskem se zlomiti.

Když suchý kolek zlomíš, uteskne.

U. se OstV. Kt. IV.

Utrhlivý = náhlý. Ostr. Kt. IV.

utiupský = patolízalský. Kaš.

55. Sr. u Bart. utidupa = dotrný
patolízal.

utinos = kluk. Kaš. 55.

utrmanit = utratiti. Peníze v ho-

spod u. Kt. IV.

Utrošit = utrmanit. Peníze v ho-

spod u. Ostr. Kt. IV.

uupat = na drobno rozštípati.

Ostr. Kt. IV.

Ututat = upiti (v dtské ei).
Ostr. Kt. IV.

utyknút = uváznouti. U. s vozem
v blát. Slez. Kt. VII.

Utyelý = uhnilý. U. devo. Kt.

IV.

Utyeti = uhniti. To devo u-lo.

Kt. IV.

uvarat = odstraniti, oddliti. Slez.

Kt. IV.

UVÍro = vydlabaný. v\hloubený
žlab. Val. Kt. IV.

Úvod (óvod) na Hané také = od-

UŠvácit = ukrojiti. Ušvácil si polední svaina po úvod ženy po-
"

skytínaná. Vyhl. Mal. 10.

uvrsknút = ušetiti. V. peníze.

U Kojetína. Kt. VII.

uzdát si = usmysliti si. Folp. b.

21. b.

uzenkovat = jísti uzené maso,
uzenky. B.\s. Fig. 120.

uzgivec = lakomec. U Místka.

Kt. IV.

úzký = šfiurky. Val. Kt. IV.

UZnamýkaný = utahaný, una-
vený. Už su celá u-ná jak mch.
l'h.' l^.rnd. Gl.

uzukat se ím = utrmáceti. Kt.

IV.

UŽbrundat =- ulu\ndati. ]\IIko,

s vodou u. V Uh. Hrad. Kt. IV.

UŽgat, UŽgat se = utrmáceti se,

U. se (ím. ()>lr. Kt. IV.

uždibovat = utrhovati. U. trávu

u s;iini' /cm. Krm. Obr. 103.

uždurkat = otrkati, otloukati.

Na trhu se lovk nejvíce uždurcc.

Ostr. Kt. IV.

kra)n- ciiicba. Kald. 17.

ušvondrat = ušlundrati, uva-
chati. Kt. IV.

UŠvrknÚt = uírnknouti, odletti.

Pták nám z klece ušvrkl. Ostr. Kt.

IV.

utanút se = skrýti se. U Místka.

Kt. IV.

utarený = ukviený. Olom. Kt.

IV.

uteený. Tag už byla od nho
jedenkrát uteená (od muže utekla).

Kaš. S7.

Utekaka =j(^ utíkání. Folp. b.

21. b.

Uteený = utvelý. Na Hané. Kt.

IV.

Utlaskat = upicskat. U. nco lo-

patou. — se o em = nahovoiti se.

Ostr. Kt. IV.

Utrckat se = trckem se ubhati.
Kt. IV.

Utrefený. Nápv písn byl utre-

íený (hodil se). Hlavn.. Kr. 30.
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UŽgat, UŽgnÚt = ustriti, upích-

nouti. V. do ohn, se do oka. Kt.IV.

užíník = Ižiník. Vylil. Mal. 23.

užitný = užitený. Abv bvl do-

bytek užitný. Vvhl." R. 46.

užka == ižika. Val. Kt. IV.

užmálat = užmoliti. Kt. IV.

užmuchlaný. U. epice. Mršt. Ves.

I. 2(i{;.

užuchlaný = povídavý, žvastavý.

Olom. K(. IV.

UŽÚIat = uhnísti. Folp. b. 20. b.

Sr. šnlat.

užvachlat = užmoliti. Papír

v prstech, prst}' u. Kt. IV.

UŽvachtat také = žvatlati, hovo-
iti. U. se s kým. Kt. IV.

V.

Václavv. Václavovo kvílí kvete

bílým kvtem kolem sv. Václava.

Naš. XLIII. 49. 2. d.

vadovatý = váhavý, zdlouhavý.
U Místka. Kt. VII.

vaura = kdo poád hubuje, se

vadí. Kt. IV.

vagala = lovk tlustý a neohra-

baný. Kt. VIL
vajá = sbratel, kupec vajec.

Vz K. Roz. II. 220.

vajena == bílá omáka smeta-

nová, do níž se dávají vejce na tvrdo

uvaená a na tvrtkv rozezaná.
Slez. fvt. IV.

vajóch = lovk príitrží stížený

(nadávka). Vyhl. Ced.

vajdna = nepoádná ženská.

Kaš. 98.

vajkO = vajíko. Kt. IV.

vakula = kdo dlá vakv, brašná.
Kt. IV.

valáový. V. deška na válení

prádla. Kt. VII.

valachovat obilí = na valachu i-
stiti. Na již. Mor. Kt. IV.

valák = kdo válí, po poli válcem
jezdí. Slez. Kt. IV.

válanisko = pelech, kde se kdo
válel. Kt. VII.

valaška také = druh hrušek. Kt.

Vil.

válat = válcem váleti; v. se =
váleti se; špiniti se; zaháleti. Kt. IV.

válec také = povalova. Kt. IV.

válenka. Pálenka je v. (opíjí). Kt.
IV.

Valentin = dchod. Táhne v-na
ze zemských penz. Bvs. Fig. 116.,

261.J

kopiti. Laš. Kt. IV.

lenoch. U Uh. Hrad.
valkovat
valnoha =

Kt. IV.

valnút = baciti, uhoditi. Valnul
ju dli hhuy. Slez. Kt. IV.

valný. V. kosa t. j. bez hrabice.

Sekl jemen valnó koso. Vyhl. Ced.

vandlík = druh jablck. Kt. VII.

vandreál = druh vdolk, dávaný
svatebním hostm na konci hostiny
na rozrhodnou. Vyhl. Dd. II. 13.").

vandruše, pl. == vši. Kt. IV.

vantroky také = prohlubeniny na
cestách k odvádní vody zvi. pod
ko]i(i. V\-hl. Ced.

vantuch = veliký, široký pytel;

veliké bicho ; bichá. Ostr. u Místka.
Kt. IV.

varaky = švestkv (kulovakv).
Val. Kt. VII.

varaja = vaecha. Na jihových.

Mor, Kt. VII.
vaašník = náiní, do kterého se

zastrkují vaeky. Kt. VIL
vaeka = kdo se v kuchyni asto

a zb\ten plete n. dít, které se

dorostlým plete do ei. Olom. Kt.
IV.

vargošit = kieti, váti. V Opav.
Kt. IV.

varhanky = valašské papue (na-

bírané). Krm. Dol. 97.

várpoky. vz chlebovník.

vatat = tkadlcovský stav. Robit
za \atatem. Oslr. Kt. IV.

varyš = tovaryš. Val. Kt. VIL
vaskos = vlhkost. Kt. IV. Vz

vazkos.
vaský = vlhký, mokrý. V tomto

dom je vasko. Kt. IV. Vz vazký.
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vašina = moálovitá pda. Kaš.
131.

vašinský = váš. Folp. b. 21. b.,

Kt. IV.

vata také = ohništ v zemi. Kt.

TV.

vate, švatc také = velikv krajíc.

Folp. b. 21. b.

vavenka = druh hrušek. Kt. VIL
vavinilky = druh hrušek. Vyhl.

Prus. ").").

vazkavý = drobet vlhký. Kt. VII.

vazkost = vlhkos. Kt. IV. Vz
vaskos.
vazký = vlhký, mokrý. Kt. IV.

Vz \-aský.

vazné = vázané (dar k svátku).

Autr. 131.

vaznice = houžev. Kt. VII.

Vazová = reka Morava u Lobo-
dic. Vyhl. Mal. 116., Ced.

vazovitý. V. devo = které se

špatn štípe. Ces. lid. X. 05.

važisko = devo pi voze, na
nmž jsou brdeka vah zavšena.
Kt. IV.

Vbabrat = vmazati. Maltu ru-

kama dli okna v. Ostr. Kt. IV.

Vbídnút se = nabídnouti se. V.

se komu na (na pomoc), do eho
(do služby). Kt. IV.

Vbiinknút = vraziti. V. klínek
dli deskw k\'iem do okna. Ostr. Kt.

IV.

Vblknút = všlehnouti. Ohefí vblk-

nul do okna. Ostr. Kt. IV.

VCrknÚt = vkapnouti. Vcrklo mu
trochu do kalhot; Vcrknul mi dv
kapky do léku. Ostr. Kt. IV.

VUCi = nenadále. V. tam pišel.

Ostr. ICt. rV. Sr. u Bart. vuci.
VeléŠek = nynjšek. Bys. 112.,

V>]il. Dd. I. 2C". v Bart.: vilcjšck.

Veléší = nynjší. Sp. 25., Vyhl.
Dd. 1. 7. Moje v. žena. Bj-s. Í0!).

Velín také = vbec malá pozem-
nos, zahrada, chalupnická polnost".

U Val. Mez. Kt. IV.

vileky = nyní. Ondr. 25.

vilkaj = vil, nyní. Kt. IV.

Vilko = nynjšek. Kt. VII.
Vdatá = vdaná. Kt. IV.

vdOlka = kdo rád jí vdolkv.

Vyhl. Mal. 138.

Vdovisko = vdova. Naš. XLIV.
13.->. 1, d.

vdovec také = krajíc chleba bez
krkw samá stídka. Ostr. Kt. IV.

vébarka = námitka, podmínka.
Kolk. II. 41.

vckrát = vícekrát. Na již. Mor.
Kt. VII.

veeí ádka = mateí douška.
Vyhl. Mal. 113.

vegat = vecpati, v Podluží. Kt.
VII.

vko = víko; klec na ch\tání
ptáku. Ostr. Vz Kt. IV.

vdák = domácí skítek, jenž do-

mácí lidi pouuje. K. Han. 75.

vedek = vetech, poslední tvr
msíce. Kt. VII.

vedf = poznati. Nedala sa mu
v. Kaš. 98.

vdrový = vdenií. V. beka.
Slez. i;t. IV.

védunek = vydumek. Autr. 131.

veflágat do sebe = vecpati. Kt.
VII.

vefujat = vefoukat. V. snhu na
hru. Kt. VII.

vchnj = více, lépe. Kt. VII.

véchope = osolený, kmínem po-

sypaný vdolek ze zbylého chlebo-

vého tsta. Vz chlebovník. Kt. IV.

vcht = druh peiva o ostatcích.

Vyhl. Mal. 142.

vj, vja, vje = chumelice. Ostr.

Kt. IV.

vk. Zlomený vk = zlomená
svíce, která nošena bývá pi pohbu
dvat a hoch. Vyhl. D. 96.

veka, z nm. Wecken = houska,

kruhovka; menší podlouhlý chléb.

Kt. rV. V koši ml veky a rohlíkv_

K. Roz. II. 45. a j.

vekše, pl. = klouby na ženském
kožichu vyšívané. Val. Kt. IV.

vela --"kolik. Vz tele (tolik). —
V. = hojnost'. To je vela díví. Máme
vela šiti. V>hl. Ced.

velebné = velebný pán, fará. K.
Roz. I. 45.
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velianský, velianý, velianzný =
velmi veliký. Kaš. 51., V\-hl. D.
14(),. Kt. IV., VII.

velíko = plátný odv od kolen
po kotníky asi tetinou z bot vyní-
vající. Na Hané. Kt. IV. Sr. vi-

léka.
velník = druh jablek. Kt. VIL
velOCipák = vclocipedista. Kt.

VII.
vémna = vvmnek sedlák.

V\hl. -Mal. 77.

vemeno také = klínek v rozkroku
na tiáslavicích slováckvch. Na již.

Mor. Kt. IV.

vn = vno. Otrácet dckám vn.
Naš. XLIII. 27. 2. d.

vénešnos = chlubnos. Hanácká
v. Vyhl. Mal. 71.

ventra = kráva hubená, kosti jí

trí ven. Kt. VII. 1396.

vépaha. Nádenice sošijó seno na
jedno vépaho; pase na jedno v-ho
(nejdou o polednách dom). Vyhl.

Ced. Abe to bélo na jedno vépaho
(zapražení). K. Roz. 77.

vepák = vepovice. Dm sta-

vný z vcpák. Kt. IV.

vér = výr. Chodili tam jenom po
vrách (zevlovat). Hoch. 07.

véek = výmluvnost". V. máte.

K. Roz. 136. V. mám jak dochtor.

K. Roz. II. 200. A co ve nemáte
žádné v.? K. Roz. III. 208.

veéno = veejn. Bodó to dlat
v.? K. Roz. 50. Nco v. vykládat.

Ib. 13:;.

verkl, vergl = flašinet, kolovrátek.

Bys. '.12., Fix., Kolk. II. 41.

verleba = velryba. Bys. Fig. 33.

venút = víznouti. Své jméno do
stromu. Ostr. Kt. IV.

verýn = jméno psí. Kt. VII.
verýna = jméno len\-. Kt. VII.
veselka, veselá, vesulka = jméno

kraví. Kt. VII.

Všatky = druh hrušek. Kt. IV.

véšplechce. Nech vešplechcí (vý-

kladu). Vyhl. Vys. 77.

vštak = divý muž. Kt. VII.
vštka = divá žena. Všky kradly

šestinedlkám dti. Záhr. III. 39.

Vz všica.

vetkos = vetchost. Na Zlínsku.

Kt. IV.

vetký = vetchý. Na Zlínsku. Kt"

IV.

vtr (vítr) = jméno psí. V\-hl.

Mal. 128.

vtravý = vtrní. V. déš = déš
s vtrem. Ostr. Kt. IV.

vtisko = nepohoda, silný vítr.

Dnes je tam škaredé v. Kt. IV.

veverka = ovce s dlouhým oca-

sem. Kt. VII.

vévodek, vz v Bart. vývodek.
vevít, vz vyvít.
vezená. Dkuji vám za vezeno

(ze jste mne svezl). Heren. 185.

Vgichnút = vstíknouti, vlíti se.

Voda vgichla rázem do zahrady.

Ostr. Kt. IV.

vhúat = vhánti. Ostr. Kt. IV.

více = vejce. Folp. a. 5. b.

vlák = oves s vikou. ]\llátit v.

Kaš. 122.

Vidleke = jmclí frostl.). V^•hl.

Mal, 113.

vidlica = koza s ržkv jako vid-

lice. Kt. VII.

vldllsko = násada u vidli; špatné
vidle. Slez. Kt. IV.

Vidák = druh jablek. Kt. VIL;
= splašený, divoký.

Vídrhón = dodrky. Folp. b. 21. b.

Vidrmach = ? Ti v-ši keele ja-

ko ... ; mladoeskj> v. Sp. 100.,

112.

vích = plodící úd mužský. Kt.

VIL
VÍChor. V-ry dlat = chlubiti se.

U Litovle. — V. = steštnec. Olom.
Kt. IV.

VÍChoit se = dlati rámus, bou-
iti se. Olom. Kt. IV.

VÍChOVá = zpropitné tesam a
zedníkm za to, že na novostavb
víchu postavili. Kt. VIL

Vichtóra = strojna. U St. Ji.
Kt. \'II.

viléka, pl., n. = úzká, plátná
pokrývka lýtek, jdoucí až ke kot-

níkm, poléšky. Vyhl. Dd. II.

177. Sr. velíko.

vilije, Vigille = štdrý den. Vyhl.

Prus. 29.
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VílÓŠek = Vilém. Vyhl. Ccd.

vincetle = vtrové pokroutky,
z nt-m. \A'indzeltel. Preis. 13.

Vincí, Vincé — druh síti na rvbv.
Kt. VIL

vínek. Vínky (slavnost) se konaly
tictí den po porodu; peivo peené
ke ktu. Naš. XLII. 154. 1. d. a 1.

a. Babka jim navázala do šátku
peiva i vínk (vdolek, \rtanc
atd.), Vvhl. D. 95.

vinohradky = druh hrušek. Kt. IV.

vínoví = vínové klestí. Vínovím
topiti. Preis. 13.

Virgule = druh hrušek podoby
džbánkové. Vyhl. Ced.

VÍrka = úvr. Bráti u kupce na
vírku. Na Hané. Kt. IV.

VÍrník = kohoutek na steše, kte-

rv se toí, vje-li vítr, vtrník. Ostr.

Kt. IV.

visaky, vísahy = druh hrušek.
Val. Kt. IV.

višovka = višová hlka. Kt.
IV.

vítr. Pejde t zlý v. (raní t
mrtvice). K. Roz. 100.

vítit se. Hlísta se mi vítí. Naš.
XLII. 15S. 1. 2. a 2. a. -- V. se =
blázniti se; o bolesti = dále se šíiti.

Kolk. II. 41.

VÍvka také = všecko obilí vívkou
pojednou vyištné. Opav. Kt. IV.

Vizgotat = hueti, pískati. Na
Hané. Kt. IV.

VÍznút = udeiti. U Záb. Kt. IV.

Vjokat, vz hjokat.

vkocliat se do eho = zamilovati
se. SI,/. Kt. IV.

vkrušit = nadrobiti. V. chléb do
polévky. Ostr. Kt. IV.

vláet se. Sotva se vláijó ze sla-

bvho kusto (kustu, stravy). Naš.
XLIII. 110. 1. d.

Vlahký = vlažný. V lese je vzduch
v. Ostr. Kt. IV.

'

vlak také = každá píležitost

k pohoštní zdarma. Bys. Fig. 130.

Vlapan = kdo poád sedí. Olom.
Kt. IV.

Vlápat, Vlápnút. Dlaama v. =
Meškat. Spe. 12:;. Já bech néra bel

každýho vlápl po tare (udeil) . Sp.
90. Na nkoho nco vlápnút (striti,

svésti). Sp. 145. Sníh vlápe (pa-

dají ho velké chomáe); Nevlápé =
nemhn- darebných eí. Kt. VIL

Vlasec = tenký ervíek. Kt. VIL
vlaská = lasika. Kolk. II. 41.

Vlášení, vlásení = jemné koínky
siniUTJ\-é. Vyhl. Ced.

vlášený = žínný. Kt. IV.

vláŠí = žín. Na již. Mor. Kt. IV.

Vlažavý = trochu vlažný. Kt.

VIL
Vln = prase, které se ulihlo

14 dní ped vánocemi. Vyhl. Ced.

Sr. v Bart.: vluáci.

vlezlý = dotrný. Kolk. 11. 41.

U Bart . : vlezný.

vlezný. Vlezná zima = sychravá.

L'. Brod. Gl. Sr. pedcház.
Viák = beran. Val. Kt. VIL
Vlnistý = mnoho vlny na sob

majíci. V. ovce. Ostr. Kt. LV.

vloka = vlnná píze k vvšívání.

Nár. Vest. V. 19.

vítat = sem tam se pohybovati.

Voda balvan\- vitá, vle. Ostr. Kt.

IV.

Vltavy = vlnivý. Když je povod
(povode), voda je vltavá. Ostr. Kt.

IV.

vmístit co kam = vaditi. Ostr.

Kt. IV.

vmutit co ím kam = roztlouci,

vpraviti. Muokem vmutila epu
do kobzolí pro prasata: Vmutí \-še-

ckodosebe. Ostr. Kt. IV.

vutr = kanec, valach, volek
o jednom varleti (špatn v\-ezaný).

Slez. Kt. VIL U Bart. íutr.

vobšosta = vobleza, kdo poád
k nki imu se lísá, bj- nco dostal. Kt.

VIL
VOCáska = plevel v ovse (má

zrnko s ocáskem). Kt. VIL
voda. Só p(id vodo (napiti). Naš.

XLIV. 99. 2. b.

vodák také = nádržka na vodu.
Kt. IV.

vodenka = sn. Kt. VIL
vodnkový = vodový. Vodnková

pnlivka. Olom. Kt. IV.
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vodika = tanenice, ponvadž
se pi tanci s taneníkem vodila.

Bvs. U-2.. Pik. 64.

vodaka = vodnice. Fix.

VOdnitse = rozvodovati se. Folp.

b. 22. a.

VOha (voo vuo) = stj! Velení

volum. Kt. VII.

vohókaný = otrlý. V. dcko. Kt.

VII.

VOhébat. Nemla jí (krupice) dos,
vohiébala kos (ohryzovala) . Vvhl.

D. 4.').

VOChtr= hlída (železniní), znm.
Wáchter. Sp. 57.

VOChtrova = obydlí vochtrovo.

Sp. •')7.

VOJanka = místnost, kde pebývá
voják. Vyhl. Mal. 127. — V.' =
lehká ženská. Vyhl. Ced.

VOJenka = smlá ovce. Krm. Dol.
1."). —

^ V. = menší konírna pro vo-

janské kon v selském statku. Na
Hané. Kt. VII. 1397.

VOkrŠel = rozházená kopka sena.

Kt. VII.
VOlá = volatý h^;lub. Vyhl. Ced.

VOlavt = dostávati vole. Laš.

Kt. VII.

VOlavý = volatý. V. krk. Ostr. Kt.

rV.— v. vábivý. Trónik se schovává
na volavo (abv volal jiné peníze).

Kolk. I. 110.
"

VOldat = hmatati, dloubati v n-
em, vohledat. V. slepice (ohmatá-
vat, mají-li vejce). Kt. VII.

vole krí, rostl. Kt. VII.

volový. V. oi = blatouch. Fix.

voavý chebz, svringa vulgaris.

Naš. XLIII. 49. 2. d. V. chrobák =
tesaík pižmový. Fix. — Dnes je

voavá zima (silná). Kyjov. Gl.

VOnica = kytka, jakou chasa no-

sívá za kloboukem. Kt. IV.

vopava = pupava. Kt. VII.

voperopa = nesmlý lovk. Kt.

VII.

VOrek = pytel. Vzal v. kobzolí na
pleca. — V. = cumel z papkv pro

dti. U Místka. Kt. IV.

VOŠléŠka = mazanice, kluzká p-
da, když rozmrzá, vosléka. Kt. VII.

VOzaka = klouzaka. Na Hané.
Kt. VII.

VOZiskO = uvozené, ujezdné mí-

sto. Kt. IV.

VOzniydlO= dít, které jako mýdlo
z rukou chvv na zem sjíždí. Olom.
Kt. IV.

vpažit = vstriti, zatnouti. Nž
dn lilnubku zelí v. Kt. IV.

vplprat = vtabrat. Rukama mal-

tu d(i okna v. Ostr. Kt. IV.

vplantat se = vplésti se. Ale to se

vplancó hoše do stáda. Bys. Fig.

2.5., Kt. IV.

vpluštlt = vstiknouti, vmésti.

Vildu nkomu do oí v. Ostr. Kt.

IV.

vprdat se do eho = míchati se.

Val. Kt. IV.

vprštit = \'prsknouti. Na záhon,

do zem nkolik zrnek v. Kt. IV.

vr' = vrh. Naberte až po vr'. K.
Roz. II. 198.

vrak = brak, druh. Val. Kt. VII.

vrákat = žebronití. Na Hané. Kt.

VII.

vrandžat, vz mrandžat.
vranuša = jméno kraví. Kt. IV.

vraný = njaké mouné jídlo. Vi-

dl polévku, vranv a vdolkv. Hoen.
Nov. 191.

vrap = záhyb; úkryt, záloha.

Každá má nker^^ho (milýho) nkde
ve vrap. Vyhl. R. 78.

vrapírky, vrabírky = druh drob-

ných tešni pro \Tabce. Mal., Vyhl.

Prus. ->.).

vráteka také = vrati, rostl.

Val. Kt. IV.

vrática = vrate. Má záda jak

v. (široká). Sp. 81.

vrátka (šlic) v rozparku u ha-

náckých erveníc (kožených kalhot).

V\-h. Ced.

vrazet komu co = píchnouti, pro-

zraditi, povdti. Dež sem im to

vrazel. Bys. Fig. 260., 302.

vrazidlo = závora ve strouze, aby
se voda zadržovala. Ostr. Kt. IV.

vrba. Zalévat vrbu = mnoho píti,

vvpiti piva putynku. Vyhl. Mal. 39.

vrbálka (frbálka) = vrbová pí-

šala. Slez. Kt. VII.
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vrbeleka = vrbálka. Kt. IV.

vedový. V. nemoc = padoucnice.
V>-hl. Pius. 29.

velství = nadšení. Bys. Fig. 181.

vesk = ves. Val. Kt. VII.

vetenice = slepýš. Fix.

vrchovatý. Dež te divke só vel
v-tv (mají velkou mzdu). Naš. XLV.
1. 2. d.

vrchy = osekané haluze stromu.

Dnes se prodávají vrch^•. V3-hl. Mal.

10.5.

víte = samec vítenice. Kt. VII.

vivý také = vaivý. Náš hrách
jevivý. Kt. IV.

vrndžat = bzueti. Folp. b. 22. a.

vrskat = házeti. Hrud\- za sebou
v. Ostr. Kt. IV.

vrš = horní ást svahu. Kaš. 53.

vršek = vrchní mléko. Vyhl. Ced.

vršky, vz skrajky.

vršúvky = druh sladkVxh jablek.

Na Vsacku. Kt. IV.

vrtanec = mouné jídlo podobné
vdolkum. Vvhl. Mal. 8., 111.

vrtec = vrták. Kt. VII.

vrtt = vrtochy initi. Sa n to

navrtlo. Kaš. 98.

vrtík = vrtoch. Oloni. Kt. IV.

Ten má vrtike = vrtní, je nepo-
seda. Per. Mal.

vrtií, vrtiitka = kdo vždy ití

vrtí. neposeda. Ostr. Kt. IV.

vrtech také = vrták, vrtohlavec.

Kt. VII.

vud = padoucnice. Ces. lid. VIII.
;5(J8.

vundít se =^ \mluviti se. Vundil
se luizi ne. Ostr. Kt. IV.

vrznót sebou do hospod = rychle
odejíti, vj7tratiti se. Naš. XLII.
27. 2.

vrzúgat, vrzúkat = vrzati. Boty
mu vrzúkají. Kt. IV.

vrzúkalka = rostl. Hrb. Dt. 90.

vrzula = nepoádná ženská. Slez.

Kt. IV.

vrženina = vyrážka na oblieji,

osypanina po vtší ásti tla, Kt.
rV., bolák, ved. Folp. b. 22. a. a
28. b.

VSacký adj. od: Vsetín. Kt. VII.

VSOSat = vssáti. U Uh. Hrad. Kt.

IV.

VŠahd = všude. U Rožn. Kt.

VII.

vsaj, vsaje = všude. Laš. Kt. VII.

VŠakviŠ = jméno psí. Kt. VIL
VŠeckospolem = sladké mléko smí-

chané se smetanou. Slez. Vyhl. Ced.

VŠeliChua = kdo má všelijaké

chuti, choutky. Kt. VII.
VŠevál = všivák. Meslí, že me sme

její vševáli. Bys. Fig. 103.

VŠevota = všivota. Ale táhni, vše-

votd! Vyhl. D. 147.

VŠinec = vší trus. V hlav má
samé všince; Dostaneš v. = nic.

Ostr. Kt. IV.

všiv, VŠiva = všivec. Ty všivo!

Hoen. '.)'J. Tv všivé všivý! Na již.

Mor. Kt. IV."

VŠivál = všivák. Kt. IV.

VŠivára = hlava. Folp. b. 22. a.

všivec = všivák. V\hl. Ced.

VŠivina = nemoc zpsobená všemi.

Kt. IV.

VŠivo = všivák. Kt. IV.

VŠulat se kam = tiše pijíti; co

kam (do eho) = zabaliti. Kt. IV.

všuškat co komu = pošeptati. Kt.
IV.

Vtáky = lvi tlama, rostl. V Pod-
luží. Kt. VII.

vták holv = netopýr. Jihových.
Mnr. Kt. VII.
valúpit sa = vetíti se. Kaš. 98.

vtentotit, vtentovat. Tak mu hla-

vu vtentovalo do zem (vstrilo).

Kaš. 115. Kt. IV. Vz tentit.

vtírka = vtírání. Kt. VII.

vfll|jat =^ \-rážeti. K(ilk\' do zem
v. Kt. IV.

Vtupit = vtípiti. Folp. a. 9. b.

vlívá. K. v ^ k Vlili. Kt. IV.

vúterní = úterní. Kt. IV.

vybabrat = vymazati. Všecku
barvu v\babral na jednu stnu.
Ostr. KL IV.

vybáat = vykouiti. Kt. VII.

vybantovat = vyhledati, v. n-
kciiiiM ]>rní/,c z kapes. Kt. IV.

vybaranit = vyzvdti. Z toho
nic nc\\baraníš. Kt. IV.
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vybáravos = v\-bíravos. Olom.
Kt. I\-.

vybáravý = v\bíravv. Olom. Kt.

IV.

výbarka, \z vébarka.

vybarovat = vx-mýšlcti si. Kolk.

II. 41.

vybhnót. Já sázím zemáky kon-
cem dubna, ty brzo cisty bez trávy

vybhnó (sejdou). Vyhl. Ced.

výbrí = kdo nco vybírá, na p.
da; tež posmšn o žebrákovi (že

vybírá vši). Vyhl. Ced.

vybíjanec = nedobrý hoch. Ces.

lid. IX. U7.
vybíraný. Ten je v. = chvtrý. Kt.

VII.
vyblinkai = wbiti. V. komu po

hlav. /.( t<i blinká. Ostr. Kt.

vyblýštka. Chodit na v. = na u-
mendii. Laš. Kt. VIL
vybobit = vyklevetiti. U Brušp.

Kt. W.
výbora = lovk ch\-trv. rozumný.

Pi-cr. Kt. IV.

výborilík = clen výboru. V\hl.

Alb. r>.

vybrchat se ze snhu = v\-hra-

bati se. Ivald. IG.

vybiskování = vykikování. Za-

kažte tetce to vebeskování. V\hl.

D. UP.
vybrsai se = vyléiti se. Z rány

se brzy v-sal. Hrb. Dt. .S8. U Bart.

vvbesat se.

výbuch = zidlo v poli. Byly tam
vvbuilu'. Kaš. 121.

vybuchancovat koho = dáti mu
d<i zad nkolik buchancii. Kt. IV.

vybýt si ncco = odp\-kati. Folp. a.

50. a., b. 22. a.

výbytek. Krmí prase na v. = na
prodej. Vyhl. Ced.

vycajdat bot v. Vz cajdat. Na
Han. Kt. VII."

vycecíkat = vyssáti. Až všecko
od nho \vcecíká. pak ho nechá.

Vyhl. Ced.'

vyceckat = wpátrati. najíti.

U Kojet. Kt. IV."

vyceconitse = wplakatise. Olom.
Kt. IV.

vycelit. Aspo na vojn vycelí

(stane se stateným). Sp. 1-1.

vycembat = vyplatiti. Vyhl. Alb.

(j. Za troško tepla veccmbal sem 2.5

grécar. Naš. XLIII. 100. 1. d. Vz
cembat.

vycickat, vz cickat.

vycídit, vecódít = vypiti. V.
vdro piva do poslední kapka. Bj^s.

Fig. 60., 255, — V. studnu = vy-
istiti. Vyhl. Kr. 74.

vycrbat se = vvscati se. V\hl.
Ced.

vycúhat kianu = notn v\biti.

Kt. l\.

vycuchtovat komu = wbiti. Val.

Kt. IV.

vyahýat nkam = vvlézti. Krm.
Obr. 12(i. UBart.vyahat.
vyapt = wsedti. Celý den by

tam v-pl. Kt." IV.

vyastit koho = živiti, v. dveku.
Autr. 1:í].

vyelit klád\' = na konci pise-
kati. Kt. VIL
vyepit komu = vybiti. Olom. Kt.

IV.

vyidit se = wstídati se. Kt.
VIL
vyOChtat = vydlati. Co v tdo

v\"nchie. K. Roz. 76.

vydaenec = výdara, ^•ydaený
lo\'k. Slez., na Hané. Kt. IV.

vydéchnót, vedéchnót. Jož só krá-

v onaveny, mosim jim troško v. =
popáti chvíle, aby si oddechlj'. Vyhl.

Ced. Vydvchat se = odpoinouti si.

Folp. b. 22. a.

vydlat = vyndati. Ovoce z klo-

bouku v. Hoen. 118.

vydlit = delinu položiti, dáti

de\-nou podlahu. Ostr. Kt. IV.

vydívit si co = vysloužiti. Na
již. Mor. Kt. IV.

vydlit = vydlit. Laš. Kt. VIL
vydrabat do strán dru = vy-

drápati, \-yškrábati. Kald. 26.

vydrahnit se = vyjasniti se. Olom.
Kt. IV.

vydrány = kdo má sedrané šaty.

Val. Kt. VIL
vydrat komu = V3'tIouci. Hoen.

32:5.
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vydrca = lovk z obce vyhnaný.
Kolk. II. 41.

vydrcat = vyrazit. Vydel mu
z ruky chléb; V-cal ho péstí z jizby

za dvée; V. se z nemoci. Ostr.,

Olcm. Kt. IV.

vydrchat. T\- dti všecky vy-

dehal = jakž takž vyživil. V\hl.

Ced.

vydrchmat se = vyspati se. Ne-
mže se v. Kt. IV., Vyhl. Ced.

vydipole = wžerpole. Kt. VII.
U Bart. vyzdipolo.
vydrpkat se = vybelhati se. Vz

podrncat.

vydrychmaný = vyspalý. Kt. VII.

vydrždíra = nevstka. Kt. VIL
vydržet. Já ti povím, že vydržíš

{budš bit). Vyhl. D. 14(5. a j. asto.

vyduckat = kopaje vydlabati.

V. dlek. Kt. IV.

vydváat = vyvádti. Laš. Kt.
VII.

vydychat se, vz vydéchnót.

vydžgávat, vydžgat = wcpati.
V. mch senem; vyraziti. V. komu
oko. Kt. IV.

vyfiklý = vystrojený, vyfintný.
Kt. IV.

vyfiknút se = vystrojiti, vypa-
ráditi se. V\fik] se jako ministr.

Bys. Fi,£í. 29.5.

vyfištronit co = v\mudroyat.
Fl.x.

vyfrkitout, vefrknót tii stopke
íefrmincke (vypiti). Sp. 44., 55.

V. na ránu (najednou) osminu. Bys.
Fig. 27.

vyfrndný = vyfintný. Ki. R )z.

III. 23.S.

vyfrndit — vyfintiti, vyšperkovati
se k < I luu: k muzice. Kt. IV.

vyfufat = wuhnati. Ostr. Kt.
IV.

vygabat co = wdlati, v\-získati.

Kt. IV.

vygagotit = vykoktati; se =
s dostatek hovoiti. Kt. IV.
• vygichat. Ohe, voda na nás vy-
gichhi (vyrazila). Ostr. Kt. IV.

vygmentit = vynadati. U Brušp.
Kt. IV.

vygygiat, han. vygeglat = vy-
viklat. i;t. IV.

vyhánk = haluz, která ze stromu
vyhnala. \lk. U Uh. Hrad. Kt. IV.

vyharvasit se = whlomozit se.

Kt. IV.

vyhatlat = vypsati, vymazati.

Dti kídu na tabuli v-ly. Kt. IV.

vyhladný = \-\-hladovlý. Kt.

Vil.

výhlav je pil' (pl) ptáka a pu'

hada. Vz Kald. 14.

vyhnálOV. Bydlili naV-v (na konci

ddin>). Hlavn. Kr. 59.

vyhápat se kde : na chodníku (vy-

neáditi se). Na Zlínsku. Kt. IV.

vyhnatý = vyhnaný. V. pes. Ho-
en. Nov. 19.").

vyhodit. V pátek (kráva) v\-hodila

tela. Vh. Brod. Gl.

vyholdat = VNJezdití. zpotebo-
vati. v\žiti. Kt.'VII.

vyhoidovat = wžebratí. Kolk.
II. 41.

výhoní = svaina, dávaná ele-
dínm tu nedli po prvním máji (za

pr\ní vyhnání koní na pastvu).

Vyhl. R.' 49.

výhonivý, výhonlivý = kdo vy-

hání z masa, hubne-. V. k, vl. —

•

V. = chlipný. Kt. IV.

výhonek na penzích dostávali

pastýi za v\hánní dobytka. Vyhl.

L). 11. 94.

vyhrácat nkomu = vypráskati,

vybiti. Na již. Mor. Kt. "IV.

vyhránka = vyhrání. Hoch. 59.

U Bart. \yhránek. Hrál \- karty
vžd\ s v-kou. Bys. 101.

vyhrbat = vj-hrabat. V. co ru-

kama. Ostr. Kt. IV.

vyhejbat = vykousati, y\hra-
bati. Olom. Kt. IV.

vyhák = nástroj, jímž lze vy-

hiiiali, nco vyhrnouti. Na již. Mor.
Kt. IV.

vyhrúžat = omoiti. V. boty.
Val. Kt. IV. *;

vyhúcaný ^ vjjezdný. V. cesta,

knlo. Kt. \'II.

vyhudlat kul = vv\-iklati. Laš.

Kt. VIL
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vyhulit = vyjasniti. Už se to tam
V-luir. Kt. IV.

vyhynutý = vyhynulý. Kt. VIL
vycháchrat = nuzn vychovati,

v\krniiti. V. prase. U Místka. Kt.

IV.

vychlapat = vypiti. Fix.

vychlopat komu = vybiti. Kt. IV.

výchlub = kdo se rád vvchloubá.

Kt. Vil.

vychrá^rat sa= uzdraviti se. Folp.

b. -I-l. a.

vychránit = vyistiti, vykliditi;

se = \-yprázdniti se, vychápati se,

vyneiáiti se. Kt. IV.

výchvala = wchlouba. Ostr. Kt.

IV.

vyjait co = vykiet co. V. na
koho = pokikovati. Ostr. Kt. IV.

vyjdený = vyšlý. Slunce je už
v-ne. Kt. VII.

vyjechat = vyjeti. V. do kopeka
s íurum. Vyhl. Prus. 66.

vyjestábený = rozcuchaný. V.

vlas\-. O.-tr. Kt. IV.

vyjezený = vykrmený. Má v-nou
papulu. Kt. IV.

vyjížák = místo, kudy se s vozy
vyjížilí. Vyhl. Ced.

vykaenit co = vyklevetiti. U
Místka. Kt. IV.

vykachrat = zvraceti. FLx.

vykadat = v\klevetiti. Ostr. Kt.

vyklait = vytlaiti. Zena (mra)
\-\-k]aí ze sebe vnitnosti. Naš.

XLIII. 63. 1. b. Vekla si ho (viiz)

sám. Naš. XLIV. 71. 1. a.

výkladní trh na zboží, na rozdíl

od trhu tlibytího. Vyhl. Ced.

vyklasit se = dostati ivlasy. Kt.^IV.

vyklechtaný = vyšoustaný. Ta
ponip,! ji' rclá v-ná. Vyhl. Ced.

vykocmat se = vypraviti se (na

cestu). \al. Kt. VII.

vykohrtit = wkohátiti (vyliti).

Val. Kt. IV.

vykolácat = kolácaje vytáhnouti.

Kt. 1\-.

vykómat == v\-zkoumati. Prikr.

Nov. li;;.

vykosmat = nahoru sesati. Vlasy

na vrch v. Ostr. Kt. IV.

vykotúlit se = vykuliti se; vy-
líluinuti se. Folp. b. '22. a.

vykrbitse = zotaviti se pn nt'nioci.

Val. Kl. Vil.

vykét, vykát, vykít = okáti.
Kaš. '.IS. \'. z netuoci. Hoch. ~'A.

vykrhat se = v\kašlati se. V. se

z eho. Slez. Kt. IV.

vykíbít = dostati listy, vtve.
Zelí už se v-lo. Ostr. Kt." IV.

vykrpaít co komu = wdati. Val.
Kt. IV.

vykrútit se = vytaniti se, Val.

Kt. \ 11.. w mluviti se z neho.
Vyhl. Ced.

vykudlit = vytahati za vlasy.

Kolk. 1. 31., Kt." IV.

vykylnút komu = vvklnút, vy-
plísniti. \a\. Kt. VII.

vykynožit = zahubiti, zniiti. Kt.
VII.

vykypat = vchoditi. Ostr. Kt. IV.

vylajdat co = vyklevetiti. Ostr.

Kt. IV.

vylapt se kde = vysedti. Na již.

Mor. Kt. \1I.

vylaptat co komu = vyklevetiti.

Ostr. Kt. IV.

vylebenit komu = vypohlavko-
vati. Ostr. Kt. IV.

vylehovat = vyspávati. Dlúho
v-val jako njaké sodní rada. Naš.
XLIII. 101. 1. b.

výlenky = druh jablek. Kt. IV.

vylepancovat = v\-pohla\-kovati

Vvhl. Ced.

vylépat komu = v\-biti. Hoen.
117.

vyleptat = také vyklevetiti. Ostr.

Kt. IV.

výlet také = viký. Folp. b. 22. b.

vylévaný = odpoinutý. Vvhl.
Ced.

Výlimky = druh jablek. Kt. IV.

vyllskat komu = \-\biti. Hoen.
Nov. ISl.

vylížúra, vyližupa = lovk,
který by pro zisk druhému úru
v\lízal a mu lichotí. Kaš. 55., Vvhl.,
C'ed.

výloh =^ celý kus utuženého tva-
rohu vyndaný z míšku. Vyhl. Ced.
U Bart. výluh.
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vylOChat = vylokati. Kt. rV.

vyložit. Poké, až si v-žím kon
z pluhu = vvndám váh\" a odjedu.

Vyhl. C'^d

výlupek = co se vjdouplo. Vvhl.

Mal. 11 '2.

vylušit = vvlouskati. St. Ji.
Kt. VII.

vyižavno místo \'lžavno = vlhko.

Kt. \-II.

vymáchaný = wpranv. V. prádlo.

Kldu. 44.

vymajdat co = vyvésti. Olom. Kt.

l\.

vymalovat komu záda = vybiti.

Kt. \l\.

vymarkotnt = probrati se z trud-

numvslncsti. Ostr. Kt. IV.

vymasta = drbaný lovk. Laš.

Kt. VII.

výmnica = vvmnkáka. K.
Roz. III. 110., Bys. Fig. 196.

výmnícký = výmnkáíský. V.

prá\-o. Bys. Fig. líKi.

výmin = poplatek. Toš potem
ostalo beze všech výmini. Kaš.

128.

výminorka = \'vmnkáka. V\'hl.

Kr. 4'.i.

výmínek, výmnek = kopeek, do
nhož se sází zelí, mrkev atd. Laš.

Kt. VII.

výmínka = výmnek. Krm. Oor.
55.

vymknót. Jak sem vemkla paty,

jož . . . (v\-táhla, vvšla ven). Naš.

XLI. 1. .-í.b.

výmladek = výstelek, výrostek,

co \idlr stromu z koene vyrostlo.

Kt. IV.

vymlzat = vyssáti. Kt. IV.

vymadlít = v\Tiidliti, po druhé
lámati. V. konop, len. Kt. IV.

vymágat = vymakati. Kt. IV.

vymoklý = wžilý, bledý. Kt.
Vil.

vymoresnit, vymoresovat = na-
uiti lepším mravm, zpsobm. Kt.

VII., IV.

vymouzovat =^ nalézti, co byk)
sch()\-áuij a po em nám nic nebylo.

Na Hané. Kt. VII. Han. vemózovat.
vymetý = vjmelý. Kt. VII.

vymrholit se = pestati mhlíti,

slab pršeti. Už se v-Io, bude zase

pkný as. Kt. IV.

vymrznutý = vvmrzlý. Kt. VII.

vymykat se = vymlouvati se.

Kdo se v-ká. ten se pimyká (obvi-

uje). Opav. Kt. IV.

vymyt co za koho = zaplatiti.

NaHané. Kt. VII.

vynadbíhat se koho = dost vstíc
mu jMicházeti. Laš. Kt. VII.

vyátít co = vvšetiti. Folp. a.

4. b.

výnešnica = žena. která se vynáší,

chlubí. K. Han. 76.

výnešný (vénošný).: Ten kruj

(kraj) néni tak vénešné jak béval

náš. Sp. 96.

vyníit = zniiti. Ryb3' z eky ne-

istou vodou v. Kt. IV.

výnosnost jednoho nad druhého
= vynášení. Hlavn. K. 162.

vyobínat = požínati. Vršky ovsa

v., abv nezbujnl. Ostr. Kt. IV.

vyoít koho = svléci. Val. Kt.

VII.

vyoflancovat k<>mu = nafackovat

mu. Kt. IV.

vyoškrdít = oškrdem vykesati.

V. mlýnský kámen. Kt. IV.

vyožlhat komu = vybiti. Zlinskv.

Kt. IV.

vypabúat co = vyslíditi. Kt. IV.

vypadlovat se = \ \pínati se. Kt.

VII.

vypadnut = utéci. Oba sme y\-

padli do pole. Vyhl. Kr. 40.

vypálenec = wpálený, prohnaný.

St. Ji. Kt. VIÍ.

vyparádit = vyvésti, špatn ud-
lati (iron.). Tv's"to v-dil! Folp. b.

22. b.

vypašekovat koho = v\hubo-
vati. Oslr. Kl. IV.

vypatkovat = vyhladiti, v\leštitu

Val. K\. IV.

vypejznút co = ukrásti. Olom.
Kt. IV. Han. vepéznót.

vypísknut = vyraziti, vyinouti
se. Krev z ránv vj'piskujc. Ostr.

Kt. IV.

vypjantat = vymotati, vyplésti.

Ni z osnovy v. Kt. IV.
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Vyplahnútse = vylézti, v\líhn(mti
se. Kuji' se v-lo. Las. Kt. VII.

vyplantat, vz wpjantat. Bys. Fig.

Ls.s.

vyplatit jídlu = snísti málo n.

mnoho. Kt. VII.-Tenmu v\-platilc=;

nadal. Vyhl. Ced.

vyplavt = zblednouti. Ta barva
v-la. Las. Kt. VIL

vyplešit = vyvaliti. Kt. VIL
vyplut. Nalice se, div be došo ne-

vyplní (n';vypustil). Bys. Fig. 25.

vyplukat = vvpláchati. Prádlo
na p:)tnr v. Ostr. Kt. IV.

vypluskat = vypleskati; blátivým
uiniti. Déš cestvT v-kal. — SC =
vypršeti se. Ostr. Kt. IV.

vypobízat = po delším pobízení

nkoho k nemu pohnouti. Kaš.

87., S8,

vypoet. V-el na nho zadnice =
vystril, vypuil. V3'hl. Ced.

vypoítávka = vypoítávání, vy-
loso\-áni pede hrovi. než dti ponou
hráti. Kt. IV.

vypodlužit koho = z podlúží
v\táhnouti (z místa pod lžkem).
Kolk. II. 39.

vypotebovat se, odpraviti se =
s ženskovi tlesn poobcovati. Vyh.
Ced.

vypožat si co = vypjiti. Krm.
Obr. (Ui.

výpaha = vépíaha.

vypráchnivti = státi se prách-

nivym. Vrba v-ví a zstane dudla-

vou. Ostr. Kt. IV.

vyprakovat komu po hbet =
vybiti. Kt. IV.

Výprašek = mouka pi mletí vy-
prášená. Kt. VIL

vyprcat se = vybzdíti se. Kt. IV.

vyprdolit co = vyplkati, vykle-

vetiti. Kdo všecko v-lí. Naš. XLIII.
143. 2. b., Olom. Kt. IV.

vyprtat = vyšprtati. V^-prtlo mu
to z rukv (vj-padlo). Slez. Kt. IV.

vyprúít = vypuiti, nadmouti se.

Kt, VIL
vypsút = odstraniti, vyhubiti.

Všecky stromky ze zahrad\' v. Ostr.

Kt. IV.

vypsykat = vysyeti. Koku zpoza
peca \-. Kt. IV.

vypšknút = v\-kvchnouti. Ostr.

Kt. IV.

vyptat co = vvžebrati. V\hl. D.
121.. Záhr. III. 2L
výpuek = malý ržek. Kt. VIL
vypukací = trest. Kolk. II. -11.

vypupencovat = pupenci vyšiti.

Slez. Kt. VIL
výpustek = pusté místo za vsí.

Kald. 2:!. U Bart. výpust.

výpušek = místo na látce, kde
b.ir\a pustila. Slez. Kt. IV.

vyradikovat se = wsthovati se.

Kt. IV.

výadný = hašteivý, svárlivý.

Slez. la. IV.

vyrachovat= vypoítati. Ostr. Kt.

IV.

vyretovat koho = vyhnati. Kt.

VIL
vynút co = vyíznouti; komu =

y\biti. Kt. rV.
"

výroiíý = výroní. V. svátek.

Val. Kt. VIL
vyóchat komu = v\biti. K\'jov.

Gl.

vyrubanisko = paseka. Laš. Kt.

VIL
vyrubat koho = v\práskati. Kaš.

í>8.

výrubek. V-bky= vyrubané tísky
ze de\a, z nhož dlají se loukot.
Kt. \\.

vyruchat = vybouchnouti. Jak to

v-chlo z toho moždía. Ostr. Kt.

IV.

vyváat = vytlachati. Folp. a.

27. b.. :i'.t. b.

vyrybáit = vyvésti. To sem to

zas verebáil. Bys. 52.

výsadky = druh podlouhlých hru-

šek. Kt. IV.

vyšaholit. Až se v-lí z mlhv (vy-

prší). Kt. IV.

vyscaný. V. mo. Kt. IV. Sr. scáti.

vyšákat = vystíkati, vyházeti.

Lopatou vodu ze lunu v. Kt. IV.

výsedek = sedadlo ped domem.
Ostr. Kt. IV.

vysednut na koht) = pustiti se

do nho. Val. Kt. VIL
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vyseza, vysezavý = lovk hu-
bený. \'\'hl. Ccd.

vystsat = vykukovati, vyhlížeti.

Z dii\- v. Kt. IV. Sr. nasésat, sésat.

výskavý = kdo rád vvská. Kt.

IV.

Výskoek = ervená n. více-

bare\ná rže pentlí pišitá u ped-
ního záhybku klobouku. V\hl. Dd.
II. 171.^

vyskoilka = jarní vika (rostl.).

Vyhl. Mal. 113.

vyslopat = slopaje vypiti. Vy-
slopnút víno. Mršt. Duš. 88. Krávy
všeckv pomvje ze škopku v-lv. Kt.

IV.

výslužek také = vdolek n. buchta
dávaná eledi o vánocích ze služby
vystupující. Vyhl. Dd. II. 125.

vyslúžený = vysloužilý. Kt. IV.

výsiužiny = výslužné. Kt. VIL
vyslúžit = posloužiti. Kaš. 98.

U Bart. = na služb pobyti.

vysmadnút = dostati žíze; pe-
stat žízniti. Slanekem vysmadneš.
Kt. IV.

Výsmvnos = wsmívanos.
Hlavu, Kr. Ktí.

vysmochlit se. Už se v-lo = pe-
stal padati sníh s deštm. Ostr. Kt.

IV.

vysmolít. Pudeš se mnó? Vesmo-
lím se t (ti) = nepjdu. V}'hl. Ced.

vysmradit = smradem vypuditi.

Div to celo fáru nevysmradilo. Sp.
82.

vysnažení = vyištní. Na v. ža-

ludku var trnkový kvt. Vyhl. Prus.

74.

vysnažit koho = vyistiti. Vvhl.
Kr. l.H.

vystárlý = sestárnuvší. Ostr. Kt.
1\'.

vystibat = wbíti. Val., Las. Kt.

Vil.

vystibit = vytýiti, vystriti. Ko-
rouhev na stechu v. Ostr. Kt. IV.

vystraboit koho = v\'hojiti. Kt.
rv.

vystapit = roztepiti. V. nco
rukou. Kt. IV.

vytípat = vytásati. Dti je (no-

vinv) v-lv zárove s vodou na prahu
sín. Mršt. Ves. II. 461.

výstruh = bití; zadek, i. Na v.

by mu patilo. Val. Kt. VIL
vystukat (se) = vyškytati, vy-

vzdychati; pozdraviti se. Ostr. Kt.
IV. Sr. šukat.
vysvadit = k svain snísti. Vše

sme už \-li. Kt. IV.

vyšagnót = vybhnouti, vytrysk-

nouti. Voda jí z huby v-gla, když
sme ji vytáhli z potoka. V^^hl. Ced.

vyšákat = vycákat. Vodu na
v-ki. V Vh. Hra. Kt. IV.

vyšigutat se = wškvtati se.

Ostr. Kt. IV.

vyšiknút = wštípnouti. Rži
z kee ^. Ostr. Kt. IV.

vyšíit = vyšklebiti. Pes zuby
na m v-il. — se = wsmáti se.

Ostr. Kt. IV., Naš. XtlV. 148.

1. a.

vyšubraný = wschlv. V. chléb.

Zlmsky. \'al. Kt. IV.

vyŠÚvat = vyslíditi. Ona všecko
vyšuje. Ostr. Kt. IV.

výšib = vyšibání. Výšibem vy-
pr()\()dili ho z domu. Kt. IV.

vyšíplat = vykroutiti, vytásti.
Co odkud v.; špatn udlati. Kt.

IV.

vyškerák = pták, který dovede
pci každém ptáku se vyškérat (po-

smívati). Kald. 14.

vyškleba = kdo se vyšklebuje.

Kt. Vil.

vyšklobnót = vyškubnouti. Ale

naji'dn<>jieh (stev) ze sebe vcšklobne

a zane plakat. Naš. XLIII. ii-i.

2. b.

vyškoblit = škoblou vyškrábati.

Kt. I\'.

vyškrouit = vyprositi, vyžebrati

pláem. Kt. IV.

vyškupat = škrupav snísti.

Ostr. Kt. IV.

vyškrybat = v\rýpati, vyškrá-
bati. .\'<>že]u své jméno do deva v.

Ostr. Kt. IV.

vyšlamtat = šlamtaje vytrhati.

Dlhé Šat\' v.— Dost po ulici se v. =
potlouká ti. Kt. IV.
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vyšlundrat = vystí-íkati. Yoáu
z vany w \'. se po ddin = dosti

se natoulati. Kt. IV.

vyšmátrat. Veámátral sem \' kapse
keróse šestku (v\'táhl po delším hle-

dánii. Vvhl. Ce.
vyšopat = vyichati, vyslíditi.

Tade nic nevyšope. K. Štr. 57.

Všecko to musel lovk v. Vyhl. R.
86. V Bart. vyŠupat.

vyŠOŠkaný. en má te kety (kýty)

v-ny ^-= hubené. Vyhl. Ced.

vyšpalkovat = wšpejliti. Zajíce v.

Ostr. Kt. IV.

vyšpelit = vystriti. Z domu n-
koho v. Kt. IV.

vyšpíkovat = vyhubovati, vy-
dráždit. dobírati si koho jízlivými

vtipv. Mal, Kt. IV.

vyšplechtat. Ten Martin vešplechce

(poví) kdekeró hlópos. Ten v ho-

spod pi piv všecko v\"šplechce.

Vyhl. Ced.

vyšákat = vycákati. U Strážn.

Kt. IV.

výstelek = vyloupané oíšky (vy-

lupkvl. Kt. IV'.

vyštíit se, vz štítiti. Naš. XLIII.
III. 1. a. Svt se nám vyštiuje (vy-

smívá). \'yhl. Vys. 34.
"

vyštragat = vyštrachat. V-li se

z izbv. Zlin. Kt. IV.

vyštuit, vyšturat, vyšturkat =
vystriti. V. nkoho za dveie. Ostr.

Kt. IV.

vyšuiat = vyhnsti. V. tsto. Ostr.

Kt. IV.

vyšupit co = šupiny z neho od-

straniti, vyloupati. V. oechy. — se

= šupiny, kži tratiti. Ostr. Kt.
IV.

vyšustnút. V-stl ven = upláchl,

utekl. Kt. IV.

vyšuškat = vyšeptati. Kt. IV.

vyšuvit = zbortiti se. Desky na
slunci \-yšuvi'ó. Ostr. Kt. IV.

vyšvácat koho = vypráskati, vy-
biti. Iloren. 208., Kt' IV.

vyšvandrykat se s k\Tn = poho-
voiti. Kt. IV.

vyšvehlat = vyviklati. Kt. IV.

vyšvrknúf = vzhru vjíetti. Ka-
me z ruk\- v-kl. Ostr. Kt. IV.

vyšvrlat = vykverlati. Mléko v.

Ostr. Kt. IV.

vytáhliš = lovk vytáhlý, hu-
bený a \-\-soký. Vyhl. Ja. 6.

vytarít se = vyplakati, vyrvati
se. Olom. Kt. IV."

výtažný = pohodný, ras. Kt. IV.

Kolk. II. 41.

vytlópit se = objeviti, pikrásti,

piplížiti se. Pikr. Nov. 113. Dež to
ekla, vetlópil se tam Francek. Bys.
Fig. 255.

vyterigat koho = odsthovati.
Kt. IV.

výtrka = hadr k vytírání; snop
po druhé mlácený. Ostr. Kt. IV.

výtas = vychlouba. Kt. IV.

vytrdlovat. o tele krávu vytrdlu-

je (vyssaje), že bude jak brk. Vyhl.
Ced.'

vytímat = vydržeti. U muziky
až do konce v. Slez. Kt. IV.

vytípat co komu = \-ytýkati;

\\-tásati. Pes v-pal blechy. Kt.
IV.

vytržkat = oddliti, vybrati. Val.

Kt. IV.

vytrút = vytráviti, otráviti. Fa-
brik\' všecky ryby z ek vytruly.

Ostr. Kt. IV.

vytulikat = vypískati. Psniku
na píšalce v. Ostr. Kt. IV.

vylupat = vybiti; vysekati. Se-

k\rkou v lese cliamruzí v. Ostr. Kt.

IV.

vytutat = vypiti (o dtech). Také:
On cvlý grunt v-tal (propil). Kt. IV.

výtvara = lovk vybíravý. Kt.
VII.

vytvárat. On si bude v. (vybírati;

vymýšleti). Kaš. 133.

vytýet = zpráchnivti. Kt. FV.

výuek, výuka = vyuená. Kt.
IV.

výválek = vejce z hnízda vy-
valené, vyhozené. Kt. VII.

vyvdákat co = vyprositi. Kt. IV.

Ten be vevdákal na jalové kráv
tele. Vyhl. Ced.

vyveíebiti se z vozu = vystoupiti.

K. Rnz. II. 27.

vyvit si = vypjiti si. Mosím
vevit u žida. Naš. XLIII. 148. l.c.

10
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vyvesnat se. Jak se v beznu vy-
vesná (nastane jaro). Ostr. Kt. IV.

vyvrázgat, vyvraždit = naléhav
vyprosili. Na Hané. Kt. VIL 1022.

vyvrbit. Najedno vevrbil se jak

Jemínek (objevil se). Vyhl. Ced.

vyvít se. Ale tenk decke se jim
vevél (vybhl, utekl). Vj-hl. D. 151.

Našel zábarku vevít se do hospody.
Vyhl. R. 72. Veviel se z jeho klepet

= násiln z jeho rukou se dostal.

Vyhl. Ced.

vyvrtit koho v tanci. Kt. VII.

vývZ, gt. vývozu = úvoz. Opav.
Kt. IV.

vyzahálený = vylenošený. .Kt.

IV.

vyznat = zkusiti, žádný neuví,
co musí sedlák v. Nár. vest. V. 19.

vyzpúzat co = zpúzením se do-

pátrati. Kt. IV.

vyzrátý = vyzrálý. V. ovoce. Kt.

IV.

vyzubovat komu = vybiti. Laš.

Kt. Vil.

vyzubírat = vybrati. Ubírala po
kapce, až všecko vyzubírala. Ostr.

Kt. IV.

vyzubrovat komu = vybiti. Slez.

Kt. IV.

vyzuchtat komu hbet = pstmi
nabiti. 0>tr. Kt. IV.

vyzunknut = v\piti. Vezunkl to

na ji-dnó. \'yhl. Ced.

vyzušikat = zcela uštípati. Vše-
cky navadlé listy se zelí v-la. Ostr.

Kt. IV.

vyzúva = zouvák. Folp. a. 29. b.

vyzvákat = vyzvánti. Na ko-

stele baka, ta krásn vyzváká.
Vyhl. R. 23.

vyždat = vyžádati. V. co od koho.

Kt. IV.

vyžducaný = robotou, prací utr-

mácenv, \ yhonný. Slez. Kt. IV.

vyždurkat koho = vystriti. V.

z hospody. Ostr. Kt. IV.

vyžgarnút = wštárati. Slez. Kt.

IV.

vyžgat = V3'hnati, vyhoditi. Holí
psa z jizby v. Kt. IV.

vyžgrundat se kam = vylézti. Kt.

VII.

vyžranec = tlustý lovk. U Míst-

ka. Kt. IV.

vyžvachlat co = vj^klevetiti. Kt.

VII.

vzadky = vzadu. Jíti v. Slez. Kt.
IV.

vzatek = výdlek, mzda. Šije za
vzatek. Vyhl. Ced.

vzdálava = dálka, vzdálenost.

Kt. IV.

vzdélka = zdélka. U Uh. Hrad.
Kt. IV.

vzdoba = ozdoba. Kt. IV.

vzdra = vzdor. Na vzdrv mu
dlá. Opav., val. Kt. IV.

vzdurák = lovk vzdorný. Slez.

Kt. IV.

VZÍtý = vzatý. lovk ped sebe

vzítý = pyšný. Zhn. Kt. IV.

vzkludit se = ubvtovati se. Ostr.

Kt. IV.

vzpikat se = vzpírati se. Kald.

vzpružina = pružný prut. Vezmi
v-nu a ež ho hlava nehlava. Vj^hl.

Ced.

vztyrit = striti. Vyhl. Slz. 225.

vzúbek, rostl. Kt. IV.

vžblunkat = do neho padati.

Vžbhmkl st- behu do vody. — V. =
vhoditi. Vžbhmkal všeckv kamen
do vodv. Ostr. Kt. IV.

Z.

zababit = zaplésti vlas3- v ba-
bince t. j. okolo hlavj' zavinouti. Vz
Kt. V.

zababování = epeni nevsty. Kt.
V/I.

zababuchat, zababušit = zabaliti.

Z. lilavu d.) šatky. Ostr. Kt. V.

zababušený = "zahalený. Z. žena.

Krm. Onr. 122.

zabahnút = zabažiti. Z. se komu
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eho. Kt. V. Jak starým lidem n-
eho se zabahne (se jim zachce).

Kaš. 110.

zabantovat se = po hospodách
se toul.iti. Slez. Kt. V.

zabaranit do eho = vraziti, str-

iti. Že já do toho potm z-ním.

Vyhl. Ce. — se do eho = zamilo-

vati se. Píik. Nov. 11:?.

zabasovat = zakleti; zatopiti. Kt.
VII.

zabavit se nkde = zdržeti se.

H<;ch. 2(\.

zabažený = vymýšlivý. Holešov.
Kt. \'.

zabirat si co. Tuze si to zabíral

(v\'ítal), že jim dal pohoršení. K.
Sr. 44.

zablaptat se nkde = rozhovoiti
se. Žrnské se tam z-ly. Kt. V.

zabikat, zabllcnút = vzplanout
(o ohni). Na steše zablklo a už byla
celá stecha v ohni. Ostr. Kt. V.

zablinkat = zazvoniti. Zvonkem
z. Hrb. Dt. 83. Jak zablinkám, ote-

vi. Ostr. Kt. V. Vz blinkat.

zablukat = poíti blukati. —
se =-= zablouditi. Kt. V.

zabobet = zakrnti. Vyhl. Slz.

;3]s.

zabobrovat. V ei byl opatrný,

abv nkde nezabobroval (nena-

razil). Hlavu. Kr. 80.

zabohovanec = tvrdohlavec. Kt.

Vil.

zábonek = povra. Val. Kt. VIL
zaboit na dvee, na okno = za-

klepati, zatlouci. Hoen. Nov. 132.,

Naš. XLI. 144. 1. b.

zabožovat = zanaíkati. K. Roz.

III. 21.

zábradka = záez, vrub do cepu.

Zlin. Kt. V.

zabanet = zabineti. Na již.

Mor. Kt. V.

zabrat. Tag a zabrali ráz dál =
sebrali, \-zali s sebou. Kaš. 105.

zabrblat = zamumlati. U dveí
zabrblal žebrák. Mršt. Ves. IX. 37.

zabrkovat = zapotáceti se. Folp.

b. 22. b.

zábech = zaštknutí. Kt. v.

zabechat = zaštkati. Pes z-chal.

Kt. v,

zabidit = umazati; nechutným
uinili. Ostr. Kt. V.

zabrkat, zabrknút co = odhoditi.

— ím. Holub kídly z-kal. Hoen.
Nov. 38. —• se komu = zaíhnouti.
Kt. V. — Vz brkat.

zabrúskat = zabrouzdati. Kt.

V.

zabuchotat = zatlouci, zabušiti.

Srdci' nui z-lo. Hoen. 64.

zabuknút = zabueti. Hoen. Kr.

141,

zabundat = do teplého šatu za-

baliti, Olom. Kt. V.

zaburcnút = zarachotiti, zakru-

eti. Z-clo mu v biše. Ostr. Kt. V.

zabušit se = zamilovati se. Val.

Kt. VII.

zabzdít co: jizbu = smradem na-
plniti, Kt. V.

zacancat = zacandati, umokiti.
Kt. \'.

zacancovat = zatancovati. Kt.

VII.

zacar^aný = zablácený. Kt. v.

zacásnút = siln ním trhnouti.

Z. za zvonek u dveí. •— se na koho
= utrhnouti se. Kt. V.

zacelina, zacelinka = jetelina.

Na jihovvch. Mor. Kt. V., VII.

zácestek = pole za cestou. Kt. V.

Kd\ž pole rozdlí se cestou na dva
dily, menší sluje z. Vyhl. Ced.

zacingletat komu = umírákem
zazvoniti, U Uh. Hrad. Kt. V.

zacmurat = zamazati. Z. se ím
kde. Ostr. Kt. V.

zacudit = zašpiniti. Val. Kt. V.

zacundrat = zašpiniti. Chzí v de-

šti, v rose. Kaš. fO., Kt. V.

zacúranec = kdo se ucoural. Kt. v.

zaabrat ^ zastíkati. Z. co ím:
blátem. Kt. V.

zaáciinút koho = zašlápnouti.

Olom, Kt, V.

zaarušit = zastaviti, zahraditi.

Nechceš-li. abv tam chodili, ta to

z. Slez. Kt. V.

zaepený. Je tam z-ná bída (zatlu-

ená, nedá se snadno odstraniti).

V^hl. Ced.
10*
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zauet se nkde = dlouho se

zdržeti. Kt. V.

zauchrat = zachytiti, zatahati.

Z. koho za vlasy. Ostr. Kt. V.

zadlabOŽdit koho = zabiti, zchrou-

mati. Ostr. Kt. V.

zaobat = udobati, uštípati.

Kvoka zadobla kuátko. Kt. V.

zadený. Z. cesta = snhem za-

vátá. Kaš. 91. Sr. dít.

zadrgnút = zadrcnouti. Z. koho,

do nknhf). Na již. Mor. Kt. V.

zadrhnut se = zaraziti se. Kldu.

140.

zadímalý. zadimaný = ospalý.

Ostr. Kt. V.

zadístat = podlati, pokáleti. Z.

peinu. — se kde = do povídání se

pustiti. Kt. V.

zadrnkat. Palikami na buben z.

Hoen. 2;).5.

zadrobit si. Ten si z-bil (nadrobil)

žaluj r hi) (nadlal si útrat). Vvhl.

Cd.
zádruha = spojení pokrevenc,

kteí majíce spolen zvolenou hlavu

spolené hospodaí jmním rodin-

ným. Krm. Dol. 94.

zaduckat = zapchovati. Kt. V.

zadudat se = ve tvái se zamazati,

zašmnnrati. Kt. V.

zadudlat. Uštpan z. = bruiv
odp'i\rdrti. Hoen. Nov. 67.

zadudnt = zadunti, kam: Za
humno k sousedovi (bosýma no-

hama dobhnouti). Ostr. Kt. V.

zaúpat = zašpiniti, zablátiti. Z.

podlahu. Kt. V.

zaduený = zadurdný. Slez. Kt.

Vil.

zádvorník = kdo za dvorem bvdlí.

Kt. V.

zaflekaný gront = zadlužený.

Sp. .'51.

zaforovat co kam = dopra\'iti.

Ostr. Kt. V.

zafret. Nco kolem nás zafrelo.

Horcn 'M. Z-íš s námi na vlak (mou-
cha). Naš. XLIII. 120. 1. c. Vz
fret.

zafrkat. A z-la do špinavé ha-

dérky (vysrarkla se) . Mršt. Duš. 55.

zafrnt. Tikrát nosem z-la: mh.
mh, mh. Vyhl. Dd. II. ;35., D. 143.

Vz frnt. r.j

zafrumpnút nkam = odbh-
nouti, zaskoiti. U Opav. Kt. V.

zafujat = zaváti. Vítr snhem
pikop z-jal. Ostr. Kt. V.

zagabnút do eho = chtiv po

nem sáhnouti. Kt. V.

zaglánit = zaplaviti. Z. louku.

Val. Kt. V.

zagúlaný = zaválený. Folp. b.

22. b.

zagygiat = zaviklati im. Na již.

Mor. Kt. V.

zagychat = zaliti. Zag\chla ho

krev. Kt. VII.

zahákaný = zadlužený. Na Hané.

Kt. V.

zahamražit = usilovn vydlati.

Val. Kt. VII.

zaháralý = zahoelý. U Uh. Hrad.

Kt. VII.

záhaa, pl., n. = zatarasené past-

visko, v nmž bývala studna. Vyhl.

Ced.

zahlúpt = nco hloupého pro-

vésti. Folp. b. 22. b.

záhonká = podsedník. Kt. VII.

záhoí. Slunéko vylézající ze z.

Naš. XLlll. 55. 2. c".

zahrádka = úes. Vz rozmarýn.

zahradní jemen = lesknice pru-

hovaná. Naš. XLIII. 49. 2. d.

zahradník = kdo má mén polí

než sedlák, jeho grunt má 10—20

juterek. Vyhl. Prus. 58.

zahrcnút == zaprdnouti. — Za-

hni (]o trúby (zatroubil). Kt. V.

zahešit = zalhati; zaklíti. Naš.

XLlll. 9š. L a.

zahraka. zahriák = náiní k za-

hrno\ání. Kt. V.

zahrzlý — zaboicný. Vuz v blát
z. Kt. VIL

zahubaitsi = zahubovali. Hlavn.
Kr. 119.

zahúcat = zatroubiti. Pastý za-

húr-l. Kt. V.

zahudlat = zaviklati. Z. klem.
Ostr. Kt. V.

zahulat -^ zakolíbati. U Místka.

Kt. V.
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zahutneni = zahumcní. Vvhl.
Cvá.

zahunkat = zakolíbati. U Uh.
Hrad. Kt. V.

zahurdat = zahrbolcovati. Slez.

Kt. V. Vz hiirdat.

zahurtat = zatásti. Z. stolkem.

Ostr. Kt. V.

zahÚSkat koho kde = pokolébati.

Ostr. Kt. V.

záhuška = zaklechtaná mouka
\' mléce. Gl.

záhybek. Stecha klobouku muž-
ského byla ze ty stran ervenyTni
šrkami nebo mašlikami k vrchu
volné pišitá, emuž íkají záhvbkj'.

Vvhl. Déd. II. 171. Z. = pentle,

splývající s klobouku až k obrub.
Ib." lift.

zahyhotat se = zasmáti se hlasit

(hy. liw hy). Na již Mor. Kt. V.

zahylásat na koho = zavolati. Kt.

V.

zachlachtat se. Kt. V. Vz chlach-

tati se.

zachlachúnit se = hlasit se za-

smáti, z. se nad ím. Ostr. Kt. V.

zachlemtat se. Mršt. Ves. III. 73.

Sr. clilcmtat.

zachlošit prase = zabiti. Kt. VIL
zachlupacený = celý chlupy po-

set v, když kožich pouští. Vvhl. Ced.

zachrtúsit = zadusiti. Kt. V.

zajanet = zajeeti, zadunti.
Bouchnul dvemi, až v síni zajan-

elo. Kldu. 35. Jak zpívali, tak v ko-

stele z-lo. Slez. Kt. V.

zajatý nemocí = sklíený. Kaš.
fts.

zajiák = rukávník ze zajeí kže.
Kt, V.

zajiá = kdo zajíce prodává, zv-
iná; pytlák. Kt. V.

zajonc = zajíc. Slám. PÍ. 111.

zajií (zajeí) jetelenka roste v lese

a má tri drobouké lístky; z. skok
= plavu obecná; z. patáky =
malva; z. zelí = šavel. Naš. XLIII.
49. 2. d.

zakabelit se = zamraiti se. Z-lo

se (]< tmu jako v kabeli). Kt. V.

zákala = voda, v níž se kalí

žhavé železo. Kt. VII.

zákamí = zákamní. Ze z. vylítl

kocúr. Mršt. Ves. I. 130.

zakasit koho = usmrtiti, zabiti.

U Uh. Hrad. Kt. V.

zakázka = sázka. Sekái jako

o z-ku sikli. U Uh. Br. Kt. V.

základa o = sázka. Bží jako

o z-du. Zlin. Kt. V.

zaklíení. Z. krku = prým. Kt. V.

zaklusnút = sklesnouti. Val. Kt.

VII.

zakmásat = zacásati, zatáhnouti.

Z. koho za sukni. Kt. V.

zákolet = okolkovati. Nebudem
s tebó z. (zákoliti). Mal.

zakombéiat = zakolíbati. Kt. V.

zákop = píkop. Kald. 21.

zákOfa = vyházený píkop, aby
cizí nemohl jeti loukou, polem, kde
není cesta. Vyhl. Ced.

zakopit = okopati. Z. bramborv.
Kt. V.

zakopni (zákupní) rechta = ve

které decke rod po rod béval na
dom rechtá, dež ml sena. Vvhl.

Dd. II. 20.

zákorace = orace, okolkv. Ten
dlá z. Olcm. Kt. V. Dle Mal.": záko-

laci. Sr. zákolet.

zakosatit = na zpsob kosy
ohnouti. \it. V.

zakoslat = koslavým krokem pi-
jíti. Z. k sousedu. Ostr.

—

si CO = na
kotnících zamazati. Z. si kalhoty.

Ostr. Kt. V.

zakotúlat. Záporeku z. = závoru
zapít, zastriti. Kt. VII.

zakáplý = chraplavv. Slez. Kt.

V.

zakrát = zakrájeti. Z. nco do
polívky. Slez. Kt. V.

zakravlncovat co = kravincem za-

mazati. Kt. IV.

zakovit se = na zpsob koví
vzrsti. Obilí se z-lo. Kt. V.

zakrzat = zavrzat. Dvée z-ly.

Slez. Kt. V.

zakudolený = zaválený. Od snhu
z. Kt. VII.

zakudollt se = zaváleti se. Ve
snhu se z. Kt. VII.

zakúsnút co ím: smrtí = životem
zaplatiti. U Krom. Kt. VII. 1399.
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zakutaný = zahrabaný, zapadlý.

Ve snihu z-ný lovk. Mršt. Ves.

III. 6.1

zakutily = tvrdohlavý, zarputilý.

Kt. V.

zakvašený = kvselv. Z. okurkv.
Kt. v.

zakvokotat = zakvokati. Kt. VII.

zakynožit = zkaziti. Val. Kt. VIL
zakysanec = kdo má zak3-sané,

bolavé iii. Kt. V.

zalajdati se kam = zatoulati se.

Kt. V.

zaiapotat se s kým = pustiti se

s nim do po\ídání a zapomnt na
vše ostatní. Z-la sem se s Maeno a
zapomnla sem naisto na vaení.
Mal.

zalaptat = pokakati. Krávy celou

ulici z-ly. Ostr. — se S kým = pu-
stiti se do žvastu. Kt. V.

zalefit koho = zabiti. Val. Kt. V.

zarehnút = onemocnti. Na dobe
z. Kaš. 98., 107. U Bart. = leže

koho zadusiti.

zálesák = bydlící za lesem. Vyhl.
Dd. II. 1(52.

zalezený = zalezlý. Kt. VII.

zalícený = zamazaný. Hoen. 289.
29S.

zálika. Pili záliku = popíjeli za

peníze, jež dostali pi zalikování

svatby. Vyhl. Ced.

zalihovát. Náš kré' (kraj) jož sem
zaliliojc (sem sahá). Sp. 42.

zalikovat = zatáhnouti svateb-
an}' šrou taženou pes cestu. Bvs.
Fig. 302.

zalirýkat knmu = zazpívati. Laš.

Kt. VII.

zaliskat = házeti, odtloukati. Da-
leko mí zaliskl (liskakou odrazil).

Kt. V.

zálivka = šáva zalíváním na
peéini utvoená. Kt. V.

zalojdaný = loj davy, kdo má
lojdv v oích. Kt. V.

zaloknút se = slehnouti se. Zem
se z-kla. Ostr. Kt. V.

zálosek = záosek, lonek, hebík
do osy, aby kolo s vozu nepadalo.
Kt. V.

zalouchat = zamáeti, mokiti.
Val. Kt. VII.

zalublt si co = za lub schovati;

zaviniti. Kt. V.

záluda = uskok. Kaš. 98.

zalundat se nkam = zatoulati se.

Na již. Mor. Kt. V.

zalupovat oima = zamrkovati,

Hrb. Dt. 154.; zlostn na nkoho
se dívati. Mal.

zamahnút se = zachtíti se, za-

líbiti se komu. Udlal, jak se mu
z-hl(). Val. Kt. V. Sr. Zatjáhnút se.

zamamrat = zabrueti, zamum-
lati. Kt. V.

zamaskat = namastiti. Kt. v.

zamatlaný = zamazaný. Hoch.
33., JUtl.

zamiagnút = zamáknouti. Za-
mia^nul sem díla iak škrobáka.

Kald. 178.

zamikotat = zatepati. Až se mu
kosirck zamikotal. Hoen. 335.

zamjanet = zamoukati. Koka
z-la. Ostr. Kt. V.

zamjantat = zadrchati. z. niti.

Ostr. Kt. V.

zamlašit, zamlazgnút = zabiti,

udeili. Kt. V., Folp. b. 22. b.

zamágat = zašpiniti, zablátiti,

zmakati. Na Strážn., u Píb. Kt.

V., VII.

zamolasit = zabiti. Uh. Brod.

Gl.

zamoit = bolesti míti v biše.

Mne za celý as nezamoí. Olom. Kt.

V.

zamrazit = ošiditi. Z. žida. Vvhl.
Kr. 72.

zamrholit = poít drobn pršeti.

Kt. \'

zamít = omdleti. Laš. Kt. VIL
zamrklý zasmušilý. Vyhl. Ced.

zamrlanec = malé, zakrnlé zvíe.
Val. Kt. V.

zamrmlat = zamumlati. Mršt.

Ves. IV. 17.

zamrnt. Z peiinek z-lo ve tm
cosi jako dit. Mršt. Duš. 66. Vz
mrnti.

zamrvit — pumrviti, pohnojíti. —
se. Pojednou se pod mostem nco
zamrvilo (pohnulo). Mršt. Ves. VIII,
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27. U dna (skleniro) se nco z-lo,

co na jaz\'ku ihutnalo jako otrava.

Ib. Vil. 109. -- se kam = zahra-

bati se. Pes do s]ám\- se zamrvil.

Kt. V.

zamurovat = zazdíti. Kt. V.

zamušit = poskvrnit, zamazati

(o mouchách). Olom. Kt. V.

7amýtit nkam = zatoulati se,

jíti nrkíun, kam jíti nemáme nebo
kde jsme nedávno bvli. Na Hané.
Kt. VII.

zanamúdušat se = íkati na mú
dušu, zadušovati se. Slez. Kt. V.

zandák = nástroj, jímž se zátk\'

do láh\í zarážejí. Kt. V.

zandavka = prtržník (rostl.).

Vvhl. :\lal. 113.

zande, rostl. Vyhl. Déd. II. 207.

zándlet = zemdlíti, omdlíti.

Zándlel od samej víin. Folp. a.

49. b.

zanevážet = zanevíti. Z. na
dorhtnry. K. Roz. Vil. .320.

zanevela, zanevelec = zane-

velý. Kt. V.

zánktý = zamldý, zamený. Folp.

a. 20. b., a. 49. b.

zanknút = zamknouti, zatknouti.

Folp. b. 22. b.

zanoený = zanesený, ucpaný. Z.

kanál. Kaš. 98.

zaobléci koho = ošatiti. Val. Kt. V.

zaodaný = podnapilý. Kt. V.

zaonaený = opravený, zavedený.

Z. rnvslíj. —• Také = zablácený,

špinavý, škaredý. Vsetín. Kt. V.

zaondit si co = zasaditi. V Podluží.

Kt. VII.

zaopášat = zavázati, zaplésti. Z.

si stic\'íci'. Kt. V.

zapabúcat = zarachotiti, v síni

nco z-lo. U Bzence. Kt. V.

zapackat se = zmásti, splésti se,

klopýtnouti. Pi té modlitb sem se

z-kaí. Vvhl. Dd. I. 58.

zapadlý = pokrytý. Snhem z.

Kt. V.

zápalista = biják. Kolk. II. 41.

zápalitý = popudlivý. Olom.,
Ostr. Kt. V.

zapálkovatsi = pálkou (palestrou)

mí ddlKiznvati. Kald. 31.

zápalovitos = popudlivos. Olom.
Kt. V.

zápalOVitý = popudlivý. Ok)m.
Kt. V., hnvivý. Kolk. II. 41.

zapamatalý = roztržitý. Ostr.

Kt. v.

zapantat = zamotati, z. se v ei.
Kt. v.

zápara = místo pro apparáty

v lihovarech. Je tam jak v z-n (hor-

ko). Val. Kt.^V.

zapašekovat = pašeku (hubu,

ústa) oti'\íti, poít kieti. Ostr. Kt.

V.

zapatlaný = umazaný. Hubika
z-ná od trnek. Mršt. Ves. IX. 85.

zapažitit = pažitem opatiti. Kt.

Vil.

zape = místo, kam slunce mnoho
svítí (pee). Zahrada v zápeci. Kt.

V.

zapelentovat = zavrávorati. Kolk.

II. 41.

zapestvit si, vz pestvit. Kt. VII.

zapchat, zapchnút = zapíchnouti.

Cítil, že ho zapchlo v noze. Záhr.

IV. 20.

zapinkat = zazpívati, Pikr. 5G.

. zapískat (zapyskat) = zaneistiti.

— kohocim. Kt. V.

zapitý = s dostatek napitý. Bys.

Fig. 302. Ve svátek po obd dává
se na zapitu pivo lebo víno. V\hl.

Ced.

zapízgít = ubryndati, uslintati,

ušušniti. Kt. V.

zapjantat = zamodrchatí, zaplésti.

Niti se z-ly. Ostr. Kt. V. Pz zaplantat.

zapláknút = zaplakati. Ani ne-

zaj)l:iknc. Val. Kt. Vil.

zaplantat = zaplésti, zamodrchatí,
zamotati. Nkoho do neho z. Bys.

104., Sp. 46., 105.K se z-tal. Kaš.
110. Z. se se ženskou. Kt. V.

zaplhnný = plhem, pýím za-

rostlý. Kt. VIL Vz zapýený.
zapihnit, vz pedcházející a plhnit.

zaplkat co = pomazati, potísniti.
— se = dáti se do ei, zamluviti se.

Kt. V. Vz plkat.
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zapípaný = rozplpaný. Na již.

Mor. Kt. V.

zaplUhavit co = pokáleti. Ostr.

Kt. V.

zaplukat = zaplakati, zaplách-

nouti. Z. nco ve vod. Ostr. Kt. V.

zapluštit = zapleštiti. Nkoho
jako psa z. Kt. V.

zapluf = zapliti, zaplivati. Kt. V.

zaplutý = zaplitý, zaplvaný- Na
již. Mor. Kt. V.

zapomoci si = ponkud si pomoci.

Kd\ž si s pomocí boží zapomohl. K.
Pí-.".•'..'3.

zaposel' = zaposud, zapotud. Ostr.

Kt. V.

zapravený vz = vypravený,

vším opatený. Kaš. 116.

zápražka, jinde zásmažka. Vvhl.

Ced.

zapepelit = zazpívati jako ke-
pelka. Ostr. Kt. V.

zapít dvée = zastriti, zamknou-
ti. V\hl. Ced.

zapitý = zavený, zamknutý, za-

strený. Z. dvée. Vyhl. Dd. 11. 52.

U Per. jen = zavený zástrkou.
Mal.

zaprostit = zamíiti. Z-stil pímo
do lesa. Ostr. Kt. V.

zaprpianý = zamazaný. Kt. VIL
záprška = malá prška (déš).

Ostr. K\. V.

záprtek také = ten, kdo poslední

žene na pastvu. Kald. 17. Též =
nehezká ženská. Uh. Brod. Gl.

záprtkový = ze smradlavého vej-

ce. Z. snuad. Kt. VII.

zapsút = zkaziti. Ostr. Kt. V.

zapýený = pýrcm zarostlv. Kt-

VII.
zaráet = zarachotiti. Koáry

z-ly. Kt. VII.

zárada = porada. Kt. V.

zaadit = poraditi. Z. komu, si

s ím. Kt. V.

zaáchnút = zapráskati. Kt. VII.

zarajtlikovat = rajtlíkem zatáh-

nouti. Kt. VII. Sr. rajtlík.

zarano = jako na jeden výstel,
na jednu ránu, rychle. Z. zakesati.
Vyhl. Dd. II. 2!)., Mal.

zaapt = zarachotiti. Viiz na
skále z-pl, jakbv se zlámal. Ostr.

Kt. V.

zaraz = hned. z. tu bvl. Ostr.

Kt. V.

zarazit = zastaviti. Z. hodinky
(v zastáváme). Bys. Fig. 160.

zaretovat na právo = zamíiti.

Kt. VII.

záezka = zaezání. Kt. VII.

zái = záí (nesklonné). Vz Kaš.

59.

zaíkový = bvdlící za íkou (e-

kou). Kald. li.'

zanúi = zaíznouti. Z. se do
kže. Ostr. Kt. V.

zárobnica = kniha, do níž se za-

pisuje zároba (mzda). Kt. V.

zarontit co = pehazováním za-

házeti. Kt. VII.

zarostený = zarostlv. Z. brada.

Kt. V.

zárostí = místo za roštem, nad
roštem. Mal. Sr. rošt. Vj-hledá si ze

z. modlící knížky. Hoen. 267.

zarovno. Išel z. silnicú (podle sil-

nice). Folp. a. 48. a.

zárub = koví, mlází. Kaš. 98.,

110. U Bart. = rozhraní dvou les.
— Z. = násek, vrub. Uo vtví zá-

rubv vczati na vjíce.

záruník = rukojm. Slez. Kt.

V.

záruda = zarudnutí. Kt. VII.

zarúdný = neistotou, blátem
zai panv. Zlin. Kt. VII.

zarúdít = neistotou, blátem za-

cpati. Kt. VII.

zaundit se s kým = dáti se do
rozmluvy. Ostr. Kt. V.

zaruntovat = zatlouci na. Folp.

b. 2:5. a.

zaruždit se = zbrchati, zacinibit

SI'. ()>ti\ Ivt. V.

zarytinec = lovk, který má -

zpuniv. zarxtý vzhled. Slez. Kt. V.

zarzat = rezavti; zaehtati. Kt.

V.

zarzavý = zerzavý, rezavv. Slez.,

Ostr. Kt. V.

zasaít ^ na])ršeti. Ostr. Kt. V.

zascanec ^ kdo moí do postele.

Z-nCe zascaný! Kt. V.
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zasakit, zasakrovat. Tak som
z-kiila jak starý chlap. Vyhl. D. Ul.
záscra = zástra. Hrozenkov.

Kt. V.

zasedavka = druh hrušek. Kt.

VII
zásevo = zasetí. Slez. Kt. V.

zaskoit se = pijíti píliš brzo.

Ostr. Kt. V.

zaskeený. Z. vejce = nasazené.

Kt. V.

zaskítat se = zašmourati, uma-
zati se. Z. se ve tvái (o dtech).
Kt. V.

zaskumlit = zabdovati. zaku-
eti. Ostr. Kt. V.

zasky = zase. Jak to zasky ple-

tete? Hoch. 64. V Bart. zaské, zas-

kék. zasék.

zaskýpaný = zaspalý. Je ješt
celý z. Ostr. Kt. V.

zásluní = místo za sluncem, kam
slunce nesvítí. Kt. V.

zásmažkový. Z. polévka, mouka
(na zasmažení). Kt. V.

zasmýit = zavléci, zatáhnouti.

Tebe z-li k oltá ku slubu jako n-
mu tvá. Kldu. 54. — V\-hl. Prus.

36.

zasraný také = zadlužený. Kt. V.

zastaenina = zastaralá vc. Kt.

vil.
zástava pM he = ohrada. Vvhl.

D. 10(1,

zastíní = zátiní (tín = stín), zá-

koutí. U Kojet. Kt. VIL
zastmívka = veerní šero. Pijíti

k nkmiui na z-ku. Ostr. Kt. V.

zastópnót = zatáhnouti se. Nalé
do beke vodv, a zastópne, je roze-

schlá. Vvhl. Ced. U Per. Z. se.

Beka se z-pla. Mal.

zastrabOŠit co = zadlati, pi-
kryti. Kt. VII. U Per. zastraboet.
Mal.

zastapalec = zastapanv, kdo má
stapaté vlasy. U Uh. Hrad. Kt. V.

zastekovat = zabhnouti (o krá-

vách). Kt. VIL
zástešek = rovný okraj u stech}-

doškové. Bys. Fig. 302. —• Z. =
dlouhé vlasy v týle Hanákii. V\hl.

Alb. 52., Bys. 26., Bys. Fig. 229.

zásun = zasunutí; šoupka, Rie-

gel. Kt. VIL
zásyt = zasycení. Slez. Kt. V.

zásytný = sytící. Kt. VIL
zašamotat = sem tam zašvihati.

Z. metlou. Ostr. Kt. V.

zašarpnút, zašarpat = poít trhati,

tahati. Z. kt)ho za šaty. Ostr. Kt. V.

zašerkat = zarachotiti, z. oechy
v míšku, penzi v kapse. Ostr. Kt.

V.

zašígotat = zaškvtati. Ostr. Kt.

V.

zašikat = uštípnouti. Kvítko
nehtx- z. Ostr. Kt. V.

zasóet se = usmáti se. K. Roz.

II. 207.

zaškúít se = zaškeit se, ušklíb-

nouti se. Cikán se z-il. Krm. Venk.

50., 58.

zaškoupit = zaškoepit, sko-

ápkou potáhnouti. Rendlík se z-pí

(nemytý). Ostr. Kt. V.

zaškrkat = škrk udlati. Sirkou

na stn z. Kt. V.

zaškvaít, zaškvaovat = dorážeti,

zlobiti, dlati mrzutosti, zatopiti

komu. Vvhl. Ja. 18. Zas zaškva-

uješ? Naš. XLII. 27. 2. b.

zašlundrat = zamokiti. Šaty

v rose, ve vod z. Kt. V.

zašmigat = zašvihati. Komáry
biem z. Ostr. Kt. V.

zašmúrat = zamazati, pomazati.

Papír tužkou z. Kt. V.

zaŠOŠOtat = zašeptati. Pik. Nov.

113-

zašpihlat. Nž do chleba z. Kt. V.

Vz špihlati.

zašprtat = zahrabati. Kúra z-la,

zrnéko vj'šprtala. — kam. Staenka
z-la k súsedce (mrštn došla). Kam
až to z-tlo (se dostalo)! Kt. V.

zaštabarcovat = zabouiti, za-

boucliati. Xa dvee z. Ostr. Kt. V.

zašákat = zacákati. Nco vodou
z. U Strážn. Kt. V. U Stráž.: za-

šákat. Mal.

zaštrkat = zarachotiti. Penzi
v kapse z. Kt. V. Sr. zašerkat.

zaštípený = zchytralý. Val. Kt.

VIL
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zaštrachat = zandati tak, že to

nelze najíti. = se kam — zajíti. Kt.
V.

zaštuit = striti. Z. koho kam
ím. Ostr. Kt. V.

zašubraný = blátem nmazaný.
Fcilp. b. 20. b.

zašubrat = blátem umazati. Kt.
y.

zašudlit = rozmazati, rozetíti,

dobe neutíti. Z. stl. U Bzence.

Kt. V.

zaŠUChtat sa = pozdržeti se. Kt.

vil.

zašúlat = zahnsti. Slívy do tsta
z. Kt. V.

zaŠUStat = vhoditi; zamésti. Z.

prach do vody. Podlahu pilinami z.

Ostr. Kt. V.

zašušnít = zamazati, pokáleti. Kt.

V.

zašvacat = šlehnouti. Z. koho
prutem. Hrb. Dt. 22.

zatakat = potakat, pisvditi.
Kt. V.

zaápat = zašpiniti chzí, zašla-

pati. Umvtou podlahu botami z. Kt.

V.

zaapkat = zatleskati. Z. rui-
kami (o dtech). Z. nkoho na ra-

meno = poapkati. Kt. V.

zataženo. Je tam z. = zamraeno.
Vylil. ("ed.

zátažný. Kon byly z-né = dobí
tahouni. Kaš. 98., 105.

zatel' = dotud, zatím. Kt. V., VII.

zatentotit, vz tentotit.

zatípat = zacpati. Slez. Kt. VII.

zátišina = místo od vtru chrá-

nné, zátiší. Kt. V.

zátoí = zátoina. Pik. Nov. 11.'$.

zaochmat = zadusiti. Slípka koe
z-la. V\hl. Ced. Zauchmat. Mal.

za tolej = za tolik. Kldu. 4.,

V\]il. (ed.

zátoní = záseka v lese. Uh. Hrad.
Kt. V.

zatracenucený = velmi zatracený.

Kaš. ;"»
1

.

zatragat co kam = zatáhnouti. —
se kam =^ zatoulati se. Kt. V.

zatrávnt = travou zarsti. Kt.
VII.

zatrckat se kam = trckem, trc-

kavým krokem zajíti. Kt. V.

zatímat = zadržeti. — koho ím.
Slez. ];t. V.

zatrlikat = zatrilko\ati. Z. na
píšalce. Ostr. Kt. V.

zatróset = zatrousíti. Zatrósel na
he v sen a kohót zazpíval na
steše (v\-š]ehl ohe). Vyhl. Ced.

zatruchlený stryk. Rud. 13.

zatrut = zatráviti (stráviti) ; otrá-

viti. Ostr. Kt. V.

zátylní = za týlem jsoucí. Z.

kos, Kt. VII.

zatytiat = zamazati, zašmourati.

Slez. Kt. V.

zaujat se za = ujatí se. Kaš. 98.

zautra = za jitra, zítra. Slez. Kt.
V.

zautrakat = z jitra, z rána po-

jísti, snídati. Slez. Kt. V.

zavádzat, zavázet komu = vaditi,

pekážeti. Folp. b. 23. a. Nebudu
vám tu zavázet. Vyhl. R. 72. U Bart.

zavázat.

zavalašit si = zahráti si v karty.

Vyhl. Ced.

závarek = závar, závara. Ostr.

Kt. V.

zavaŽJtý = zavalitý. Kt. VII.

zavazklý = zavlhlý. Z. obilí. Kt.

V.

zavazknút = zavlhnouti. Ve sklep
to z-klo. Kt. V.

zavil, zavilka = pro n\'njšek,

njnií. Kt. V.

závdanka = závdanek. Kt. V.

zavdat =-- pipiti. Uti, brate, uti
bradu, zavdé svému karamadu. Naš.
XLII. 101. 2. a.

zavde = asto. Na Hané. Kt. V.

Sr. zavdy. za vždy. Mal.

zavelbJt si = zalíbiti si co. Ostr.

Kt. V. -

za velo ~~ za nuioho. To nestojí

za velo. Ostr. Kt. V.

zaverbovat si = dáti se do pití.

Tikr;it dn Kika si z-val. V\'hl. Alb.

39.

závrka = etz k zavírání vozu.

Vyhl. Dd. II. 218. — Z. = vypro-
vodní host z domu. Kt. VII.
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zavovat se = zadušovat se.

Vyhl. ('('1,1. Vz v Bart. zavit se.

zavrušený = uschovaný tak, že

to nclzr najíti, založený. Kt. V.

zavést. Budcš-li ke mn, zavedu
ti pár miic pole (dám zapsati do
gruntovní knihj'). V3'hl. Ced.

zavtat = zavtiti, uiniti záv.
Kt. V.

zavíchovat co = víchy opatiti.

Z. stromy. Kt. VII.

zavíjaka = epeni nevsty. Kt.

VII.
zavíjaná = vkládání epce ne-

vst. Kaš. 98.

zavjnšovaný. Sedí jako z-né (za-

kletý). Z. princezna. Vyhl. Ced.

zavjazbit = vazbou pikryti. Z.

stavení. Ostr. Kt. V.

zavjoznút = zaváznnuti, uváz-

nouti. Do bláta z. Ostr. Kt. V.

závlaka = závora. Rukou od-

dlal z-cku u dveí. Záhr. IV. 7.

zavlážka = zavlažení. — Z. žem-
lová — teplé, práv nadojené mléko
s \'ánoekou. Kt. V.

závodák = b\'dlící za vodou.
Vyhl. Dd. II. 162., Kt. V.

zavošít = voskem zandati, po-

táhnouti, zavoskovati. Kt. V.

zavsze = vždy. Nár. vest. V. 20.

zavšiný = zavšivlý. Z. košile.

Ostr. Kt. V.

zavšit se = zavšivti, dostati vši.

Ostr. Kt. V.

zažabit = zachladiti. Z. si nohy.

Ostr. Kt. V.

zazávtat = zazávtiti, poslední

vlí otlkuzati. Z. komu 100 zl. Kt. V.

zazdíti na koho jak = narážeti.

Zazdivat na nkoho slovy ušepa-
nými. Ostr. Kt. V.

zazditý = zazdný. Vyhl. R. 83.

zazdít = zazíti. Ostr. Kt. V.

zazobat se = zásobiti se ním.
Kt. V.

zazvonit se = zamazati se. Las.

Kt. V.

zazvracet se = pobliti se. Na již.

Mor. Kt. V.

zaždúit se na koho = rozdurditi

se. Hoen. 93.

zažgindanec, zažgindaný =^

ubrxiKUinv. Foip. a. .5(1. b.. 12. a.

zažínaka = žneka, která zaíná
obilí žnouti. Kt. V.

zažrat se = nadouti se. Kráva se

z-la. Kt. VII. Sr. napuit.

zažuítit = zažlutiti. Ostr. Kt. V.

zažút ----- rozžvýkati. Kt. V.

zažvachlat = pokriti. Z. šaty.

Kt. VII.

zbablat = zamotat. Tes to zbablal.

Všecko zbablal; Ted ste to zbablali.

Mršt. Ves. I. 51., 127., :579., III.

107. Tu píse sám zbablal (pracn
zmodrchal). Ib. I. 104.

Zbabovatt -- státi se babou. Slám.

Lys. (;t.

zbahnót si, vz sbahnót.

zbachlat = v nepoádek uvésti.

Kt. VII.

zbajásat = splésti. Kt. VII.

zbakat koho = oklamati. Z. led

(lid). Sp. 110., 119.

zbažgrat = zneistiti. Z. co ím.
Kt. V.

zbelkO = malé zblo. Ani zbelka

tam néni. Slez. Kt. V.

zber ^ záhyb, fald, vráska. Kt. V.

zbestvit se = zdivoeti. Kt. V.

zbžísvt = tulák. Slez. Kt. V.

zbíraka = hnisavá bolaka. Vvhl.

Ced.

zbírat se = ženiti, vdávati se.

Dyž zme se zbírali. Kaš. 98., 123.

zbimovat, vz sbimovat.
zblafnót, vz sblafnót.

zbleptat co = vvm\'sliti, vvbájiti.

Kt. V.

zblinkat = sraziti. Z. kyjem hla-

viky makové. Kt. V.

zblo = stéblo. Mák do zbla po-

žhraný od erv (úpln). B3's.

Fig. 278.

zbobošit koho = polekati. Již.

Mor. Kt. VII.

zbogárat = shledati, z. háb v.

Krm. Obr. 40., 142.

zbohy. Na tv zbohy pišel = na
štstí. Uh. Brod. Gl.

zbóchnotý. Lojska je zbóchnotá =
zbouchnutá = thotná. Vyhl. Ced.

zbojnický život. Ondr. 20, 142.

zbojnická = mor. tanec. Kt. VII.
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zbojniit v lesích = dlati zboj-

níka. Slám. Lys. 17().

zboníl( = zbojník. Folp. a. 9. a.

zbor = barák, zboeništ. Kt.

VIL. Vvhl. Ced.

zbráborat se = zvednouti se po
pádu. Kolk. II. 41.

zbáat = ineti. Val. Kt. VIL
zbrený, vz sbrený.
zbrit se = zteštiti se. Mršt. Ves.

I. 320.

Zbidovatt = polekati se. Kt. VIL
zbrnlt, vz sbrnit.

zbroj = kováské náiní. Laš. Kt.

VIL
zbudovat, vz sbudovat.

v. Cf. skarby.

zbuchat co na koho = njakou po-
vst si vymysliti. Ostr. Kt. V.

zbuj = bujnost, nevázaná ve-

selost. Jaká to veselost, jaký- zbuj.

B3's. 40. — Z. = zbojník. Kt. V.

Zbujce = zbjník. Kldu. 87.

zblilat = sboiti. Chalupa se z-la.

Ostr., u Místka. Kt. V. Vz zbuliti.

zbulit = svaliti, sboiti. Chalupa
se z-la. Vz zbulati. Vtr zbulil komín
se stechy. Ostr. Kt. V.

Zbuníl( = zbojník. B3'S. Fig. 32.

zburdachovat = na burdachu vy-
cedit. Z. obilí. Ostr. Kt. V.

zbúzet = pobízeti, z. známé.
Hoen. 339.

zbychnút do eho = striti. Kt.
VIL

zbytelc. M\- zmc nedlali žádných
zbytku (zbytených v}''loh). Kaš. 98.

zbytý, jak koho urazíš, odproš ho
a je zb\to (odbyto) . Ostr. Kt. V.

ZCÍplena = zcíplina. Vvhl. Dd.
I. 2:..

zcíplo = kdo poád scípá. stn.
Kt. V.

Zurchat koho = zakrákati. Ostr.

Kt. V.

Zakat co = zmakati, stlaiti.

Bvs. Fig. 191.

zdaj = zdání. Kt. V.

zdánka = zdání. Kt. V.

zdávaový = na zdavky, svatební.
Z. sat\. Val. Kt. VIL
zddínaet = pijmouti zvyky d-

diny. Kt. V.

Zdhnót se = sbhnouti se. Ne-
vdl, co se zdhlo. Sp. 86.

zdech = vzdech. O ti zdechy =
o všecko pry. Pik. Nov. 111. V té

jizb šlo o ti zdech\' (b\lotam tsno).

Sp. 117.

zdechlá = hubená, sešlý k.
Kupil z-a. Olom. Kt. V. Vz násl.

zdechlina = sešlý k. Val. Kt.
VIL
zdechlo = zdechlá, churavec.

Kaš. 53.

zdechloš = zdechlo. Slez. Kt. V.
zdepsit = pošlapati, zdeptati.

Trá\u nohama z. Ostr. Kt. V.

zdrák = útk. Pustil se do zd-
ráka. Val. Kt. VIL
zdrba také = nuzák. Fix.

zdrigat = utíkati. Kald. 17.

\] Bart. zdrygat.
zdrky = nuky. Fbc.

zdrstvo = vydírání. Ostr. Kt. V.

zdílka m. zdýlka= délka. Hned si

vcmtc zdílko na rakev. Vvhl. Alb. 32.

zdivoelý povoz = rvchle jedoucí.

Naš. XLll. 127. 1. d."

zdochýat = v\-pouštti ducha.
Folp. b. 23. a.

Zdoty = odtud, od té dobv. Val.

Kt. VIL
zdrapa = propast, rokle. Kaš. 98.

L' Bart. zdrap. = neúrodné pole.

Zdrapák. Dal do zdrapáku =
utekl. Val. Kt. V.

zdrapek = stará, sešlá vc; za-

krslý ch.Yvk. Vz Zdrap. Kt. V.

zdraplavt = draplavým se státi.

Kže z-ví. Kt. VIL
zdrát = zráti. Ostr. Kt. V.

zdravínek = ambrožka, odon-
tites. Val. Kt. V.

zdepný ^ ztrnulý. Tam z. ekal.
:\Iršt. Duš. 129.

zdrhá = tvrdá vc. Maso tvrdé
jako z. — Z. = niema. Kt. V. ~

zdrhnót = utéci. Chlapec z práce

zdrJil. Hoch. TjS. Popadl ušité bot

a zdrhl s ém. V\hl. D. 151. Na
okamžik se zdrhl (zarazil). Kldu.
103. Mlíko se mi zdrhlo, zdrštilo =
srazilo, \^•hl. Ced. Vz zdršit.

zdidelnik = kaluže na lukách neb
i potoky, které nezamrzají, protože
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jejich voda tee ze zídel. Ostr. Kt.

V.

zdídlo = zídlo. Ostr. Kt. V.

zdršit se = sraziti se. Mléko se

zdršrild. Kulk. I. 17. Vz zdrhnut.

zdrúzgajÚCÍ zimnica = vtší stu-

pe zimnice, láme-li lovka. Krm.
Dol. 58. Sr. v Bart. zdrúzgat.

zdrúzganý = zdrcený. Pole krupo-
bitím z-né. Kt. V.

zdrýpat = zdrápati. Pupenec z ha-

luzk\- /.. Ostr. Kt. V.

zdumlit = zdupati. U Místka. Kt.

V.

zuravt = dostati dír^•. Svr z-vl.

Ostr. Kt. V.

zdurdit se = sraziti se. Mléko se

z-lo. Fix.

zurkovatt = ztluravt. Mkké
devo brzo z-tí. Ostr. Kt. V.

zdušisko = bahnisko. Las. Kt.

Vil.

zdvižitý = zdvíhací. Z. most.

Kldu. -21.

zdyblat = sem tam ním hvbati.

Nohama z. Ostr. Kt. V.

zdycha = kdo poád vzdychá. Kt.

Vil.

zdychat= hynouti, cepenti. Ptá-
ko\'é od toho zdychajú. Kald. '21.

zdymnút = utéci. Kaš. 98.

zedzený = sndený. V Podluží.

Kt. V.

Zefa = Josefa. Slez. Kt. V.

zejdení = sejití, schze. Val. Kt.

V.

zela, pl.. n. Letos sú pkné zela.

Na již .Mor. Kt. V.

zelenavý, zelenkavý = nazelenalý.

Folp. a. 2(i. b., Kaš. 5L, 52.

zelenkavý = nazelenalý. Vvhl.

Ced.

zelenky = druh hrušek. Kt. V.

zelený. Z. psnika = dvojsmy-
slná. Vyhl. R. 86. Te (ty) zelené

ítáko = zelený datle, spekulante,

chytráku. Vyhl. Mal. 119.

zelík. Je tlustv jako zelík. Slez.

Kt. VIL'
zelníek = zelný vdolek (naditý

zelím). Kt. V.

žemel = semel, špaek (ve he).
Hrál na žemla. Vyhl. R. 36.

zemactvo. Letos vám bylo z-tva

hrozného (mnoho zemíiákú, bram-
bor). Kaš. 53., 83.

zemaisko = bramboišt. Kt.

VIL ll(ti».

zemák = brambor. Kt. V.

zemákovica = bramborová po-

lévka. Val. Kt. VIL
zemsky = bramborw V\hl. Dd.

I. 4.-..

zemzet = pipražit kabát. Pe-
tlael se na kamna a zemzel. U Bo-
huši. Kt. V.

zengat = cinkati, bueti. Zengá
mi \- hla\-. Kt. V.

zest = sejíti. To se može na nco
s. (se hoditi). Ostr. Kt. V.

zenút koho = wezati mu, vv-

biti ho. Vyhl. Slz. 162.

zerzaa, íem. k zrzan, zrzoun.

Folp. a. 28. a.

zerzavina = rezina, rez; skvrna
od rczu. Slez., na již. Mor. Kt. V.

zepsút. Chtl to z. Hrb. Dd. 44.

Sr. pst.
zeskvrkovat se, když se na niti

dclaji >kvrck\-. Vz K. VIL
zestaplt = rozstepiti se. Kalhoty

u nohv se z-ly. Ostr. Kt. V.

zešarpat = strhati; ovoce se stro-m z. Ostr. Kt. V.

zešerbatt. Obilí z-lo. Laš. Kt.

VIL Sr. šerbatý.

zešlgnót se = zvrátiti se. Moja
panolia se jaksi zešigla. Bys. 113.

zešklíhnút = sklouznouti.

zeškrobat koho = promluviti mu
do duše. rix.

zežabený = omrzlý. Z. nohy. Ostr.

Kt. \'. Vz násl.

zežabit si co = nohy. Ostr. Kt. V.

Vz zežabený.

zezolka, orchis, rostl. Vvhl. Mal.

11.1.

zezulena = kokotice, plevel jetel

moící, povázka. Kt. V.

zfryška = rvchle. Z. si sednut.

Kald. 27.

zfufcíkovat = pokaziti. Kolk. II.

41.

zgajdat = pokaziti. Z. práci. Ostr.

Kt. V.
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zgambatt = dostati velikou gam-
bii. v tváii ztloiistnouti. Kt. V.

zgame, f. = kaše na zpsob šku-

báuk. U Frenšt. Kt. V
Zgarda = hanba. Nedlej rodim

takové zgardy. Slez., u Místka. Kt.

V. Cf. skarby a vz násl.

zgardit = povrhnouti, pohanti.
— koho. Slez. Kt. V.

Zgibnút = ukrásti. Ostr. Kt. V.

zgichat = vyliti, vychlustnouti.

Z. vedu. Ostr. "Kt. V.

zgrapa = sluj, skrýše, Kaš. 98.;

pusté, skalnaté místo, roklinaté strá-

n. Val. Kt. V.

zgrblena = skrblík. Folp. a. 28. a.

Sr. zgrbla.

zgrbnút = zhynouti. Kolk. I. 21.

zgrat = žgrat.
Zgróbit se = znechutiti, zproti-

viti se. K. Roz. 100. Zgróbilo se

mn to v žalódko. Ib. 4. Jenom co

by se kráv nezgróbile a aby ned-
lale stávko. Ib. II. 192.

Zgryfovat býka = podrážditi, aby
byl schopen ku skoku na krávu.

Vyhl. Ced.

zgrýat = prohledávati. Kaš. 98.

V Bart. zpúzet.

Zgrýpat = velice utíkati. Val. Kt.

V.

zgublena = lakomá ženská. Val.

Kt. V.

zgúlit se = svaliti se. Folp. b.

2:;. a.

Zgumnút = rychle snísti. U Míst-

ka. Kt. V.

Zhákovat se. Jemen se z-val.

Kyjiix'. Gl.

Zhádat = uhodnouti. Dobe zbá-

dal, že bude búka. Kt. V., VII.

zhartování. Pít na z. = na utvrze-

ní. Z nm. Vyhl. Ja. 101.

zhéiet = zhj-nouti. Nezhélele sme.

V\hl. Alb. 10.

zhlodek = ohlodck, ohrw.ek, špat-

ný zl)vtek. U Daleína. Kt. V.

zhápat = snísti (hrubé). Kt. VII.

zhnilec, zhniloch, zhnilák, zhni-

lon = liin" li, Kt. V., Hoen. '>^)^).,

Krm. Obr. 23.

zhnilína = líný k. Vyhl. Dd.
II. 51.

Zhnilka = hniUka. Slez. Kt. V.

zhnilos = lenost. Fix.

zhnilOŠit = zlenošiti. Hoen. 3.55.

zhnitý = zhnilý. Kaš. 87.

zhodný = zrušený. Z. svátek.

Kt. VII.

zhodit. Zhodil sem kósek jemea,
sena = zkosil jsem. Vyhl. Ced.

Zhok = shluk. Okolo nás nastal

zhok. Sp. 92.

zhoák = peený brambor. Val.

Kt. VII.

zhat. Folp. a. 51. a.

zhrumit = zhromit na koho, za-

hmíti, silné zkiknuuti jako hrom.
Ostr. Kt. V.

Zhrútit = sítití, sboiti. Val. Kt.

V.

zhrúzbit se = zhroziti se. Ostr.,

Val. Kt. V.

zhrúzit se = zhroziti se. Ostr. Kt.
V.

zhryzky = zbytky píce. Vyhl.
Slz. -M).

Zhúba = zhouba. Mor. a slez.

Kt. V.

Zhru. Na z. plakala (velmi). Val.

Kt. VII.

zhýbka = zhlýbka. Kaš. 19.

Zhyciovat koho = unaviti, utý-

rati kon silnou robotou, pi orání

z. Ostr. Kt. V.

zchamt = státi se chámem,
r Místka. Kt. V.

zchandobený = utrmácený. Slez.

Kt. V.

ZChandobit koho = utrmáceti.

Slez. Kt. V.

zchápnút = ochraptti. Od mno-
ho nilu\-ení z. Ostr. Kt. V.

ZChibít se = vyrsti v ke. Jcte-

liua pn dešti se z-la. Ostr. Kt. V.

ZChybat = svrci. Skálu z pole na
mezu z. Ostr. Kt. V.

zibák = tupý nž. Val. Kt. Vil?
zibnút = pojíti, zcepenti (o zví-

rativh). Kaš. 99.

zimák = druh brambor. Ostr.

Kt. V.

zimno. Dnes je z. = chladno. Rud.
21.

zimnÚCÍ zimuica (je-li nemocnému
zima). Krm. Dol. 58.
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zimota = zima. Ucítil zimotu. zkosený. Teho so dobe z. Naš.
Pnis. ;;. XLIV. (iO. 1.

zimít se = ozimovati se, stávati zkrabatt = státi se krábatým.
se cliladnvm. Vz násl. Led na rybníku z-tl. Mršt. Ves. II.

zimivý = stávající se chkidným. é-^o.

Folji. a. 30. a. zkrabit se = scvrknouti se. Kže
Zingle = truhki na mouku. Kald. se z-Ia. Ostr. Kt. V.

22. U Bart. žigla. zkrnoblý = zakrnlv. Val. Kt.
zinkání = huení. Po pléziro ml yil.

sem z. v hlav. Vyhl. Dd. I. 24. zkrnobt = zakrnti. Val. Kt. VII.
zinknút se = udenti se. Zmknul zkrpait se = utýrati se. Kt. V.

si sa do rýža (do hrany). Krm. Obr. zkupt = kupkým se stávati.
9. Z. koho ím: sklenku. Ib. 46., siez. Kt. VII.

^>l'!- ^''^l- ... .

, ,. zkúmaka = zkouška. Bys. Fig.
Zítra. Foz je dnes jak z. (zena jgy °

slehne co nevidt). Vyhl Ced.
%kušelý = zkušený. Z. eho. Kt.

Zjapat = polapiti. Pes zjapal y
všecky kúsky, co sem hodil. Ostr. '^^^p^j _ vj-kvpti. Z. z hrnce.
Kt. V.

gl^j, j^^ y
zjárkovat, vz zjárit. Kt. VII.

jlajdat také = vymysliti. Z. co
zjatrit CO = zpozorovat, tusiti. ^a koho. Ostr. Kt. V.

1(1 museli z., co se stalo. Hrb. Ded. ,,. . .... v, ,
•

2(39
zlatenica, zlatenka = zloutemce.

22
y- • P

.y • s-
zlátko = špatné zlato. To není

Zjatý nemocí = sklíený. Z. vz "^^ ^"^ J^ J^^om z. Kt. V. Sr. po-

= rozvorami stažený. Kt. VII. ,?',.., ,. ., ^r i , ht ,

zjedzený = sndený. Slez. Kt. zlatoleci = sahx, rostl. Vyhl. Mal.

yjj -^ li;;, hr. zlatolici.

zjehliený. Z. kráva = která má zlaura = kdo špatn zlatí. Kt.

jehlicu (nemoc). Kt. VIL V.

zjinovatt. Kožichy z-tí. Hoen. ziatý- Zlatá vzda = rozchodník

2(ii.i, " ostrý; z. dýš = ilimník odvislý.

zkaliit = zmrzaiti. Slez. Kt. V. Naš! XLIII. 49. 2. d.

zkapnót z neho = zahyTiouti. zlebavt = ošumti. Kabát už

Naš. XLIII. 126. 1. d. celý z-vl. Kt. V.

zkelkovk = odkudkoli. Pišli zleliknút = státi se lehkomysl-

lud z. z Moravv. Ostr. Kt. V. ným. Kt. V.

zkéšet se =zkýštt, promniti se zlépat = zbíti, stlouci. Z. koho

v kýšku. Na Hané. Kt. V. Mlíko se pstí, po hlav. Kt. V.

zkéšelo, M:\\. zléskovat koho = leskovým pru-

zklasnovat koho. Zima ho z-la. tem zbíti. Kt. V.

Uh. Brod. Gl. zliknút = leknouti. Ryby zlikly.

Zklótinót = zklouznouti. Zklóhne Hrb. Dd. 18.5.

jí noha. Naš. XLII. 127. 1. b. Zklóhl zlinýrovat koho = spráskati. K.
na led. Roz. 53.

zklóstnót = stloustnouti. K. Roz. zlobidlo = kdo zlobí i kdo se zlobí.

i:;2. Kt. V.

zkolenit = zchromti. Slez. Kt. zlobivec = kdo mnoho n. asto
V. zlobí n. se zlobí. Naš. XLIV. 135.

zkopnt, zkopnat — roztátí, zjih- 1. c.

nouti. Až snh zkopná. Ostr. Zkop- zlObo zloboské! Naš. XLIV.
nln (sníh zmizel). Kt. V. 13-5. 1. a.

I
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zloit se = žluit se, zlobiti se.

Pro se hned zloíte? K. Roz. II.

24.

zlodj = planý výhon stromu,

vlk. \"\hl. Mal. 105.

Zlomec = kus. Z. chleba. Sp. 63.

zlomit. Zlomila si koleno (ze dvou
má t\"ii. dostala se do kouta). Val.

Kt. VII. 14U0.

zlykavec = kdo poiád zh-ká,

vzlyká. Kt. V.

zmandrený = zmatený. Kt. V.

zmarasit = umazati, pošpiniti.

Kt. V.'

zmait koho = zmámit, usmrtiti.

zmastit nco = pokaziti. Vvhl.

Ced.

zmateeiý = kdo matkv pozbj-I.

z. vrelv. Kt. V.

zmateet = matky pozbyti, vy-

miiti. Letos nám troje velv z-eh-.

Kt. V.

zmatikovat koho, se = opiti.

U Nezamyslic. Kt. V.

zmnit se = oženiti se. Pik. Nov.
113.

zmést se = zmýliti se .Kaš. 42.

zmeták = poberta. Fix.

zmije = rychlý lovk. Val. Kt.

VII.

zmístit se = vejíti se. Cím hlubší

je nádoba, tím více do ní se zmístí

(vmstí). Ostr. Kt. V.

zmjantat co = zcuchati. Rozum
zmjantaný = zmatený. Kt. V.

zmlaskat = sežvvkati, slízati.

Máslo s chleba z. Ostr. Kt. V.

zmást = smásti. Ty to všecko
zmnatí-š. Kt. V.

zmoárnt = v moár se prom-
niti, la. vil.

zmodrchalý = zcuchanv; opilý.

Kt. \-.

zmolek = cumel. Kt. V. U Per.
žm')lrk. Mal.

zmoželec = veliký pán, potentát.

Vyhl. Dd. II. 18.

zmrášfat se = hubu kiviti, ušklí-

bati se. Val. Kt. V.

zmrk = soumrak. Už zme tak šli

hezky v zmrk. Kaš. !)!)., 115.

zmršek také = prut. Kolik

zmrškii o dti ošlehal. Hrb. Dd.
13.

zmrvený. Z. wsvdeni (špatné).

Mršt. Ves. I. 27! Vz násl.

zmrvit = zdrobiti ; zbíti ; zmakati

;

zmodrchati; pokaziti; pohnojiti,

zkvu-viti. Z. niti, slámu. dí\^ku. pole

hniijem atd. Kt. V.

zmrzat. Kop (kup) si kožóšek, a
nezmrzáš. Hoch. 8.

zmrzet se. Až se ti (komáre) zmrzí,

odletím sám. Ki'. P. 36.

zmrzlák = zmrzlík, zmrzlec. Kt.

VII.

zmrzlík, zmrzlo, zmrzlík = lo-
vk zimomiivý. Folp. a. 2>^. b.

zmrzlinec = zmrzlý kousek bláta,

zmrzlá hrouda a p. Kt. V.

zmrzlinky = zmrzlé ovoce. Pe-
rov. Ivt. v.

zmrzlo, vz zmrzlík.

zmudit = zmaiti. Z. as — se =
zdrželi, se, váhati. Opav. Kt. V.

zmútit smetanu = stlouci na
máslo. Kt. VII.

zmydlit = vymydliti; pokaziti;

zbíti. Z. prádlo. Ten to zmxdlil =
pokazil. Z. kluka = zbíti. Kt. V.

zmyjky = pomyje. Ostr. Kt. V.

zmyvek = sprck mýdla. Kt. V.

znajprvšku = z poátku. Kt. V.

zna = popední lidé, notabilita.

Kt. VII.

zátit = vyšetiti. Folp. b. 23. a.

znebojan = kdo se nebojí. Kt. V.

Je z Nrhíijan. Mal.

znedolivky = náhle, aniž se nadál.

U N(zauiy>lic. Kt. V.

znevážný = špatný. Z. skutek.

Ostr. Kt. V.

Z novoti = zno\-a. Olom. Kt. V.

Vz Novot.

zuch = co by ouchal, ouchal,
máld. Donesla toho z. Val. Kt. VII.-"

Mal. navrhuje: Donesla tolio s uch
(s uchnuti. ichmití).

zobánky = tešn ptactvem ozo-

baur. i;i. V.

ZObaru Imuem, ledab\]o. Z.

nco drlati. Val. Kt. V.

zobat. Zobars s vranami (o umou-
nném). Kt. V.
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zobavý = kdo rád zobákem zobe.

Slez. Kt. V.

ZObí = zob pro slepice. Laš. Kt.V.
ZObík= zubík, zoubek. Naš. XLIV.

14S. 1. d. Sr. vešíret.

zoborožec = brouk. Kt. V.

zobíat = zcela odíznouti. Ha-
luz se stromku nožem z. Ostr. Kt.
V.

zoflancovat = v^-oflancovat. Na
ji/.. Mor. Kt. V.

zól = sál. Bys. 89., 92. — Z. =
bota. Prohlížel své zóle. Bvs. Fig.

lf)l.

ZÓlek = malý zól, sál. V\-hl. Déd.
1. 77.

zomacat = zomakati. Nkoho ky-
jem po hibet z. Ostr. Kt. V.

ZÓndít = unaviti. Folp. a. 20. b.

zónditý = unavený. Folp. b. 23. b.

zopasek = pot\-ka. Vyhl. Kr. 39.

zopravdu, zopravdy = opravdu.
Slez. Kt. V.

zorky = tajné ohledání, výzvdy.
Poslal ho na zorkv (ozork\-). Val. Kt.

V.

ZOŠkrdovat = oškrdem zki:esati.

Z. mlvnskv kámen. Kt. V.

zotvšú = odevšad. Je vidt zot-

všú. Kaš. 129.

ZOV = zvaní, pozAání. Kt. VII.

ZÓŽel ^ žóžel. Kt. VII.

zpacholet. Mužom, kei mají es
v tle. nelze z. Sp. 103.

zpachtit koho prací = unaviti,

utrmáceti. Kt. V.

zpajznút co komu = ukrásti. Kt.

V.

zpantat co = splésti. Kt. V.

zpapat co = snísti. Koika mn
všecko zpapala (íká se mravému
dcku). Val. Kt. VII.

zpaprit se = zblázniti se do n-
eho (do tance). Val. Kt. VII.

zpastušit = zkaziti. Kt. VII.

zpazdrkovat = bžeti, utíkati.

Val. Kt. V.

zperšavt = státi se pihovitvm.

Kt. V.

zpéznót komu co = zpajznút.

Sp. 7tí.. Kt. VII.

zpiciat = zpižlati, zpicat. Krejí
mu zpiclal kabát (špatn ušil). Kt. V.

zpírka = rozepe. Kt. V.

zjanit = zmotati, zdrchati. Ostr.

Kt. V.

zplaz = dno pod plechcni (radlicí)

u pluhu. Kt. V.

zplodistvit = plodistvvm uiniti.

Kt. V.

zplstit. Vlasv se jí zplstil\- = sle-

pily (od mýdla). U. Brod.' Gl.

zplukat = zplakati. Voda úrodu
z-la. ()>tr. Kt. V.

zpodmítat = strništ zorati; vše
puch lát it i. Kt. v.

zpometalka = kráva, která zpo-
metala. Kt. VII.

zpomezi = ze stedu ven. Nkoho
z. sebr vydružiti. Vz Kt. V.

zpopácat = popadnouti. Z. koho
v hospodc. Vz Kt. V.

zpodpodhlavy (hromadní ped-
ložek). Folj). a. 50. b.

zpopodstola (hromadní pedlo-
žek). Folp. a. 50. b.

zpopodušky (hromadní pedlo-
žek). Folp, a. 50. b.

zposocha ho postit (pustit) nechtl
(bez obdarování). Vyhl. r'd. II. 37.

zpovykaný = zhvkanv, rozmaz-
lenv. Z. dité. Bys. "98.

zpoza bucka, vz zpozalesa. Z. po
kom poíilédnouti (posupn,jako zboj-

ník skrvtý za bukem). Kald. 24.

zpozalesa (hromadní pedložek).
Fdlp. a. 'M. b.

zpózet = toulati se. Sami po cizo-

zemsko zpózijó. Bys. Fig. 200. —

•

Z. = hledati nco, jezditi ze zábavy.
Vz zpúzet.

zprstvený, zplstvenv = slepenv.
Z. vlasy. Val. Kt. V.Vz prstv^t.

'

zpsobný = slinv, hezkv. V Pod-
luží, Kt. VIL

zadlit se = zrcadliti se. Ve vod
se /.. Kt. V.

zradlivo = nebezpeno. Kt. VII.
zradliyý = nebezpený, zrádný.

asy sú zlé a zradlivé. Kldu. 84.

Rže je z-vá nemoc. V\hl. Prus. 74.,

57., Ja. 101.

zádlo = zrcadlo. Ostr. Kt. V.

zraviký = zdravíky, ' hodn
zdra\ý. Ostr. Kt. V.

11
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zraza = rez. Z. peáze pohrvze.

V Bezkyd. Kt. V.

W zražma = rychle, prudce. Uh.
Brod. Gl.

zíkat. Nco z pamti z. (povídati).

Ostr. Kt. V.

zítenica = slepj^š. Kt. V. U Bart.

\-iitcnica.

zrobait se = státi se robaem,
milc)\Tiikem rob (žen). Kt. V.

zróchat koho = zbíti. Hoen. 111.

zrubat = zbíti. Folp. b. 23. b.

zruntovat koho = hmotem vzbu-

diti. Ostr. Kt. V.

zrušat = vzbuditi. Z. koho: spí-

cího. — se = zkvnouti. A se tsto
zrušá. Ostr. Kt. V.

ztadyocát = odtud. Krm. Obr.

87.

zapat = sraziti. Hrušky se stro-

mu kviem z. Ostr. Kt. V.

zapit = snísti. Val. Kt. VII.

ztenknút = tenkým se steíti, zhu-

benti. Kt. VII.

ztéelosf, stýelosf = zetlelos,

zpuchii'losf. Kt. V.

ztéelý, ztýelý = zetlelý, zpuch-

i-elý. Kt. V."

ztžklý. Noh\' pivem ztžklé. Vyhl.

Alb. .-.I'.

ztichav = zticha. Kt. v.

ztraceništ = zákoutí, ústraní.

Kt. V.

ztratit se = uplynouti. Hodina
brzo se ztratí. Kaš. 99.

ztrnit se = zturit se, poblázniti

se, zfanfrnti se. Val. Kt. V., VII.

ztrút = ztráviti. Dobrý žaludek

všecko struje. Ostr. Kt. V.

zupat = drobn sesekati. Ha-
luze do otépek z. Ostr. Kt. V.

ztúat se = zblázniti se. Div se

ncztúal. Na vých. Mor. Kt. V.

ztýelý, vz ztéielv.

zuban = zobák. "Vyhl. Mal. 119.

zubánek = malv zuban, zobáek.
Ka-. XLII. 8J. . d.

ZUbáni = dostáváni, nalévání- se

zubu. Kt. V.

zubí = ás stavu tkadlcovského,
hrabec. Kt. VIL
ZUit se emu = zv\knouti. Folp.

a. 50. a., b. 2:3. b.

zuchvalec --

zuchvalosf

zuchvalý =

= drzoun. Ostr. Kt. V.

= drzost. Kt. V.

drzv. Slez., Ostr. Kt.

V.

zupa = \oiín. který slouží déle,

než musí. Krm. Venk. 1-il. Slouží

Jakob}' za zupu (polévku, Suppe)
= za malv plat. Vyhl. Ced., Mal.

zurdit se místo: zdurdit se = sra-

ziti se. Mléko se rádo zurdí, kdvž
je teplo. Ostr. Kt. V.

zurykat = zpt jíti. Hned z IJlier

zurxkal. Vyhl. Kr. 33. Z nm. zu-

riick. Mal."

ZÚt = zouti, svléci. Z. gat. K.
Roz. 108.

ZÚvaka = zouvání, svlékání. Kt.

Vil.

zzka = špika na pední ásti
kordulky nahoru jdoucí. Kt. VII.

zváat = svádti, pemlouvati.
Folp. b. 23. b.

zval = silné dít. Má takového
zvala. Uh. Brod. Gl.

zvaíení = kácení. Už není tady
hory na z. Kaš. 140.

zváti. Z\'álo mu to chmel = pišel

o \vdtUk Zvl hrách = ;itekl. Kt.

VI í. I!

zva = zvtša, svrchu, jen trochu.

Ošústej mi kabát, ale jen tak z. Kt.

V.

zvde (zvdy). Má z.= je zvdavý,
dotrný. Bys. Fig. 302.

zvedený na nic = unavený, ztrýz-

nnv; zpitý. Folp. b. 23. b.

zvelba = zvelebení. Dá nco na
zvclbu ddiny. Sp. 11. — Z. =
slavnost. Dnes je ve Slavkov z.

Sp. 9(5.

zvemnót = ztloustnout i. Z tebe

bech zveml. Bys. Fig. 2iU.. 302.

Stelná kráva zvemne. Bys. Fig. 302.

Z mája nezvemne, ale podzim to je

grunt. Sjí. 10.

ZViák = komora na zvinu.
Kt. Vil.

zvetit se = sebrati se. I m\- zve-

tíuic se k njaké ovaci. Spc. II.

zvtelý ^- zkušený. Byla toho

z-lá. Kldu. 79.

zvichoilý = v\-bmTovaný, roz-

zlolxnv. Olom. Kt. V.



163

zvíený = plachý, divoký. Do
svta z-ná. Kt. V.

zvíeti = zvíecí. Z. kalhoty. Slez.

a mor. Kt. V.

zvíit se = zblázniti se, zdivoeti.
Val. Kt. VII.

zvitený = vzbouený. Hlésta je

z-ná. V\hl. Alb. 37.

zvitet = vzbouiti se. Bys. 120.

Hlésta se ve mnézvitela. Naš. XLII.
149. I. o.

zvláštit. Já se z. s vaením s nmá
nechcu (zvlášt vaiti, extrátovat).

Vyhl. Ccd.

zvodnt = rozvodniti se. Tak se

tam z-lo. že . . . Vyhl. Dd. II. II.

ZVOdnica = píkop. Folp. a. 28. b.

ZVOhnÓt. O zídke se Lenorka
zvohla (shýbla)); Jak tak zvohnutá
kopala. Vyhl. D. 142.

zvolávká = ohláška (k ženitb).
Slez. Kt. V.

ZVOa = zvonic, kdo zvonívá.
Slez. Kt. V.

zvonálc = zvoa. Kt. VII.

zvonec = pták podobný strnadu.

V\hl. Mal. 117.

zvonekový. Z. myš. Ondr. 26.

Vz násl. zxonivý.

zvonivý. Z. myš (která má na krku
po\-šený zvonek). Ondr. 26.

zvonky = orlíckv (rostl.). Vvhl.
Mal. 11:í.

zvoe = svor. Zlínsky. Kt. V.

zvornica = kotel visící na klue,
\-e kterém se vaí žinica. Kt. V.

zvrapovat = faldovati. Kt. VII.

zvrbit = ? Folp. a. 12. a. Tv's

to z\rbil = ty's tomu dal! Gl.

zvrhnót = zrušiti. Zahrádku sem
zvrhla na tom míst a zaídila jinde.

Vyhl. Ced.

zvrsknút se. Maso se zvrsklo. Ces.

1. VI. .-i.sT.

zvrt = zvrtnutí. Kt. VII.
zvrtat sa = obraceti se. Kaš. 99.

zvrznút komu co (boty) = špatn
zhotoviti. Mršt. Ves. 1." 42.

ZVUSÍt = poštvati. Kolk. II. 41,

zvyejový = zvyajný = oby-
ejný. Ostr. Kt. V.

zvyklec = zvyklý. Kt. VII.

zvylekat se = polekati se. To sem
se zv\-lekal! Kldu. 82.

2.

žába = kravská nemoc, Krm.
Obr. 10.^.; druh velikého bobu; sla-

boch. Kt. VII.

žabára = místo hodící se žabám.

Je tam zima jako na žabárn. Val.

Kt. V.

zabeet = zpuchrovatti. Kt.VII.

žabna = žabinec. Naš. XLII I.

49. 2. d.

Žabí víno = rozrazil potoní. Naš.
XLIII. 49. 2. d.

žabina = vrbina penízková. Naš.

XLIII. 49. 2. d.

Žabiry = houby prašivé. Folp.

b. 2:'). b. Sr. žába.

zabit se = zlobiti se, nafukovat
se. Baba by se zabila. Kaš. 120.

zaboit se = zabit se. Uh. Brod.

Gl.

Žabská = žertovný tanec, který

tani jen mužští. Bys. 166.

žabsko, žabisko = škaredá žába
Kald. 11., Kt. V.

žadoni = škemra. Kt. V.

Žacilla = hachle, vochle. Val. Kt.

V.

žalfija = šalvj. Kt. v.

Žalod, žalud = žaludek. Žalod bel

plné piva. Vyhl. Alb. 38. Ta voda
veistí (vvistí) žalud. Naš. XLIII.
99. 1. d."

žaludka = žaludová karta. Kt.

VII.
žarno = runí mlýn. Opav. Kt. V.

žaróch = caltha pal. (rostl.).

Vyhl. Mal. 114.

Žber = bytos veliká, koudelí vy-
cpaná. Ž. chodil za týden po sv. Mi-
kuláši, vybíral neposlušným d-
tem vnitnosti a naploval jim
bicha koudelí. Vz Vyhl. R. 7., Dd.
II. 196.

11*
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žbTáchat = šplouchati. Kaš. 99.

žbláat ve vod = žbláchat. Ky-
jo\-. GI.

Žblemptat = pleskati. Šaty ženské
žblemptají po nohách, kdj-ž jsou

mokré. Kt. V.

žblóchat, žblúchat = dlati žbluch.

Jazvkemžblóchaltam (v tom). V\-hl.

Dd. I. :?8.

žbluk = žblukání, žblukání. Kt.

VII.

žbluna, žbluká, žbluneka = bu-

blina. Prší, až se dlají na vod
žbluny. Kt. V.

žblua = ožralec. Kt. V.

Žblundra, žbtura = br\-nda, špatný
nápoj. (Mom. Kt. V., Kaš. 99.

žbtúrat se v em = pebírati se

v nápnji, v tekutin. Kaš. 99.

Zbran = místo, kde stéká voda
na mlvn. Folp. b. 23. b.

Žbrndat = žbnati, žbryndati.

pielévati. Ž. vodu. Na Hané. Kt.

V.

Žbrua = prohlube v potoce.

Kolk. II. 42.

Žbrunda = špatná káva, špatné
pivo, brynda. Kt. V.

žbrundat = cmírati, šplíchati,

br\-ndati; se = br\-ndati, broditi

se.' Kt. V.

Žbrynda = žbrunda. Na Hané.
Kt. V.

ždarchan = velikv kus. Kolk. II.

42.

ždarmit = žarat. U St. Ji. Kt.

VII.

Ždrcat koho = vybiti. Kt. V.

ždrngnút koho = striti. Kt. V.

Žducat = trkati. Kráva žducá.

Beran žduc (duc)! Kt. V.

ždúranec = štouchnutí. Folp. a.

20. a.

ždúrat, žduchat = šourati. Kaš.

ždurchat = strkati, šouchati.

2durcliajó poád do dvat. Naš.

XLIV. 48. 1. b. Já ždurchl rukou.

V\hl. D. 148.

žduit — drknouti. 2. do koho.

Kt. V. — se = také = durditi se.

Hoen. 260.

Ždurkat = strkati, šouchati. Z.

koho kyjem. Kt. V.

žebírko, žebérko = dvmka. Bafal

ze žebírka. Naš. XLIV. ;59, 1. Yz
žebro.

Žeb = hrant. Dlal volm žeb.
Hoen. 204. Mal. vykládá = po-

dlouhlý žebík, za njž se dobytku
zakládá jetel, seno.

žebraina = žebráctvo. Kt. V.

žebraisko = bídný žebrák. Bvs.
144.

Žebrácká. Ceká t kostelní ž. =
podpora z kostelního fondu chudin-

ského. Vyhl. Ced. — Ž. = žudr.

Hrb. Obr. 22.

žebrák = mrzák; pruh na stn
po bílení zstalý, kocour. Kt. VII.

žebí = žebinový vz. Naš.

XLIV. 71. 1. a. Sr. svážka. Z. =
dv žebiny na vz. Dé vz do žebí.

Jel v žebó = na voze s žebinami.
Žebro = krátký troubel valašské

dýmky. Fix.

Žeka = lžika. Na Hané. Kt. V.,

K. Str. 4G., K. Ro2. 91.

žed = žid. Kt. V.

Žedák, boletus prachvpus, houba.

Vyhl. Mal. 114.

Žedléke = druli hmšck. Hoch.
121.

ŽédlO = žihadlo. Pikr. Nov. 114.,

Kt. VII. — Ž. = zídlo. Voda tee
ze žédla. Vyhl. Ced.

ŽedOVSký = židovský. 2. erteple=
zemská jablka, sázejí se pro ba-

žantv. Naš. XLIII. 49. 3. a.

žehnaka = kropcnka. Pokropil

se u dveí ze žchnaky svccnoti vo-

dou. K. Roz. II. áO. U Per. žehná-

ck. Mal.

Železák = železniní dlník. Kt.

VIL lini.

želvice = manželova sestra. V Bez-

.

kvd. i:t. v.

ženáek = široký klobouk. Vz
stréck.

žénání = požínání bujného obilí.

Na Hané. Kt. V.

žená, žena = milovník žen. —
Ž. = hloupý jako ženská. U Kojet.

Kt. V.
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žencula, ženica = žneka. Ostr.

Kt. V., Vil.

ženit se = namlouvati si. To bylo
tehda, ked sem se poal ž. Folp. b.

2.3. b.

žensko = ženská. V\hl. Kr. 33,

žerav = studna srubem ohrazená,
dfskami obitá (v pálenici). Vahou
se erpala voda. Kt. V.

Ževé (živý) . 2. plot = který tvoí
rostoucí (živé) kee a ponvadž jej

tvoívá nejastéji kustovnice, proto
živý plot také = kustovnice (rostl.).

NaŠ. XLIII. 49. 3. a., Mal.

žežulka = vstava (rostl.). Fix.

žgrandžala = nesrozumiteln, no-
šeni ]ulu\íoí. Kt. VII.

žgrandžat = nesrozumiteln, no-
sem mluviti. St. Ji. Kt. VIL, Mal.

žgindat, žgryndat = brvndati.
Folp. b. 23. b.

Žgrla = žgriák. skoupý lovk.
Kt. \'1I.

Žgriit = šetiti, skrbliti. Gl.

žgrat, zgrat = lakotiti, skrb-

liti. Ft)lp. b. 1.5. a.

žgrut= veliká hrouda: hltav jísti.

Kolk. II. 42.

žgrynty = sliny. Vz gr\-ndy.

Žhrant = žleb. Kaš 9;i. Voda stála

ve žhrantoch. Kaš. 124.

Žhrút = žrout. Kt. V.

žib = žebík. U Místka. Kt. V.

Žibrovat = s chutí pojídati. Kolk.
II. 22., Kaš. 99., Kt. V. —se v em:
v jídle (porypovat). U Bart. ž. se =
káceti se s vrchu; klátiv jíti jako
žibro na fukare s boku na bok. Vz
Kt, V.

žiijvos = píze. Ostr. Kt. V.

žilivý = pejný. 2. komu. Kt. V.

žid = houba ková. Kolk. II. 42.

židelnatý. 2. zem = ze které se

prýšti židl.K Val. Kt. VII.
Židelný. 2. voda = pramenitá.

Kaš. 91).

židlík = žejdlík. Ostr. Kt. V.

Židovna = židovská koalna. Ba-
viti se \- židovn. Vyhl. Alb. 48.

Židovská = mor. tanec. Kt. VII.

žigotat = sem tam švihati. Roz-
ženou štípou nkomu ped oima
ž. Ostr. Kt. V.

žiiiavka = žahavka menší (rostl.).

Vyhl. Mal. 114.

Žíla = šlehaka z vrbového proutí,

mrskaka velikononí. Vz šlehaka.
Kt. V. — tjstroj plodící u zvírat;

uschlé íká se: býkovec; koen z le-

koice. Vyhl. Ced.

Žilnica = horká nemoc, tyfus.

Kt. V.

Žilný. 2. koení = mochna stí-

brná (rostl). Vyhl. Mal. 114.

žiniá — kdo dlá žinici. Fl.v.

žingora, žingorka = tenká, hu-
bená, slabá ženská. Ona je taková
ž. proti nmu. Kaš. 151. Sr. žingor,

žingura.

žínka = žénání. Kt. V.

žiškat = mrkati (oima) .
— Ž. =

slab hoeti, doutnati. Sláma žišká.

Val. Kt. V. Sr. u Bart. žižkat.

živ; tož jak živo = no ovšem. Kaš.
99.

živáek = živý tvor. 2ádný ž. se

neozval. Vyhl. Alb. 49. Nebylo do-

ma ani ž-ka (ani živé duše). Kt. V.

žížala = zlatohlávek (brouk).

Fl.x.

žížlavý = žílavý. Kaš. 46.

žižie =^ tenké, stihlé dít, Kt. VII.

Žlátenica = žloutenice. Zahr. III.

8.. Kt. V.

Žlebodolina = dolina ve žleb.
Hoen. •">.

žlotice = žluté kalhoty (kožené).

Vyhl. Dd. I. 134.

Žlótkavý = nažloutlý. 2. šátek.

Vyhl. Ced.

Žluák = kdo nosí žlotice. Vyhl.
Dd. 11. 175.

žiútenica = žloutenice. Kt. V.

žlutnice = žlotice. Kt. V.

Žlutinky = druh hrušek. V\-hl.

Prus. 55.

Žlutka = žlutá pšenice. Kolk. II.

42.

Žluva. Ten kii má žluvu (njaký
otok\. ^^•hl. Mal. 129.

žmaciitat = makati, žmoliti. 2.

šat. Kt. V.

žmlkat = mžikati (ve hie na
schri\-ávanou). Kolk. II. 42.

žmolíkat = žvýkati. Olom. Kt. V.

žmu = lotrovina. Kt. VIL
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Žnivný = žnivový. 2. as. Slez.

Kt. Y.

žovský. Ž. jablko, žvka, zralé

ve žn. Kt. V.

Žofan, vz žufan.

ŽOChla, žuchla = mluvka, žvanil.

Kt. V. Vvhl. Ced.

ŽOChlat = plácati, žvaniti. Tož co

žochleš? Vyhl. Dd. II. 237.

ŽOChovina = hrubé plátno na
žochv (pvtle). Kt. V.

žolina = jméno psí. Vvhl. Mal. 128.

ŽÓŽel = drobné zvíectvo: ervi
chrobáci; špína, neistota, neád.
Bys. Fig. 303. Vlci vyli, medvdi
rvali a jiná ješt žóžel se ozývala.

Vyhl. D. 139. U Bart. žúžel.

žrádlo = pití. Zas ho to ž. drží

(zase už pije). Vyhl. Ced.

Žráni = žiení. Ž. ve stevích. Kt.

V.

ŽUderský. Ž. Vrtlka = která mla
u chalup\' žudr. Vyhl. R. 23.

Žudr také = ulika mezi zahra-

dami. Hrb. Obr. l.ó.

Žufan, žofan, žufánek, žofánek =
sbraka, opnovaka. Sp. 162.,

Kt. V., Folp. b. 23. b., List. fil.

]!t09. 312. Sr. šufan.

ŽÚChat také = žvýkati. Kt. V.

ŽÚIat = šúlati, žvýkati. Kt. V.,

Folp. b. 20. b.

Žulanec, vz šulanec.

Žulanec = šulanec. Folp. b. 20. b.

žulf =- žlu. Kt. V.

Žultaka = druh jablck. Kt. VII.

Žuitavý = pižloutlý. Kt. V.

ŽUltek, ŽultkO = žloutek. V3hl.
Slz. 22(;.. Kt. V.

Žuiový = žluový. Ostr. Kt. V.

Zuna = žluna. Kaš. 18.

Žunó = žnouti. Vyhl. Slz. 174.

žungolka = ? Krkavec hledal si

ž-lky. Hrb. Dt. 65.

Župa — kožich s vlinami. Kt.
VII.

Župon — župan, spodní šat. Nár.
vest. V. 19.

ŽÚr = pole poorané. V\hl. Slz.

288.

žurek = jídlo z nátstku, vody,
mastnoty a vajec. Vyhl. Slz. 34.

ŽÚit z mžúit = nejasn svítiti.

Lampa žúí. Kaš. 48.

Žutan = žluté hrušky (malé). Kt.

V. Sr. žluaa. Mal.

ŽÚtat = žloutnouti. Ma (na)
už žútá. Kt. V.

Zutý = žlutý. Na jihovvch. Mor.
Kt. V.

žvaka = tlampaka; žvast. Kt.

V.

žvádolit = zváti, tlachati. Kt. V.

žvaholit = šveholiti. Kt. V.

žvachanec = žvanec. Kt. V.

Žvachlat = pleskatí, žvaniti; ma-
kati, žmuliti. Kt. V. Žvachle jako
kráva do vody = mluví nesmvsly,
hloup. Uh. Brod. Gl.

žvachol, žvacholec = žvanec. Kt.

V.

žvacholec = zmakaná vc, chun-
del. Vvhl. Ced.. Fix.

žvachta, žvachtala = žvá, tlam-

pa, ž\-anil. Kt. V., Folp. a. 28. a.,

Naš. XLIII. 53. 2. b., Vyhl. Ced.

Žvachtat = tlachati, žvaniti. Ne-
žvachtej. Naš. XLIII. 53. 2. b., Kt.

V.

Žvachula = žvachta; ž. = žvat-

lalka. Kt. V.

žvalek. Krájíme-lí teplý chléb no-

žem tupým, dlají se žvalky
(švalkv). Na Hané. Kt. V.

žvalkovat. Teplý chléb tupým no-

žem krájený žvalkuje se. Kt. V. Vz
žvalek. pižlati.

žvampat = žvaniti. "Kt. VII.

žvandlavý = žvanivý. Folp. a. 28.

a.

Žvanec = sousto. Ti dni asi sem
žvanic \' hub neml. Naš. XLIII.
5;). 2. d.

Žvanica = tlach, žvast. To není

pravda, to jsou samé ž. Kt. V.

žvantat žv.itlati. Kt. V.

žvéchat, žvýchat = žvýkati. Bys.

Fifí. 3(K(.

žvékanec = co jest sežvvkáno,
žvanec. Kt. VII. 1401.

Žvychel = žvýchanec, žvácha-
ni c, ž\;incc. Kráva žrala plnou hu-
bnu, vždvcky takový žvychel \zala

do huby." Šd., Kt. V.



opravy a dodatky.
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8 zd.

56
6a
7a
76
9a
12a
126
14a
17a
19a
19a
196
21a
216
246
256
266
28a
286
296
296
31a
31a
31a
33a
33a
33a .
336
34a
35a
35a
37a
376
386
386
396
396

zd.

sh.

zd.

23 sh.

21 ,,

2 .,

20 zd.

17
5

5
3 ,,

5 ,,

22 sh.

10 ,.

12 ,,

1 sh.

15 ,,

11 zd.

9 sh.

5 zd.

6 sh.

7 ,,

25 ,,

13 sh.

19 sh.

16 zd.

3 „
14 sh.

5 sh.

12 ,.

9 zd
23 sh
12 .,

26 ,,

3

1 zd

békovica
žíla

blómat
bonica
bódnica
bože
brakuvka
voda
biihja

stap
arapatky
cena = námaha
dáchant
nkav
drobjazga
držkovica
dusit
íilšek
fetoa
géde
gramlo
gsére

kde
pevedla
hograt
pomaly
deva
hranatý
hesko
chábí
shánéle
chalda,

místo békovica
ohon

,, biomat
boniee
bódnice

,, bože
,, brakuvka
,

, vada
,, bulije

, , stáp
cara atky

práce
místo dachant

nnkav
,, drobjazda

,, držkovice
,, dusit (polož za: duše)

filsko

,, fetona

,, gede
grambo

,, ksére

,, kam
,, pevedla
„ hognat

pomalý
,. deva

hrapatý
hezko

misto chabí
schánle

u Perova halda. Mal.

S chlápnoucí
chleba jest. Umí
choož
chrblat
jezekoce, u Pcr.
kamnová
kaórek
karbona, u Per.
kelíšek

místo Schlápnoucí
víc než chleba jest,

,, chotož
chrblat

egzekuci. ^lal.

kamenná
kaóck

karboviia
místo kelíek

umí arovat. Mal.

. klamonica, u Per. klomonica. Mal.



406 . 21 sh. klostý. Lezó jim klosty (steva) do tenkéch. Mal.

406 . 19 zd. kluka u Per. také = t^x s hákem na vytahování puténky
s vodou ze studn. Mal.

42a . 8 sh. koIék místo kolek
43fl . 17 sh. korbelovat. K.' vodní epu k jídlu. Mal.
45a . 8 zd. Só jak šofane místo s jak šofana
466 . 12 zd. U Per. kulm. gulm. Mal.
47fl . 8 sh. kundravt místo kunderavt
48j . 21 ,, labrovat. u Per. rablovat, rabloet. Mal.
506 . 25 ,, letka místo letko. Pili letku. Mal.
506 . 8 zd. liák místo liák
51 n . 23 sh. lepancovat, lepanit místo lípanit
526 . 17 sh. lykadlo, lépe líkadlo. Sr. zalíknoutí

536 . 14 sh. mangotenke. U Per. Jezus mangotke, Jezusmanke. Mal.

546 . 18 sh. medýlko (mydélko) = cukroví v podob obdélníku jako malé-

mýdlo. ]Mal.

57rt . 3 ,. morótný místo morotný
60a . 10 zd. na moc ,, namo
61a . 10 ,, nasnopaný. u Per. naslopaný. Mal.

64a . 19 ,, norák, jinde: morák
65a . 8 ,, obra místo: obrat. Jest jíž na obraách. Mal.
656 . 3 sh. dopl: abych utržil peníze. Mal.
656 . 11 sh. pidej: V Per. =: ponkud starší tele, ssele. Mal.
66a . 8 sh. oadlina := kže sluncem osmahlá. Mal.

666 . 20 zd. Za kaši polož: poklopením odvlhlou z hrnce atd.

67a . 3 sh. odrachmel = otrhaný lovk, hoch, na nmž šaty hoí. Mal.

67a . 23 sh. synku místo synku
68a . 2 zd. oitv = ujitý atd.

686 . 26 sh. Sr.' oklók. "U Per. Mal.
686 . 27 ,, oklod místo okiod
686 . 13 zd. okestijó m. pokrcstijó

69a . 6 sh. oltárfia m. oltárna
69a . 14 zd. ómorena m. omorena
69« . 11 zd. o — né m. u-— né
696 . 1 sh. eufem. místo cufem.
696 . 6 zd. pidej: Také = lovk, který koná jakékoli nepíliš závažné

práce
696 . 3 zd. U Per. také = dopisem slibovati. Odpisuje se, že k nám pi-

jede. Mal.
70a . 19 sh. opole. U Per. vopul, vpolé. napol = v polovici. ^lal.

70a . 8 zd. U Per. opendovat. Mal.
706 . 6 sh. oasnót m. oasnút
706 . 15 zd. hoch = místo hoch,
716 . 7 zd. Pidej: Enem se u nás ošóstl a hned bžel pry (krátce pobyl).

Mal.
72a . 1 sh. vlož ped ostárnv: oštaet se s kým = obtžovali (se s dckama).

Mal.
72a . 3 sh. O. dít, které poád kií, pláe. Mal.
726 . 7 sh. ovesanka m. ovesftunka
726 . 24 sh. U Per. ozora = nco mahkého, malý, nepatrný, ošklivý lo-

vk. Mal.
736 . 12 zd. U Per. polka. Špendlíková p. Mal.
736 . 18 sh. vlož: pakostit = provésti njaké tveráctví, darebáctví. Co's to-

tam zas pakostil, kluku! Mal.
736 . 15 sh. Gl. místo G, 1

736 . 17 zd. palira ,, palírna

74a . 9 sh. Hanáek místo Hanaek
746 . 19 zd. parela místo parelna
76a . 28 sh. pchór místo pchor
76a . 10 sh. zdrobn. podlék místo zdrobn. nebozez
76a . 24 zd. placka ,, plaka
766 . 8 zd. ptínka m. petinka
78a r. 3 sh. chuti, ,, chuti
78a . 24 ,, plátenica ,, plátenice

78a . 18 zd. róchati ,, rochati

78a . 6 ,, pleskanica ,, plcskanice
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Dr. Maxmilián Kepinxki). O ponini pedlohy Hartmannova Gregoria k starofrancouz-
ským legendám o sv. ehoH K 2'20

Ant. Truhlá. Rukovf k píscinnictvi humanistickému, zvlášt básnickému v Cechách
a na .Morav ve století XVI. (Svazek I.) „ 3'—

Josef Truhlá. Kiitalofí cskýcli rukopis c. k. veejné a universitní knihovny pražské „ "i-SO

Fr. Oroh. Topografie starých Athén. ást I „ 2'10

c) Sbírka pramen. Skupina I. ada I. (Spisy nejdávnj.ši až do zaátku XV. stol.)

íslo 1. Martin flollala. ]iose(lní ei Tomáše ze Štítného K 2-40

2. Adolf Patera. Žaltá l'odbradský 4-60

„ 3. Dr. .Jufitin V. Pni.iek. iMarUa Pavlova z Benátek Million 4-20

„ 4. František erný. Evangeliá Olomoucký 3-.50

^^ 5. .4dolf Patera. O sv. Jeronj'movi knihy troje 2-30

„ 6. Jan Loriš. .Sborník hrabte Baworowského
,

5-60

„ 7. .-ídolf Patera. Cleníe zimnieho asu „ 2-32

,, 8. Emil Smetánka. Staroeské životy sv. otc
,

17

—

d) Sbírka pramen. Skupina I. ada II. (Spisy od dob M. Jana Husi až po r. 1620.)

íslo 1.

o

4.

„ 6.

., 7.

„ «•

e) Sbírka

•íslo 1.

o
rr —•

„ *

.. 5.

„ fi.

,. 7.

,, s.

0.

„ 10.

„ 11

„ 12.

„ 13.

„ H.

l.í.

Dr. Jufit. I'. Prúiik. .M. Kabátníka cesta z Cech do Jerusalema a Kaira roku
1491-1402
Dr. Jan V. Novák. Staroeská Gesta Romanorum
Ani. TruJdá. Jana Allana Ezopovy fabule a Brantovy rozprávky. . . .

Ferdinand Strejek. Jana Hasištejnského z Lobkovic putováni I^ svatému
hrobu
Dr. Ceník Zibrt. Staroeský Lucidá. Text rukopisu Fiiratenberského a prvo-
tisku z roku 1498

Dr. enk Zibrt. Frantova práva
Mil. Sloboda. .Mistra Jakoubka ze Stíbra peklad Viklefova Dialogu. .

enk ZU>rt. Markolt a Nevím v literatue staroeské

K --80

„ 4-eo

„ 5-50

.. 1-60

1—
2

—

4-30
4-40

n.)
4-4U

5-SO

pramen. Skupina II. (Obsahuje literární korrespondence a pramen}' cizojazy

Josef Truhlá. Listá Bohuslava Hasišteínského z Lobkovic K
Adolf Patera. Vzájemné dopisy Josefa Dobrovského a Fortunata Duricha
z let 1778—1800 „
Josef Truhlá. Dva listáe humanistické. I. Dra. Kaka-Doubravskeho. il. M.
Václava l'íseckélio. S doplkem listáe Jana Šlechty ze Všehrd , 2

—

Dr. V. J. Nováek. Františka Palackého korrespondence a zápisky. I. Auto-
biografie a zápisky (\<i r. ISl!." „ 2-80

Dr. V. J. Nováek. Františka Palackého korrespondence a zápisky. II. Kor-
respondence z let 1812— 1826 „ 3-10

Václav Olnk. Slavik. Karla .Aloisa V^inaického korrespondence a spisy pa-

mtní. 1. Korrespondence od roku 1820— 1833 „ 4

—

br. Josef Karásek. KoUárova dobrozdání a nástin životopisný z roku 1849. „ 1-80

VI. Franccv. Korrespondence Josefa Dobrovského. Díl II „ 4

—

Adolf Patera. Korrespondence .Josefa Dobrovského. Díl III ,, 3-30

František Bili/ Korrjsp-ndcnce a zápisky Prant. Lidislava Celakovského.
I. Sc-Š. I. K'2-20. — Seš. 2. K 2-20. — Seš. 3 , 1-80

J . V Novák a V. Flajšhans. Daniele Sinapiuse Ncoforum Latinoslovenicum. „ 1'60

Dr. Richard Schmertosch v. Riesenthal. loannis Cocini a Cocineto opus-
cula I. Isagoge ad tes scrmones Ciceronis de oratoe ,,

— '^G

Václav Olak. Slavík. Karla Aloisa Vinaického Korrespondence a spisy

pamtní, II. Korespondence od roku 1833—1849. Seš. 1 ,, 4

—

František Bílý. Korrespondenca a zápisky Frant. Ladislava Celakovského.
II. Seš. 1 ; „ 4-20

Ferd. S!rej6?k. Vojtcha Nejedlého Boliyn, báse v osmi zpvích . . . ,, 2'80

/) Sbírka pramen. Skupina III. (Obsaiiuje práce bibliografické v jakémkoli jazyku sepsané
od nejstarších as až po doby pítomné.)

íslo 1. ceník Zibrt. Bibliografický pehled eských národních písní K 5'SO

2. Dr. V. Flajšhans. Knihy eské v knihovnách švédských a ruských. . . . „ 1-20

3. Dr. V. Flajšhans. Literární innost M. Jana Husi 2-50

4. Dr. Zdenk V. Tobolka. eská bibliografie. Svazek I. Za rok 1902 4-20

5. Dr. Zdenek V. Tobolka. eská bibliografie. Svazek IL Za rok 1903 ."J-SO

(i. Dr. Zdenk V. Tobolka. eská bibliografie. Svazek III. Za rok 1904. . . „ 5

—

7. Dr. Z'levék V. Tobo'k'i. eský slovník bibliografiolíý. Díl I „ 2-60

r/) Archiv pro lexikografii a dialektologii.

•Cislo 1. František $t. Kott. I'isp\ky k esko-nmeckému slovníku zvlášt gramma-
ticko-fra.seologiclíéniu K 11-60



íslo 2. Dr. V. Flajihans. Podrobný seznatu slov rukopisu Králodvorského. . . . K l-M
František Si. KoU. Druhý píspvek k esko-nmeckérau slovníku G-20

František St. Koti. Tetí píspvek k esko-nmeckému slovníku zvláété

grammaticko-fraseologickému ., 13-70

Dr. Isidor Theod. Zahradnik. Slovník latinsko-nmecko-eský pro Ladi-

slava Pohrobka • „ 2-20

„ 6. Frant. Bartoš. Dialektický slovník moravský. I. ást 1. K 5-50. — ást 2. „ 5-80

„ 7 Jan František Hruška. UialokticUý slovník chodský 3-10

h) Spisy J. Am. Komenského,

íslo 1. Dr. Jan Ktxiala. Korrespondence Jaiia Araosa Komenského. (Listy Ko-
menského a vrstevník jeho.) Nová sbírka. — Sv. I. K 3— . Sv. U. K 3-I

,, '2. Dr. Jan V. Novák a Adolf Patera. J. A. Komenského Theatrum universítatis

renini !•

„ 3. Dr. Jo/>. MiiUer. J. A. Koiuen.skOho na spis ])roti Jednot Bratrské od Sani.

ílartinía z Dražova sepsaný Olilášení. l'ripojen spis Samuele Martinia
z Dražova Ticet pt dvodv „ 3-

„ 4. ./(Jíl V. Novák. Jana Amo^a Komenského: Moudrost starých Cech, za

zrcadlo vystavená potomkm „ 1'7C|

'i. Dr Jan Kiuíala. Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komen-
ského a vrstevníku jeho. Svazek I[I ,

5-

„ ii. Dr. Josef Th. Miiller. Jana Felina Rozebráni obrany Sam. Martinia. — Jana
Amosa Komenského Cesta pokoje. — Induciae Martínianae ,

3-80

i) Bibliotéka klassik eckých a ímských :

íslo I . Q. Curtius Rufus O inech Alexandra Velikého, krále macedonského. Pe-
ložil Frant. Si. Kntt K 4-80Í

,, 2. Aristotelova Ústava Athénská. Peložil Jcp/ Pražák 2

—

„ 3. Herondovy Mimíambj'. Peložil Jan Lad. Copek ,,
1-20'

„ 4. P. Ovidia Nasona Fasti. Peložil Ani. Škoda 5''40^

,, 5. Horaerova Odysseia. Peložil .dnonín 5fa)(ia. Díl první. Vydáni II 2--

„ 6. G. SuetoníaTranquilla Životopisy XII cí.sa ímských. Peložil O. iTuéeZA-a. . 4

„ 7. Gaja Velleja Paterkula Djiny ímské až ku konsulátu M. Vinícia. Peložil

Frant. St. Kolt 2--

„ 8. T. Maocia Plauta Mostellaria. Peložil ./an Lfl^i. íapei ,, 1-801

„ 9. Homerova Ilia.s. Pelo'žil Anlfmin Skoda. Díl 1 1-80

„ 10. Xenofontovy Drobné spisy. Peložil Dr. Karel MiiUer „ 3-401

„ 11. M. Juniana justina Výtah z djin filippskvch Pompeja Troga. Peložil fran-
tišek St. Kolt " 3-80

„ 12. Horaerova Ilia,s. Díl II. l^eložil Antonín -ÍA-oí/íj ,. 2-50

„ 13. Thukydidovy I jiny války Peloponneské. Díl I. Peložil Jan Konpek. . „ 2-

„ 14. T. Maccia Plauta komoedie „Pseudohi.i". Pieložil Jan L. apek 1 íiOl

„ I.'). Thukydidovy Djiny války Peloponneské. ( Díl II.) Peložil Jan Koniptk. ,, l-50l

,, 16. Homerova Odysseia. Díl II. Pivložil Ani. Skodn ,, l-5rtj

„ 17. Thukydidovy Djiny války Peloponneské. Dii III. Peložil Jan Konúpek. ,, TSOl
IH. Jezdci. Komoedie Aristofanova. Peložil .imj. Krcjéi 1'io^

íslo 1.—4. této Bibliotéky vyšlo nákladem Aloisa Wiesnera.

ruktm AloUa Wit>neri * Pratc. kiiihtiikafe Ccihi Ak«d«mi« cisat Franttika Joief*
pr« v(dy. alovptnott a amfn{ a c. k. Ceik^ vysoké Školy technické v Praie.
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