
2 PRESUN 1/2
23

Upřesnění: hledej organizátora u lavičky.

autista, často zhulený a., vždy v j. č. = konající se
na pomezí dne a noci

cena, vždy v 1. p. j. č. = [2./5, 5./5] trochu, opak
mnoho

čelovka, vždy v 2. p. mn. č. = duch, též část kola

číst = být naživu

dead, též absolutní nápověda = vesmír, vše
kolem nás

haluzit = vydávat smích, zvratné

hledat, vždy ve 3. os. mn. č. př. č. v hov. tvaru; vždy h. zájm.

svá koho co = laciná, se sníženou cenou, vždy po

předl. na

jen = [1./2] příslovce, též skot

kde = [5./7] spojka, první písmeno abecedy

lepší = [3./5] trochu, opak mnoho

mít, vždy mu předch. podst. jm. help, též nápověda =
stihnout

nápověda = bílo-oranžový tabákový výrobek

nevědět = stavět se na odpor, zvratné

pásek = rýha na tváři, znak stárnutí

petka, vždy v j. č. = pozemek osázený vinnou révou

pivo, vždy v j. č. = plod vinné révy

plánek, též mapa = drobná stavba určená k
prodeji občerstvení nebo jiného zboží

pomůcky, též šifrovací p., vždy v mn. č.; vždy po něm

násl. slov. mít v 3. os. mn. č. v hov. tvaru = nedbat pokynů,
zlobit

pravý, vždy v j. č. m. r. = zpravodajský pořad

pršet, vždy ve 3. os. j. č. př. č.; vždy předl. z koho čeho (vždy

ústa) p. kdo co = opak nalezená

přec = 24 hodin

rozstřihnout koho co = krátce uvidět, spatřit
koho co

rvát z koho čeho koho co = [2./3, 3./3] vlastnit,
též být zatížen povinností

síra = přesvědčení, vyznání, nezbytná součást
náboženství

spása = atraktivita, často fyzická, ale i duševní

strašný, vždy v ž. r. = [1./5, 4./5] trochu, opak
mnoho

šifřička, též nápovědní šifra = malá skleněná
nádoba na pití

tak = [2./7] spojka, první písmeno abecedy

trasa, vždy ve 4. p. = doba, jedna z veličin soustavy
SI

vědět = [1./3] vlastnit, též být zatížen povinností

však = nejkratší pádová otázka

vyhrát = vzít nohy na ramena

z = [2./4, 4./4] předložka, též tumáš

zabírat = sklidit, např. ovoce

zacházka, též zkratka = milostný vztah mezi
dvěma lidmi, vždy násl. po slov. být

zjevný, vždy v ž. r. = děvče, dívka

že = [2./2] příslovce, též skot



2 PRESUN 2/2
23


