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P�edmluva 
 
Sny pat�í odedávna v existenci lidského rodu mezi ty nejnevysv�tliteln�jší 

záhady lidské duše. Naše v�domí v té dob� ztrácí schopnost sebekontroly a 
p�esný rozbor všech podílejících se vliv� a d�j� za tohoto stavu v centru našeho 
nitra zatím nikdo p�esn�ji vyzkoumat nedovedl. D�jovou osnovu sn� tvo�í však 
vždy naším podv�domím z vn�jšku p�ijímané podn�ty. Tím si však jen �áste�né 
m�žeme vysv�tlit p�vod a zdroj inspirace snu. Takové sny, s jejichž d�ji a 
událostmi se spící osoba nikdy p�edtím v život� doposud nemohla seznámit, a 
byly tedy mimo hranice jejího v�domí, d�líme potom do t�í skupin: první z nich 
tvo�í sny, které p�edpovídají budoucnost, dále jsou to sny, které p�enášejí ur�itou 
situaci, která se m�že odehrávat i na velmi vzdálených místech a dále sny, 
jejichž obsahem m�že být samotné domýšlení jistých nevy�ešených v�cí a 
zejména pak sporných bod�, nap�íklad z v�deckého bádání, oblastí vynález�, 
objev� atd. 

Vykládání sn� bylo již odedávna jednou z nejstarších v�šteckých profesí. 
Existovaly pro tuto �innost i celé v�štírny. Sen se tedy již zdál v život� každému 
z nás. Za ú�elem vyložení jeho význam� pak vzniklo i mnoho knih, kterým se 
podle jejich obsahu za�alo �íkat prost� sná�e. Z nich pak ty nejstarší v�bec 
dochované nenesou navíc ani trošku známé historické datum. Proto se také dnes 
neví, kdy první sná� na sv�t� vznikl. Vzniklo jich však velmi mnoho. 

Sná� však byl vždy odrazem doby svého vzniku, jakož i odrazem sociálních 
pom�r� života té které spole�nosti. Sná�e tedy vlastn� vznikaly z té nejnitern�jší, 
vlastní pot�eby prostého, zejména pak venkovského �lov�ka. Ten byl celá 
staletí, jak z historie známo, siln� osobn� nesvobodným a vlá�el za sebou proto 
zvláš� t�žké b�emeno sociálního útlaku. 

Vy však nyní dostáváte do svých rukou sná�, který se vyzna�uje užite�ností, 
nebo� je výhradn� kompilací logických pramen�. 

Není totiž v�bec “šit” podle dobových pom�r� a podmínek. Dílo vzniklo 
celkem z t�í nejobsáhlejších pramen� svého druhu a obsahuje snad vskutku 
všechny termíny novov�ké i v�deckého charakteru. Nenajdete v n�m ani stopu 
po nemístném humoru a grotesknosti. Je navíc též vysloven� prost všech 
zastaralých a nesrozumitelných výraz� a nezná ani žádná nesmyslná r�ení. 

P�ed vyhledáváním si sv�j sen vždy znovu dob�e promítn�te a pe�liv� vyd�lte 
jeho nejd�ležit�jší jednotlivosti. 

 
V D��ín� dne 27. b�ezna 1992 
 

V�ra Kubištová – Škochová 
autorka sná�e. 

 
 
 



 
 
Abatyše:  
Advokát: 
 
 
 
Aeroplán: 
 
Admirál:  
Afrika: 
 
Agent: 
 
Akát:  
Akcie: 
 
Akvárium: 
Alabastr: 
Aloe: 
Alkohol: 
Almužna: 
 
 
 
 
 
Adamovo jablko: 
Akademik: 
Aksamit: 
Amerika: 
Ananas: 
Amputace: 
 
And�l: 
 
 
 
 
 
 
Amazonka:  
Angli�an: 

A. 
 
Vid�t - v dom� velká zm�na.  
Vid�t a s ním mluvit - Velké rozep�e. Dej si pozor na 
�e�. Je-li v taláru - p�iprav se na ztráty. Být u n�ho v 
kancelá�i nebo v soudní síni - velká mrzutost, t�žká 
starost. 
Do�káš se úsp�chu, z kterého novou odvahu �erpat 
budeš. 
Vid�t, nebo mluvit s ním - obdržíš zprávu z ciziny. 
Klamem dáš-li se zlákat, zbloudíš. Poslechni radši 
sv�j zdravý rozum. 
Vid�t ho - dávej si pozor, nebo� snadno m�žeš škodu 
utrp�t. Agentem být - nikomu o sob� nic neprozrazuj! 
Cítit v�ni akát� - lstivé p�átele máš okolo sebe. 
Vid�t - budeš trp�t nouzí. Akcioná�em být - získáš 
nové místo a pravidelné p�íjmy. 
M�žeš o�ekávat hádky a nep�íjemnosti. 
Dar obdržíš, nebo budeš nucen sám dát 
Je-li rozkvetlá - vysokého v�ku se dožiješ. 
Pít ho - nev�ra t� bude trápit. 
Ve snu rozdávat - zdá-li se to zámožnému, neklid v 
dom� a mrzutosti. Chudému to št�stí ohlašuje. 
Nemocnému zhoršení nemoci i smrt. Almužnu od 
n�koho p�ijímat - do špatných pom�r� upadneš. Též 
ponížení. Almužnu odmítnout - pomluvy a nep�íjemné 
záležitosti. 
Jíst ho - neduh t�lesný. 
�est a bohatství. 
Šaty z n�ho mít - povýšení, ú�ad. 
Tvoje p�edsevzetí jsou velice vzdálená. 
Na dobrou hostinu budeš pozván. 
Byl-li ti n�který úd amputován - zran�ní, neb 
nehoda též v rodin�. 
Vid�t - zármutek v radost se obrátí. Též hojnost, 
zdraví a dobro to v�ští. Sám and�lem být - �est a 
povýšenost ve spole�nosti. Vid�t ho létat - bu� 
trp�livý, v budoucnosti se lepších �asu dožiješ. 
Mezi sborem and�l� se vid�t - náhlé a veliké št�stí. 
S and�ly rozmlouvat je vždy dobrým znamením. 
Nebe s and�ly - š�astný život. 
Jako žena, víla - vid�t ji - nešt�stí. (ne �eka !) 
Obavy z chmurného života rozptýlíš touhou po 
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zábav�. 
Žlutý trhat, jist - nemoc. Zelený trhat a nebo 
otrhaný vid�t - mnoho nep�átel. Jíst ho - znenadání 
pozván budeš. 
Nebu� zkormoucen, jestliže jsi v lásce n�co ztratil, 
všecko se v radost obrátí. 
Ur�itým tajemstvím budeš se velice obírat a do�káš se 
jeho odhalení. 
Rychlá smrt. M�l bys pomýšlet na smí�ení a 
odpušt�ní. 
Starost a bída, pozd�ji však radost. 
Velká ztráta. 
Vál�ící - úsp�ch a bohatství. V zákopech - nemoci a 
obtíže. Na pochodu - bu� ostražitým! 
Povede-li se ti moc dob�e, necht�j se mít ješt� lépe! 
Ve snu na n� trp�t - nesnaž se být rychlejším víc, než 
vskutku m�žeš. 
Kvetoucí - pocta, vážnost tvé osob�. Uvadlé – 
zklamání. Trhati je - p�jdeš asi na poh�eb. 
Vid�t je - p�stuj svoje t�lo, budeš mít z toho jistý 
užitek. 
Jedoucí vid�t - zažiješ n�co nového. (Stojící - mnoho 
nejistot a váhání t� o�ekává. Jet v n�m - dosáhneš 
n��eho - po �em toužíš. Auto �ídit - pozd�ji teprve 
najdeš správnou cestu. Velmi rychle jedoucí - brzy 
dostaneš zprávu, která t� zklame. Auto jako p�ekážka 
- p�íznivý obrat ti p�inese št�stí. P�ejede-li n�koho - 
smutek a žal t� o�ekává. Autonehoda - chra� se 
unáhlených �e�í, abys jich pozd�ji nemusel litovat! 
Dej na moudré �e�i. Veliký užitek. 
Dob�e si rozmysli, do �eho vložíš peníze. 
Máš trampoty s p�íbuznými a nedáš-li si 
pozor, p�ipraví t� o klid. 
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nástroj): 

B. 
 
Nep�íjemnosti v dom�. Porodní bába - nemoc - též 
smrt. 
Dobrá ochrana. 
Slavnost, kde se moc najíš. 
Máš-li je na nohou a h�ejí-li t�, pot�šení. Ba�kory 
roztrhané  - veselost a radost. 
Bahnitá zem� - klepy v okolí. Bahnem se brodit - 
t�žká nemoc, i nebezpe�í smrti hrozí. 
Zmatené myšlenky. 
Dostane se ti velkých poct. 
Falešný p�ítel. 
Velká ztráta pen�z. 
Odesílat – mnoho starostí. Zahazovat – ztráta p�ítele. 
Více balík� vid�t - výnos z n��eho. Balíky balit, 
nakládat - poneseš v život� t�žký k�íž a nebo lou�ení s 
n�kým milým. Balík obdržet nebo rozbalovat - 
zprávu, nebo dárek obdržíš. 
Ve vzduchu vid�t - pomíjející úsp�ch. Letící -
ztrácející se v dáli - zklamání veliké, též marná 
nad�je. 
Nezastáváš takové místo, na jaké bys pat�il. Vid�t 
vysoko nad sebou - nezdar. Vid�t sebe na balkón� stát 
- to, co dosáhneš, nebude mít trvání. 
Vid�t - ned�v��uj každému, sic t� pou�í špatné 
zkušenosti. Být v bance - potíže a ztráty. Být v bance 
zam�stnán - dosáhneš, po �em toužíš. 
Nemluv o svých starostech a strastech s jinými. Ani 
nejlepší p�ítel ti v nich nepom�že. 
Sázet vid�t – žaloba. 
Vid�t – dobrá nad�je. 
Spoušt�t na vodu, plavit se v ní - menší cestování. 
Dostaneš strach z p�ekážek. 
Bílá, �erná, fialová - t�žké a smutné lou�ení, 
zármutek. Bílá jako oblek – smrt. Modrá - zklamání. 
Zelená - hanba. �ervená - radost, láska, která 
nezklame. Žlutá - nemoci. Celkov� barva radí ke 
sm�losti v život�. Barva v krabici, na palet� - lidé ti 
budou závid�t i to, co už sami dávno mají. S barvou 
pracovat – bu� opatrný. 
Hrát na ni - do chudoby upadneš. Basu zn�jící vid�t - 
št�stí t� potká. Rozlámaná - bez strun -nehoda, též - 
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velké protivenství. 
Zpívat ho slyšet – hádka. 
P�ednášet - blahobyt v rodin�. Slyšet ji - spokojené 
�asy ti nastanou. 
Skladišt� plné bavlny - bohatství a užitek. Bavlnu 
rovnat - v daleké kraje pojedeš. Bavlnu kupovat -
návšt�vu zdaleka obdržíš. Bavln�né zboží - nejistota, 
vybízí k opatrnosti v povolání. 
Kvetoucí - pevné zdraví a spokojenost. 
Ženy – nesváry v domácnosti. 
Dobrý zisk. Chytnout ho - zamilovanost, svatba. 
St�ílet ho - nev�� ani nejlepším p�átel�m. Jíst ho - 
�est. Mrtvý - s milým se rozejdeš. 
Bu� opatrným v podniku. 
Bažinami se prodírat - zarmoucenost a náhlé 
ochuzení. 
Mít zemdlená - zármutek. Vid�t svoje bedra silná -
vít�zství v soudní p�i, v podnikání. Vidíš-li svá bedra 
slabá - starosti o živobytí. Mokrá mít - mnoho d�dic�. 
Bolest v bedrech cítit - zármutek. 
Prázdná - mrzutost a horší �asy. S popelem - poko�ení 
veliké. Bedny t�žké a uzav�ené vid�t nebo odesílat - 
dárky obdržíš. Bedna plná - d�v�ra, hojnost. Nosit je - 
nejistota, nejistá budoucnost. 
Vid�t ho - pomoc dostaneš. P�i práci vid�t - pro 
hospodá�e dobrá úroda. 
Povýšení. Též - nešt�stí od sebe zaženeš. B�žící - 
náhlá radost. Vyhublý – smrt. �erný beran - svou 
povahou si sám své žití špatn� za�ídíš. Tu�ný - zisk. 
Malého prodávat - ztráta majetku. 
Vykonáš cestu, jejíž cíl bude úsp�šný. 
Budeš �ekat podporu. Též - trapná nemoc. 
Žebrácká - ponížení, škoda a ztráta. Berlu 
zvednouti - a nést - nešt�stí se varuj! O berli se 
opírat - jen vlastním p�i�in�ním se dostaneš k 
vytouženému cíli. 
Oslavíš významné setkání. V zahrad� - radost a 
domácí št�stí. 
Pojídat – pohroma n�kterého údu t�la. 
Míchat - každou radost budeš muset zaplatit 
bolestí. 
Kvete-li - uzdravení nemocného. Do kytice ho trhat - 
dlouhý v�k, �etná rodina. 
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�lov�ka bezzubého vid�t - nezapomínej, že i z 
nep�kných úst mohou p�kné myšlenky plynout' Jej 
urazit – získáš pov�st svárlivého �lov�ka. 
A nemoci se hnout z místa - veliké namáhání, i 
nemoc. Pronásleduje-li t� zví�e a ty p�i b�hu 
padneš - nezdar v zapo�até práci. B�žet p�ed 
zví�etem - pronásledování od nep�ítele. B�žet 
t�žce, namáhav�, nebo když dob�hnout nem�žeš - 
t�žký neduh. B�žet o závod - velká t�lesná 
námaha. Dob�hnout k cíli - úsp�ch. 
Pomluva a utrhání na cti. Též trápení, zklamání se 
dožiješ. Šlehat se - daleká cesta. N�koho sešlehat - 
nerozvážností se poškodíš. Tebe-li n�kdo šlehal 
bi�em - klepy ti uškodí. Sny o bi�i nazna�ují silným 
být a na mysli neklesat. 
Podpírat n�co bidlem - zdlouhavý proces t� �eká. 
Ješt� mnohým v�cem se musíš p�iu�it. 
Vid�t ho - proces. Tvrd� si na chléb budeš 
vyd�lávat. S ním mluvit - š�astné po�ízení. P�i 
službách božích - dobrá novina. Na poh�bu - velké 
nešt�stí. V tanci - dobro. 
Mnoho zármutku, ztráta úcty. Bít n�koho - pomluva, 
nev�ra. 
Námo�ní - hochu nev�sta a dívce ženich nev�rný v 
lásce bude. Na pevnin� - pot�šení. 
Vid�t - pomluvy. Na rukách mít - ze všeho, co 
podnikneš, nebudeš mít mnoho zisku. Do bláta 
spadnout - nep�íjemné chmury nad tebou se stahují. 
Škoda, ztráta. Pomazat si boty, nebo šaty, blátem - 
nemoc, též žalost. Chodit po zablácených ulicích, 
nebo polních cestách - nezdar, bída, zlé noviny. 
Zbláznil-li ses ty - v budoucnu té o�ekávají velké 
úsp�chy a dlouhý v�k. Blázny vid�t - starosti a 
choroby. Mluvit je slyšet - oklamání. Bláznivá žena -
mrzutosti a hádky. Slyšet blázna k�i�et - zklamání v 
lásce. Bláznovská �apka - utržíš posm�ch lidí.  
Je vždy výstrahou. �eká té n�co, v �em se nebudeš 
moci sám vyznat. 
Vid�t blechy na svém tele lézt - dosažení bohatství a 
vážnosti. Blechami být pokousán - bohatství, št�stí v 
obchodování. Mnoho blech vid�t - velký smutek. 
Blechy chytat - nepokoje v p�íbuzenstvu. Zabít - ujdeš 
nástraze. 
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Zisk a št�stí. Rudý a jestliže uhodí - velká mrzutost, 
též výstraha p�ed odp�rci v podnikání. Siln� zá�ící - 
tv�j plán se poda�í. Ude�í-li blesk a zapálí jasnými 
plameny - zvláštní veliké št�stí.  
Dej si dobrý pozor, neb n�kdo t� chce ošidit. Krá�et 
za nimi v noci - špatní p�átelé t� na scestí 
p�ivedou, bludi�ky odehnat - nebezpe�í odoláš. 
Ani sliby se nedej do spletené v�ci vlákat. Procházet 
se zahradním bludišt�m – mrzuté okolnosti t� do 
nesnází p�ivedou. Bloudit po zelených lesích, lukách 
polích - dobré �asy. Bloudit skalami, roklinami a 
pustými údolími - t�žké a zlé �asy. 
Dávit se - krátké nepatrná nemoc. 
Bez boje nenajdeš správnou cestu. Varuj se klamných 
nad�jí. 
Netušíš klam. 
Trhat - zlé noviny, soudní oplétání, lži. Jíst boby - 
hrozí ti neduh. 
V�elou i jiné - �eká t� nep�íjemnost. 
Nepokoje, roztržky v rodin�, nezdary v obchod�. 
Též revoluce. 
V zahrad� - falešný p�ítel. Na poli - vzdálen�jší 
nep�ítel. Trhat - marná námaha. 
S ním obcovat - zdar ve všem. 
Do�káš se mrzutosti v domácnosti. 
P�ihlížet mu - smí�ení s nep�ítelem. Z boje utéci - 
radost. S n�kým bojovat - hádka. S divokými zví�aty 
a ubránit se jim - z nebezpe�enství vyvázneš. 
Mít veliké a silné - žen� brzkou svatbu, též �etnou 
rodinu, muži blahobyt, to nazna�uje. Sv�j bok vid�t 
zran�ný - zármutek a ztráta dít�te.  
Vidíš-li bolestí n�koho trp�t - š�astn� nehodu 
p�em�žeš. Cítíš-li bolest na sob� - velká nep�íze�. 
Bolení prsou - nemoc. Bolení zub� - lidé ti za�nou 
ubližovat. Bolest uší - zažiješ mnoho trápení. Bolest 
hlavy - dostaneš se do nep�íjemné situace. 
Jíst je - neužite�ná vydání. Vid�t - láska kouzelná je 
v�c a u�iní i tebe š�astným.  
Výhody v povolná, oblíbenost. 
Vysoko urostlá - radost.  
Trhat a pojídat - zrada v lásce. Kupy bor�vek -velké 
mrzutosti. 
B�hat - neo�ekávané št�stí. Zebou-li t� p�itom však 



 
Boty (viz ješt� pod 
heslem “obuv”): 
 
 
Boule: 
 
Bouda: 
 
Bou�e: 
 
 
 
Bradavice: 
 
 
Brada: 
 
 
 
 
 
 
 
Brambory: 
 
 
 
Brána: 
 
 
 
 
 
Brány: 
 
Bratr: 
 
 
Brázda: 
 
 
Br�ál: 

nohy, a nebo t� tla�í kamínky - velké trampoty. 
Lakýrky obouvat - faleš a nev�ra. Kožené nové 
obouvat - peníze a zisk. Obnošené a spravované -
znamená radost z úsp�chu. Roztrhané - ostuda. Tla�í-
li a jsou-li zablácené - nemoc v rodin�.  
Modré boule od úder� na t�le - zlí nep�átelé, úraz. 
Boule hlízové - rozmnožení majetku.  
Prázdná psí - ponížení. Jarmare�ní - zamilovaným 
nedorozum�ní, ženatým r�znice. 
Navzdory všem útok�m proti tob� zvít�zíš, v 
úkladech, nep�áteli ti strojených, budeš vít�zem. V 
bou�i jít - pevného zdraví nabudeš. Po bou�i zátopa - 
zlo nepravda. Na mo�i - nebezpe�í.  
Jsou i takoví, kte�í by ti rádi ublížili, kdybys nebyl 
vždy ve st�ehu. Na svém t�le - hanba zlosti. Od�íznout 
nebo odlupovat je - zbavíš se nep�átel.  
Tu�ná - poživa�nost. Chudá - vyvíjej úsilí v tom, co 
práv� chceš podnikat. Špi�atá - sousedské vády, též 
nebezpe�í. Vid�t n�koho s bradou šedivou – trampoty. 
Sám mít bradu zarostlou - rozmnožení majetku, 
povýšení, dobrá budoucnost. Brada holá – starost. 
Zrzavá - faleš. Vidí-li žena svou bradu s vousem - 
smrt manžela. Sní-li muž o tom, že mu vousy 
vypadaly - do chudoby upadne. 
Kopat neb vykopávat - tvrdá a nedob�e placená práce, 
t�žkosti v rodinných záležitostech. Na poli péct - 
nouze v dom�. Jíst - stihne t� leh�í choroba. Kvetoucí 
- pot�šeni. Sázet - nejistý zisk.  
Zanedlouho se staneš š�astným �lov�kem. Zav�ená -
nejsi oblíben - omez své návšt�vy. Zavírat ji - více 
nad sebou uvažuj. Otev�enou vid�t - osud ti bude p�át, 
ale varuj se chamtivosti a škod. Násilím ji otvírat - 
nepoctivá cesta k bohatství. Velká brána -nenadálá 
návšt�va. Branou projít - zm�na v život�. 
Jako polní ná�iní - nezoufej, nebo� na sklonku 
života se p�ece jen do�káš št�stí. 
Navštiv také n�kdy d�m svého p�ítele! Umírá-li, 
vyprošt�ní z nep�ízn�. Plovoucí ve vod� - dlouhý 
a š�astný život. 
Tv�j obchod pokvete. Vyorat ji - zbohatneš. 
Brázdou krá�et - náhlé št�stí. V ní upadnout -
p�ekážka. 
Sv�ží - vypravíš se na dalekou cestu. Uschlý - máš 
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p�ed sebou namáhavou cestu bez úsp�ch�. 
Važ si zkušeností minulosti a pou�uj se z nich! 
Vojenský stav, též pocta. 
Radost, dosažení cíle. 
Nabitou vid�t - hádka ve spole�nosti. 
Chodíš kolem št�stí a nevidíš ho. Na o�ích - dobrá 
zm�na. �estný stav. Na jiném - �estnou funkci 
obdržíš a st�ež se lstivých nep�átel, sic jejich 
p�i�in�ním ji op�t ztratíš! Nasazovat si je - zm�na v 
ú�ad�. 
Zakusíš pocit mnoha ztrát Ale vytrváš-li, zm�ní se 
tyto ztráty v zisk. Trhat je - nesnáze. 
Mnoho na strom� - pozor na zlod�je! Na zemi - 
p�íjemné seznámení. Brouky sbírat - hosty do domu 
dostaneš. 
Jsi varován p�ed zbab�lostí. M�žeš-li se bránit – 
bez obrany se nevzdávej! Brus na svém dvo�e mít -
pomluvy a mrzutosti v dom�. Brousit na n�m - n�co 
ošklivého zažiješ. Na ulici mluvit s brusí�em, a nebo 
brusi�e vid�t - pomluvy a klevety mezi známými. 
Vid�t - neo�ekávaný výd�lek. 
 
Trp�livostí se do�káš jist� p�íjemných chvil. 
Varuj se lichocení! Jezdit na nich - marn� se 
n��eho snažíš dosáhnout. Kole�kové brusle - 
ošizení. 
Vytrhávat nebo vid�t vypadávat - menší churavost. 
Dbej více na celkový po�ádek všech svých v�cí! 
Sv�j d�m, nebo cizí jím obepnutý vid�t - dolézavostí 
chce n�kdo tvého p�átelství dosáhnout. 
Nepoušt�j se p�íliš daleko! Na b�ehu mo�e, �eky se 
procházet – št�stí, spokojenost 
Nést, nebo nosit - starost, povinnosti. Po �ase 
zpozoruješ, že se na tebe n�kdo p�íliš spoléhá. 
Sundat, a nebo ho odhodit - nezoufej, co nevid�t 
se dostaneš ze slepé uli�ky. �ekej uleh�ení v 
strastech, též p�íjemnou zprávu. 
Objevíš nové zdroje, které ti p�inesou užitek. 
Veliké, nebo tu�né - blahobyt a peníze. Prázdné a 
hubené - ztráta na majetku, pronásledování bez 
p�í�iny, neut�šené �asy. Pr�jmem b�ichu uleh�ovat - 
zbavení dluh� a starostí. Malé mít - špatná p�e. 
Roz�ezané - ztráta. Bolí-li, ztráta, nev�ra, 
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nep�íjemnost. 
Sny o b�itv� nabádají vždy k opatrnému jednání v 
obchod� i jinak. Varují t� p�ed lehkomyslností a 
ztrátou úcty ve spole�nosti. 
B�ezový háj - peníze, št�stí. Vid�t b�ízu - dvakrát 
n�co rozvaž, nežli co podnikneš! Kácet je - škoda, 
zavin�ná p�íbuznými. 
Dlouho t� budou lidské jazyky vlá�et. Pozor na 
mnohomluvnost. 
Špatné povésti se o tob� rozši�ují. Slyšet jej - zlá 
pov�st. 
Vybízí ke smyslu pro povinnosti. Slyšet jej budit - 
svou liknavostí št�stí propaseš. 
Péci - radostná událost v rodin�, p�íbuzenstvu. 
Veliké vid�t - p�átelství. Jíst je - št�stí. 
Starost - opatrnost - práce - spekulace. 
N�koho - bu� opatrný, hrozí ti nebezpe�í. 
dobytka slyšet - nešt�stí. 
Nevrhej se slep� do zkázy. Divoký - nemilý host. 
Vid�t ho na pastv� - kapitál. B�žící - 
pronásledování. Chce-li t� nabrat na rohy - 
nešt�stí. 
Lé�ivé trhat - nebo je jíst - dlouhý život a pevné 
zdraví. Lisovat - neotálej se zahájením lé�by.  
Sv�j v nepo�ádku vid�t - �elí k n�jaké mrzutosti v 
blízkém p�átelství. Sv�j v ohni vid�t - sváry a k�iky. 
Zaplavený vid�t - nemoc a úzkosti. P�kný vid�t -
nemusíš se obávat, krásné sny se ti vyplní. Sám 
bohat� za�ízený být mít - blahobyt a bezstarostné stá�í. 
V�trat ho od zápachu - velká nemoc. Chudobný vid�t 
- mnoho starostí, zlepšení pom�r� až po dlouhé dob�. 
Úzký a prázdný - poh�eb v rodin�. Pronajímat ho - 
p�ežene se nad tebou bou�livá situace, ale neztrácej 
odvahu. M�nit byt - nemilé p�ekvapení. Vy�istit byt - 
dbej na svoje zdraví! 
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C. 
 
Budeš mít št�stí. 
�íst ji, nebo vid�t - zm�na v rodin�. Lepit ji - 
zm�na stavu. 
Samota, opušt�nost. 
Hádky. 
Jíst - užitek a radost ze št�stí tvých partner�. 
Malé nep�íjemnost. State�né snášej toto menší 
utrpení. 
Sny o cepu nazna�ují, že jen namáhavou prací užitku 
z n��eho dosáhneš a varují p�ed neuváženým 
rozhodnutím �i volbou manželského druha. Mlátící - 
za zlobivého muže se vdát znamená.  
Po mo�i - odvaha, v�tší cestování, spojené s 
dobrodružnými zážitky. Rovná - znamená dobrý 
život. Klikatá cesta - št�stí t� opustí. Dlouhá - úsp�chu 
se nedo�káš. Po blátivé krá�et - zármutek a pomluvy. 
V zeleni - dobrá nad�je do budoucna. Krá�et po 
široké, p�kné silnici - na návšt�vu pojedeš. Zametá-li 
cestu cestá� - z nouze dobrý p�ítel ti pom�že. Cestu 
ko�mo jet - trvalé št�stí. Kamenitou se ubírat - veliké 
p�ekážky.  
D�ležitého podnikání se zú�astníš.  
Vid�t - odlož plánovanou cestu a z�sta� rad�ji doma 
ve svých vlastních zájmech mít užitek, nebo 
nast�ádané ochránit. Mluvit nebo vyjednávat s 
cestujícím - varuj se r�zného obchodního podnikání a 
máš-li majetek, hle� si jej zabezpe�it P�ijímat od 
cestujícího listiny - nep�íjemné poselství.  
Všímej si více v�cí, d�ležit�jších pro svou 
budoucnost. 
Strom - povýšení. Listí trhat - uštknutí. Ovoce �esat - 
�est, bohatství. 
Nehoda. Starosti a zármutek budeš mít, ale nakonec 
zvít�zíš nad velmi rafinovanými nep�áteli. Jíst a štípe-
li t� do o�í - ponížení.  
Cihly d�lat, nebo vozit - dosáhneš velkého majetku. 
Najít cihlu - zisk menšího jm�ní. Špatné cihly - 
nepo�ádky. Syrové - dej pozor, abys n�co nepropásl. 
Cihly pálit, nebo rozbité vid�t - utrpíš ztráty, po nichž 
se budeš muset velmi uskrovnit. Padající - opatrnost, 
zkoumání.  
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Vid�t ji, nebo se v ní procházet - prací hojného užitku 
dobudeš, ale o nep�íjemných v�cech budeš �asto 
slyšet. 
P�i práci - a nebo mu pomáhat - návšt�vu n�koho 
milého hlásá.  
Potla�ení. 
Nep�íjemnost, pronásledování. Budeš se muset velkou 
trp�livostí vyzbrojit. Sám ji kou�it - bu� opatrný na 
své zdraví, má být ohroženo!  
Mluvit s ním - nestálé pom�ry, nebo st�hování. 
Usmívá-li se - nep�edvídaná žalost v kruhu rodinném. 
Objímat ji - velká škoda. 
Ztráta na majetku, utrpení, nep�edvídaná žalost. Více 
cikán� vid�t - pozor na falešné cesty, jinak se 
nevymotáš ze zbyte�ných omyl�. Cikány na cimbál 
slyšet hrát - zasnoubení, nebo svatba v dom�. 
�eká t� veselá zábava, ú�ast na veselce. 
Pracuješ-li s ním - pot�šení. 
Nebezpe�í, záhuba. 
Získání vážnosti a úcty i v lásce. 
	ády zdobený - zapletení do soudních sporu. Být 
u n�ho na slyšení nebo s ním hovo�it - budeš 
š�asten a poctami zahrnován. Dej si však pozor na 
p�átele, kte�í jsou vysoce postaveni! Mluvit s ním - 
zisk. 
Mluvit s ní - budeš rád, poda�í-li se ti uskute�nit 
aspo� ten nejskromn�jší plán. Vid�t ji - do�káš se 
mnoha radostí a dožiješ se vysokého v�ku. 
Sám se vyhni mnohým nep�íjemnostem. Jíst je, nebo 
vyma�kávat - spory a soudy. Velké mrzutosti. Na 
citroníku mnoho citron� vid�t - v cizí zemi se usadíš 
a dob�e se ti povede. 
Vid�t ho - získáš novou známost. Mluvit s ním - varuj 
se sm�šné domýšlivosti. 
Neshody v manželství. Milenc�m pak totéž v lásce. 
Též - nebezpe�í ohn�. 
Dlouhý - pošpin�ní od p�átel. Tob�-li n�kdo cop 
ust�ihl - �eká t� ostuda. Ust�ihneš-li však ty sám 
cop jinému - do ostudy cizích budeš zapleten. 
Lidé té cht�jí oklamat. V bednách – pokrytec 
úlisností chce tvého p�átelství dosáhnout. Jíst ho - 
neup�ímnými slovy ke špatnosti budeš zlákán. 
Vid�t - n�kdo t� r�znými návrhy bude chtít 
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obalamutit. Jíst ho - tvé p�ání se vyplní a tvoje 
láska najde pochopení. V cukrárn� kupovat - milé 
pozvání t� dojde. 
Bu� opatrný, n�kdo si t� chce sladkými �e�mi 
Získat. 
Hromadná - sváry. Sám cvi�it - svorností lepšího 
postavení dojdeš. 
Mnoho - zlé klepy a sváry v rodin�, nebo v dom�. 
Kousne-li t� - škodu utrpíš. Slyšet cvrkat - neduh, 
nebo zhoršení nemoci. Též - podez�ení na tebe. 
Úsm�šky v��i tob�, ale št�stí t� potká. 
Zármutek budeš mít. 
Do boty ho vtloukat – mrzutost. 
 
 
 
�. 
 
Vid�t - zármutek t� brzy opustí. Va�it je pro 
n�jakou spole�nost - veselost, tvé podnikání se 
zda�í. 
Tvoje rodina bude požehnána p�ír�stkem. Též 
radost, veselost. Poletující - vlivní lidé ti pomohou 
tvoje p�edsevzetí uskute�nit. Chytit - povýšení. Na 
st�ele - ned�v��ují ti. Sedí-li u komína - hosty 
obdržíš. Škubat jeho pe�í - obohacení. Vid�t �ápa 
v dálku odlétat - smrt v dom�, �i delší p�ízn�. 
Ze lží ženských vzejde ti mrzutost. 
�íst ho - budeš podveden. 
Neboj se jít i oklikou, jestliže t� takováto cesta 
povede k p�ímému cíli beze ztrát na cti. 
Vid�t je - dostaneš se do opovrženíhodné situace. 
Pronásledují-li t� - nep�ítel nablízku. Ute�eš-li - 
vyvázneš z nebezpe�í. 
Máš-li pochybnosti o správnosti svého jednání, 
budeš jich co nejd�íve zbaven. 
Nebu� pyšný a nezakládej si na p�ednostech, 
které nemáš. 
Své jasné a p�kné - pochvala, vyznamenání. Na �ele 
rána - ztrátu budeš muset s klidem snášet. Vysoké - 
obez�elost na po�átku a t�žký duševní boj za cenné 
morální hodnoty. Nízké - svou p�em�nou a úsilím máš 
nad�ji jít snáze kup�edu. Svrašt�lé - chyby a omyly. 
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Snaž se o p�íjemnost a nenápadnost.  
Radost. Též - výhodné nabídky se ti dostane. 
 
Vid�t se v no�ním �epci - menší starosti.  
Dát si ji na hlavu - svatba. Vid�t ji - bolestné pou�ení. 
Smutná novina. Též - nedostatkem pen�z budeš trp�t. 
Mluvit s ním - zpráva zdaleka. 
Mysli na léta svého stá�í - každá kapsa rná svoje dno. 
Tužka - lidé ti budou odpírat zásluhy, a tak t� p�ipraví 
o odm�nu. �ervený vous - faleš a nenávist. 
Konec trápení, po�átek radostí a vychutnávání 
rozkoší života. 
Máš d�v�ru lidí, snaž se o její uchování.  
Jestliže se v�as rázn� nevzp�ímíš, dlouho se budeš 
plaziti. Zabíjet nebo zabít - p�ekonání zla a radost. 
V mase - starost v domácnosti. V jiném pokrmu 
�erva najít - dej si pozor na lidi, kte�í s úsm�vem 
maskují zlomyslnost! 
Vid�t, nebo ho mít - než se s n�kým sp�átelíš, 
dob�e ohodno� jeho charakter. 
Rozeznej, kdo t� bude chtít dráždit! Jíst ho - 
menší nemoc v rodin�. Zápach cítit - zapletení do 
nep�íjemné záležitosti. Zelený r�st vid�t - pot�cha. 
p�ijímat ho - pomluvy. 
Vid�t ho - varování p�ed nezákonným podnikáním. 
Zbav se všeho, �ehos neprávem nabyl! 
Platit - starost a b�dování. 
Slabá v�le ti mnoho bude škodit. 
Pátrání po n��em bude korunováno úsp�chem. 
Tvoje láska nebude oplácena stejnou m�rou. 
Zm�níš bydlišt�, ale novým lidem nebudeš mnoho 
rozum�t. Jiná - p�edvídá též cestování a klidnou 
domácnost. 
Na dom� nebo na dve�ích - duševní námaha - též 
cesty. Psát �íslice - bohatnutí. Listiny �íslicemi 
popsané - št�stí ve h�e s losy. �ísla z knih 
vymazávat - upadnutí do dluh�. �íslo 7 i ve 
skupinách - dobré znamení. 
Vid�t ho - v tvém okolí té budou chtít pou�ovat 
nevzd�laní lidé. V kleci - dej pozor, abys svou 
nep�edložeností se do špatné povésti nep�ivedl. 
Vid�t, nebo na vodu spoušt�t - menší cestování. 
Potáp�jící se - zlé �asy. Jet v n�m - tvoje touha se 
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splní. 
Lidé ti cht�jí dobrou pov�st poškodit. 
Ptá�ek, létá-li v pokoji - št�stí. 
P�ebírat ji - drobné mrzutosti. Jíst ji - zármutek. 
Vid�t - nepo�ádek. Kupovat - zanedlouho ti nouze 
na dve�e zaklepe. Celkov� - podvod.  
Va�it ji - zasnoubení v rodin�, neb u p�átel. 
Ochutnávat pít ji - pozvání k slavnosti.  
Zlé jazyky ti budou život zt�žovat.  
Tan�it ji - veselá mysl, bezstarostnost. 
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D. 
 
Št�stí, dobrá, spo�ádané rodina.  
V tvé blízkosti jsou lidé, kte�í ti budou našeptávat 
nep�kné v�ci. Bát se ho - utíkat p�ed ním - velká 
nenávist proti tob�. Též - podvod. Hraje-li na housle - 
poznáš škodlivého �lov�ka.  
Tvoje srdce prudce vzplane, ale lítost pokulhává. 
Rozlišuj lépe city a �iny! 
Dámská spole�nost- varuj se p�ílišných slib� i hanby. 
Dámský st�eví�ek - využij vhodného okamžiku, nebo� 
p�íze� milované osoby se od tebe odkloní.  
Vzácnou vid�t - blahobyt. 
Vybírat ji - velká starost, mrzutosti. Odvád�t platit - 
konec starostí. O�ekává t� p�íjemná cesta, na níž 
navštívíš milé p�átele, kte�í t� p�ijmou s velkou 
radostí. 
Tvoji odp�rci budou co nevid�t poko�eni. 
Vid�t - tvoje budoucnost se bude šetrností slibn� 
vyvíjet. Dar dát - dík� se nedo�káš. Více dar� 
rozd�lovat - škoda. Dar p�ijímat - zisk, dobrý výd�lek. 
Též výhra. Z daru velkou radost mít - znamená závist 
nep�átel. 
Rozbolav�né - rozep�e a nesváry v domácnosti. 
Chutnají-li, láska. Tvoje váše� bude odm�n�na, užívej 
proto, co ti den p�inese. V lásce zna�í první políbení. 
Vlastního vid�t - Tv�j život se rozest�e do velké 
dálky. 
Všechny zám�ry se ti s rozumem poda�í uskute�nit 
Cizí - dlouhý v�k. 
Zna�ná ztráta, ochuzení. U�init - spory v rodin�. 
V ní bydlet - dobrá zpráva, p�íznivá zm�na. 
Zpustošená - škody, ztráty. Vyho�elá - pohroma, 
nešt�stí. Vid�t ji - zlepšení životní situace dobudeš 
usilovností. Zapálit ji - mnoho vydání. 
N�co d�lat - svoji práci š�astn� dokon�íš. Též - 
dobré po�ízení. 
Vid�t ho, slyšet z n�j st�elbu, veliká nep�íjemnost. 
zklamání, nešt�stí. 
Nev�ra v lásce, velká lítost. 
Velký zármutek t� o�ekává. 
�eká t� zm�na, která t� p�íliš nepot�ší.  
nesv��uj se cizím uším. jinak t� zradí. Mnoho se 
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hrnoucích - š�astná budoucnost. Vyplácet je (pen�zi) - 
zbohatnutí. 
Falešné p�edsudky a p�edstavy o tvé osob�. 
Dej pozor, abys p�íliš neprojevoval svoje myšlenky 
a nálady. 
U zub� - nep�íjemnost za nep�íjemností.  
Žene-li se prudce do oken - budeš bojovat o své 
vlastní št�stí. Normální déš� vid�t - budeš mít úsp�ch 
p�i n�jakém výkonu, �ekej blahop�ání. Hojný - št�stí. 
Drobný deštík - malé nesnáze. P�íval dešt� s velikým 
v�trem a bou�í - hrozící nebezpe�í, zlá p�íhoda. Kalný 
- nemoc. Zmoknout - protivenství. Jít v dešti pod 
deštníkem - pomoci se ti dostane.  
Zav�ený - p�ítel nablízku. Mít ho - blahobyt. Též 
poklony a líchocení. Roztrhat ho - pohoršení.  
Látka, šaty z ní mít - veselé �asy.  
Škoda, a pot�eba pomoci.  
Uškodí ti klam a podvody. 
Hrající si - rozmnožení majetku. �eká t� vysoký v�k a 
p�íjemné stá�í. Novorozené - pot�šení. Dít� sám mít - 
znamená št�stí a radost. Na rukou malé chovat 
- chová-li ho muž, urcit� se narodí chlapec. Na rukou 
ženy - zdá se, že na sv�t p�ijde d�v�e. Dít� spadnout z 
n��eho vid�t - dostaneš se do finan�ní šlamastiky. 
Když samo upadne - úzkosti. Nahé dít� - pomluvy. 
V�tší d�ti okolo sebe - uleh�ení v starostech. Zabývat 
se jimi - starosti, potíže v zam�stnání. Mnoho d�tí 
vid�t - budeš-li si tolik ve známostech vybírat - 
smutné stá�í budeš mít. Dít� hezké vid�t - n�kdo ti 
velkou radost zp�sobí. Dít� p�i k�tu vid�t - velice 
p�íjemná zm�na v život� a s ní i ne�ekaná radost. Dít� 
s kojnou vid�t -p�ír�stek do rodiny. Též - p�ijmi 
dobrou radu, nebo� na ní bude záviset i pomoc a 
užitek. 
Šati�ky - budeš v takovém rozpoložení, že t� bude 
pot�eba velice litovat.  
Prom�na stavu. 
Vid�t - dávej si pozor na falešné lidi, ohrožují t� na 
každém kroku. Být jím zdoben, neb jej obdržet - velká 
pocta, p�átelství. Ztratit jej - staneš se ob�tí 
nespravedlivého zacházení. Sbírat je - úsilí budeš 
muset vyvíjet a mysli na state�nost.  
Vždycky najdeš správná slova, jenom je musíš hledat 
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na správném míst�. Být v ní – poctivost, pracovitost. 
V šatech - nouze. Vrtat ji - marnost a trápení. Do ní 
spadnout - pozor na špatné p�átele. Též mrzutost. 
Vždy - klevety. Budova - p�átelé v dom�. Scén� 
p�ihlížet - bu� n�co milého, nebo nemilého, podle 
tohoto vždy , jak na tebe hra p�sobila. Prázdné jevišt� 
- život bez radosti.  
Objímat ji – p�íze�. P�íst ji vid�t – svatba. S mladou, 
hezkou rozpráv�t - milé p�ekvapení, spokojenost. 
Pla�ící - mrzutosti kv�li pomluvám, ze strany milých 
p�átel, i nesnáze. Najímat služebnou - zbohatnutí. 
P�i tanci vid�t - velká radost t� �eká. Líbat ji - 
dostaneš p�íjemnou zprávu - bu� však opatrný. 
Zklame t� osoba, které jsi p�íliš d�v��oval. 
�lov�k - nemilé v�ci. Též urážky a poko�ení. 
Kachny divoké - neunikneš zklamání. Divoká zv�� - 
pronásledování nep�áteli. 
Vid�t - do�káš se milého p�ekvapení. Mísít v ní 
chléb - požehnání v dom�. 
Dostaneš se kup�edu p�es všechny p�ekážky a 
navzdory všem. 
Vid�t - ú�ady ti budou p�sobit velké t�žkosti. Špatné 
vid�t, �i po velice tvrdých chodit - na živobytí t�žce 
budeš vyd�lávat.  
Hubený - starosti, drahota, ztráta pen�z. S každým 
halé�em budeš muset po�ítat. Tu�ný - bohatý a 
spokojený život s dalekými a krásnými cestami. 
Vid�t na pastv� - škoda tvoje starost o jiné se ti 
nevyplatí. Dobytek hnát - tvoje št�stí nebude mít 
hranic, bude dlouhotrvající. Velké stádo vid�t - jen 
vytrvej, nebot úsp�ch není daleko. 
Poklad� - mírni svoje vášnivé city a chra� se hlavn� 
každé lásky na první pohled, jinak budeš zklamán. 
Te�e-li hodn� mléka - �eká t� veselé stá�í. Zdá-li se 
však komu, že dojí zví�e, jež v�bec mléka nedává - 
pohroma a veliké nešt�stí.. 
Pokousala-li t�, podvod a nep�átelství. 
pán - bu� opatrný na lidi, s nimiž se budeš 
setkávat. Zví�ata - p�iprav se na oslavy, tvá touha se 
splní. Domácí ná�adí - vid�t ho, v rodinných v�cech 
p�kný soulad. �istit je - nakonec i k tob� promluví 
št�stí. Bude se ti dob�e da�it, pokud ho 
“nezak�ikneš”. V nepo�ádku vid�t nebo mít - z bídy 
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se nevymotáš. 
Hru hrát - úsm�šky v��i tob�, nenech se roz�ílit. 
Vid�t - budeš moci hledat radu a pomoc pro 
vy�ešení velkých t�žkostí. 
Budeš se musit zbavit velmi hlu�né spole�nosti a 
ochránit se p�ed p�ílišnou zv�davostí. 
V�ci - dve�e - otev�ené, návšt�va a milé uvítání. 
Zav�ené - zklamání. Zcela zam�ené - špatná 
Spole�nost. 
Obdržet s �erveným okrajem - smrt mezi nejbližšími. 
Oby�ejný od listonoše, nebo jiného, a nebo 
dopis nalézt - smutek a ztráta. �íst ho - zlá, nebo 
dobrá novina podle obsahu dopisu. Otev�ít jej a 
nic v n�m není napsáno - veliký zármutek. Dopis 
pen�žní obdržet - výhru znamená. 
Jakékoliv - nebezpe�í. 
Lavice - milostný zážitek. 
Darovat ho - tvoje láska nebude z�ejm� 
op�tována. Kupovat - p�íjemná rodinná slavnost. 
D�lat ho, zdobit, nebo jíst - nenadálá radost, 
p�ekvapení. 
Vid�t - p�ekonání t�žkostí a p�ekážek. 
I pro tebe platí, že drahý klobouk neud�lá z 
chudáka pána. 
Z prstenu ztratit - opatrnost p�i každém podnikání. 
Vid�t - pozor na podvod. Budeš pou�en, že není 
vše zlato co se t�pytí. 
Opatrnost - ostražitost. Mnoho nep�átel, obvin�ní z 
nadm�rné pýchy. 
Poušt�t papírového - a letí-li hodn� vysoko - 
znamená velkou �est. Jako pohádkový netvor - 
budou se snažit vehnat t� “do úzkých”, do 
nebezpe�í, ale ty bu� odmítneš, a nebo všechno 
hrdinsky, i s lé�kami, zdoláš. 
Skrytá zlost, ztráta vážnosti. Tahat ho - neprohraješ 
proces. Varuj se aspo� v��it víc cizím jazyk�m, než 
vlastnímu rozumu. Hledat - tvoje nep�íjemnosti brzy 
pominou. P�ekáží-li natažený v cest� - nešt�stí. 
Poda�í-li se ti drát p�esko�it, a nebo odstranit, z 
nešt�stí vyvázneš.  
D�lat je, mít - vyhni se p�átel�m.  
Slyšet - zcela jist� se dostaneš do �e�í.  
Trávy vyrývat - vynaložíš úsilí pro pocity krásy a i 
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po�ádku. 
Být p�ítomen - varuj se jakýchkoliv pletek. Sám ji 
provád�t - onemocn�ní, starosti.  
Drž jazyk za zuby, chceš-li mít jistou budoucnost. 
�erstvé, vonící - usilovností dosáhneš sou�asného 
cíle. 
Špatné, páchnoucí - marná námaha, smutek, starosti. 
Do�káš se uznání, ale po p�estálých nep�íjemnostech a 
až za delší dobu. 
Kupovat – nouze. Štípat ho - t�žkosti, nesnáze. V 
hranici narovnané - urovnání domácích pom�r�. 
Hranice v plamenech - k�iky v dom�. 
Nádoba - šet�i a budeš mít za t�i. �eká t� nouze. 
D�evo ho�ící - ztráta velmi drahé v�ci. Obírat - 
tvoje city si budou muset velmi mnoho vytrp�t. Po 
vod� plovoucí - odchod milého �lov�ka. Nosit d�íví 
- tvrdá práce. 
Vyjednávat s ní - bohatství. P�ijmout - návšt�va 
hostí. I žárlivost. Vyhnat ji - hádka, podez�ení. 
Svatební - smutek. P�i poh�bu - veselost a nad�je 
na lepší �asy. Pod �erným závojem - smrt. Pr�vod 
b�lostn� od�ných druži�ek - zvláštní událost. 
V lese, p�i práci - bída, t�žké �asy. 
Vid�t - lidé ti budou bez p�í�iny závid�t. Velký - 
úsp�ch, dlouhý v�k. V dubovém háji se procházet - 
dobré po�ízení. Bleskem zasažený - nep�íjemné 
následky, opatrnost v rozhodování. Suchý vid�t - 
mnoho strastí a životních boj�. Kácet ho - po�ítej s 
finan�ními t�žkostmi. Dubové listí - trhat ho - 
radostné p�ekvapení. Z listí v�nec vít - �estné 
uznání. 
Vid�t, mít je - radost a veselí. 
Vidíš-li ho na dudy hrát, a nebo sám na n� hraješ - 
zdar v obchodování. 
Skleslost pomine, úsp�ch v povolání ti dodá nové 
odvahy. Krásná a zvláš� široká na nebi - št�stí. Sní-li 
o tom nemocný - úleva v chorob�. Vidíš-li duhu se 
ztrácet - špatná nad�je. 
Jasný a bílý - radost a osobní úsp�ch. �erný - 
smutek, zrada a smrt. 
Vid�t, s ním mluvit - dej si pozor na jistý hn�v a 
mrzutosti. 
Zlaté po�ítat - svízele. Jen jeden mít - dobrá zv�st. 
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Uhelný - podvodem zma�ený úsp�ch, i smrt mezi 
nejbližšími. 
Od neštovic po t�le - zbyte�né úvahy a myšlenky, 
soužení. 
Opravovat a nebo pokrývat - výdaje, nebo okradení. 
Opoušt�t ho - neúsp�ch. S puklinami - špatný soused. 
Sob� stav�t - p�ibude majetek. Vid�t - bu� dobré 
nad�je. �istit - zlepšení pom�r�, radostn�jší 
budoucnost. Pavu�iny a smetí z domu vymetat - 
pozbudeš žal a zármutek. D�m v plamenech - zlé 
hádky i t�žká nemoc. Stav�t ze d�eva d�m - v�tší 
užitek. Mít malý, p�kný domek - tichá radost, 
spokojená domácnost. Mít d�m, nebo vid�t veliký a 
krásný - plány se uskute�ní. V rozvalinách - zklamání, 
strast Vid�t z�ícení budovy - nešt�stí. Dát ho spáíit - 
hn�v.  
Dostane se ti poct kterých se již nedožiješ. Na koni – 
vypínavost. 
Železni�ní - daleká cesta.  
Zav�ít - nebezpe�í. Otevírat - rozkoš. Otev�ené vid�t - 
oklamání. Pakli se samy náhle otev�ely - smrt v dom�. 
Vid�t uzav�ené - zklamání. Projít neznámými 
otev�enými dve�mi - smrt, ve vzdáleném 
p�íbuzenstvu. 
Zdvojnásobení starostí. Svobodným to p�edpovídá 
bezd�tné manželství. 
Zav�asu si zvykni na opatrnost a skromnost. 
O�ekává t� postup v zam�stnání. 
Ne�istý - utrhání na cti. Zametat lepší �asy. Selský 
mít - všechno ovoce tvé práce bude pat�it jenom 
tob�. P�kný vid�t – bohatství. Špinavý - nouze, 
podez�ívání, nepravosti. 
Na ní jet - p�i�in�ním n�koho se zdar v tvém 
podnikání urychlí. 
Vid�t ostrou dýku ležet na zemi - smutná zv�st. 
Máš-li sám dýku - zlí jazykov� t� pomluví. �eká t� 
konflikt s nep�áteli, v n�mž zvít�zíš. Dýkou 
bodnout - faleš. Vid�t na zdi viset krásnou dýku - 
o vzácnou p�íze� budeš p�ipraven. 
Rozbitá - mrzutost. Kou�it z dýmky - zisk a 
spokojené stá�í. Též - varování p�ed otálením. 
Varování p�ed nebezpe�ím. Pamatuj na state�nost 
a ob�ti. 
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Prosby o pomoc budeš �astéji p�ijímat. 
Nezapomínej, že i zoufalství má své dno. Džbán s 
vodou rozbít - �ekají t� nep�íjemné hádky. 
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E. 
 
V�as odstra�uj menší nedostatky, jinak t� �ekají 
velké starosti a zármutek. 
K�eslo - velice smutný zážitek. Dráha - uskute�n�ní 
plán� z podpor a pomoci jiných lidí. Sv�tlo - 
dozvíš se vy�ešení jedné v�ci, která t� nejvíce 
zajímá, ale budeš zklamán. 
Elektrizován být - zkomplikovaný život. Též - 
zbyte�nosti. 
Šlechtický na svém dom� - ponížení. Na hrad� 
nebo jinde - marné ucházení se o n��í p�íze�. 
V t�eskutém mraze, v kožichu - budeš-li se mít 
dob�e, nebu� neuznalý k pot�ebám druhého. 
Vid�t - št�stí v kartách nebo v loterii. Ztratit - 
zhoršení finan�ních pom�r�. 
Nahou ji vid�t - poznáš p�knou, ale podvodnou a 
prolhanou ženu.  
Vlak - návšt�vy, noviny, vydání. 
Sny o exekutorovi vždy št�stí v obchodování 
nazna�ují. 
Dostat - pomluva - mít radost v dom�. 
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F. 
 
Hle� si v�as chránit domácnost p�ed bídou, nebo� 
se ti blíží nep�íjemné dni. 
Stav�ní vid�t bezstarostná budoucnost. 
S ním na fa�e mluvit - mrzutosti. Vid�t jej s 
kucha�kou - radost a p�ekvapení. 
Sázet nebo zalévat - tvé p�ání se splní. Otrhávat - 
r�znice. 
natírat s ní - úraz, p�elévat nebo rozlít jí - varuj se 
nebezpe�í. 
Fialkový v�nec vid�t nebo mít, dostat ú�ad. Vid�t je 
na ja�e kvést - št�stí a v�rná láska.Trhat - v�bec 
netušíš, že t� n�kdo miluje. 
Též – dopátráš se i pravdy o tom, co t� 
znepokojuje. 
Darem je dostat - m�l by sis up�ímnou duši k sob� 
najít, nebot sám �lov�k mnoho nedokáže. 
Jimi se zdobit - bu� rozumný p�i jednání a nedej se 
odvrátit. Jednu v klop� mít - �ekej hosty. 
Poukazuje též na skromnost. 
Vid�t nebo jíst a chutnají-li ti - sladké - št�stí v 
lásce, pomocí jiné osoby dosáhneš majetku nebo 
lepšího postavení. Darem je dostat - t�š se, nebo� 
se p�ibližuje spln�ní toho, na co tak dlouho �ekáš. 
Jíst nebo vid�t nedozrálé - nechutné - nemilé 
soudy, zármutek. 
Nestarej se nikdy o cizí tajemství. Fíkovníkový list - 
marn� se o jistou osobu budeš ucházet. 
Dát – nesvornost. Dostat - dar. 
Slyšet hrát - uslyšíš nedobrou novinu. S 
flašinelá�em mluvit - nuzné pom�ry. 
Vid�t ji nebo na ni pískat - chra� se p�ed 
podvodem a nev�� žádnému lichocení. 
Být u n�ho - budeš mít št�stí. P�i práci ho vid�t - 
brzká svatba. 
P�jde na zábavu, ale veselit se budou místo 
tebe jiní. 
Vysoko naložená – obohacení. 
Podvod nebo mrzutost. 
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G. 
 
Nepat�íš mezi ty, z jejichž st�edu si tv�j prot�jšek v 
lásce vybírá. 
Nehle� jen na krásný od�v �lov�ka, ale zkoumej též, 
co se skrývá pod ním.  
Rva�ka v dom� nebo roztržka. Pozor na domýšlivost - 
p�ijde o zásluhy a odm�nu z nich. Též podvod a 
mrzutosti.  
Sbírat - lítost. 
Mrzutosti, vzniklé z jedovatých pomluv na tvou 
hlavu.  
- nevyhneš se hádce v rodin�. 
 
 
V dom� na n�j hrát - dobrý p�ítel v nesnázích t� 
pot�ší. Gramofonová deska - budeš se bavit s 
veselými lidmi. 
Nalézt ho - bolestná choroba. Vid�t ho vybuchnout 
- zlá zpráva. 
Nic nemáš, t�žko budeš mít, ale p�esto bude chtít 
�i muset darovat. 
Nestálost. S ní pracovat - chyby a omyly budeš 
muset napravovat. Též smutek a lítost. Gumový 
pláš� - bu� opatrný ve svém konání, jinak se stane 
n�co, co ti smutek p�inese. 
Nezapomínej na ctnosti a na skromnost. 
Cos v život� promeškal, m�l by ses snažit dohonit. 
Ztratit je - škoda na jm�ní. 
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H. 
 
Pozor na nep�ítele. P�átelé t� zradí ve chvíli, kdy 
to budeš nejmén� o�ekávat. Pronásleduje-li t�, 
lidé si na tob� rádi jazyk brousí. Svíjející se - tv�j 
nep�ítel je v��i tob� bezmocný. Uštkne-li t�, 
hore�natá nemoc, zrada a faleš budou ti velké 
starosti p�sobit. Bránit se mu a hlavu mu useknout - 
vít�zství nad nep�ítelem a radost z dobrého 
skutku, a� bez pochvaly. Na kousky ho rozsekat - 
náhodou k majetku p�ijdeš. Had� mnoho nep�átel. 
Na strom� - pokuta, klam. 
Onemocníš a budeš velmi neš�asten. Ale nezoufej 
si, nic v��n� netrvá. 
Pohroma v podniku, nespokojenost v manželství, 
též soudy. 
Št�stí, veselost, pozvání na svatbu. 
Svou pílí své postavení i majetek upevníš. 
Mladý, zelený, sed�t v n�m na trávníku – radost. 
Bloudit v n�m - stísn�né pom�ry. 
Ve zdi zaražený - zlod�j v dom�. Vytahovat jej - 
krádeži zabráníš. V každém p�ípad� �lov�k jako 
velká p�ekážka. 
Budeš se muset uskrovnit. Též nedbej na 
malichernosti. 
Hrát slyšet - láska i út�cha. Polámaná, beze strun - 
nemoc. Cestovat s ní od domu k domu - veliké 
t�žkosti. 
Nikdy nespo� zas tak, abys zapomn�l na to, že máš 
ob�dvat. 
V nejhorší chvíli. Též nedbej na malichernosti. 
Nabádá k opatrnosti ve všem.  
Hrát na ni - veselé �asy. 
Krouží-li - zklamání, mrzutost. Vlétne-li do domu -
pozor na zlod�je. Snáší-li se až k tob� - tvoje smrt, 
nebo n�koho jiného. Zabít jej a jíst maso - zármutek. 
Trhati mu pe�í - velký užitek znamená.  
N�jakými v�cmi - zneuct�ní.  
Hrát ji, a nebo p�ihlížet - budou se ti posmívat, proto 
pozor, a� nejsi “kam vítr, tam pláš�”.  
Rozmnožení majetku, ale pozor na ústupnost v��i 
lidem. Žluté - nemoc. Jasn� �ervené - nešt�stí. Barvit 
ho - budou t� zat�žovati v��itelé. Kotou� hedvábné 
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látky - nev�� sladkým lichotkám. 
Pun�ochy - pro samolibost ti unikají v�ci mnohem 
hodnotn�jší. Hedvábník - n�kdo t� tajn� miluje. 
Oblékat si ji - svatba. 
Na hlav� - zm�na postavení, nahodilá výpomoc v 
tísni. 
Bavit se s herci - zklamání v lásce, též dobrodružství. 
Vždy nestálé živobytí znamená.  
Usiluj vždy o to, aby se tvoje srdce nestalo otrokem 
vášní! 
Budeš mít v n��em velkou sílu, ale necht�j se d�lat 
ješt� mocn�jší, než ve skute�nosti jsi.  
Hráti v ní - vše dobré. Prohráváš-li - starosti. Vid�t - 
podvod a klam. 
Trhat - úleva v nemoci. Pít ho - pevné zdraví.  
Dív�ina - pro muže nové starosti. Chtít se jí zalíbit -
n�kdo t� bude chtít poko�it, aneb se dostaneš do �e�í. 
Mládenec - pro ženu p�íjemné v�ci. Zdar v podnikání, 
také touha milé osoby po tob�.  
Být hladem zesláblý - onemocn�ní, t�žkosti. Hlady 
zahynout - marné všechny tvoje snahy, lidem stejn� 
nikdy v ni�em nevyhovíš. Též to nabádá k šetrnosti. 
Ned�v�ra. 
Klam. 
Rozléhající se jedno z tvých dítek se stane slavným. 
Mocný - dobrá budoucnost. P�kný, p�íjemný, ale tob� 
neznámý - pochvala. Volá-li t� a ozveš se mu – smrt. 
Holá - lehkomyslností o všechno p�ijdeš, zármutek a 
posm�ch máš k o�ekávání. Tob�-li ji kdo st�íhá - 
velká hanba, chudoba, smrt. Veliká - nemocným 
nepokoje. S mocnými vlasy – �est. Oholená - klam, 
lest. P�ekroucená – proz�etelnost. Ost�íhanou hlavu 
vid�t - zlá nehoda t� stihne. Hlava s vlasy - bu� 
spokojen, pro lásku nezešedivíš. Poran�ná - dobré 
plány, špatné podmínky. �eká t� velmi t�žká práce. 
Obrácenou mít - vyhýbej se nerozvážným �in�m, 
nešt�stí. Velká hlava - zdravému - bude t� 
pronásledovat strach. Umývat si ji - budeš nucen vzít 
na sebe cizí chyby. Zví�ecí hlavu na svém krku mít - 
varuj se pokrytc�. Hlavy namalované - úsp�ch u žen. 
U�atou vid�t - ztratíš p�ítele. Tob�-li ji n�kdo u�al - 
bud opatrný, nebo� n�kdo ti chce provést n�co 
nep�íjemného. Též i zármutek kv�li dluh�m. Svou 
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hlavu v ruce držet - zbohatnutí. Padla-li však na zem - 
ztráta. N�komu hlavu useknout - zbavíš se dluh� a 
nep�íjemností. Dobyt�í hlavu jíst - bohatství a 
váženost. 
Potupa. 
n�co, a nem�žeš-li to nalézt - tvá touha se nesplní, 
též mrzutosti. Pakli to ale najdeš - klidný život v 
budoucnosti. Hledat n�jakou osobu, nebo dít� a 
nenalézti je - úmrtí blízkého. 
Lezoucí - pocta a úsp�ch, dobrá pov�st. Jíst - 
t�žká choroba. 
Vid�ti ho - zvyš opatrnost a dob�e nezapomínej 
dve�e zamykat! 
Vid�t ji - postupoval bys v lec�em rychleji, proto 
neposlouchej rady neup�ímných lidí a v úsilí 
nepolevuj. Mísit ji - nesetrvávej stále v dané 
situaci, jinak budeš obvin�n, nebo aspo� dále 
nepostoupíš. Vykopávat ji - peníze, ale t�žko 
nabyté. Je-li žlutá, nebo mokrá - nemoci v rodin�. 
Kamná�skou n�co zamazávat - nad�je na zv�tšení 
majetku. Vidíš-li hroudy padat - úmrtí n�koho milého. 
Varuj se p�ed velkou lehkomyslností. 
Hluchým být - veliké trampoty. P�i nejmenším - tvé 
názory budou odmítnuty neb t� žádný nepochopí, 
hlavn� se ti však neuv��í. 
Cizí slyšet - obklopí t� podvodníci, kte�í to s 
tebou v�bec nebudou lidsky myslet. �ekej též 
hádky v dom�, nebo nep�íze� v zam�stnání. Sám 
tropit hluk - mrzutosti. 
Vid�t ho - budou t� p�esv�d�ováním chtít oklamat.  
V n�m tlouci - nep�átelé o tob� budou roztrušovat 
špatné pov�sti. Jinak vždy spíše znevažování 
schopností a vyvyšování nedostatk�.  
Zármutek, nep�íjemné v�ci.  
Úsp�chy v um�leckém snažení, též znamená dopustit 
se h�íchu. 
Pta�í s vají�ky nebo mlá�aty - velká radost a št�stí. 
Dosáhneš úsp�chu v práci. Prázdné - beznad�j a 
nespln�ná p�ání. Hadí - dostaneš se mezi lidi, kde t� 
stihne nešt�stí. Vybrat ho - varuje p�ed neopatrnými 
�iny. Hnízdo celé vzít ze stromu - chra� se starat se o 
cizí záležitosti.  
Vid�t nakládat - vytrvalost v zam�stnání. Venku kydat 



 
 
 
 
Hnojišt� (hnoj�vka): 
 
 
Hoblova�ky: 
Hoblík: 
 
 
 
 
 
Hoboj: 
Hodiny: 
 
 
Hokyná�ka: 
Holi�: 
 
 
Holit: 
 
 
 
Holubi: 
 
 
 
 
 
Homolky: 
Hon: 
 
Hore�ka: 
 
Hora: 
 
 
 
 
 

- bohatství. Na pole vézt - p�i�inlivost se velmi 
vyplatí, budou ti všichni závid�t. Cítit - pokus se o 
št�stí v loterii. Hnojen být zašpin�n - bu� velmi málo 
dosáhneš nebo se do�káš hanby, posm�chu. 
Nezapomínej na nejkrásn�jší ctnosti �lov�ka ani 
tehdy, až se tvým úd�lem stanou št�stí, blahobyt a 
Vážnost. 
Sbírat, na hromad� je vid�t - marné úsilí v podnikání. 
Dobré v�ci p�ijdou v pravý �as. Prkna sám hoblovat - 
mnoho práce budeš mít, ale št�stí stejnom�rn� 
pokvete. Druhého p�i hoblování vid�t - budeš 
sv�dkem smutku cizího nebo p�ítele. Též - v tvé 
rodin� smrt. Zvlášt� vidíš-li p�i hoblování ohlazená 
prkna v hromad�.  
Zbyte�n� nemluv, neváhej, neskládej ruce v klín. 
Vid�t a slyšet bíti - výzva k d�ležitému podnikání. 
Natahovat - budeš v jisté záležitosti vyslyšen. Stojí-li - 
n�co propásneš. To�it ru�i�kami - nepokoje v rodin�. 
Klevety. 
Mluvit s ním - škoda. Vid�t jej p�i práci - �íhají na 
tebe podfuká�i, st�ží se vyhneš ostud�. Též - zm�na 
pobytu. 	ízl-li se - nedbej na pomluvy.  
Dát se holit od n�koho jiného nežli od holi�e - 
podvod, poznáš pocit k�ivdy. Sám sebe holit - v život� 
mnoho ztratíš. Druhého �lov�ka holit - ublížíš 
n�komu, kdo t� má rád.  
Vid�ti by� i jen jednoho - št�stí a rodinná událost. 
Letící - zažiješ p�íjemné a p�ekvapující události. Na 
st�eše vid�t - dostaneš dobré zprávy, dobrá ponau�ení, 
budeš v�d�t, co v jisté dob� d�lat. Bílá holubice vid�t 
ji nebo ji chytat - brzká svatba. Holubník - št�stí 
manželské. Holoubata z n�ho vybírat - vzácní hosté. 
Jíst - menší mrzutosti. Prodávat je - manželské nevole. 
Zv��e - žaloba i nebezpe�í. Vid�t honce – žalost. 
Honit n�koho - nev�ra. 
Mít ji - budeš se pohybovat v neklidném prost�edí, 
snad i onemocníš. 
Dosažení cti. Vystupovat na ni, jde-li se ti lehce -
vít�zství nad n��ím a zdar. T�žce na ni vystupovat -
t�žké dosažení tužeb. Vystoupit na vrchol a rozhlížet 
se - neo�ekávaná radost a velký úsp�ch. Sestupovat z 
ní - velké p�íko�í. Též - smrt, blízkého �lov�ka. 
Strmou a holou p�elézat - varuj se p�ed úrazem a 
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nebezpe�ím. Sesouvá-li se nebo bo�í - veliká žalost. 
Vylezeš-li na horu a už nem�žeš dál - �eká t� 
neúsp�ch, který však p�ekonáš úsilím a nepoddajností. 
Hory p�ejít - zam�� své úsilí více na cíl, jehož chceš 
dosáhnout. Být obklopen horami - ješt� je �as dostati 
se ze zamotané situace.  
Pr�vodce - nedáš-li si lepší pozor na n�které lidi, 
zbloudíš nejen z cesty. H�eben (horský) - vynalož k 
síle i v�domosti a naopak. Dráha - tvoje záležitosti (i 
milostné) se p�ízniv� vy�eší. Mnoho hor - state�n� 
zdolávej všechny p�ekážky a nepoušt�j se ur�ené 
cesty, jinak nedojdeš svého cíle. 
Cht�jí t� navštívit p�íbuzní, které nemáš rád. Je-li 
umazaný - host klerý zp�sobí nep�íjemnost. P�i 
práci v dole - smutek, smrt úrazem. 
Hostit ho - rodinná událost. N�kam vcházející - 
št�stí ve h�e. P�ijímat jej - závist. Sám jako host 
n�kam vcházet - nouze. Vid�t hosta - nau� se šet�it, 
p�ijdou na tebe zlé �asy! 
Hoduješ-li ty sám - úsp�ch. 
Vid�t ji - za sladkými �e�mi nebývá vždy sladké 
srdce. Jíst ji - zarmoucení. 
Velká cesta. 
Veselost, ale povážlivé stá�í. 
Malý venkovský - drobné hádky. Zastavíš-li se v n�m 
- t�žké, nepokojné �asy. Též - budeš pot�ebovat 
velmi mnoho klidu a odpo�inku. 
Ubytovat se v n�m - onemocn�ní, též návšt�va u 
nemocného v nemocnici. Vid�t ho - zm�níš bydlišt�, 
ale spokojený nebudeš. 
Vid�t �i sbírat - pevné zdraví, dlouhý život. Jíst je - 
tvé p�ání se nesplní. 
Slyšet je - výstraha p�ed nebezpe�ím. Též - chvíle 
osam�ní v p�írod�. 
K�� - zesm�šn�ní a znevážení tvé osoby. 
Ud�láš chybu, když se ukvapíš. Též - nep�ece�uje 
své síly a možnosti. 
N�koho - nebu� nerozhodný, �asto tím utrpíš 
škodu. 
Vid�t - svornost v domácnosti, p�átelství. Slyšet 
hrát - vrátí se ti to, cos už jednou m�l a už 
ne�ekal, že n�co p�íjemného zažiješ. Hraješ-li sám - 
smutek a plá�. 
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Více jich vid�t - zrada v manželství nebo v lásce. 
Jednu vid�t - budeš mít radost z odhaleného 
podvodu. Zabít - n�kdo na tebe za tvými zády 
hubuje a nadává. 
Nebezpe�ný nep�ítel. Štípne-li t�, nep�ítel ti velmi 
uškodí. 
Dostat nebo cítit - nep�íjemné starosti. 
Maso vid�t - neuznání tvé ob�tavosti a nevd�k. 
Jestliže ji od n�koho p�ijímáš - chra� se toho, kdo 
ti ji dává. Byl-li to neznámý - chra� se toho, kdo 
chce získat tvé p�átelství. Dej si pozor na lidi a 
bu� uzav�en�jší. 
Ochrana �i obdarování. 
Stráže - budou t� chtít p�inutit k ur�itému �inu. 
Pevnostní - dobrodružství a nebezpe�í. Jinak - 
neváhej! Zde skute�n� platí, že stará láska 
nerezaví. 
Zelené hrachovišt� - radost a dobrá pov�st. Vid�t 
- jen v praci najdeš svoje št�stí. Kvetoucí - 
úsp�šn� dokon�í své dílo. Hrách po�ítat - p�i 
�e�n�ní drž se rozumu, nebo on je dobrým rádcem. 
Jíst ho va�ený - pomluvy. Trháš-li hrachové lusky - 
komu jsi nejvíce d�v��oval, ten t� zklame. Loupeá-li 
je a jíš - výhra. 
Škody zavin�né p�ílišnou sebev�domostí. 
Na hudební nástroj - jsi-li chudý, dosáhneš úsp�chu. 
Jsi-li bohatý, m�žeš o�ekávat ztrátu. 
Budeš nucen �ešit mnoho problém�, abys n��eho 
dosáhl. Zni�ená - vyhýbej se nep�átel�m. P�ekro�it 
ji - špatné �asy, 
Cvi�it na ní - nebezpe�í. 
Sám ho mít - zbohatneš. 
Peníze. 
Vid�t - mír v dom�. Cukrování hrdli�ky slyšet - 
v�rná láska. 
Kuchy�ský - nep�íjemnosti. No�ník - dobrá 
budoucnost. Mo�it do n�j – radost. 
Otev�ený - nebezpe�í smrti. Zaházený, upravený 
vid�t - ne�ekané rozuzlení v�cí. Sám ho kopat - 
veliké t�žkosti. Zahazovat ho - bu� opatrný, hrozí ti 
choroby, opadnout do n�ho nebo být zaživa do 
n�j vhozen - unikej nep�íjemnostem a nebezpe�í. 
�íst nad ním nápis - nesmírné soužení. Zdobit jej -
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svatba v p�íbuzenstvu nebo zisk s námahou.  
Stav�t ji - bída, t�žká nemoc. Vid�t ji - špatné zprávy. 
Mluvit s ním - menší nemoc v dom�. Vid�t ho -
p�átelství, které uzav�eš p�i vín�, potrvá tak krátce 
jako opojení. 
Považují t� za nemotorného �lov�ka. Ukaž vše, co 
znáš a umíš. 
Znamená p�ekvapující út�chu, ale též neúsp�chy, 
které budou potom následovat. S blesky - setkáš se s 
n�kým, kdo t� pot�ší nebo velmi rozveselí.  
Stálost v lásce, radost. Též - sláva, kterou získáš, 
rychle pomine. 
Nedosáhneš všeho ihned, ale kr��ek po kr��ku. 
Vid�t �i otrhávat plné bílé a zralé hrozny - 
zbohatnutí. Trhat �erné - ztráta a zármutek. Žluté. 
seschlé, nezralé - velká nemoc. Též - nikdy se 
nedej strhnout hn�vem. 
Hrozíš-li ty n�komu - odstran�ní p�ekážek. Hrozí-li 
n�kdo tob� - chra� se špatných lidí. 
M�kkou jíst - velké bohatství sám pro sebe. Zralé a 
sladké vid�t �i jíst - radost a zdraví. Žluté a trpké - 
dlouhá nemoc. Nahnilé - zármutek, pro neopatrnost 
budeš pykat. Mnoho hrušek vid�t - zkoumej 
myšlenky jiných lidí pro svoje dobro. Ze stromu je 
st�ásat - m�žeš o št�stí mluvit, jestliže ses vyhnul 
nebezpe�í. Též - klid p�ijde po spln�ní slib�. 
�ervivé - bu� opatrný, lidé cht�jí využít tvé 
lehkomyslnosti. 
Nemysli jen na dnešek. Také zítra budeš chtít jíst. 
Sehnutý - budeš neš�astný, nebo� t� lidé budou 
vystavovat bezd�vodn� posm�chu. 
Navštívit - pot�eboval bys mnohem lepší pé�i. Na 
h�bitov� kle�et - veliký zármutek. Otev�ený 
zhlédnout - setkání s milou osobou, milé shledání. V 
dáli ho vid�t - velká š�astná událost. 
Vid�t - hádky a roztržky ti nedají pokoje. Nalézt - 
nešt�stí. 
Mít ho - budou obdivovat tvou šikovnost a sílu. (Dále 
viz “K��”) 
Vid�t - bohatství ti nep�inese št�stí. 
Do zdi zatloukat - oddálení nebezpe�í, ústup ve 
velmi vážné v�ci. Vytahovat - nezdar. Zaražený 
vid�t - nepokoj v domácnosti. Narovnat - dostaneš 
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se do situace, ze které ti pom�že jen rozvážnost. 
Vid�t ho - rozbité nad�je, ztráta vážnosti nebo 
n��eho drahého. H�ebík kout - mysli víc na sebe a 
nenech se jen využívat. 
Roz�ílí t� hádka. 
�ervené nebo p�evalí-li se na louce - smrtelný úraz, 
nešt�stí. Bílé - smutek, úmrtí. P�kné bujné, 
oby�ejných barev - choroby se t� jen z�ídka chybnou. 
Sbírat, jíst - mnoho pilné práce, ale zdravost i zlepšení 
budoucího života. Jedovatý h�ib satan - špatné v�ci, 
znepokojení ze strany druhého �lov�ka. 
P�ítele - hn�v. Bábu - smutek. N�koho z rodiny -
požehnání. (Dále viz “Líbat”) 
Út�ch, pot�šení. Nep�íjemná - klevety, nep�íjemnosti. 
Hudebníky vid�t - drž se pou�ení, aby ses nepoušt�l 
do v�cí, které nedovedeš. Též - dobrý rozmar. 
Podpírat se s ní - t�žká nemoc t� potrápí. Zlomit ji, 
ztratit - ztráta p�ítele. H�l vid�t - bu� rozvážný, nebo� 
tv�j nep�ítel je siln�jší, než si myslíš. Turistická - 
nespoléhej se p�íliš na podporu �i pomoc jiných. Holí 
n�koho bít - svou pravdou získáš p�evahu nad t�mi, 
kdo ti nep�ejí.  
Když projevíš lítost na svými chybami, žádej to sm�le 
i od jiných.  
�eká t� hostina. 
Na n�m ležet - vše, co nemá na sv�t� trvání (krása, 
pravé št�stí a hrdinství) p�ijde k tob� st�ží a jen 
nepozorovan�. Vozit jej - v t�chto dnech se varuj 
ud�lat chybu, sic št�stí o tebe ani nezavadí. Skládat ho 
- nemluv ve�ejn� nikdy o svých výhodách. 
Starobylý voják - budeš mít št�stí v lásce.  
Škubat je - zv�tšení majetku. Vid�t - dostaneš zprávu, 
která t� mile p�ekvapí.  
Jíst ji - blahobyt a bohatství. Prodat - zármutek v 
rodin�. P�kná a tu�ná - výhra. Na vod� plovoucí -
daleká cesta. Husa bez pe�í - finan�ní potíže. Krmit ji 
- peníze, zisk, spokojenost. Zabíjet ji - domácí 
nesváry. Zabitou párat - chystej se k placení daní -
budeš d�dicem. Péci jí - dostaneš hosta do domu. Též 
– radost. Více �i mnoho hus vid�t - v život� mnoho 
dosáhneš a právem se bude o tob� �íkat že jsi dít�tem 
št�st�ny. Kupovat ji - nevíš o tom, že se ti lidé sm�jí. 
Husy pást - nep�kn� o tob� smýšlejí. Oškubaná husa - 
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dej si pozor, n�kdo t� chce podvést. 
Jednu vid�t - n�co t� velmi pot�ší. Zá�ící denice 
(ve�ernice) - uzdravení. Milenc�m - v�rnost v lásce. 
N�kolik hv�zd vid�t - do�káš se malého d�dictví. 
Mnoho hv�zd nebo p�ímo nebo jasn� zá�ícími 
hv�zdami vid�t - rozkošné chvilky, dobré zprávy, 
úsp�ch p�ijde p�es noc. Dej pozor, abys ho p�es 
den nepromarnil. Hv�zdné obrazy - jen vytrvej, 
všechno se ti zda�í. Padající hv�zda - p�evrat, 
náhlá smrt. Bledé hv�zdy - smutek, t�žkosti. Ve 
spaní hv�zdy po�ítat - marné touhy. 
Celou noc - radost a št�stí. 
Užiješ radosti, kterou jsi v�bec ne�ekal. 
Budeš �ast�ji sklízet obdiv lidí. 
Dávej si dobrý pozor, n�kdo t� chce do osidel 
získat. 
Divoká - škoda. Být jí p�epaden - nep�átelé ti strojí 
úklady. 
Nemilá návšt�va. 
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CH. 
 
Malá, o samot� - opušt�ní od p�átel.  
Vid�t - v potu tvá�e si budeš na sv�j chléb vyd�lávat. 
Hledat v ní ochranu - trp�livost, a� p�esto mnoho 
zklamání. V ní být, p�ebývat - hrozí ti, že lehce ztratíš 
to, cos t�žce vyd�lal.  
Na tv�j d�m dolehnou velmi nep�íjemné v�ci. 
Vyhýbej se všemu, co je odsouzeníhodné (�in�m i 
lidem). 
Tajemství se vysv�tlí a budeš spokojen.  
Cítit - menší pohroma, nep�íjemnost.  
�ekej p�ír�stek do rodiny. Jednoho malého p�i h�e - 
najde rozlušt�ní k tomu, co t� t�ší. Chlapce vyu�ovat - 
cokoliv te� moud�e za�neš, s úsp�chem skon�íš. 
Vid�t chlapce p�i rva�ce - p�iprav se na to, že p�átelé 
t� zarmoutí. Zpívá-li chlapec na k�ru - budeš pozván 
na slavnost.  
Malý bochník - drahota. Velký - nadbytek. Teplý –
radost. Bílý, �erstvý krájet nebo jíst - dobrý život a 
nad�je na velké št�stí. Nést bochník chleba - škoda. 
�erný a hrubý - nesnáze, smutek, opušt�nost. Starý 
nakrojit - více se ovládej a bu� ostražitý na 
podvodníky kolem sebe, kte�í t� cht�jí využít. 
Plesnivý - pozor na okradení nebo jiný podvod v 
obchod�. Suchý a okoralý jíst – mrzutost, zármutek. 
Péci chleba – zdar, dosáhneš všeho, co ti stále chybí, 
pocta a bohatství. Mísit chléb - co za�neš, snaž se 
vždy dokon�it a bude ti požehnáno.  
Prožiješ úzkosti a poznáš také, že lépe s šlechetným 
�lov�kem bloudit než najisto s darebákem jít. Vejít do 
chléva - je-li prázdný, zm�na se zármutkem i ztráta. 
Plný dobytka – blahobyt. 
Vzchop se, jinak se z dluh� nevymotáš. Velké 
hromady chmele - blahobyt, nabytí pen�z. 
Na t�le - zbohatnutí, avšak s posm�chem. Padají-li z 
t�la - zbavení dluh�. Chomá�e chlup� zví�ecích - 
soužení. Pálit je - stojíš n�komu v cest�. 
Krá�et úzkou a temnou chodbou - r�znice a úmrtí v 
dom�. 
Úzký - nev�ra milované osoby. Široký - št�stí t� 
potká, bo�ící se - ztratíš oporu �lov�ka, ale ne 
nadlouho. Nad vodou vid�t - zlí lidé ti chystají 
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nástrahy. 
Mít ho - cesta. �erný - nemoc a smrt. 
Ko�ský na sob� mít - mali�kostí si k velkému zisku 
pom�žeš. Vid�t - pozor na jm�ní. 
Vid�t ho - dostaneš špatnou zprávu, která t� bude 
mrzet. (Viz i “Nemoc”) 
Sbírat v lese - nouze. Na hromady rovnat - svým 
jednáním si p�ivodíš nep�átele. 
Sny o chroustech jsou vždy varováním p�ed 
zlod�ji. P�inášejí též starosti. 
v�tší dít� - p�ekvapí t� smutná událost. 
Sám být chudý - pozor, abys nep�išel na mizinu 
vlastní nedbalostí. Jiného vid�t - výhodná zm�na v 
zam�stnání. Též - neztrácej nad�ji. 
�eká t� daleká cesta, která š�astn� skon�í. Být uvnit� - 
velice zatížené sv�domí.  
Vid�t jej - pozor na úraz, nehodu. Být chromý - 
mnoho vytrpíš a ješt� zažiješ posm�ch.  
Chceš-li dosáhnout úsp�chu, musíš jednat rychle. 
Krá�íš-li rychle - pozor na p�enáhlení. Jít zvolna -
nedorozum�ní, spory. Klopýtat a upadnout - náhle se 
zamiluješ, ale n�kdo ti bude p�ekážet.  
Chystej d�tskou výbavi�ku. T�ž - veselá mysl.  
N�kdo t� velmi naléhav� požádá o pomoc.  
Jestli se za vším budeš moc honit, doženeš jen 
mrzutosti a nic nedokážeš. 
Posm�ch t� bude pronásledovat, ale state�n� ho 
snášej. 
V lese suchou trhat - marnost práce a námahy. Zelená 
a vonící - uleh�ení ve starostech.  
Lesní chýška - skromný, ale spokojený život. 
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I. 
 
Tvé zásluhy v práci budou ocen�ny.  
Nep�íznivý ohlas. 
Samotný, plížící se - chra� se nástrah. Též - velká 
báze�. Houf Indián� ve vále�né zbroji - nepokoje a 
nespokojenost v�bec. Též - budeš-li chtít daleké 
krajiny navštívit, poznej nejd�ív dob�e svoji! 
Jako malí�ská barva - jasnou mysl si s d�v�rou 
udržuj. 
Rozlitý - klepy, pomluvy. Pomazat se jím - pomluvy 
u p�edstavených. 
Vid�t sebe jako invalidu - dlouhé nepokoje a 
zármutek ze strany lidí. Jiného �lov�ka vid�t jako 
invalidu - nehazarduj se zdravím, choroby jsou 
záke�né. Ceká t� velké zarmoucení. 
Klam, zma�ení iluzí a nad�jí. 
P�i snaze o zisk narazíš na cizí vypo�ítavost. 
Vid�t ho - zatoužíš po p�kných cizích krajinách. 
Mluvit s ním - nedej se ohromit množstvím slov. 
Se u�it - bude ti chyb�t vytrvalost a pevná v�le. 
Zármutek. 
Vid�t ho nebo d�lat - prohra v p�i. Též vyšet�ování. 
Kropit se jím - stálé zdraví. 
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J.  
 
Strom - bu� opatrný, m�žeš být ošálen. Kvetoucí - 
blahobyt, radostná budoucnost, svobodným - š�astné 
manželství. S krásnými zralými plody - št�stí 
v lásce. Jablo�ový kv�t - dobré zdraví, blahobyt, 
št�stí. Jablo� planá, se suchými v�tvemi – osi�elost. 
Zlomit v�tev - budeš p�í�inou zkázy blízkého �lov�ka. 
Pe�ené - velká zm�na. Š�áva - námaha. Krásná zralá 
jablka vid�t - zdraví a spokojenost. �esat ze stromu - 
vzácná p�íze�. Jedno utrhnout - poda�í se ti n�co, z 
�eho budeš mít radost. Jíst sladké p�kn� jablko - tvoje 
láska bude op�tována. P�kná jablka sbírat – blahobyt. 
Vše, co podnikneš, se ti poda�í. Rozdávat, darovat �i 
dostávat od n�koho - poznáš, že i nep�ítel má n�jakou 
dobrou vlastnost. Drž na uzd� svoje vášn�, �ekají t� 
veselé zábavy. Jablko okrajovat - nad�ji ztratíš, ne 
však odvahu. Rozkrájet je �eká t� lou�ení. �ervivé 
nebo shnilé - život ti p�ipraví mnoho mrzutostí. 
Špatné �i kyselé jablko jíst - podvod v lásce, choroba, 
nep�íjemnost. Žlutá �i nezralá jablka - nemoc i 
zármutek. Padají-li ze stromu - nemoc i smrt. Jable�né 
víno - falešné opojení.  
Vid�t - omámení licom�rníkem. Jíst - obávej se zrady. 
Nep�átelství, nep�íze�. 
P�kné �ervené trhat, sbírat �i jíst - pokojný život, 
klidná mysl. Bu� však trp�liv�jší, dovíš se 
radostnou novinu. Dostat je - n�kdo na tebe stále 
myslí. Prodávat jahody - finan�ní potíže. V zahrad� 
je trhat - zm�na zam�stnání. Zelené, nezralé vid�t 
�i jíst - nep�íjemnosti v lásce. 
Jíst ho – blahobyt. 
Vid�t ho - vždy n�co dobrého znamená. Jeho 
plody jíst - budeš pot�ebovat pomoc, ale nebu� 
p�íliš vd��ný p�edem za velké sliby. 
Hlubokou p�ed sebou vid�t - vyhýbej se 
p�íbuzným. P�ekážky. Spadnout do ní - neblahá 
zv�st i škoda. Vykopávat ji - delší �i kratší cesta 
podle hloubky jámy. Vždy však t�žké chvíle 
znamená. 
Bu� spokojen s málem a pamatuj, že je lepší hrst 
jistoty než pytel nad�je. 
Budeš kupovat n�komu dar na svatbu. 
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P�íjemná zpráva. Jasmínová besídka - promarníš 
p�íliš mnoho �asu planými tužbami. 
Nechlub se tím, co ješt� nemáš. 
Ve sporu ur�it� prohraješ. 
Dobyt�í - soudním procesem získání majetku. Lidská 
- pletichy. Jíst je - d�dictví. 
Knedlí�ky - chceš-li n��eho dosáhnout, musíš 
zachovat klid. 
R�znice a výtržnosti. 
Budeš mít na r�žích ustláno, avšak p�e�asto t� 
budou trny píchat. 
Jíst ho - smrt nemocného. Bohatému to v�ští 
nešt�stí. Máš-li jazyk mrštný a ohebný - výhra v 
soudním sporu. Cítit bolavý - nemoc, nešt�stí. 
T�žký a nem�žeš-li mluvit - t�žkosti. On�m�t - 
nešt�stí. Koktat - výsm�ch pro n�co utržíš. 
Tv�j zdravotní stav se zlepší. 
na oku ho mít - pronásledování. 
Cokoliv s ním d�lat - veliká hanba. Jíst ho nebo po 
n�m um�ít - nehoda, smrt. 
Hádky s p�ítelkyn�mi ti p�ipraví neveselé chvíle. 
Vid�t ji - mít veliké nep�átelství. Darovaná - velmi 
smutné lou�ení. Navlékat - soudní spory. Dlouhá, 
silná - veliká mrzutost. 
Být jím - nouze, chudoba. 
Vid�t - zlepšení postavení. Chovat na rukou nebo 
hladit - bude ti zapot�ebí út�chy. Zbloudilé - marn� 
hledáš dobré srdce, ale jednou je najdeš. 
B�lounké - náhlá radost. �erné jehn� - n�kdo t� 
skryt� miluje. 
S velkými parohy - nev�ra v manželství,  ale pozd�ji 
vít�zství nad ní. Parohy samotné - oklamání. 
Post�elený jelen - zármutek, smrt p�íbuzného. 
Pronásledovat ho a nechytit - znep�átelíš si 
p�ítele. B�žící - prosp�ch z pevného p�edsevzetí. 
Zamilovaným - neup�ímnost druha ti zp�sobí mnoho 
t�žkostí. Dívce - pozor na uvedení do jiného stavu. 
P�i práci - d�ležité v�ci. Zpívá-li - budeš vdovcem, 
vdovou. Být jeptiškou - nev�rnost milé osoby. Ale 
všeobecn� - t�žká dlouhá nemoc, též smrt, náhlá 
smrt p�íbuzného nebo p�ítele. Nikdy nic dobrého. 
Budeš se �ervenat hanbou. 
V ní bydlet nebo z ní vyjít - cesta. Vid�t - záhada 
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bude vy�ešena a mnoho nejasného se ti vysv�tlí. 
Bloudit v ní - opušt�ní od p�átel, strasti. Jeskyn� 
znamená i zm�nu tvých okolností. 
D�tské vid�ti - jsou-li prázdné, ztráta. Plné d�tí, 
p�ír�stek do rodiny, též mrzutosti. 
Vid�t ho - p�íliš se nevystavuj na ve�ejnosti, abys 
nebyl sražen siln�jšími. Letící - velké p�íko�í. Chce-li 
ti n�co odnést - poškození na majetku. 
N�kdo lstivý je ti nablízku. Kousne-li - pohana, též 
škoda. 
Kvetoucí - život se ti radostí naplní. Jetelišt� - 
budeš mít dobré zam�stnání a pocítíš podporu 
dobrých lidí. Trhat jetelové lístky - št�stí, jetelinu 
na v�z nakládat – zbohatnutí.  
Dej se jinou životní cestou, pokud jde o lásku a 
milostné plány. Na konci cesty, kterou chceš 
sledovat, stojí vedle ženy i soud. Zažiješ klamy. 
Uhání-li - št�stí v podnikání. Jezdectvo - vše dobré. 
na kole, motorce - nebezpe�í. 
Tiché, klidné - veliké št�stí a bohatství. Hladina 
jasná, pr�hledná - pevné zdraví, spokojená 
budoucnost. Plavat v n�m - dobré znamení. Zkalené 
nebo rozbou�ené, plavat v jeho p�nících se vlnách 
- a nebo na lodi po n�m plout - nemoc, žal, 
nebezpe�í. V krvavém - smrt vraždou, nebo úrazem. 
Neposlouchej rady falešného p�ítele. 
Pozor na úlisnost. 
Nesnáze, též úmrtí v p�íbuzenstvu i úraz. 
Nosit na st�l - veliká škoda. P�ipravovat - 
nedostatek. Jíst a nechutná-li - nemoc. Jiným 
podávat - bohatství. Jíst kusy va�eného masa - 
nemoc tvá i v dom�. 
Nenadálé p�ekážky. 
Vid�t - p�ekvapí t� št�stí. Velmi sršícící - p�ebytek 
Pen�z. Jsou-li ale rudé a padají-li dol� - plá�, 
ná�ek. 
Starost. 
Pohodlný život, jednoduchost v n�m - budou 
nejp�íjemn�jší. Malá - budeš se muset uskrovnit 
Jísti - chudoba. Též - úraz. 
Malou venkovskou sv�tni�ku vid�t - kone�n� se 
též jednou splní tv�j dávný sen. Zametat - hostiny a 
vydání. Jizba jasn� osv�tlená - pozvou t� k 
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rodinným oslavám. 
Získáš mnoho pen�z, ale také je rychle ztratíš. 
Dráha - zmeškáš velkou p�íležitost. 
Na svém t�le po ranách zhojené - dluh� se zbavíš, 
máš-li jaké, a hlavn� - na budoucnosti nebudeš 
muset st�žovat. Krvavé, otev�ené - nebezpe�í 
úrazu. Po planých neštovicích - nep�íjemnosti, malé 
výd�lky. 
K ní p�ivon�ti - v manželství “vojna jako �emen!” 
Z ryby je vybírat - velké p�ekvapení. 
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K. 
 
Nep�íjemné hádky. 
Drahý - pomluvy. Darovaný - starosti. Plný skvrn -
utrpíš kritiku jedovatých jazyk�. Roztrhaný - potíže, 
strach, úzkosti. Též - nouze, ostuda. Sv�tlý -p�ímluva, 
pomoc. Tmavý - nemoc, nep�íjemnost.  
Dostaneš dobrou zprávu. 
Drž se domácího krbu, až t� bude dobrodružství lákat. 
Plná �isté vody - zdraví a bohatství. Též - nabádá 
ke st�ídmosti. Prázdná nebo se špinavou vodou - 
nouze, nemoc. S vínem - št�stí se na tebe usm�je, 
ale pevn� ho drž! 
Cítit jeho v�ni - p�íjemná zpráva. Jím vyku�ovat - 
Nemoc. 
Nosit - št�stí t� neopustí. Darovat - vykonáš �in, který 
bude znamenat zm�nu tvého št�stí. Darem je dostat - 
klid a up�ímná radost z úsp�chu. P�ist�ihnout - �eká t� 
smutná, neb nezapomenutelná chvíle. Kade�e ztratit - 
s n�kým se nedohodneš, též sm�la v lásce, neb jiná 
ztráta št�stí. 
Domácí vid�t - pomluvy , nep�átelství. Na vod� 
plovoucí - klepy pominou. Chytat, nebo st�ílet, neb 
zažiješ nesváry v tvém okolí. Kachnu jíst - tvoje 
vlastní žena �i muž t� zesm�šní. Oškubávat - nedej nic 
na žvanily! 
Vid�t - nešt�stí! Pít z n�ho - zármutkem onemocníš. 
Nemocnému to p�edpovídá, že m�že být uzdraven. 
Leží-li v cest� a p�ekro�íš jej, nebo obejde - 
prozrazení nástrah proti tob�. Mnoho kamení -
t�žkosti. Též - nezapomínej na své zdraví, v�tšího 
majetku mít nebudeš. Kamení házet - hádka se 
sousedy. Když však n�kdo po tob� házel - všude 
kam p�ijdeš, najdeš nep�ítele. 
Lámat kamení - t�žká práce. Po n�m chodit - 
trampoty, utrpení. Otesávat - �eká t� uznání, pocty 
a vážnost. Kamení na stavbu - i ty bys mohl mít d�m. 
Vytrváš-li, pošt�stí se ti, že se dostaneš z nouze i 
starostí dobrým výd�lkem. 
Cit a hudba nejsou všechno, život žádá reality. 
Filmová - klam a úvahy o n��em i ni�em. Marná 
chlouba. 
Vid�t - hrozí ti nešt�stí. Bez ohn� - staneš se 
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ter�em intrik, pozor na souhlas se vším, co se ti 
p�edkládá. Oh�ívat se u nich - pomoc v nesnázích, 
bezstarostná budoucnost. Spálit se o n� - špatné 
v�ci. U studených sed�t - zdá-li se to svobodnému 
- neožení se. Zatáp�t v nich - pomluvy. Žárem je 
vytáp�t - staneš se chorobn� žárlivým. Trouba plná 
pe�en� - výhra. 
Máš nad�ji velkou šikovností n�co dosáhnout, ale 
nezapomínej, že byli na sv�t� mnohem šikovn�jší, a 
p�ece zakopli! 
Zhasnout ho - chladnost v lásce. 
Dlouhý vid�t - klamné št�stí. Máš p�ed sebou dny, 
plné na první pohled p�íznivých zvrat�. V n�m 
potkany vid�t - nízké charaktery t� cht�jí p�ipravit o 
�est. P�ejít ho - vykonáš cestu, avšak ne-li zrovna 
nucenou - stejn� se moc na jejím konci t�šit nebudeš. 
Prolézat - hanebný �in. Páchnoucí kanál - 
podez�ení, z ne�estnosti, ostuda a nep�íjemnost. I 
onemocn�ní. Spadnout do n�ho - nep�íjemná zpráva, 
neb neoblíbenost tvé osoby. Proto rad�ji nesp�chej 
tam, kde t� ne�ekají. Opravovat kanál - marn� se 
budeš o zlepšení v n��em snažit. Též - nízké 
postavení. �istit ho - víš o tom, že si leckdo od tebe 
míní hodn� slíbit? �eká té tíha, námaha, pracnost. 
Vid�t ho - v manželství rozhodn� z radosti zpívat 
nebudeš. Nebu� lehkomyslný a ned�v��uj každému. 
Slyšet zpívat – radost. V kleci - marn� po n��em 
toužíš. Ulétl-li - tvá radost bude jen krátkou. 
Vycpaného vid�t - najdeš falešného p�ítele. Ko�kou 
je-li živý napaden - zrada v p�átelství, faleš v lásce. 
Mrtvého kanárka vid�t -budeš-li dlouho váhat, tvá 
láska zaslíbí srdce jinému, aneb - vlastní vinou ztratíš 
stejn� lásku milované osoby. 
Budeš snad v��n� jen milovat, ale prstýnek jí bude 
navlékat jiný 
Bílé – smrt. �erné - zatrpkneš zármutkem a 
zklamáním. Opravovati - tvoje p�íjmy nebudou velké, 
nebo se budou zmenšovat. Roztrhané - chudoba, 
hanba, též pronásledování. Oblékati - 
musíš se zbavit pocitu mén�cennosti, a musíš nabýt 
kuráže. Svlékati si je - hrozí ti choroba. 
Být s ním - nep�íjemnost. Potkat - mrzutost, nebo 
se o sob� dozvíš moc v�cí. Mrtvého - sm�la, 
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p�ekažený úsp�ch. Varuj se k�i�et “hop”, dokud 
nep�esko�íš. 
Unikneš velkému nebezpe�enství. 
Pracovník - zasloužíš si soucit, lítost a pochopení 
pro ústrky. 
Divoký - urputný nep�ítel. Mrtvý - nep�ítele se 
zbavíš. Zast�elit - zapleteš se do dobrodružství, z 
n�hož se š�astn� dostaneš. Vid�t utíkajícího - dej 
si dobrý pozor, nebo� lidi t� cht�jí dostat p�ed 
soud. Chytit - budou ti velmi závid�t. 
Vid�t ho – �est. 
Vid�t ho - ne�ekej - že se ti sliby splní! 
Dožiješ se vysokého v�ku. 
Budeš-li myslit p�íliš na radovánky, povinnosti se 
ti velmi ost�e budou p�ipomínat. 
Zav�ená - starosti v lásce. 
Chytit jej, upéci a sníst - lepší pom�ry. Sklouzne-li 
ti zp�t do vody - ujde ti zisk. 
�istý – št�stí. Z hedvábí - láska u tebe zp�sobí 
mnoho zm�n. Špinavý - p�edzv�st n��eho velmi 
nep�íjemného. 
Hodiny vid�t - nikdy nezapome� na v�ci d�ležité v 
život�, zejména povinnosti a uznání cizí pomoci. 
Zlaté mít - št�stí. Až vskutku mnoho dokážeš, 
zachovej si nadále p�ív�tivost a skromnost s 
�istotou cti. Ztratit - marn� se budeš pachtit, št�stí 
si ani násilím neudržíš, ani ho nikterak nep�ivoláš. 
Stojí-li - konec dobrých �as�, za�átek beznad�je. 
Nožík - nouze, lítost, lehkomyslnosti. Tupý, nebo 
zlomený - o dobrou pov�st budeš muset bojovat. 
Vid�t - námaha. Táhnout ji, neb se v ní vézt - veliké 
starosti. 
Rodinné nesváry, pohroma. 
Mnicha - kapucína vid�t - nic p�kného p�ed tebou. 
Vid�t je - získáš p�átelství v�rného �lov�ka. 
Kvetoucí - stálé št�stí v lásce. Trhat - po žalu 
p�ijde radost. 
Velbloud� - daleká cesta, i cizina. Koní - 
d�stojenství, ale pozor na nadm�rnou pýchu. Ps� - 
p�elétavost v lásce, i jinak, nesnášenlivost, 
nep�átelství. Osl� - marnost, námaha, neblahá zv�st. 
Jestliže jakoukoliv karavanu provázejí hejna dravc� 
- tvoje úsp�chy se ihned budou snažit pot�ít 
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závistiví lidé. Karavana s úkazem “fata morgana” - tj. 
zrcadlením vzduchu v poušti - podlehneš 
sebeklamu. 
Dopracuješ se na významné místo. 
Poznáš n�koho kdo ti bude užite�ný.  
Vid�t, neb se jim o�esávat - zlá nehoda. Drhnout jím - 
mrzutosti a nepokoje.  
Hrací vid�t - stanou se ti nep�íjemné v�ci. Hrát je -
velká mrzutost, zklamání, sm�la t� bude p�ímo 
pronásledovat. Jiný-li karty hraje - falešní lidé se t� 
budou snažit dopálit, ale ty budeš uchrán�n p�ed 
nástrahou. Dát si je vykládat - velmi špatné zprávy. 
Tvoji p�átelé mají zlé úmysly. Též - pozor na 
zapo�atou záležitost s náb�hem na její skon�ení.  
Mít veliký - objevíš, co je p�ed tebou utajeno a 
patolízal�m nev��! 
Pe�ené jíst - starosti, které pomohou k blahobytu. 
Vid�t - p�ekážky hrav� p�ekonáš. Mluvit s ním - 
nabytí pen�z. P�i poprav� - ztráta domácího zví�ete i 
jakákoliv jiná. 
Bílou vid�t, nebo pít - chra� se p�ed nactiutrha�i. 
Za�ne t� obklopovat špatná spole�nost. �ernou vid�t, 
nebo pít - velká ztráta. Rozlít ji – nep�íjemnost. Mlít 
ji, pražit - navážeš známost s velkou klevetnicí, též 
návšt�va. Dostaneš hosta. Va�it - dobré postavení, 
dobrá a vzorná domácnost. Cikorku do ní sypat - 
v�rná láska.  
Hrozí ti smutné stá�í.  
Spole�nost - zažiješ velkou blamáž. 
Vid�t ji - velká nouze. 
Zelenou vid�t - nebo ji v zahrad� �ezat - hn�v. 
Hrozí ti zlá v�c. Pozor, aby tvé dobré jméno a 
pov�st neutrp�ly. 
S kn�zem - cht�jí do sv�domí sahat. I mrzutost. 
Sám z ní kázat - budou od tebe chtít, abys uv��il, 
že �erné je bílé. Jiné slyšet, z ní kázat - n�kdo t� 
chce moc obalamutit. 
Skon�í zármutek, ale nebudeš mít dost sil k tomu, 
aby ses mohl t�šit. 
Pomluvy. 
Velké finan�ní výdaje, zavin�né spíš ženami. 
Je p�ed tebou cesta, nejistá, pozor na v�zení. 
Vid�t - krutost, útisk. S kyvadlem - škoda m�j se 
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na pozoru. Na zemi ležící - ztráta. Jinde vid�t - 
spoléhej se vždy jen na sebe, nikdy ne na jiné. 
T�žké zvedat - nad�je na úsp�ch. N�co jím 
zatloukat, neb v�bec s ním pracovat, nep�kné 
v�ci. N�kdo ti chce ublížit, ale nakonec �ekej 
odvrácení hrozící nehody. 
Na stavb� - zajišt�ní dobré existence. Jako stropní 
trámy - ženatým dobrý život, svobodným brzké 
manželství. Po jedné klád� chodit - chceš-li se 
úsp�chu do�kat - nesmíš být tolik kolísavý. 
Sklouznout se z ní - vyhneš se nep�íjemnostem. 
Otesávat - nešt�stí. 
M�síci - užitek. Modlám - pohoršení. 
Nezp�sob si, abys musel podle cizí noty tancovati! 
Na pose�eném poli sbírat - nouze. Kvetoucí - 
radostné p�ekvapení. P�kné, zralé z 
nepokoseného pole sbírat - k úsp�chu ti budou 
blahop�át. Trhat klasy zvláš� t�žce, nebo s násilím - 
chra� se lehkomyslnosti a nerozvážnosti. Též - 
mnoho chvil budeš trávit se závistí k tomu, �eho 
nabyli jiní. 
Vid�t - smutné, ale tiché a spokojené stá�í. Vejít 
do n�ho jako oby�ejný �lov�k - branou - 
požehnání. Vstoupit do n�j za ú�elem zam�stnání 
nebo jako církevní služebník - p�jdeš-li, a zvlášt� 
na poprvé - návšt�vu k žen�, nikdy se nesm�j už 
ve dve�ích, mohl bys smuten odcházet. Varuje p�ed 
lehkomyslností, hý�ivostí, bujností a pýchou v 
lásce. 
sestry - jeptišky v klášte�e vid�t - st�ží 
vylé�itelná, náklady vyžadující nemoc milované 
osoby, nebo toho, koho máš v úmyslu pro 
manželství pojmout. Vcelku smutek. 
Pomluvy uslyšíš a hašte�ivé sousedy dostaneš - 
slyšíš-li ve snu klavír hrát. Vidíš-li ho uzav�ený - 
p�ekvapení. Vidíš-li ho otev�ený - nic veselého t� 
ne�eká. 
Pta�í prázdnou a uzav�enou vid�t - budeš z 
n��eho na��en, což ti zp�sobí starosti. S ptáky - 
více pták� - p�ítel ti pom�že zármutek rozptýlit. 
Vylétají-li z ní ven - zbyte�n� nedoufej ve spln�ní 
tvých tužeb. Klec s vycpanými ptáky vid�t - 
nezam��uj nikdy p�edstavu se skute�ností. 
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Na tvrdé zemi, bolest v kolenou - t�žkosti. Na 
klekátku - dostane se ti podpory. N�komu u nohou 
- trpké p�íko�í. 
Odzván�ní slyšet - odstran�ní zármutku. Sám zvonit 
klekání - nemoc. 
Ve výloze prohlížet - št�stí. Jinde je vid�t - je 
nejvyšší �as vrátit, co dlužíš, aneb se varovat, abys 
do dluh� �i starostí neupadl. Nosit- tvoje �est 
bude zachrán�na. Darem dostat - n�kdo t� 
podvede. Kupovat - blízcí lidé ti zp�sobí 
nep�íjemnost. 
Každý si o tob� myslí n�co jiného, jen to ne, co je 
skute�ná pravda a co je možné po zásluze ocenit. 
P�iprav se na delší bídu, nebo na škody. 
Zlosti v dom� - mrzutosti. 
Visící - plá� v dom�. Ve dve�ích - nemilá návšt�va. 
Otvírat jím - bude prozrazeno, co tajíš. Ležící jinde, 
neb pohozený vid�t - tvá zv�davost ti ublíží, 
nikdo ti nebude už d�v��ovat. Najít - nestálost, též 
možné opušt�ní domova a cesta za dobrodružstvím. 
Klí� ztratit - málokde budeš vítaným hostem. Též - 
setkání s malou ohleduplností. 
Pevné spojení s n�kým, ale pozor na nešt�stí. 
Nep�kné �iny - zodpovídání se z nich. St�íbrná nebo 
zlatá - tvoje p�edtuchy se splní.  
Budova i vnit�ek - vzruší t� nep�íjemná zpráva.  
Jíst dlouhou - vysoký v�k. Kupovat - mnoho pen�z 
vydáš na svoje zdraví.  
Nový vid�t, nebo míti - m�žeš o�ekávat mnoho 
dobrého. P�kný na hlav� mít - budeš oblíben. Nesluší-
li - budeš neoblíben. Roztrhaný nedostatek a 
zármutek. Spadne-li sám z hlavy - nep�íjemnost i smrt 
známého. Klobouk si nasadit - zm�níš dosavadní 
místo. S hlavy když ho smekneš - p�ijmeš pozvání na 
návšt�vu. Na cizí osob� vid�t - závist skrze obratnost 
a úsp�šnost. Obnošený - starosti t� necht�jí opustit. 
Poma�kaný - p�ílišná naivnost tvých myšlenek, 
hloupost pochopíš. Klobouk si s n�kým zm�nit - hrozí 
ti úraz. Ztratíš-li ho - není ti p�ítelem každý, kdo se za 
n�ho vydává. Když ho vítr odnesl - utrp�ná ztráta se 
už ni�ím nenapraví. �istit ho - ve svém zájmu dbej 
více na �istotu a po�ádek. �erný - tvoje snaha bude 
korunována úsp�chem. 
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Bílý - úmrtí n�koho. Budou t� zam�stnávat smutné 
myšlenky. V p�íkopu - dopustíš se nerozumného �inu. 
N�koho jím zdravit - budeš pot�ebovat vlivnou 
známost. Ve vzduchu letící - ztráta úcty a vážnosti. Na 
holi visící - opušt�nost samota. Plovoucí na vod� - 
pozor na váše�, nebo t� zni�í! Ho�ící - výstraha, mimo 
jiné v nejlepším p�ípad� výstraha p�ed nesprávným 
rozhodnutím. City zklamou. Vlastní klobouk na cizí 
hlav� vid�t - pozor na okradení! Klobouk na ko�ské 
hlav� vid�t - prožiješ nep�íjemné chvíle v zam�stnání. 
Na hlav� opice - utržíš posm�ch lidí. Napln�ný vodou 
- jenom velké sebezap�ení pom�že, abys neztratil 
duševní vyrovnanost. S rybami - budeš mít existen�ní 
starost. Se zajíci - marn� bys pomýšlel snadno k 
pen�z�m p�ijít. Více klobouk� - dobrá spole�nost. 
Mnoho zbyte�né práce. 
Klepy. Též - d�tí ti v manželství bude p�ibývat, ne 
však úspor. Klubko nití rozmotávat - klevety. 
Namotávat a upadne-li, pomluvy.  
N�kdo t� chce neup�ímnými �e�mi získat. Kluzišt� 
vid�t - nástrahy - nebo velmi nestálé št�stí s klamy. 
P�ebírat jej - nemilé poselství. Vid�t - tíse� a deprese 
také po �ase ustoupí. 
V lékárn� ho vid�t - t�žká nemoc v šestined�lí. Být 
jím sám - nep�íjemné potahování kv�li darované, 
nebo nesprávné získané v�ci.  
Na n� zad�lávat – smrt. Vid�t, jíst je - budou na tebe 
kladeny nesplnitelné podmínky a požadavky.  
Vid�t - velký zármutek. V rouchu vchází-li do domu -
smrt v rodin�. S1ouží-li mši svatou - radost a št�stí. 
Kmenová - až dodate�n� p�ijde na to, že sis nevážil 
�lov�ka, který t� m�l skute�n� rád. Knihu �íst - 
pochvala, povýšení. P�kn� vázaná - dojde dobrá 
zpráva. Prohrabovati se v nich - d�dictví. Kupovat 
knihy - zlepšení pom�r�. Prodávat - ztráta.  
U n�ho kupovat – blahobyt. Knihvaza� – hojnost. 
Vid�t - m�l by sis hledat lepší spole�nost. Utrhnout jej 
- zapleteš se do mnohých v�cí, které p�inesou jen 
mrzutost. P�išívat - starosti. P�ebírat, odpárávat, nebo 
sbírat - ztráta. P�kné, lesklé - nedej se zlákat k zlému 
ve spole�nosti i jinak.  
Ztráta a pronásledování.  
Zhasínající – zármutek, úsm�šky. Svítící - milování. 
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Vid�t - veselost srdce. Smažit - pozor na povrchnost, 
o šlechetnou p�íze� budeš p�ipraven. Jíst - trp�t budeš 
musit bez reptání.  
Jimi d�m obest�ený – slavnost. V cizím byt� - doplatíš 
na sn�ní a iluze, budeš-li si je vytvá�et bez p�estání. 
Též - marné touhy po všem krásném a vzdáleném. Ve 
svém byt� - jsou-li krásné a chodíš po nich - blahobyt. 
Krá�eti po schodech s koberci - povýšení, pochvala. 
Na pastv� ji vid�t - nález. Jinak ji vid�t - dostaneš 
dopis od drahé osoby. 
N�kolik - utrpíš škody, které ti jiní zp�sobí. Mnoho -
drahota, zlé �asy. 
Vozit se v n�m - nabytí majetku. P�evrhnout se s ním 
- p�evrat v život�. Tryskem jedoucí - nešt�stí.  
Vid�t - moc up�ímnosti nezažiješ. B�žící - krádež. 
Hladit ji - lstivý p�ítel. Zabitá - vypátráš zlod�je. 
Poškrábe-li t� - vykradení, nemoc. Kousne-li t� - od 
nepoctivce budeš pošpin�n. Bílá - drzost, nebo 
lichocení mnohých lidí. �erná - stihne t� n�jaké 
nešt�stí. Ko�ku krmit - za svou dobrotu ne�ekej 
mnoho vd��nosti. Ko�ku trápit, nebo zabít - velice 
záke�ného �lov�ka moudrými slovy snadno odzbrojíš. 
Ko�ku jíst - budeš mít nep�íjemnosti v rodin�. Ko�ek 
mnoho vid�t - nemilé p�ekvapení v zam�stnání. Slyšet 
m�oukat - p�iprav se na neveselé události. 
Kokrhá-li – veselost. Neboj se - láska zvít�zí. Perou-li 
se - spory, soudy. Mezi slepicemi kohouta vid�t –
v�rnost. Snese-li sám kohout vejce - nebudeš mít 
št�stí a bude si t� leckdo dobírat - všelijak. 
Zdá-li se to muži - syn, žen� - dcerka. Kojíš-li sám 
malé dít� - též starosti. V nich mnozí lidé zjistí, že 
si dovedeš zachovat svou pravou tvá� v dobách 
dobrých i zlých. Jiný když kojí - opora v 
starostech. 
S dít�tem ji vid�t - p�ír�stek v rodin�. Též - 
zú�astníš se bohaté hostiny. 
Zažiješ, jak se n�kdo chlubí cizím pe�ím. 
Výslech pro n�co utržíš. 
Jíst - dosáhneš toho, po �em toužíš. Rozdávat - 
radost. Zad�lávat na n� - p�ípravy na cestu. Péci - 
sváry se soudem. Též - žehravá milenka. Prodávat - 
zisk. 
Honit ji - sváry v manželství. 
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Vysoké stá�i, po�etná rodina. 
Pozor na neopatrný �in! 
Vid�t na listin� kolkovou známku - nep�íjemné v�ci. 
Budeš mít co �init s ú�ady. 
Dlouho se nezbavíš bídy a chudoby. 
Od vozu nebo stroje to�ící se vid�t - rychlý 
vzestup rychlý pád znamená. 
Polámané - postihne t� nehoda. Jet na n�m - 
nebezpe�í, též úsp�ch s námahou. Spadnout z n�j 
- práce, protivníkem rozmnožené. 
Nahá, hubená - zármutek, úraz, dlouhá nemoc. 
P�kná hladit nebo prohlížet - úsp�ch z práce. 
Hrozí ti zni�ení. 
Budeš mít nep�íjemnosti, smutek. 
Nevmíchej se do špatné spole�nosti. Podvody, 
klam. 
Mrzutost. 
Navážeš zajímavou známost a vytrvalým úsilím 
dosáhneš velkých úsp�ch�. 
Mnoho - lstiví nep�átelé. Pobít je – vít�zství. Štípají- 
li t� - budeš poškozen nep�ítelem. 
Na nebi s dlouhým jisk�ícím ocasem - nešt�stí, válka, 
nepokoje v rodin�, úzkosti. 
P�echodné starosti a potíže. Kou�ící - 
nep�íjemnosti. 
Smutek. 
Ú�ední nebo soudní p�edvolání. 
Falešné zprávy. Dej si pozor na �e� a chra� se též 
p�ed citovým klamem. 
Tv�j život nebude snadný. 
Budeš poznávat sv�t, cestování. 
Budeš zapleten do rva�ky. 
Píti - nabádá k umírn�ní cit� a k rozvaze i 
opatrnosti. 
Zahradní - využij vhodné chvíle, až se ti nabídne 
pomocná ruka. Budeš mít dobré po�ízení. Prázdná -
zažiješ posm�ch. 
Rostliny - shoda v domácnosti. Zlato, poklady -
zbohatnutí, ale také závist. Oby�ejnou nebo tvrdou 
zemi - mnohé dobré skutky, avšak víc starostí. 
Falešní p�átelé ti strojí úklady.  
Vid�t - hn�v. 
Vidíš-li ko�ské kopyto kovat - delší cesta. 
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Ševcovské - lidé t� považují za hloupého, proto t� 
cht�jí oklamat. 
Vid�t - �est. Zlomený - úmrtí. Zacházet s ním - tv�j 
život bude plný zm�n. 
Hodinky - jsi lidmi pomlouván, zvyš svoji opatrnost. 
�ekej dar od milované osoby.  
Vid�t - budeš mít ješt� víc práce než dosud. Sp�ádat - 
v krátkém �ase se spojíš se svým p�ítelem. Trhat - 
trnitá a p�et�žká cesta k vytouženému cíli bude 
vyžadovat nebývalou vytrvalost.  
Bujné - dobré v�ci. 
Obdržíš dobrou zprávu.  
Ješitnost. 
Vid�t, mít - hrozí ti nep�átelství a nenávist.  
Vid�t - podvedení. 
Stroj - zpozoruješ, že t� n�kdo chce využít. 
�eká t� utrpení. 
Plný - návšt�va, veselá spole�nost. Prázdný - 
n�kdo spekuluje, jak by ti mohl uškodit. Rozbít jej 
- nep�íjemnost. Též - nabádá ke st�ídmosti. 
Dostaneš velmi t�žký úkol. 
Veliké - hluboká nenávist proti tob�, závist. Ko�eny 
osekávat - nepo�ádného �lov�k poznáš �i dokonce 
s ním uzav�eš s�atek. O ko�en zakopnout - bu� 
mnohem opatrn�jší v rozhovorech. 
Kuchy�ské - nep�íjemnosti. Lé�ivé - pevné zdraví. 
Pít ji - ztráta úcty a vážnosti, jestliže v�as 
nepodnikneš pat�i�né kroky k ochrán�ní. 
Dostaneš se do spole�nosti nedobrých lidí. 
Na st�eše - bez obav a s d�v�rou m�žeš hled�t do 
budoucnosti. 
Zm�na. V poli - radostná událost. Chytit ji - brzká 
svatba. 
Nerozhodností se p�ipravíš o získ. Nést ji - úmrtí v  . 
dom�. 
Královskou jako klenot vid�t - budeš mít proti 
sob� lidi ze všech stran. Na králi vid�t - soudy. V 
rukou nést - vše, co získáš, vzbudí závist lidí. Z 
drahokam� - budeš p�íjemn� p�ekvapen. Z kv�tin - 
št�stí t� neopustí. 
Zpívá-li - radostné p�ekvapení. 
Vid�t ji - o�ekávej t�žkosti. Na ramenou - škoda, 
urážka. Pohozená - p�ekážky, potíže. Polámaná - 
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úraz. Kosit s ní jetel - št�stí v pen�žních 
záležitostech. Zlomit kosu - p�ijde smutek do 
rodiny. Nést kosu - n�co ne�ekaného t� potká. 
Brousit kosu - pozor p�ed zlými jazyky. 
Klasy - nehoda. Kv�tiny - pozor na zlý �in. 
Nemusíš se obávat, že t� stihne nešt�stí. 
Spokojenost. Jít do kostela nedojít tam - zármutek. 
Ho�ící - tvoje víra v lidi bude ot�esena. Zbo�ený - 
smrt. Kostelní zp�v slyšet - svatba. Kostelní zvony 
slyšet - dostaneš dobrou zprávu. 
V�ž vid�t - budeš trp�t velkou ctižádostí. Sebe 
vid�t na kostelní v�ži nebo na ni vystupovat - úcta, 
pozvání do dobré spole�nosti, nep�íznivé vyhlídky 
pro budoucnost. To platí tím více, když p�itom 
slyšíš sou�asn� i znít zvony. 
Strádání, t�žkosti, hlad. Okusovat - nouze. Lidské 
na h�bitov� - vysoké stá�í. N�komu je lámat - s 
n�kým se budeš lou�it a budeš velice plakat. Kosti 
pálit - tv�j klid naruší nep�íjemná v�c nebo událost. 
Ve tvém okolí se stane velké nešt�stí. 
T�žká nemoc i poh�eb. 
Šít ji - budeš mít št�stí v lásce. Oblékat si ji - 
zachráníš se p�ed nep�íjemnostmi. Špinavá - nedáš-li 
si pozor, budeš okraden o velmi cennou v�c. 
Roztrhaná - budeš muset p�e�kat zlé �asy. Mít ji na 
sob� - zármutek se zm�ní v radost. Pr�svitnou košili 
mít na sob� - soudní prohra. Prát a v�šet - t�žká 
nemoc v rodin�, též úmrtní. V košili stát p�ed lidmi a 
styd�t se - zahanbení. Od krve umazaná -nebezpe�í 
úrazu, veliké t�žkosti.  
Jakýkoli vid�t - úsp�ch. Prázdný - po lásce budeš 
toužit. Zav�ený - poda�í se ti vniknout do tajemství. S 
kv�tinami - potká t� št�stí a láska. S prádlem - klepy. 
Plést jej - neproz�etelností si uškodíš a než n��eho 
dosáhneš, �asto budeš mít prázdné ruce.  
Mrzuté podnikání s dobrým výsledkem. Zametat -
úleva ve starostech. Dostat od n�koho - d�dictví, 
výhra. 
P�jdeš na velkou hostinu.  
Vid�t ji - p�jdeš n�kam, odkud p�ineseš jen mrzutost a 
starosti. Kotvu vyhodit - velmi se potrápíš, ale nad�je 
se ti splní. Spoušt�t - hrozivé nebezpe�í. Sám ji 
spoušt�t - úraz. Zlomená - ztráta p�ítele, milované 
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osoby, úmrtím. Manžel�m a milenc�m - p�edpovídá 
odlou�ení navždy. Upevnit kotvu - spln�ná p�ání. 
T�žká - zlé �asy. Zvedat ji - obtíže. Lehká – menší 
trampoty. Pohybuje-li se - mrzutosti p�ijdou rychleji 
než dobrá zv�st. P�íliš se neraduj a net�š. Zasáhla-li t� 
- budeš muset p�ivolat léka�e. Hrát si s ní - pozor na 
p�elétavé lásky a nestálé p�átele. Do domu letící - 
�ekej útoky lidí na svoji �est. Lít kouli - pozor na 
úraz. 
Oblek - zm�na v život�, n�co nového. Vana - ztráta 
bolestí. 
D�ti vid�t - pohoršení a mrzutost. Žen� to zna�í 
velkou pot�chu i spln�ní p�ání.  
Vid�t nebo d�lat - zbavíš se starostí. V koupeln�, je-li 
voda vlažná - dobré �asy. Koupel v teplé vod� - 
budeš-li velice toužit po vášnivé lásce, najdeš ji. 
Chladná koupel - uzdravení. Ve studené vod� - hrozí 
ti onemocn�ní. Je-li horká - zármutek. Láze�ský d�m 
- zlepšení zdraví. Ve sv�tnici - setkáš se bu� s 
nev�rou nebo také budeš trp�t neduživostí. V p�írod� - 
nev�stu �i ženicha si najdeš. V kalné vod� koupel mít 
- nemoc, t�žkosti, znovu se tv�j život zkomplikuje. 
Oble�ení v ní být nebo do ní vejít - ztráty, 
protivenství, n�co ne�ekaného. V �ece se koupat - 
dobra p�ítelkyn�.  
V dom� - zlí lidé t� budou ohrožovat. Jinde vid�t -
menší nesnáze. Stoupá-li vysoko - veliké nesnáze, 
tvoje úsp�chy budou jen p�echodné, budeš proto 
muset za�ínat vždy od za�átku. Sv�tlý – mrzutost. 
Tmavý - tvoji nad�ízení ti �asto zp�sobí mrzuté 
chvíle. �erný, hustý - t�žké trampoty. Rozhání-li jej 
vítr - uleh�ení. 
Cigaretu - bu� opatrný na ohrožení svého zdraví. 
Budeš též muset být velmi state�ný, aby ses do�kal 
lepších �as�.  
T�žkou prací získáš blahobyt. 
Klešt� - zlost a mrzutosti, varuje t� p�ed vstupem 
do zakázaného spolku, jinak hn�v mnoha jiných 
osob proti sob� obrátíš. 
Od �lov�ka - tv�j známý proti tob� kuje pikle. 
Sám-li kousneš - ukvapeností proti sob� n�koho 
popudíš. 
Chra� se nep�ítele. Kozí maso jíst - dlouhá krutá 
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nemoc. 
Veliká zlost pro mali�kost. �erná - zvlášt velká 
nev�le spojená s nemalými starostmi. Bílá - smrt i 
neúsp�ch v podnikání. Potrká-li t� - chra� se 
lstivého p�ítele. Pase-li se - ztráta. Mnoho koz - 
nabytí majetku. Dojit - zvít�zíš nad nep�áteli. Též 
zmírn�ní utrpení a rozmíšek, jež zp�sobila 
náladovost v rodin�. Kozu kupovat nebo její mléko 
pít - onemocn�ní. 
Pozor na lehkomyslnost v život�. 
Nový mít - ve všem musíš být opatrný. Hranostajový - 
falešný p�ítel. Kupovat ho - zoufalá situace, zavin�ná 
finan�ními t�žkostmi, ale po �ase dobrá, neb ne�ekaná 
podpora �i výpomoc. V lét� na sob� mít - špatné v�ci 
to znamená. Potíš-li se v n�m - trápení s dítkem. P�ed 
zimou se do n�ho obléci - záchrana majetku p�ed 
pohromou.  
Vždy n�co dobrého znamená.  
Návšt�va p�ítele, nebo dobrá zpráva.  
Krásná - budeš hostem v nádherném kraji, po kterém 
jsi dávno toužil. Též - dobré �asy, št�stí. 
Pustá - neut�šené �asy a nejistá, smutná 
budoucnost prostoupená t�žkostmi i chorobami. 
D�lat je - ze msty ti n�kdo v práci uškodí. 
Pali�kované - zaho�íš velkou láskou. Zdobit se jimi - 
utrpením si uznání dobudeš. 
Národní nosit - pýcha, povýšenost. 
Krále mluvit slyšet - mrzutostem se nevyhneš. S 
korunou na hlav� ho vid�t - soudy. 
Bílý - úsp�ch. �erný - p�evrat v dom�. Jísti maso - 
uzdravení. Mlá�ata - potíže s d�tmi. Strakatý - 
špatný p�ítel. 
Vid�t nebo u n�ho kupovat - pomluvy. 
Nepochopitelné v�ci, komplikace. Vysv�tlíš si 
okolnosti, které jsi dosud nechápal. 
Budeš muset nep�íjemné v�ci vykonat a budeš 
muset pracn� se vysvobozovat ze stejné situace, 
abys nabyl pocitu p�íjemného uleh�ení. 
Veliká, tu�ná - nabytí majetku. Hubená - ztráta, zlé 
�asy. Boj o existenci p�ed tebe postaví tisíce 
problém�, které sám nebudeš moci vy�ešit. Dojení 
krav vid�t - št�stí t� neopustí, o�ekávej d�dictví. 
Sám krávu dojit - pocta tvé rodin�. Brala-li t� na 
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rohy - pozor p�ed nehodou. Pasoucí se krávy 
vid�t - budeš mít p�íjemný a pohodlný život. Jinak 
je vid�t - št�stí p�ijde po delší trp�livosti. Kravské 
mléko - ztratíš-li mnoho sil, ješt� dlouho t� bude 
tvoje choroba trápit. 
Prázdný, uzav�ený - bída, nemoc. 
Nadouvající se - svou pošetilostí si uškodíš. Jíst ho 
- dobré bydlo. Dráždit ho – nevrlost. 
S planoucím ohn�m - náhlá radost. Bez ohn� - 
nebudeš-li opatrný ztratíš, cos nabyl. Na n�m va�it - 
dosáhneš po �em toužíš, snaha nebude marná. 
Ohe� v n�m rozd�lávat - v�bec netušíš, že jsi 
tajn� milován. Vyhaslý - marn� miluješ. U krbu sed�t 
- ohe�, teplo atd. - p�íjemné chvíle v dobré 
spole�nosti i láska. 
Velký obrat v život�, též - št�stí. 
Vid�t, obdržet – kmotrovství. 
i šití - p�istihneš toho, kdo t� pomlouvá. Zamilovaným 
- klam a podvod v lásce. Krej�ovský závod - 
pomluvy. 
Nesnáze, jejichž p�emoženi p�inese š�astnou 
budoucnost. 
Prolévat ji - nechvátej, p�ílišná horlivost ti uškodí. 
Chrlit ji nebo plivat - velká nemoc, nep�íjemné 
události. Lidé budou chtít tvoji pov�st poškodit. 
Koupat se v ní - velká ztráta i smrt. Pít ji - budeš 
toužit po milé osob�, št�stí. Je-li sražená, až �erná - 
hrozící nebezpe�í. Te�e-li jasná - d�vod k n��emu 
budeš mít. Být jí umazán, neb jinému-li z rány krev 
te�e - dostaneš se do lepších pom�r�. Z nosu - zlá 
životní situace. Vid�t n�koho, nebo sebe, s krvavými 
ranami - zlá mrzutost, smrtelný úraz.  
nebo kriminální ú�edník - pozorují t� ze všech stran. 
Padající ledové kroupy - zmatek, nep�edvídané 
starosti. Co si s velkou námahou vybuduješ, se 
zhroutí jako domek z karet. 
Jako živou lidskou postavu ho vid�t - do�káš se 
vznešeného pocitu a velké radosti po nesmírném 
utrpení. Na k�íži - jako kamenický výtvor - stihne t� 
nehoda. 
Pod�ezat sv�j vid�t - nešt�stí. Od�íznout – závistiví 
lidé ti cht�jí škodit. Cizí, p�kný vid�t - �ekají t� 
p�íjemné chvíle. Sv�j krásný a oblý - znamená št�stí 
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jednoho z tvých dítek. Tlustý - jednomu svému dít�ti 
dobré postavení zajistíš. Sv�j hubený - nemoc dít�te. 
Míti na n�m ozdobu - konec nedostatku. Pod�ezaný ho 
už mít - ztráta na majetku. Škrtil-li t� n�kdo - veliké 
št�stí.  
Dobytek - zlepšení pom�r�. Malé dít� - soužení. 
N�kdo ti strojí úklady. Lidé s tebou nesmýšlejí dob�e. 
Budeš opušt�n.  
Kvetoucí - pozvání na svatbu, radost. Zelené - št�stí, 
úsp�ch, úcta, uznání. K�oviska suchá, trnitá - nemilé 
záležitosti, též p�ekážky na cest� budeš muset 
p�ekonat. Hustým k�ovím se prodírat - velké nesnáze. 
Prodereš-li se ven - dostaneš se z nich.  
Zrada. Hrozí ti, že tvoje jméno bude zneuct�no. Zabíti 
ho - odhalíš p�vodce všeho zlého. Ute�e-li do díry - 
budeš proti svému šk�dci bezmocný.  
Okolo M�síce vid�ti - snášej hrd� nespravedlivý 
výsm�ch a spojené nep�íjemnosti. Být v železném 
nebo drát�ném - zažiješ nevraživost. Nacházet se v 
kruhu k�ídou nakresleném - budeš pot�ebovat 
ochrany. 
Dluhy, kupuj jenom tolik, na kolik ti sta�í pen�ženka. 
Nedobré zprávy. 
Jeden velký - vzdálená smrt. Mezi ho�ícími svícemi -
po trápení p�ijde radost. P�ijímati darem - pot�šení. 
Nositi ho - dobré jméno - ti je závid�no. Dva vedle 
sebe - záchrana p�ed nebezpe�ím. Mnoho - št�stí. 
Zahalený - v tvém okolí si p�ijde smrt pro svoji ob��. 
K�íž s kv�tinami vid�t - klid v domácnosti. K�íž u 
cesty stojící - zpráva, která pot�ší. Vyvrácený uvid�t - 
budeš muset být velmi opatrný, abys vyb�edl ze slepé 
uli�ky a osvobodil se. Nesou-li k�íž jiní - nevydržíš 
p�i svém zám�ru. Též - nespln�ní p�ání. P�ed k�ížem 
kle�eti - oporu získáš a budeš-li mít jaké bolesti - ony 
pozvolna ustoupí. P�edtím však mnoho proslzíš. 
Krista Ježíše, nebo jí podobnou vid�t, �i se jí ubírat - 
budeš se muset rozlou�it se svým št�stím. P�í�inou 
bude n��í bezohlednost.  
Nádobu vid�t - konec trápení, p�íznivý obrat, zm�na, 
dozvíš se o uzdravení n�koho z vážné nemoci. 
Obklopuje t� nespravedlivá závist lidí.  
Celý život neprožiješ na jednom míst�. �ekej cesty a 
zm�ny. 
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Kámen vid�t - co za�neš, š�astn� dokon�íš.  
Získáš p�íze� šlechetného �lov�ka. 
Mnoho - nep�átelé t� zbaví klidu. Zabíjet - nevole v 
dom�, ale vít�zství nad protivníky. Chytati - do 
života se ti vkrade neklid. Vid�t - dej si pozor na 
lidi, kte�í p�átelství jen p�edstírají. Jíst je - �eká t� 
t�žká zkouška. Zvít�zíš-li v ní však, potom budeš mít 
ve všem úsp�ch. 
Napln�ný - starosti. Prázdný - zdar v n��em, i 
cestování. Uzav�ený, nebo mnoho kufr� vid�t - 
špatná zpráva. Balit jej - budeš cestovat. 
Ukrýváš svoje trápení. 
Malá, ale p�íjemná cesta t� vytrhne z nudy a 
smutku. 
Vid�t - chudoba a nouze. V ní být - dostaneš se 
do víru klevet, a� svou prací n�komu prokážeš 
dobrodiní. V ní va�it - skon�ení dluh�, zlepšení 
postavení. Varuje p�ed dalšími p�j�kami pen�z. 
Divadelní - spln�ní tajného p�ání. 
Znamená št�stí a zdraví. V lese ji vid�t �i slyšet - letí 
k tob� dobrá zv�st. 
V zemi zaražený - t�žká práce. Zarážíš-li jej - 
zbohatneš, ale s námahou. Nahnilý, nalomený - 
ztráta. P�eražený na dva kusy - ztráta manžela, 
manželky. 
Kulháš-li ty sám, budou t� pomlouvat, utrpíš škodu 
pro k�ivdu, budou t� chtít p�ipravit o klid. Kulhá-li 
n�kdo jiný - tvou vinou n�kdo utrpí škodu. 
Nešt�stí, nehoda. 
Na p�kném koni jet - úsp�ch. Nádherný k�� - 
d�stojenství. Vid�t - uslyšíš zajímavou novinu. 
Osedlaný, ale voln� b�žící - dobrá novina. 
Vytesaný - škoda. Kon�m být - tv�j nep�ítel se 
raduje. Maso jíst - drahota. Vysko�í-li k�� z bláta - 
mnoho práce. �erný - budeš mít zármutek, nebo� 
onemocníš �i se ocitneš v nebezpe�í. 
Neosedlaného b�žícího kon� vid�t - zlá p�íhoda. 
Vzpínající se h�ebec - nešt�stí u nep�ítele. Jezdit 
na koni a spadnout - vyhni se nešt�stí, úrazu. 
Jezdit na nepokojném - protivenství. Pád bílého �i 
�erveného kon� - smrt následkem úrazu. Bujného 
kon� chytit a zkrotit - u�iníš nep�ítele bezmocným. 
B�žící h�íbátko - š�astné manželství. Jezdit na 
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h�íb�ti - dosažení vytouženého cíle. Konírna - 
bohatství. 
Ku�káš-li nebo kvákáš ty sám, ztráta úcty, 
zesm�šn�ní. 
Vid�t ji - budou t� znepokojovat zlé �e�i, ale 
nepravosti v��i tob� chystané se nevyda�í. St�j 
pevn� p�i svém právu, bu� neoblomný. 
Vid�t - �eká t� nemilé lou�ení. Máš-li ho na noze - 
budeš uražen. Vy�ezávat si ho - uleh�ení ve 
starostech. 
Pomluvy. 
Zlepšení majetkových pom�ru. Kupovat u n�j n�co 
- varování p�ed omylem a marnotratností. 
Za up�ímnost nebudeš dob�e odm�n�n. �ekej 
podvod, faleš. 
Po p�edchozích finan�ních t�žkostech p�ijde zlepšení. 
P�ijdeš k blahobytu. 
Nedej na �e�i, rad�ji poslechni sv�j zdravý rozum. 
Je varováním. 
V kuželn� nebo jinde hrát - škoda. 
Zví�ecí stažené - dobrý obchod, dlouhý v�k. 
P�ikrývat se jí - pomoc v nesnázích. Stahovat - lidé 
ti cht�jí ublížit. Kupovat - jsou takoví, kte�í cht�jí 
zneužít tvé dobroty. K�ži krájet - budou se s 
tebou hašte�it. 
Vid�t ho, jak vyd�lává k�že - budeš se muset 
pevn� držet, abys neklesl pod tíhou svých starostí 
docela a nepodlehl vší silou p�idruženým 
okolnostem. 
Bude t� pronásledovat osud, kterému nedovedeš 
p�ímo a sm�le �elit. Též - nebezpe�í. 
Jíst, chutná-li - dobrá nálada. 
Prodejnu vid�t, v ní být - budeš-li mén� p�ístupný, 
dosáhneš úsp�chu. 
Vid�t - zdá-li se to v období kv�tu, radost, též s�atek. 
Barevné - uzdravení, dobro. Bílé kv�ty - smrt. Zalévat 
je v pokoji - domácí št�stí. Zalévat je v zahrad� - 
požehnání. Sázet je - vytrvalostí se do�káš lepších 
�as�. Od n�koho dostat - budeš mít v�rné p�átele. Jimi 
se zdobit - hned na za�átku mysli u všeho na 
následky. Vo�avé - nev�� lidem a už v�bec ne t�m, 
kte�í lichotí a podlézají. Vadnoucí - ztráta milované 
osoby, jinému - utrpíš škodu. Páchnoucí - zachovej 
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rozvahu, n�kdo bude sahat na tvou �est. Trhat je - lépe 
si ochra�uj své dosavadní výhody, sic o n� budeš 
p�ipraven. Vázat je - máš p�ed sebou mnoho radosti i 
starostí.  
Samotnou vid�t, slyšet - dovedeš v �as pot�eby své 
blízké i sv�j majetek v pravou chvíli p�ed každým 
nebezpe�ím zachránit. Pom�že snad nejvíc svornost a 
jednota. S ku�aty - velká radost. 
Sám - dobré zdraví, št�stí. Jiného slyšet kýchnout -
dob�e ses nezabezpe�il a št�stí t� opustí.  
T�sto vid�t - velká hostina, p�ekvapení.  
Na jazyku cítit - odhalíš zlomyslníky.  
Hodinové - neklid, vý�itky sv�domí, mrzutosti.  
Ztratíš rovnováhu duševní i t�lesnou - nemoc, 
nest�ídmost, nep�íjemné v�ci. 
D�lat ji - získáš si nep�átele. Z r�ží - zbavíš se trampot 
a brzy se dostaví nový úsp�ch. Pohozená - krátké 
št�stí v lásce. Zvadlá - chladnost v lásce, též její konec 
nebo p�erušení. Dávat ji do vody - uzdravení. Z 
p�kných kv�t� jakákoliv - láska, nadarmo ses 
nedvo�il, slibuje š�astné manželství.  
�ekáš-li na n�co dlouho, kone�n� se to dovíš. Toužíš-
li po v�tším množství jistých v�cí, které nejsou práv� 
majetkovými realitami, pak bude lépe, když je 
nepoznáš. Hraješ-li na ni sám �i slyšíš jiné na ni hrát - 
n�kdo z nejbližších je k tob� neup�ímný. 
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Plovoucí, bílá - št�stí. Bude uznána tvá obratnost, tvé 
vyhlídky do budoucna jsou plné nad�jí. �erná - pozor, 
hrozí ti choroba následkem jiného nešt�stí, i smrt. 
Zpívající - soudní spory s hádkami.  
Dostaneš se do pletich, ale vyvázneš z nich. Také se 
musíš více starat o své zdraví.  
V n�m chodit - budeš mít delší dobu velké starosti. Z 
n�ho vyjít - p�ekonáš všechny p�ekážky.  
Nakupovat - o�ekávej n�jakou ztrátu. 
Prázdná - nedostatek. Plná – veselost. Rozbít ji -
n�koho si znep�átelíš. 
Vid�t - budeš mít zbyte�né výdaje. Jíst - máš kolem 
sebe neup�ímné lidi.  
Okurkový pít - nestálost, nedobré v�ci.  
Nevyhneš se nep�íjemnostem.  
P�i slavnosti zažiješ velký skandál.  
Ve svém byt� - pozor p�ed marnotratností. 
Ho�ící v rukou - dobrá zv�st. Rozsv�covat ji - 
vypln�ní žádosti. Zhasnout - zklamání vlastní vinou. 
Zhasne-li náhle sama - úmrtí v rodin�. Svítící uvid�t -
dobré vyhlídky. 
U n�ho být - budeš velmi vážen.  
Jede-li dol�, utrpíš škodu, která t� bude mrzet.  
Bílou vid�t - pro zamilovaného to znamená získání 
moudré a jemné ženy, jiným však smrt. Zabitá - bude 
t� trápit pocit viny.  
Vid�t ji - manželské sváry.  
Kalhoty nebo cokoli jiného spravovat - starosti, 
varování p�ed nešetrností.  
Slyšet jí n�koho mluvit - pochvala, vážnost, u�enost. 
Úsp�ch p�ijde, p�estaneš-li se obávat úkol�, 
vyžadujících odvahu a trp�livost.  
Velká �i v�tší - tv�j život se bude utvá�et úsp�šn�. 
Malá - budeš znepokojen. Drnová - milostný zážitek. 
Kamenná lavice - velký zisk. D�ev�ná - malý zisk. 
Sedátko z mechu - menší potíže. Lavi�ka mezi stromy 
- rodinná spokojenost.  
Vid�t – mrzutost. Zasypala-li n�koho - varování p�ed 
nešt�stím, vzniklým z neopatrnosti nebo 
nerozvážnosti. Valící se sn�hová - nebezpe�í, které 
bude hrozit p�i cestování.  
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Sv�tnice - v ní nemocen ležet - nemoc a zlost. 
Nestydat� si v ní po�ínat - škoda, mrzutost.  
Útrpnost zakusíš nebo ji budeš mít.  
V ruce držet lidskou, ko�skou - nemoc, i t�žký úkol 
dostaneš. Rozbít ji - hloupé starosti. Jakoukoli vid�t - 
plá�, varování p�ed nehodou, zlé �asy.  
Na zv�� - lstí a zradou t� bude n�kdo lákat. 
Nep�íjemnost, rva�ka. 
Velká plocha - pozor p�ed nástrahou. Kusy po vod� 
plovoucí - p�ekážky, obrat ke zlému. Na n�m 
upadnout - špatné zprávy. Prolomí-li se - mnoho 
starostí, též úraz. Jíst ho - neplýtvej silami v 
malicherných v�cech. V lét� ve snu led vid�t - marné 
snahy. Vid�t led se sn�hem - nastane ti �as 
sebezap�ení a od�íkání se. Po ledu a sn�hu chodit - 
nedobré úmysly lstivých lidí ti p�inesou mnoho 
nevýhod. 
Nep�átelé cht�jí ve vhodnou chvíli využít tvé 
slabosti. 
Kv�t - tvoje nad�je se rychle rozplyne. 
Medv�d - potíže, pomluvy, muže znamenat i smrt. 
Do�káš se p�íznivých zm�n. 
Pokaženou vid�t - nešt�stí a smutek. Zdravé vid�t 
nebo jíst - nep�átelství. 
Vid�t - budeš znepokojen pro ztrátu, kterou utrpíš. 
Mluvit s ním u nemocného - nemoc v blízkém 
p�íbuzenstvu. Mluvit s ním o samot� - uleh�ení v 
nemoci, uzdravení. Známý léka� - obra� se v nemoci 
k n�mu. 
Nemocnému uzdravení, zdravému onemocn�ní, i 
tvrdý odpor v p�i ohlašuje. 
Dostaneš se do nemilé spole�nosti. 
Nemoc, nevole v dom�. 
Likér pít - nesvornost, onemocn�ní. 
Užívat - ztráta pen�z. Sní-li o nich nemocný - úleva 
v nemoci. Jestliže nemocný ve snu léky jasn� vid�l 
a pomohly mu - a� si je opat�í a uzdraví se. 
Vid�t �lov��í - nešt�stí, velké zklamání. Na od�vu, 
prádle od lejna �lov��ího být umazán - velké 
spory, ostuda. Vyprazd�ovat se a cítit p�itom 
uleh�ení - zbohatnutí. 
Krásné vid�t - spln�ní p�ání, dosažení n��eho. Pro 
um�lce nebo podobn� založeného �lov�ka - uplatn�ní 
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vloh. 
Kdekoli p�kný vid�t - svých snah uskrovn�ní nebudeš 
litovat. Zelený na poli - radost, dobré manželství. 
Lenivý být - ztráta, nespokojenost.  
Odpo�ívat v ní - zm�na v život�, konec žalostí.  
Vid�t ho - š�astná okolnost. Mluvit s ním, potkat ho - 
poznáš otev�enou a v�rnou duši.  
V budoucnu budeš muset projevit zna�nou odvahu a 
odhodlanost. 
Chop se mužn� své šance k prosp�chu.  
Budeš velmi bázlivý. 
Slyšet na ni troubit - nepokoj, dny nevraživosti jsou 
p�ed tebou.  
�erné - dlouho nevyjdeš ze starostí a též m�žeš �ekat 
nemoc nebo zradu v p�átelství, lásce i manželství. 
�ervené - v tvém okolí �íhá na n�koho nešt�stí. I ty 
bu� velmi ostražitý. Jíst je - p�ijde na tebe leh�í 
nemoc. Najít je - tvé p�ání se splní až za delší dobu. 
Hledat je - mnoho sil budeš v�novat zbyte�ným 
v�cem.  
P�echodné nep�íjemnosti a starosti.  
Krásný zelený v dáli - dobrý život, pevné zdraví. 
Svobodným též dobré manželství a založení rodiny. 
Procházíš-li se jím - dobrá budoucnost. Chodit hustým 
temným, k�ovinami zarostlým lesem - protivenství a 
t�žkosti. Ho�ící les - �ekají t� nep�íjemnosti, smutek, 
jejichž p�í�inou budou nejspíše nesnáze a nepokoje. 
Též - oznámení války. Les se suchými polámanými 
stromy - velký žal. Zakrátko nebo po �ase t� budou 
sužovat smutné události. V lese po zarostlých 
p�šinách bloudit - neradostný život. Listnatý les - 
pot�ší t� neo�ekávané setkání. Kácet les - škoda. V 
n�m zpívat - mnoho povyku pro nic.  
Vid�t - zhoubné podnikání.  
Let do stratosféry - v tvém život� dojde k velké 
zm�n�. Létat a lehce se vznášet - �ekají t� p�íjemné 
v�ci. Ve vzduchu - radost, št�stí. Z krajiny do krajiny 
- dlouhá cesta. Až k oblak�m - úraz i smrt. Shora dol� 
- bohatství. Nad vodou - škoda. Z�ítit se nebo skákat – 
nep�íjemnost, nešt�stí. Dopadnout lehce - úsp�ch. 
Úsp�chy t� povzbudí k novým �in�m.  
P�ekvapí t� p�íjemná událost.  
�eká t� cestování.  
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P�íjemn� v�ci, vzácné pozvání, úcta.  
P�íliš se nespoléhej na št�stí, a� již ho máš �i dosud 
nikoli. 
Zdar v podniku. Být jím zahnán nebo poražen - ztráta 
vážnosti. Na n�m sed�t, jet �i spát - budeš mocný a 
vážený. Usekat mu pazoury - dobrého obhájce ve své 
p�i najdeš, vít�zství. Se lvem být v jedné kleci - bu� 
opatrný v��i svým nep�átel�m, strojí ti tajné úklady. 
Lva krotit - nep�íteli dovedeš snadno �elit. Jeho lejno 
nalézt - velké št�stí. Mléko pít - dlouhý v�k. Maso jíst 
pe�ené - zdraví a srdnatost. Krotkého lva vid�t - 
oceníš význam �estného p�átelství. 	voucí - vtíravost 
nep�átel ti bude znep�íjem�ovat život. Lev v kleci - 
tvoji odp�rci se nemají z �eho t�šit. Lvici s mlá�aty 
vid�t - bude ti zp�sobena škoda. Vid�t lvy ve 
spole�nosti domorodc� - budeš sv�dkem pobu�ující 
nízkosti. Lvi trhající �lov�ka - p�estane t� 
pronásledovat �lov�k, který ti dlouho otravoval život. 
Pronásledují-li �lov�ka - budeš zoufalý v nesnázích a 
pomoc bude nablízku. Zav�ít lvy do klecí - starosti 
nebudou mít konce. St�ílet lva - zni�íš si velké št�stí. 
Pronásleduje-li t�, tvoje vážnost utrpí. 
Lhaní vid�t, poslouchat - znamená špatné zprávy a 
nep�íjemnosti.  
V tráv� - pot�šení, dobré zdraví. Na loži odpo�ívat - 
promeškání p�íležitosti, oklamání, mrzutosti. Na holé 
zemi nebo na kamení - t�žkosti, trampoty. 
Být líbán od n�koho mladého - št�stí. Od báby �i sám 
ji líbat - mrzutosti. Mrtvého - t�žká nemoc. Zemi nebo 
obraz líbat - poko�ení. Svoji milenku - starost �i 
smí�ení nep�ítele. Líbat kata - od cizího �lov�ka budeš 
obdarován. Líbat svého p�ítele - hojný užitek. �erta - 
nep�kné nad�lení. Pou�eného - oplétání s ú�ady. 
Studený kámen - poh�eb. Žhavé železo - úraz. Vid�t 
jiné se líbat - zármutek.  
Oblé - úsp�ch. Svoje krásné - št�stí a zdraví. Svoje 
vpadlé - zármutek a nemoc. Cizí vpadlé - po delší 
dob� se ti povede lépe.  
Falešný p�ítel se ti p�ilichotí.  
Veselé š�astné vid�t - uskute�n�ní dobrých 
p�edsevzetí. Smutní - hrozí ti zanedbání povinností a 
nep�íjemnost. Hezké lidi vid�t - n��í pomoci se ti v 
pravou chvíli dostane. Ošklivé vid�t - varování p�ed 
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zlem. Zlí lidé - smutné chvíle. Spící lidé - velké 
starosti. Vousatí lidé - mrzutosti pro zlost. �erné 
oble�ení - nedovíš se nic pot�šujícího. U jídla a pití 
lidi vid�t - �ekej bu� pochvalu nebo n�co 
významného. Mnoho lidí vid�t - známí ti p�ipravují 
nástrahy. P�ibližující se lidi vid�t - n�kdo t� moc 
pomlouvá. Velký zástup lidí vid�t – p�jdeš na poh�eb. 
Bu� t� n�co vyd�sí nebo se ti n�co velice zhnusí.  
Být jím - získáš pov�st chamtivého �lov�ka. Vid�t ho, 
jednat s ním - nabádá k velké opatrnosti.  
Veliký tak, že jím není nic vid�t - po dlouhé dny a 
noci se nezbavíš zármutku.  
Bílá - najdeš n�koho, kdo t� nikdy neopustí (platí pro 
osam�lého �lov�ka). Pro jiné – smrt. Barevná - nev�� 
všem slov�m. Trhat lilii - budeš v�rn� milován. Vid�t 
kvést nebo kv�ty od n�koho dostat - svobodným, že 
své srdce brzo zadají, ženatí se mají mít na pozoru, 
aby jim pro nev�ru nevzešla mrzutost. 
Pít ji - nemoc. 
P�jdeš na hostinu, kde t� požádají o p�ípitek. 
Strom zelený - budeš se z n��eho t�šit. Kvetoucí - 
máš p�ed sebou bezstarostné �asy. Lipový kv�t 
va�it - zlepšení postavení, zdraví, též pomoc v 
nouzi. 
Strom bez o�íšk� nebo již jen pruty z ní vid�t - h�ešení 
i rva�ka. Lískové o�íšky - dobré �asy zahojí rány 
minulosti. Lískové pruty �ezat nebo lámat - dovíš se 
všechno, co t� znepokojí, jen vy�kej. 
Soudní spory. Psát do nich - starosti v domácnosti. 
Nepopsaný list vid�t - zármutek. 
Zelené - dobré �asy ti zp�sobí radost. Povadlé, ale ne 
uschlé - budeš se u�it vlastními chybami. Když 
opadává ze stromu - št�stí t� za�ne opoušt�t. Šustící - 
radostné zprávy. Ve vzduchu v�trem poletující - 
nemoc, ztráta nad�jí. P�kné zelené sbírat nebo nést 
dom� - dobrý výd�lek �i jiný zisk. Zcela uschlé nebo 
zažloutlé vid�t - zármutek. 
Dobrá zpráva, p�ekvapení. Též - varuje se v��it 
všemu, co ti lidé namluví.  
Vid�t ji - mazaní lidé t� cht�jí oklamat. Ubíhající -
lstivý nep�ítel. Ohlíží-li se po tob� nebo p�ímo po tob� 
zuby cení - krutá a dlouhá nemoc. Zabiješ-li ji - zbavíš 
se nep�íjemností a ujde nástraze. Lišku chytat a chytit 
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ji - odhalíš falešného p�ítele nebo lstivého nep�ítele. 
Liš�í kožich mít - nev�� všem, kdo ti lichotí a snaží se 
úsilím dobýt tvé p�ízn�. Liš�í k�ži staženou vid�t - 
faleš. Maso péci �i jíst - svatba v krátkém �ase.  
Péci, jíst, vid�t - radost na svých d�tech.  
Cokoli - dobrá nad�je, je-li to p�íjemné �i chutné. Ne-
li - pravý opak všeho dobrého.  
Na vod� vid�t - zlepšení postavení. Po �ece se na ní 
plavit - prozatím nestálost št�stí. Úsp�chy se dostaví 
sice opožd�n�, ale tím více si jich pro jejich význam a 
trvanlivost budeš vážit. Po klidném mo�i plout – 
blahobyt, zda�ilé podnikání. S lodí tonout - zlé 
p�íhody. Potopila-li se, smrt blízkého �lov�ka. Jednu 
kotvící vid�t - bu� mírný, ale svoje rozhodnutí 
nem��. Mnoho lodí u b�ehu zakotvených vid�t - 
zbohatnutí. Na vod� kolísající �lun - nebezpe�í. Lo� 
na potoce - co nejrychleji budeš žádat o pomoc léka�e. 
Plavit se v malé lo�ce blízko b�ehu - ostýchavostí si 
uškodíš. Lo� bez stožáru a bez komína - hledání 
východiska z nezút�šné situace a bídy. Bez vesla se na 
lo�ce vid�t - beznad�jná situace. Lo� ho�ící vid�t - 
t�žké trampoty. Ve všem svém po�ínání bu� 
opatrn�jší. Veliká lo� v dáli - vzácná návšt�va. Lo� s 
vlnami zápasící - budeš napaden nep�áteli. Je-li lo� na 
suchu - zamotáš se do problém�, z nichž nenajdeš 
východisko. Lo� pod vodou vid�t - jen díky velkému 
náhodnému št�stí se vyhneš nebezpe�í. Lo� s 
nákladem - budeš pot�ebovat pomoc v zam�stnání. 
Stavbu lodi vid�t - velká zm�na. Lo� plující do 
p�ístavu ( zamilovaným i ženatým) - st�ezte sv�j klid, 
aby vás žárlivost s mnoha t�žkými chvílemi o vaše 
št�stí nep�ipravila.Vid�t vykládání zboží z lodi - dobrá 
zpráva zdaleka znovu oživí tvé nad�je. 	ídíš-li sám 
velkou lo� - sv�j velký cíl uskute�níš, ale jen s velkou 
námahou. 
Vid�t jej, mluvit s ním - t�žké záležitosti. 
Nebo podkroví vid�t - škoda. 
Slyšet - v krátké dob� �ekej hašte�ení. 
Nebu� dobrý a shovívavý k lidem, kte�í k tob� 
nechovají up�ímné p�átelské city. 
I ty máš svoji š�astnou hv�zdu, ale musíš ji daleko 
hledat. Kou�ící lokomotivu vid�t - chra� se 
falešných lidí. 
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Vid�t ji nebo s ní kopat - t�žko vydobudeš sv�j 
chléb. Vykopanou zem jí odhazovat - zlé �asy. 
Lopata pohozená - pozoru na záhubu z nedbalosti. 
Trpná láska. 
Jako ceninu loterie vid�t - výhra. Též - pokus o 
št�stí v loterii. 
S parohy v p�írod� vid�t - v p�írod� se budeš 
cítit velice š�asten. 
Chytit jej - tvoje námaha nebude marná. Jíst ho - 
pot�ší t� p�kný objev. Vid�t jej - dob�e se ti 
povede. 
Prodejnu �i ú�ední místnost vid�t, v ní být - na 
náhodu nikdy nespoléhej. 
Vid�t jej - své p�átele si vybírej vskutku pe�liv� a 
s velkou rozvahou, sic v nejlepším p�ípad� budeš 
hradit škody a platit útraty a dluhy za toho, kdo si to 
v�bec nezaslouží a kdo t� vcelku není hoden. 
Lotra v žalá�i vid�t - hrozí ti nebezpe�í. 
O�ekávej mrzutosti v práci. 
Znamená v�rnost toho, s kým se lou�íš. Byl-li to 
neznámý, zna�í oddaného druha a p�ítele. Nemáš-li 
jej snad - pak to zna�í takového �lov�ka, kdo 
bude chtít tvé p�átelství získat. Lou�ení ve snu s 
plá�em - št�stí ve h�e. 
Zelenou vid�t - zdraví, št�stí, spokojenost. N�co se 
ti velmi vyplatí a užitek p�inese. Pose�enou louku 
s ješt� �erstvou neusušenou trávou vid�t - 
p�inese-li ti náhoda n�jaké št�stí, dej pozor, aby ti 
je náhoda op�t nevzala. 
Cokoli - v tvé rodin� zavládne smutek. 
Jsi-li jimi p�epaden - d�dictví. Vídíš-li je loupit -
onemocn�ní nakažlivými chorobami v dom�. 
Jednoho loupežníka vid�t - bude t� trápit 
sv�domí. Vykonáš-li ty sám ve snu loupež - pokuta 
t� nemine. Loupežnický zámek - falešné lidi máš ve 
svém dom�. Loupežnická peleš - nebezpe�í. 
Krásná - klid v domácnosti. Okrášlenou mít - 
návšt�va. 
Své okrášlené vid�t - nemoc. Ležet s n�kým na 
jednom l�žku - mrzutosti. Ne�isté - nemoc. Postel 
�istá, ustlaná - spokojenost v manželství. Stlát ji - 
brzké vdavky. Hledat své l�žko a nenajít je - úmrtí v 
rodin�. 
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Vid�t, hlavn� balit - st�hování, rozvod. Na l�žku 
sed�t - zármutek. Povlékat je - p�evrat v rodin�. 
Prázdnou postel vid�t - staneš se sv�dkem 
smutných v�cí ve svém okolí. Rozházená - 
manželské roztržky ženatým, ostatním - �ekej �ešení 
záhady, která s tebou velmi úzce souvisí. Lože se 
záclonami - spojíš se s n�kým, koho velmi miluješ. V 
posteli ležet - hrozí ti choroba. Z postele vstát - 
zdraví i chu� k práci ti dopomohou k úsp�chu. V ní 
cizího �lov�ka vid�t - mrzutostmi rozvrácené 
manželství. Vid�t postel, která je odnášena - 
varování p�ed nesmyslným jednáním. Též - �ekej, že 
tvé p�ání se nesplní nebo že p�ípadná žádost 
bude zamítnuta. 
V divadle mít - t�lesné bolesti. 
Dozvíš se tajnosti. Rozžatá - št�stí v lásce. 
Zhasnutá - nestálost v lásce, nestálost št�stí. 
Z jakéhokoliv zví�ete - mrzutost, nep�íjemné aféry s 
utrháním na cti. Jíst ho - bu� velmi opatrný na 
svoje skutky, stejn� ti hrozí opovržení a 
poníženost. 
Nedopus�, abys vykro�il na špatnou životní cestu. 
Mate�ské vid�t - cesta. V n�m sed�t - asi ud�láš 
hloupost, která t� bude dlouho mrzet. 
Vid�t ho - nebezpe�í. St�elit ho a zabít - 
nebezpe�í ujdeš. 
Vylé�íš se ze zdlouhavé choroby. 
Budeš mít radost z pozvání do výborné 
spole�nosti. 
Vid�t je - pozor na d�v��ivost, faleš je nablízku. 
Tlustá a pevná mít �i vid�t - radost a dobrý život. 
Hubená, slabá nebo u�atá - hašte�ivost mezi 
manžely, chudoba, žal. Ženské krásné vid�t - muže 
varuje p�ed p�ílišným vybíráním v ženách. Jinak - 
p�íze�, št�stí. Poran�né lýtko mít �i vid�t - 
nep�íjemnost. Ženská lýtka hladit - pro tajné spády 
budeš v rodin� o�ern�n. Obdivovat - nerozumným 
jednáním si p�ivodíš škodu. 
Hrát na ni nebo hru slyšet - bohatství. 
Na lidské hlav� - varuje p�ed nest�ídmostí v život� 
a p�ed zni�ením zdraví. 
Opatrnost p�i rychlosti ve všem. Jezdit na nich ze 
strmých svah� nebo upadnout na lyžích - varování 



 
 
Lžíce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p�ed nebezpe�nými �iny, neopatrností, hlavn� 
p�ed úrazem. 
Oby�ejná - tvoje problémy budou brzy p�ízniv� 
vy�ešeny. St�íbrná - budeš pozván na veselou 
hostinu. Zlatá - dostaneš se do vážené spole�nosti. 
D�ev�ná - nouze. Jakákoli velká - dobro. Ješt� lépe se 
ti bude da�it v budoucnu. 
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Zlou vid�t �i mít - roztržky v rodin�.  
Vid�t - dokážeš si získat tém�� každého �lov�ka. 
Pohrávat si jím - dobrá zv�st.  
Máš-li správný cíl, ur�ité ho dosáhneš.  
Zvláš� velký mít - velké ztráty t� p�inutí, abys vždy 
za�al se vším znovu. 
Budeš mít velmi rozt�kanou a rozptýlenou mysl.  
Dej pozor, aby tvé chování nezp�sobilo ztrátu št�stí a 
radosti v p�átelství �i manželství.  
Vl�í kvetoucí rud� vid�t - r�znice a klepy. Staneš se 
ter�em zlých pomluv. Vl�í mák trhat - budeš v zajetí 
svých vášní. Jíst ho - poznáš nadutost a povýšenost. 
Vysypávat ho z makovice - spln�ní tužeb. 
Tvé kuchyni bída nehrozí. 
Budeš št�d�e hostit své p�átele. 
U nohy �i niky zlomit - hádka. 
Vid�t je - nechval dne p�ed ve�erem. Trhat - št�stí. 
Jíst je – radost. Malinovou š�ávu vid�t �i pít - 
n�koho z tvých blízkých choroba navštíví. 
P�i práci vid�t - pot�šení. Též - budou ti blahop�át. 
Maluješ-li sám na sklo - dostaneš se do nevázané 
spole�nosti. Malovat sám sebe - št�stí v lásce. 
N�koho jiného - neblahá novina, zk�ížení plán�, 
nestálost. Malovat krajinu - delší cesta. Malovat sv�j 
byt - dosáhneš lásky, ale budeš trp�t žárlivostí. 
Vid�t, d�lat - získáš p�átele. Též - budeš stav�t 
d�m. 
Pít - vypln�ní tvých p�ání. 
Postavou být malý - budeš se velmi usilovn� o 
n�co snažit. 
Mnoho št�stí, at již zasloužené �i nikoliv. 
Vid�t - toužíš po n��em, co se ti nikdy nesplní. 
Hladké jíst - uznání nebo v�bec to, na� netrp�liv� 
�ekáš, p�ijde, avšak pon�kud pozd�ji. Ho�ké - 
mnoho nep�íjemností a trápení pro malichernost. 
Vid�t - ztratíš své nejmilejší. Též - budeš sv�dkem 
n��eho velmi p�evratného, neuv��itelného a 
p�ekvapujícího. 
Vid�t - dopátráš se tajemství. 
Budou t� zlé huby mleti. 
Dobrého mít, nebo vid�t - radost a po�ádek v 
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domácnosti. V opa�ném p�ípad� - roztržky.  
Vidí-li muž manželku t�hotnou - rozmnožení majetku, 
ale i starostí, ale náprava k�ivd, smí�livost a odpušt�ní. 
Libá-li ji - nesváry mezi manžely. Miluje-li ji - hn�v. 
Svou vlastní bít - sváry. Vidí-li muž jakoukoli ženu 
jako manželku n�koho, nabádá ho to k tomu, aby m�l 
odvahu a aby byl ke své vlastní žen� up�ímný. 
Vid�t - sebelibost ti bude moc škodit. Krajkové mít, 
zdobit se jimi - lidé t� budou uznávat a pokládat za 
�estného až po velkém utrpení. Špinavé - ostuda na 
tvoji hlavu. Ztratit je - sám se nedbalostí svého 
vzhledu zneuctíš.  
Cestování, zm�na pobytu. Velice budeš toužit po 
cizích zemích. Mapu nosit, �i p�enášet - t�žký vnit�ní 
boj v sob� svádíš nebo budeš svád�t.  
P�íliš mnoho lidí to s tebou nemyslí up�ímn�. Kupovat 
ho �i jíst - podvod v domácích záležitostech. 
Ze všech stran t� faleš obklopuje.  
Hrát - nebudeš-li opatrný, zarmoutí t� ztráta. 
Vid�t - nep�íjemnosti, z nichž ti pom�že p�ítel.  
 
Vid�t ho nebo s ním být ve spole�nosti - utrpíš škodu 
pro vysokomyslnost. 
Být jím nebo ho vid�t - znamená pohoršení.  
Poh�ební vid�t �i nést - úmrtí n�koho milého. Sám na 
nich ležet nebo jiného na nich vid�t ležet - nep�íjemná 
ne�ekaná prom�na i nemoc.  
Vid�t - dozvíš se o stížnostech p�átel. Stloukat je - 
rozmnožení majetku, ale i mrzutosti pro zisk. Mazat 
jím chléb, jíst - budeš zdravý, vyrovnaný a spokojený, 
tvá touha se splní. Žluté - nemoc. Kupovat je - klepy. 
Též - bu� obez�etný a co nejd�ív za�ni myslet na 
“zadní kole�ka”. Škoda.  
Vid�t, na sob� mít - faleš, zrada, škoda, oklamání. 
Sám si ji nasazovat - ostuda a p�etvá�ka.  
Seznámíš se s dobrodruhy, vyhýbej se však jejich 
úklad�m. 
Maškarní ples vid�t nebo na n�m být - podvod a klam, 
p�ed kterými se varuj.  
Kupovat, vid�t - návšt�vu ohlašuje.  
Pe�ené vid�t, jíst - úsp�ch. Va�ené - nemoc. Kupovat - 
výhra nebo pomoc p�átel. Kusy syrového masa - 
nebu� rozhazova�ný. Va�it maso - zlé doby, nemoci, 
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pozor na marnotratnost. P�kné maso vid�t - poznáš 
jednou pocit výhry a hra se stane tvou vášní. 
Páchnoucí - klid v dom� naruší mnohé mrzutosti. 
Zkažené - t�žké onemocn�ní. Ps�m házet �i zahazovat 
- do�káš se opovržení. 
Vid�t - budou ti vnucovat nerozumné rozhodnutí, 
které je t�eba odmítnout. P�ipravovat mast, mazat se jí 
- nepokoj, utrpení. Mazat mastí jiného - utrpení se 
uchráníš. Své obnažené t�lo mazat - nemoc. Hlavu 
mazat - slavnost. 
Vid�t ho p�i práci - klevety a nebezpe�í. Být jím 
ošet�en - pro hloupost škodu utrpíš.  
Churavá - nešt�stí. Zem�e-li, mrtvou vid�t - získání 
pen�z a majetku. Najdeš i dost sil k p�ekonání velmi 
t�žké bolesti. Umírající, ale ješt� živou vid�t - budeš 
se trápit a sužovat. S ní mluvit - dob�e uvažuje o 
svých �inech. Živou uvid�t - važ si stá�í, nebo� i tob� 
jednou vlasy zešediv�jí.  
Tvoje zdraví bude pevné jako z ocele. 
P�kná zelená, vonící - splní se ti p�ání. Trhat ji - 
zármutek. 
Mazat jím boty - mrzutost. 
�ímkoli cokoli nebe sebe - trápení pro nedosažení 
cíle. 
Do nich sám upadat - nep�íjemnost, onemocn�ní. Na 
jiném vid�t - ztratíš to, �ehož t�žko nabyl. Probereš-li 
se však z nich - št�stí se na tebe znovu usm�je. 
Nemocnému - uzdravení.  
Vid�t, mít ho - pochopení a d�v�ra tvé osob�. Držet 
ho - povýšení. Bít se jím – radost. Dávat ho - ztráta. 
Zlomený me� - náhlá smrt v rodin� a též zlé 
�asy ti život otráví. Ohnivý na nebi nebo jinde 
rozžhavený vid�t - životní pohroma. 
Výrobce me�� nebo jejich prodava�e vid�t - 
pozor na kuplí�ství a sv�dnictví. 
Plásty vid�t - št�stí. Odhazovat je - o št�stí se 
p�ipravíš. Med jíst - v krátké �ase onemocníš. 
Pít ji - nemysli si, že každý �lov�k v práci a každý 
známý je tvým p�ítelem. 
Nevznášej se v oblacích. Ber v�ci tak, jak je život 
p�ináší. 
Mít na krku - spln�ní p�ání. Dostat jej - v�rná láska 
k o�ekávání. Darovat jej n�komu - odlou�ení od milé 
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osoby. 
Varuj se, abys nepromarnil mnoho �asu s lidmi, kte�í 
si toho nezaslouží. 
Obtížná práce, pomluvy. Být jím pronásledován - 
nep�átelé ti strojí úklady. Tan�ící medv�d - utrhání 
na cti, hádky. Více medv�d� – zlost. Mrtvý medv�d 
nebo jeho k�že - št�stí, možná i ve h�e. 
Vid�t v lese �i jinde - máš nejistou budoucnost, 
nutné �asy. Na st�eše - zlost. Sbírat jej - 
prosto�ekost. 
Zlepšení p�íjm�. M�d�né peníze vid�t nebo dostat 
- psota, dostane se ti málo vd�ku za vykonanou práci. 
Ková�ský vid�t - dobrá novina. Zamilovaným - v 
lásce svoje št�stí najdou. Sám ho šlapat - nep�íze�. 
Sám jím dmýchat – jízlivost.  
V ruce mít - úsp�ch p�ítele. Na n�m ležet - využiješ 
p�íležitosti ke svému prosp�chu. Trhat jej - závist v��i 
tob�. 
Z vep�e - nedostatek. Nikdy nic dobrého.  
�ervený jíst - uzdravení. Žlutý - nemoc. Více �i 
mnoho meloun� vid�t - v t�chto dnech ne�ekej 
up�ímnost. Kupovat je - nabádá k sebed�v��e.  
N�co - Spravedlnost a veselé zprávy.  
Bu� opatrn�jší v práci. 
Jasný a zá�ící - �est a zdar, kone�n� nastanou 
š�astn�jší doby. Nejasný v mlze - zármutek, nešt�stí. 
Zatm�ní M�síce - nep�átelství, hn�v. Z�ásti zatemn�lý 
- sváry a roztržky v manželství i na ve�ejnosti. 
Zapadající - marná námaha, t�íšt�ní sil, nezdar. Má-li 
kolem sebe kruh - neup�ímnost lidí okolo tebe t� bude 
velmi znechucovat. Je-li �ervený - hrozí ti nebezpe�í, 
nehoda. Dor�stající vid�t - zasloužíš si pov�st 
ob�tavého a �estného �lov�ka. Ubývající - utrhání na 
cti. M�síc v úpl�ku - budeš n��ím velmi pot�šen. Též 
- dosáhneš, po �em toužíš. 
V tvém život� se mnohé zm�ní. 
Vid�t - �eká t� cesta do neznáma, ale vrátíš se 
zdrav. Bloudit jím nebo n�koho hledat - p�edzv�st 
zlého. 
Plný pen�z - do�káš se p�íznivého obratu. 
Prázdný - trápení. Napln�ný n��ím jiným - zlé 
myšlenky t� budou stíhat, bude narušen tv�j klid. 
Roztrhaný - marná námaha. 



Meteor: 
 
Metla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metr: 
 
Mez: 
 
 
Mezník: 
 
Mí�: 
 
 
Mihule: 
Mikroskop: 
 
Milník: 
Milenka: 
Mistr: 
Ministr: 
Ministrant: 
 
Míza strom�: 
Mince (viz “Peníze”): 
 
 
 
 
 
Minerální voda: 
Míra krej�ovská: 
 
Mísa: 

Ztratíš-li mnoho, potom ješt� více, vše klidn� ožel a 
zachováš-li rozvahu a klid, vše se v dobré obrátí. 
Pohozená - nev�rnost manžela. Mnoho pohromad� - 
pomluvy. Zametat starou a opot�ebovanou metlou - 
nesváry, nepodléhej cizím vliv�m. N�koho jí trestat - 
mrzutosti. Nová metla - op�t se setkáš s 
neup�ímností a záke�ností. Metlu postavit do kouta 
- ztratíš dobré místo nebo n�co životn� 
d�ležitého. Metlu kupovat - vý�itky sv�domí. Na ní 
lítat - spoléhej pevn� na sv�j zdravý rozum a 
neponechávej nic náhod�. Sny o metle vcelku 
p�edpovídají hloupé a nep�íjemné obt�žování p�i 
setkání s lidmi. 
Uvid�t ho - musíš si nap�ed vše dob�e rozmyslet, 
varuje p�ed ukvapeností v podnikání i jinak. 
Uvid�t - budeš š�astný, když si budeš vážit práce 
druhého. Vym��ovat ji - velká prom�na v život�. 
Krá�et po ní - svízele. 
Pou�uj se z dosavadních zkušeností. Nemáš-li je, pak 
rozjímej více o svém dosavadním život�.  
Vid�t stojící, položený �i pohozený - cizoložství, 
smilstvo. Hrát si s ním - nešt�stí. Hrají-li si s ním jiní -
p�íjemné zprávy.  
Jíst je - nebezpe�í. 
Varuj se p�ed p�ílišným pedantstvím. �eká t� 
zesm�šn�ní. 
Splníš �ást svých plán�. 
Krásnou a bohatou dostat - otcova �i mat�ina smrt. 
Vid�t ho - vše dobré nazna�uje.  
Ú�ední záležitosti, spln�né p�ání.  
Samotný - menší nemoc. S kn�zem - náhlé úmrtí nebo 
zlá dlouhá nemoc.  
Žárlivost. 
Jednu minci vid�t - poznáš lakotu a nouzi. Razit 
mince - rozbroje v 
domácnosti pro touhu po zisku. Z drahého kovu -
stihne t� nešt�stí. Samé st�íbrné - vyznamenání. Z 
oby�ejného kovu - važ si všeho, cos získal darem 
nebo jako d�dictví.  
Srdce n�kdy slyší více než uši. 
Nechat si ji vzít - nemluv o minulosti, mysli víc na  
budoucnost. 
Vid�t ji - pozvání na slavnost a bohaté obdarování. 
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Rozbít ji - vády, hašte�ení. Hlin�ná - dobré 
spolužití se sousedy. 
N�co t� moc roz�ílí. 
Úcta a vážnost. 
Prázdný – bída, zlé �asy. Plný zrní nebo obilných 
snop� - blahobyt, spokojenost. 
S cepem - potíže. P�i mlácení mnoho zrna - 
bohatství. Prázdná sláma - chudoba. 
Starého mládence vid�t - dožiješ se vysokého 
v�ku. Hezký mladý - žen� nazna�uje p�íjemné v�ci. 
Zelené - skromnost se vyplatí. 
Výrobek nebo pokrm jíst - chceš-li si svoje 
postavení bezpe�n� a nastálo udržet, musíš být 
energi�t�jší. 
Vid�t plné nádoby – blahobyt. Sladké pít – radost. 
Kyselé pít – nep�íjemnost. Kupovat - osoba, kterou 
miluješ, si to v�bec nezaslouží. Nést mléko v 
nádob� - �ím se zdáš být, to každý vidí, ale �ím 
skute�n� jsi, ví jen málokdo. Rozlít je - tv�j zám�r 
nebude dobrý, a když ano, stejn� nebude nejlíp 
promyšlen. Chra� se proto nep�íjemností. Kypící 
varem - lidé, kte�í ti nep�ejí, se budou smát. Piješ-li 
ve snu mléko dobré jakosti, které navíc nechutná ani 
p�íliš kysele ani vysloven� sladce - budeš pe�liv� �ídit 
svoje záležitosti a se zdarem budeš i jinak hospoda�it. 
Prodáváš-li mléka - budeš pot�ebovat n��í pomoci. 
Velmi hustá �i houstnoucí - velké nesváry. Budeš se 
též mít co ohán�t, abys zp�t získal to, cos m�l 
p�edtím, �i abys udržel aspo� to, co nyní máš. Stoupá-
li vzh�ru - velké nep�íjemnosti. Za�íná-li se vytvá�et 
nebo padá-li dol� - bu� opatrný a chra� se, nebo� ti 
hrozí nebezpe�í. Nízko nad zemí - za�ni bez prodlení 
zajiš�ovat svou budoucnost. Máš-li ji zajišt�nou, pak 
ji velmi pe�liv� st�ez a bu� stále opatrný. Ztrácející se 
nebo v dáli - poda�í se ti smazat skvrnu, která potupí 
tvoji �est.  
Vid�t - milenc�m láska, jiným nemoc nebo že pro 
p�ílišnou hovomost se dostanou do špatného sv�tla. 
Mlít v n�m - tv�j výd�lek bude pevný a zaru�ený, 
�ekej spokojenost v povolání, ale starost a myšlenky 
budou stále s tebou. Zbo�ený - smrt, chudoba, nešt�stí. 
Mlýn na vod� uvid�t - tu�ný zisk. 
Varuj se podvodu. Jeho pomocníka vid�t - na vedoucí 
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místo se každý nedostane.  
Bude ti prokázána �est nebo n�jaké prosp�šné 
dobrodiní. To�í-li se - poznáš skute�né št�stí. Pod n� 
se dostat - úsp�chy p�ijdou po dlouhotrvajícím 
a usilovném boji. Jím být rozdrcen - marná námaha, 
pozor na nešt�stí. 
Vid�t – pozor, a� si n�kdo na tob� podvodem své 
št�stí a zisk nevynutí. P�eražený - brzká smrt. 
Papriku v n�m mlít - nedobrá zpráva t� zkormoutí. 
Kávu - hosta z daleké zem� obdržíš. Prázdný, 
stojící n�kde - neshody a mrzutosti v dom� nebo v 
sousedství. 
Spokojený život. 
Sám mo�it – radost. Cizí �i jakoukoli vid�t - pozor 
na nepozorný zp�sob života. Celkov� znamená i 
hrozbu podlomeného zdraví. Pít ji - nep�íjemnosti. 
Též - budeš mít zbyte�ná vydání. 
Vid�t, u n�j být - chra� se špatné spole�nosti. 
Bo�it se v n�m nebo do n�j zapadnout - budou t� 
trápit velké starosti, vyplývající z falešného 
na�knutí a soudních spor�. P�íští dny ti však ani v 
jiném moc radosti neposkytnou. Vyschlý mo�ál - po 
delší dob� ze všech potíží a spor� vyvázneš. 
Nezapomínej, že ne vždy dobré slovo pom�že. 
N�kdy musí být použit i trest. 
Pohoršení, nebo� ve všem, co ud�láš, bude jen 
málo rozumu. 
Slyšet ji nebo se sám modlit - veliká radost.  
P�ed�asn� si budeš zoufat, ale vše se brzy v dobré 
obrátí. 
Klam. Zevn�jšek není všechno. 
Trochu se budeš p�ece�ovat. Velmi vzácný, zlatem 
vylitý - zármutek. 
Zelený vid�t - trápení a starosti, které pominou. 
Vysazovat - úzkost. 
Mokrý být - t�žkosti, protivenství, zármutek. 
Z mouky je vybírat - nouze, nemoc. Mít je v šatech - 
setkání a nep�íjemnosti s pokryteckou a dot�rnou 
osobou. Nev�� pochlebování. 
Vid�t ji - požehnání a pokoj. Též - vyplatí se ti 
v�tší ohleduplnost. 
Zažiješ n�co mrzutého. 
Vysávat z kostí - nemoc. 
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St�ez svoje zdraví a ve všem se chra� nest�ídmosti. 
Vid�t nebo jíst - požehnaný rok. 
Zvít�zíš nad svými protivníky. 
Ošklivost, ned�v�ra, nebezpe�í. 
Nenávist. 
Výhra. 
Svatba. 
Podvod. 
Uspokojení ctižádosti.  
�istou vid�t, pít - pot�šení. 
Klidné vid�t - znamená p�íjemný život. Též – zisk, 
dobrou budoucnost. Rozbou�ené - nešt�stí, bída. 
Zažiješ zlé doby, ale i po té nejv�tší bou�i znovu vyjde 
slunce. Na širém mo�i na vraku plout a p�itom nevid�t 
- t�žká nemoc i smrt. Potáp�t se v mo�i, ale neutopit 
se - obrat k dobrému. Sám po n�m jet - nepoušt�j se 
do nebezpe�ných dobrodružství. Do mo�e spadnout - 
dej si pozor, abys nep�išel o své úspory. V mo�i se 
utopit - vlastní vinou upadneš do nešt�stí. 
Nebezpe�í. 
Uvid�t, zažít - nedej nic na n�jaké velké fantazie. Též 
- pozor na ztrátu d�v�ry.  
Mít z ní nádobu - dobrá a v�rná �eládka. N�kdo ti rád 
pom�že. Drát z mosazi - p�átelství s povrchními lidmi 
ti m�že zp�sobit nejednu trpkou chvilku. Mosaz jako 
kov vid�t - mrzutostmi se více pou�íš pro budoucnost. 
Tv�j život bude otravován bezohlednými žádostmi. 
Snadno po n�m p�ejít - nástrahám ujdeš. Rozbitý vid�t 
nebo jak se �ítí - dej pozor na úraz. Též - není v�rný 
každý, koho máš rád. Zvolna po n� n�m jít - poznáš, 
že vše není tak jednoduché, jak si p�edstavuješ. Na 
most� upadnout - budeš trp�t depresí, ale snaž se ji co 
nejd�íve p�ekonat. Pod mostem jít - jen st�ží k cíli 
dojdeš, ale ani potom ho nesmíš spustit z o�í. Most 
zdáli spat�it - vzdálené cíle, avšak nové známosti, 
které ti p�inesou ur�ité výhody.  
Ru�ní z rákosu pletená - lakomé p�íbuzenstvo.  
Pít ho - pozor na vášn� ve spole�nosti.  
Neuško� si svou lhostejností.  
Viz “Provaz” 
Ve svém dom� ji mít, vid�t - dobrá budoucnost. Též - 
zažiješ p�íjemné události. Malá moty�ka -chceš-li se 
doslat k cíli, musíš být ješt� vytrvalejší.  
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Létající - velká lehkomyslnost, p�elétavosl a nev�ra. 
Chytit ho - dopadneš n�koho p�i nev��e.  
Vid�t ji - pronásledováni, nev�ra. Chytat - hn�v. 
Ohán�t se p�ed nimi - dlouhá nemoc. V pavu�in� -
p�íko�í. Obt�žují-li t� mouchy v hejnech - záke�nost 
�íhá tam, kde ji nejmén� �ekáš. Zabíjet je - p�ekonáš 
nep�íjemné v�ci. V jídle nebo pití je vid�t - chra� se 
p�ed nehodou, nemoc t� chce navštívit. N�kolik much 
nebo celé hejno zahlédnout - malichernost zp�sobí 
velké starosti, které zatíží tvou mysl a úpln� ti pokazí 
náladu. 
Být - je nejvyšší �as na opatrnost ve všem.  
Vid�t ji - št�stí t� neopustí. Plné pytle nebo nádoby - z 
n��eho vzejde hojný užitek. Kupovat - zisk. Být jí 
zaprášen - opléta�ky se známými. 
Rozsypat - p�íliš rychle utratíš svoje úspory nebo 
se pohn�váš s p�ítelem. Prosívat ji - zlost a mnoho 
nep�íjemností. Mletí mouky vid�t - díky své rozvaze 
zvít�zíš nad t�mi, kdo ti nebudou chtít dop�át klidu 
v konání. 
Vid�t jej - lest, darmo se o n�co ucházíš. S ním 
mluvit nebo mu n�jak lichotit - smí�ení s nep�ítelem. 
Vid�t ho, jak se koupe - o�ekává t� zvláštní 
p�ípad. 
Nechlub se cizími myšlenkami. 
Za�átek dobrých úvah po opatrném po�ínání. 
Na svých rukách - pohroma, zármutek. 
Varuj se, abys neopovrhl št�stím. 
Sv�tlé mraky sluncem prozá�ené - nabytí majetku. 
bleskem ozá�ené – radost. Husté a temné nad 
hlavou visící - t�žké onemocn�ní, smutek. �erné 
bou�kové mraky - hrozí ti nehoda. 
Dostaneš se mnohem výš, než jsi sám o�ekával. 
Opatrnost, setkáš se se sobectvím a 
bezohledností. Mramorový kámen lámat - t�žké 
svízele. 
Mnoho v dom� - brzký poh�eb z domu. Z domu 
vylézající - uzdravení. Na poli - nep�átelství. 
Mraveništ� vid�t (i jednoho mravence) - zisk, díky 
svému úsilí dosáhneš úsp�ch�. Do mraveništ� vstoupit 
- máš p�ed sebou nep�íjemné dny. Jestliže t� poštípali 
- ohrožuje t� choroba. Po mravencích šlapat - nezni� 
si sám svoje št�stí. Na nich ležet - ztratíš oporu a 
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Mrzák: 
 
Mrzutost: 
Mše svatá: 
 
Mu�írna: 
 
 
 
Mula (zví�e): 
Mumie: 
Mrkev: 
 
M�ra: 
Muzeum: 

budeš mít menší p�íjmy. Mít mravence v uších - �eká 
t� velký zármutek.  
Železná - nebude ti p�áno, budeš muset zdolávat velké 
p�ekážky a t�žkosti. Zlámané m�íže - nebezpe�í. P�ed 
nimi stát nebo se za nimi vid�t - chra� se špatné 
spole�nosti a protizákonných v�cí. Zdáli je spat�it - 
klam ze strany lidí.  
Který dávno zem�el a mluvíš-li s ním - št�stí, 
zbohatnutí, spokojenost. Vstává-li - radost. Pomáhat 
mu vstát - dosažení pen�z, d�dictví. Vstává-li z hrobu, 
z rakve - pevné zdraví, uznání práce. Na márách 
mrtvé nosit - smutná novina, smrt v blízkém 
p�íbuzenstvu. Líbat mrtvého - t�žká nemoc. Slyšet ho 
mluvit - št�stí. Uvid�t ho - veselost. Oblékat jej - 
ztráta milého, smrt p�ítele. Umírajícího vid�t -
d�dictví, starosti. Vid�t pochovávat mrtvé - zle se ti 
povede, ale nemeškej a ihned žádej o pomoc a radu. 
Probouzejícího se mrtvého spat�it - zažiješ velké 
p�ekvapení. Jít s ním a sám se vrátit - nemoc a 
uzdravení. Mnoho mrtvol - dobrá rada bude drahá. V 
rozkladu - budeš muset mnoho vytrp�t, 
než t� vlastní rozum pou�í. Od n�ho n�co p�ijmout 
- zisk, milá zpráva. Volá-li n�koho - smrt. Volá-li 
n�koho a ten se ozve - do roka zem�e. Vid�t 
úpln� zpráchniv�lou mrtvolu - churavost trápení. 
Sám se vid�t mrtvým a zase obživnout - �est, 
dobré postavení dosáhneš, ale brzy je ztratíš. 
Mrtvolný hnát - smrt dít�te. 
Jím sám být - budeš se trápit s p�ekážkami. Též -. 
pozor na úraz. 
Mrzet se ve snu - radost. 
Slyšet ji - št�stí a požehnání. Jít na mši - dar, 
radost. 
Neš�astná láska. Vid�t mu�ení - nepohoda s p�áteli, 
velký zármutek. Mu�íš-li ty sám n�koho - budou t� 
trápit zbyte�né starosti. Sám být mu�edníkem - 
spokojenost, veselé �asy. 
Zoufání, boj s odp�rci. 
K�ivda a ztráta. 
Jít ji - zlepšení pom�r�. Vytrhávat, okopávat - 
nemoc. 
Nešt�stí, t�žká nemoc. 
Prohlížet - životn� d�ležitá zpráva. 



Muškátové víno: 
 
Mušle: 
 
 
Muž: 
 
 
Mydlá�: 
Mýdlo: 
 
 
 
Myrta: 
 
 
 
Myslitel: 
Myslivec: 
 
Myš: 
 
 
 
 
Mzda: 
 
Mýto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pít a opít se - pro pijáka p�edpovídá, že bude 
velkými milován a obohacen. 
Sbírat je �i vid�t - smutné noviny. Najít - 
nerozvážnost t� p�ipraví o klid i št�stí v lásce. Mít je - 
s pevn�jší v�lí dosáhneš mnohem více. 
Starý - dlouhotrvající št�stí. Mladý - pozor na 
povrchnost. Chudý - vynalož všechny síly. Tlustý -
nadbytek, ale opatrnost.  
Smutek, nebezpe�í. 
Mydlit jím - klevety, starosti. Sám se jím umývat -
omyly. Druhé umývat - špatná morálka, ne�isté 
sv�domí. Bublina - vše, co chceš ud�lat, si nap�ed 
dob�e rozmysli. 
V�nec, korunku z ní mít – úmrtí. Zelený stromek 
o�ezávat - svatba. Též - co nevid�t p�ijde den, na který 
už dlouho �ekáš. Zlatá - nešt�stí, smutek. St�íbrná - 
výslech lidí, vnit�ní neklid.  
Spat�it jeho pracovnu - p�evzetí t�žkého úkolu.  
Varuj se lehkomyslnosti. Vid�t jeho trubku - �elí k 
utrhání na cti. 
B�žící - okradení. Mnoho - ztráta pen�z, hádka, 
nedostatek a nuzné �asy o�ekávej. Zdechlá - tv�j 
pom�r je ohrožen. Chytit ji - vše se ti zda�í, jen 
sm�lost. Pištící slyšet - tvoji odp�rci se v tob� velice 
p�epo�ítají. Myši ve snu zna�í vždy nep�átele.  
Obdržet ji - nenadálé jm�ní nebo š�astné ukon�ení 
sporu. 
S mýtníkem mýto vid�t, mýto platit - jsi k jistým 
nepravostem a chybám náchylný nebo si ud�láš 
nemilé známosti. 
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Nábytek: 
 
 
 
 
 
 
Ná�elník: 
Nad�je: 
 
Nadávat: 
 
Nádeník: 
Nádoba: 
 
 
 
Nádobí: 
 
 
Nádor: 
Nádraží: 
 
 
 
Náhrdelník: 
 
 
Nahatost: 
 
 
Náhrobek: 
Náhubek: 
Nájemné: 
Nalévat: 
Námluvy: 
 
 

N. 
 
Po krásném se procházet - p�íjemné zm�ny. Vid�t - 
t�žké chvíle lou�ení s milou osobou. Ze� náb�eží 
spat�it - obavy co nevid�t pominou. 
Ve svém byt� krásný mít - spokojenost a zna�né 
zlepšení finan�ní situace. Kupovat ho - znamená 
vždy n�co nedobrého. Do bytu nosit - nedej na 
p�emlouvání a ze zvolené cesty nevybo�uj. Vid�t 
nábytek vynášet ven nebo ho ve snu sám vynášet - 
úmrtí nebo v�tší ztráta pen�z. P�emís�ovat ho, 
upravovat - zm�na v domácnosti, st�hování, rozvod. 
Sm�lost, úcta, obdiv. 
Cítit ve snu spln�ní nad�jí - neboj se podnikání. 
Zklamané - ne�ekej nic dobrého. 
Ve snu - zesm�šn�ní. Nadává-li n�kdo tob� - 
nenadálá radost. 
Zam�stnat ho - ud�láš dobrý obchod. 
Plná - �eká t� zm�na k lepšímu, o�ekávej n�co 
p�íznivého. Prázdná - p�iprav se na horší �asy. Mnoho 
nádob - klevety. Rozbité - zrada p�átel. �istit je - 
budeš milován. 
P�kné a �isté - klidný domov. Rozbité – žalost. 
Umazané - nemoc. Otlu�ené - nep�íjemnosti. Umývat 
je - celkové zlepšení pom�r�. 
Na n�kom vid�t - ne�ekané zklamání. 
Být a na n�m a poci�ovat báze� p�ed odjezdem 
nebo p�ílišný sp�ch - nebezpe�í hrozící p�i 
nejbližším cestování. Železni�ní z�ízenec p�i služb� 
- ochrana p�ed nebezpe�ím. 
Na krku vid�t nebo mít – št�stí. Tvoje nejvroucn�jší 
p�ání se splní. P�etržený nebo na zem spadlý - zlá 
zpráva. 
Být p�ed lidmi nahý - veliká hanba. Nahý b�hat - 
posm�ch, neup�ímní p�átelé. Jiného takto vid�t - 
t�žké pom�ry, starosti, mrzutost. 
Vid�t - mrzutosti. Osam�le stojící - zármutek. 
Rad�ji drž jazyk za zuby. Zrada, utrhání na cti. 
Platit - starost, b�dování. 
Pití - dobré znamení. 
Nesváry v domácnosti pro vdané a ženaté. Sám si 
n�koho namlouvat - veliká roztržka. Být jim 
p�ítomen - p�jdeš na poh�eb. 



Námo�ník: 
 
Námo�nictvo: 
 
Námo�ní bitva: 
 
Námitka: 
Nám�stí: 
Nám�sí�ník: 
Nalézt: 
 
Náledí: 
 
Náklad: 
 
 
Nápadník: 
 
Nános, náplava: 
Nápis: 
Náplast: 
Nápoj: 
 
Náramek: 
 
 
Narcis: 
 
Ná�ek: 
 
Narkóza: 
Narozeniny: 
Nároží: 
 
Násilí: 
Nástroje: 
 
 
 
Násyp: 
Nát�r: 
 
Náušnice: 

Strhnou t� romantické tužby. Též - delší cesta po 
vod�. 
V rozhodné chvíli bud šikovný a sm�lý. D�ležité 
podnikání. 
Viz “Bitva”. Jinak též všem ostatním p�edpovídá, že 
je �eká pohnutá budoucnost. 
Námitky �init - budeš se muset vymlouvat. 
�ekej živou spole�nost. 
Prožiješ zlé chvíle i strach. 
Dít� �i cokoli živého - zapletený proces. Též - pro 
soucit p�ijde malá odplata. 
Viz “Led”. Též – vše, co budeš podnikat d�lej vždy 
až po dobrém uvážení. 
Nosit - máš p�ed sebou t�žké problémy. Složit ho - 
potíží se m�žeš zbavit, vyzbrojíš-li se zvláš� velkou 
odvahou a trp�livostí. 
Velice zatoužíš po up�ímné lásce. Též - nová 
známost na obzoru. 
Vodou nanesená - nakupení dluhu a velké nesnáze. 
Náhrobní �i jiný - žal, smutek i smrt. 
Na svém t�le - nehoda. 
Sladký - p�íjemné v�ci. Kyselý - mrzutosti. Horký - 
nemoc. 
Jsi-li jím ozdoben - št�stí. Vid�t - blahobyt. Dostat - 
o�ekávej radost, budeš tajn� milován. Má t� rád 
�lov�k, od n�hož bys to v�bec ne�ekal. 
Št�stí v lásce, ale nezapomínej, že i r�že má trní. 
O�ekávej proto bolest. 
Viz “K�ik”. Slyšet - též mrzení. Sám na�íkat - n�co t� 
dojme nebo budeš po n��em tajn� toužit. 
Finan�ní nep�íjemnosti, p�estupky, onemocn�ní. 
Svoje slavit - zažiješ mnoho radosti. 
D�m na n�m vlastnit, obývat - nabídka, dobrý 
obchod. 
Páchat nebo na jiném vid�t - utrpíš škodu. 
Léka�ské - ve styku s p�áteli bu� opatrný. Hudební 
- p�ihodí se ti nep�íjemné v�ci. Optické - brzy 
poznáš pravou cestu. Polní ná�iní - zm�na v 
zam�stnání. 
Budeš muset p�ekonávat nep�íjemné p�ekážky. 
Nezapomínej, že za p�knými slovy se �asto skrývá 
faleš. 
Uvid�t - budeš sv�dkem pýchy i pádu. P�kné v 



 
 
 
 
 
Návšt�va: 
 
 
Navštívenka: 
Nebe: 
Nehty: 
 
 
 
 
 
 
Nebezpe�í: 
 
 
Necky: 
Ne�istota: 
Nelidskost: 
Nemilosrdnost: 
Nemajetnost: 
Nemanželské dít�: 
N�mota: 
 
Nep�átelství: 
 
Nemocnice: 
 
Nemocný: 
 
 
 
 
 
 
Nenasyta: 
Neobratnost: 
Neochota: 
Nepohoda: 

uších mít - važ si dobrého p�átelství, které jinak 
bude p�í�inou tvých dlouhotrvajících nepokoj�. 
Kupovat - domýšlivost, nep�íjemnosti. Ztratit - ztráta 
p�ítele, dobré nálady. Vypadla-li ti z ucha, p�ítelova 
smrt. 
Viz též “Host”. Vykonat ji - pomluva a marnotratnost. 
Jdeš-li n�kam na návšt�vu a jsi-li zvláš� špatn� 
p�ivítán - n�kdo t� p�ivede do nesnází.  
�ekej váženého hosta.  
Viz “Obloha” a “And�l”. 
Na svých rukou nebo nohou dlouhé jako drápy -
zbohatnutí, dlouhý v�k. St�íhat si je nebo okusovat - 
hádka, nuzné pom�ry. Slezly-li ti - tragická smrt. 
Vytrhávat si je - starostem se nevyhneš a sotva se 
vyhneš i nebezpe�í. Roste-li ti nehet ve snu zvláš� 
rychle a tam, kde nemá - p�edpovídá to velmi pohnutý 
osud, p�ed�asné zestárnutí i konec života.  
P�estát je - dobrý obrat v život�. Hrozí-li ti a nem�žeš 
se mu ubránit - ztráta n��eho nebo n�koho, t�žká 
nemoc. 
Se špinavým prádlem nebo v nich prát - brzká smrt. 
Okolo sebe - onemocn�ní nakažlivými chorobami. 
Vid�t nebo zažít - utrpení a oso�ování.  
Sám být ve snu nemilosrdný - vý�itky sv�domí.  
Sám být nemajetný - budeš nevinn� pronásledován. 
Vid�t nebo mít - o�ekávej velké klevety.  
Sám být n�mý - nešt�stí, p�ece�ování sebe sama. 
Vid�t n�mého - slib sm��ující k lepšímu.  
Ve snu poci�ovat nebo být ter�em nep�átelského 
útoku - budeš zneuct�n.  
Nebezpe�í hrozící n�komu v p�íbuzenstvu. Též - 
jakýkoli jiná zlá situace. 
Sám být nemocný u poci�ovat bolesti – bída, 
strádání. Vid�t nebo mít nemocné dít� - nep�íjemné 
�asy pro tebe i tvé bližní. Vid�t nemocné vlastní 
rodi�e - vzchop se a nepovol. �ekají t� �asy 
sklí�enosti. Navštívit nemocné - spln�ní velkého 
p�ání. Ošet�ovat nemocné - po nemoci uzdravení s 
pocity št�stí a radosti.  
Tvoje zdraví �eká t�žká zkouška. 
Znamená mrzutosti, bídu a nekone�nou nouzi. 
Zažít ji ve snu - poznáš bolest z opovržení. 
Po velkých starostech kone�n� p�ijdou lepší �asy. 



Nepohyblivost: 
 
Nepo�ádek: 
Nep�átelé: 
 
Neštovice: 
 
 
Netopýr: 
 
 
Nep�íze�: 
 
Nesváry: 
Neúroda: 
Nerosty: 
Nespravedlnost: 
 
Nestydatost: 
 
Netvor: 
Nev�ra: 
Nev�sta: 
 
 
Nevolnost: 
 
Neznámé: 
Ni�ema: 
Ni�it: 
Nikl: 
 
Nit: 
 
 
 
Noc: 
 
 
 
 
Nocleh: 
 

Varování p�ed nehodou. Nabádá též k rozhodnosti 
a cílev�domosti. 
V dom� nebo kolem sebe - vzácná návšt�va. 
Mít je, potkat se s nimi - budeš muset unikat a 
možná i unikneš nástrahám. 
Plané sám mít - získání pen�z. Po�obán pravými být - 
zoufalá situace, ale nebezpe�í odvrátíš. Mazat je - 
zbavíš se nep�átel. �erné - ztráta, zármutek i smrt. 
Vid�t ho - ne�est, mrzutost i zlá zpráva. Krouží-li ti 
nad hlavou - nebezpe�í. Létá-li vzdálen nebo visí -
hádky a mrzutosti.  
Nep�íze� osudu ve snu prožít - budeš muset být velmi 
state�ný. 
Znesvá�it se s n�kým - zasnoubení i svatba.  
Zklamání, zlé �asy.  
Velká obtížnost na tvá ramena. 
Zakoušet - p�ekonání všech bolestí t�la i ducha, 
ale po dlouhé dob�. 
Velmi si zkomplikuješ život. Utrp�t jí - tvoje �est 
bude ohrožena. 
Špatná spekulace, hrozí ztráta. 
Velké nep�íjemnosti tomu, kdo byl ve snu nev�rný. 
Vid�t ji - sklí�í t� smrt známého �lov�ka. Sama ve 
snu být nev�stou - velký zármutek. Doprovázet ji 
do kostela nebo k oltá�i - p�jdeš na poh�eb. 
Poci�ovat - kratší nemoc nebo zakolísání p�ed 
samým cílem. 
lidi vid�t - ned�v�ra. 
Útrapy a škody. 
Cokoli – škodolibost. 
Záchrana cti, ale ztráta pen�z. Nádoby z n�ho - 
p�íjemné p�ekvapení. 
Dlouhá - št�stí. P�išívat n�co nití - utužení 
p�átelství. Namotávat ji - sm�šná situace zhanobující 
tvou osobu. Odmotávat nit - nabádá t� k v�tší 
ml�enlivosti. 
Temná - nebezpe�í, krádež, vražda. Jasná a krásná - 
vysvobození z utrpení. Bou�livá - ne�ekan� t�žká 
ztráta, nep�íjemnosti v rodin�. Bloudit v ní -
bezradnost a ztráta st�echy nad hlavou. Parná - hádky. 
Musíš krotit vášn�.  
Žádat nebo hledat a nenajít - budeš pot�ebovat od 
n�koho ochrany a z bídy se dlouho nevymotáš. 



 
 
Noclehárna: 
No�ní práce: 
No�ní košile: 
No�ní pták: 
No�ní �epice: 
No�ní tulák nebo 
tula�ka: 
No�ní sv�tlo: 
No�ní sv�týlka: 
 
No�ník: 
Nohavice: 
 
Nohy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos: 
 
 
 
 
 
 
Nosi�: 
Nosítka: 
 
 
Nosorožec: 
Noty: 
Notá�: 
Nouze: 

Najdeš-li jej - ochrany od n�koho váženého docílíš. V 
p�írod� nocleh mít - bezstarostný život se zm�nami. 
Nové zážitky r�zného charakteru.  
Mnoho námahy, málo zisku.  
Vý�itky sv�domí. 
Létající - opatrnost na vlastní pov�st.  
Dbej, a� nep�ijdeš “pod pantofel”. 
Hádka a rva�ka.  
 
Rozsv�covat – cesta. 
Bu� proz�etelný, hrozí ti nebezpe�í ze strany 
tvých nep�átel. 
Pohodlí. Rozbít jej - škoda. 
Úzké - svízele. T�sné – v�zení. Roztrhané - zlé 
pomluvy, škoda. Velice p�kné, nové - radost. 
D�ev�ná noha - pocit k�ivdy. Holé až ke stehn�m - 
r�znice, hádky, žárlivost. Nemocné - velmi nejisté 
�asy, nouze. T�žké, ochablé - t�žkosti, krátký život po 
nemocech. Chromé, zmrza�ené - velké nešt�stí nebo 
nemoc v rodin�. Mít p�kné, malé - v�rná láska. Oteklé 
- po�ítej se škodou. Svoje si umývat 
- ospravedln�ní z pomluv, velké št�stí. Špinavé - 
velmi vy�erpávající proces. Zlomit si nohu - nešt�stí, 
neúsp�chy. K�ivé - opovržení. Ztratit je - ztráta 
dobrého p�átelství. Líbat je - poko�ení. Tenké mít - 
opušt�ní v nouzi. Poran�né - odklad v záležitostech 
p�i vy�izování, vzdálený cíl. Svoje mazat - daleká 
cesta. 
Veliký mít - bohatství, úsp�ch v budoucnosti, být bez 
nosu - smrt v rodin�. U jiného velký nos vid�t -
domlouvání. P�kný nos - moudrost a um�ní. Dva nosy 
mít - p�ekonání záke�ných p�ekážek. �istý nos 
- p�íjemné v�ci. Malý nos - zhanobení tvé cti. 
�ervený nos - špatný dojem ve spole�nosti. 
Od�ený nos vid�t nebo sám mít - neúsp�ch u žen. 
poskytnutí pomoci. 
Prázdná - k�tiny, zásnuby, svatba. Sám na nich ležet 
nebo leží-li na nich n�kdo jiný - úraz v rodin�. 
t�žká nemoc. 
V práci na tebe naloží více, než budeš moci splnit. 
Zdar v práci. Psát je - namáhavé záležitosti. 
D�dictví, ale s nevelkým pot�šením. 
Mnoho podnikání. 



Nová�ek: 
 
Noviny: 
 
 
 
Nudle: 
N�ž: 
 
 
 
 
 
 
N�žky: 
 
 
 
 
 
 

adra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Být n�kde nová�kem - zklamání. Tvá práce nebude 
ocen�na. 
�íst v nich zvláštní oznámení - zpráva, pochvala 
(vzd�lanost). Sám dávat oznámení do novin - bu� 
opatrný ve svých projevech. Nahlas p�ed�ítat - dobrá 
novina. Dostat je nebo koupit - dopis, telegram.  
Va�it - dluhy. D�lat nebo jíst - š�astná domácnost.  
Jím krájet - výstraha p�ed zlem. Vid�t - svárlivá 
spole�nost. Do hrdla ve snu být bodnut - výstraha, ale 
i velké ponížení. 	íznout se jím - poškození vlastní 
vinou. Též - výsm�ch pro neobratnost. Najít položený 
- pomluvy. Mít ho, koupit - pronásledování nep�áteli. 
Rezavý - mrzutosti. Dostat jej darem - smí�ení s 
nep�ítelem. Brousit - velká hádka pro prchlivost. 
Zlost a nep�íjemnosti v dom� i v zam�stnání. Též -
rozchod s milovanou osobou. Brousit je - dostaneš se 
do zlých �e�í. Sny o n�žkách celkov� znamenají 
oklamání a p�edpovídají pomluvy. 
 

. 
 
Viz “Prsa”. 
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O. 
 
Brzy se zbavíš starostí.  
N�co budeš muset utajit.  
Dobrá pohoda. Ob�dvat s jinými - zlepšení postavení. 
Ob�dvat sám - zatoužíš po spole�nosti.  
Ztratíš d�v�ru, ale vytrvej, št�stí se op�t navrátí.  
Mít nesnáze, t�žkosti. Prázdná obchodní místnost -
velká ztráta. Plná lidí - dobré �asy. Ho�ící - nouze. 
Pozor, m�žeš být nevinn� pohnán p�ed soud.  
Objímat se s neznámým - nenadálé št�stí. S 
p�ítelem - mrzutost. Objímat otce nebo matku - 
láska. 
Cizího vid�t - pozvání na svatbu, též št�stí, 
zlepšení pom�ru. Sám být ob�šen - d�dictví. V�šet 
n�koho �i sebe - obohacení. V�šel-li však n�kdo 
tebe - úraz, nešt�stí, zármutek. 
P�inášet ve snu ob�ti - seznámení s vynikající 
osobou. Ob�tní místo - nev�� t�m, kte�í t� cht�jí 
lichocením získat. 
Viz “Mra�na”. 
P�kné a zralé - majetek, št�stí, radost. 
Št�stí a zdar. Házet jimi - dej pozor, aby ses 
nep�ipravil o št�stí. 
Na sob� s dlouhými rukami - dosáhneš cti. Mužský 
oblek - zisk. Ženský oblek - chra� se nerozvážnosti. 
Být p�kn� od�n - povýšení. Strakatý - t�žkosti. 
Ne�istý - hanba, chudoba. Svlékat jej - 
neproz�etelným jednáním si uškodíš. Byl-li ti ukraden 
- zármutek. Oblek svléci a nenalézt jej -ztráta na 
majetku. Avšak nalezneš-li jej a op�t oblékneš, znovu 
si k majetku pom�žeš. Maškarní oblek mít na sob� - 
škoda, duševní onemocn�ní. Spadl-li z tebe oblek dol� 
- hanba pro milostné pletky. Mít na sob� úpln� nový 
oblek - pýcha, bezstarostný život. Být od�n hedvábím 
- zisk. Mít roztrhaný oblek - nemoc, podvod, 
vynaložení úsilí na vlastní št�stí s námahou. P�íliš 
t�sný oblek - svízele. Celý �erný - zármutek nad 
úmrtím blízké osoby, též bída. Bílý oblek - smrt. Dal-
li ti ve snu n�kdo krásný oblek - obdržíš dar. Vidíš-li 
se ve fraku - dostaneš milé pozvání. Starý oblek mít -
budeš muset být dlouho trp�livý, než p�ijde št�stí. 
Kupovat si oblek - mnoho známých, ale málo p�átel. 
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Nechat si ho šít - starostí nad hlavu.  
Vid�t sv�j zdravý - zdar. Vid�t n��í zlý - varování 
p�ed nesprávným jednáním. Vidíš-li krásný a milý -
milé p�átelství. P�kný – �est. Žlutý - nemoc, smrt. Bez 
nosu nebo zohavený - nešt�stí, potupa i smrt. Ošklivý 
- nep�átelství. Vid�t vlastní tvá� v zrcadle nebo ve 
vod� - pevné zdraví. Je-li však tv�j obli�ej v zrcadle 
jako ošklivý - potupa, t�žká nemoc i smrt. N�koho 
tlouci do obli�eje nebo být sám do n�j tlu�en - hádky, 
strasti, svízele. �istou vodou si jej umývat - 
uzdravení. Ukrývat si jej p�ed n�kým - vzejdou ti 
starosti a bázlivost.  
Neo�ekávaný výsledek.  
Nezdar v konání nebo nep�íjemná zpráva.  
Bou�livá - strach, nebezpe�í. Jasná, �istá - št�stí, zdar 
v práci, spokojený život. Zamra�ená - nep�íjemnosti, 
trápení, p�ekážky. V ohni - kone�n� se dožiješ 
p�evratné události, kde není vylou�ena ani velká 
radost. 
Nebezpe�í, úraz nebo velmi nep�íjemné p�ekvapení. 
Být jí napaden - upadneš v nebezpe�í.  
Viz “brvy”. Základní význam p�kného obo�í je síla a 
zdraví. 
Mnoho jich vid�t - zármutek. Jeden vid�t - slastná 
volba životního druha. Sám je malovat - nebudeš mít 
nouzi o p�átele. Pro zamilovaného - št�stí v lásce. 
P�ímo na zdi malované - zdraví, št�stí. Drobné 
obrázky nebo fotografie vid�t - oklamání falešným 
p�ítelem. Obrázek zem�elého vid�t - úmrtí v 
p�íbuzenstvu. Zasklené obrazy – úzkosti. Obrazy ve 
zlatém rámu vid�t - zármutek. V krásných 
d�ev�ných rámech - užitek, dobrý život, klidný 
domov. Album s obrazy - podvod. 
D�ležitá zpráva. 
Seznamíš se s významnými osobnostmi. S n�koho 
spadlé odhozené obru�e jako sou�ást brn�ní - 
nešt�stí. 
Ocitneš se v t�žké situaci. 
Viz též “Boty”. Nová obuv - po mrzutostech p�ijde 
n�co p�íjemného. Stará obuv - získáš víc, než jsi 
o�ekával. 
P�edzv�st n��eho nedobrého, smrti. Též - škoda 
zp�sobená nerozvážností. 
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Na sob� – zdar, majetek nebo velké uleh�ení. 
Zkrvavený - varováni p�ed nešt�stím od 
neup�ímných p�átel. 
Psí, ko�ský - dlouhý život. 
Mrzutosti, trpká práce. Pít ho - nemoc. 
Modré - n�kdo t� moc miluje. Hn�dé - �íhá na tebe 
faleš. �erné, hluboké, zá�ící - varují p�ed vášnivou 
láskou. Pla�ící - prožiješ t�žké �asy. Šilhavé - 
poko�ení. Svoje krásné o�i vid�t - klid, 
spokojenost, v�rný p�ítel. Bolavé - zdar v 
obchod�. Bolavé se zav�enými ví�ky - závist, 
nep�íjemnosti. Pichlavé a nep�íjemné o�i – falešní 
p�átelé. Jedním okem se vid�t nebo vypíchnuté 
o�i - neblahá zv�st, velká ztráta. Vid�t se slepým - 
nebezpe�í n�komu z rodiny. Mít obvaz na oku - 
nehoda. Být slepý a prohlédnout - dobré znamení. 
Též zprávy z ciziny. 
Krá�íš vst�íc velkému nebezpe�í. 
Špatné zprávy, velké nep�íjemnosti, kterým se máš 
snažit vyhnout. 
Pronásledování. 
N�co - úleva ve starostech, zlepšení pom�r�. 
Velmi klikatými cestami dojdeš k cíli. Doufej v život. 
V�tvi�ku �i cokoliv - tvoje vyhlídky na úsp�ch se 
zmenšují. 
Dostat ji - budeš zbaven starostí. 
N�koho - neklid v duši. Sám být souzen - zažiješ 
útrapy. 
Látku - m�žeš se dožít velkých poct. Stužku nebo 
nit - p�es závist, která ti zp�sobí mnoho 
nep�íjemností, dojdeš cíle. 
Projeví-li jí jiný - budeš sv�dkem zbab�lého skutku. 
Ty sám - vít�zství, uznání, úsp�ch. 
Zdá-li se mládenci, že byl odveden - spln�né p�ání. 
Zdá-li se to však jiným - mrzutosti, nezdar. 
Jasn� ho�ící vid�t - bohatství, váženost, radost ti 
naplní život. Založit jej jako požár - budou t� 
pronásledovat špatné myšlenky. Rozd�lával ohe�, 
který p�kn� ho�í - veliká událost. Ohe� bez kou�e - 
zdraví, klid. Kou�í-li siln� - hádky. Nedo�káš se 
vytouženého klidu. Je-li kou� tak hustý, že zakrývá 
ohe� - zkáza. Popálit se - neústupností si uškodíš. 
Oh�ívat se u ohn� - dobré stá�í. Ohe� v kamnech -
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radost ze života. Zhasnout ho - budeš se muset n��eho 
z�íci.  
Válka a mor.  
Nepokoje, starosti.  
P�ijde drahota.  
Dobré hospoda�ení. 
Musíš se víc snažit o své št�stí. Též - �ekej veselou 
spole�nost.  
Dobré znamení. 
N�co - vzchop se, za�ne se ti h�� da�it.  
Smutné �asy, konec bezstarostnosti.  
Námaha, pot�eba pomoci.  
Hledat ochranu p�ed dešt�m - útoky nep�ítele. P�ed 
pronásledovateli – zármutek. 
Být - velká hádka v domácnosti.  
Viz “Osa”. 
Až p�ekvapiv� dosáhneš svého cíle.  
Napáchané zlo se navrátí i s úroky. 
Být u otev�eného - milá návšt�va. Vyhlížet z okna - 
lepší �asy, zpráva o p�íjemné zm�n�. Stojíš-li u 
zav�eného se záclonami - marn� po n�kom toužíš. 
Rozbít okno - t�žké dny. Otvírat - budeš mít strach 
p�ed lidmi, kte�í ti cht�jí uškodit. Zavírat je - stra� se 
falešných druh�. Oknem vycházet ven - budou t� 
pronásledovat špatné myšlenky. Vypadnout z okna - 
nechceš-li se do�kat zlých chvil, st�ež pe�liv� svá 
tajemství. Vlézt do okna - malá nehoda t� p�ivede k 
rozumu. Okno bez skla - hrozí ti, že uposlechneš 
špatné rady.  
Budeš odolávat velkému pokušení. 
Jedno p�kné vid�t - obdiv �istoty duše.  
Brambory - nesnáze. Zeleninu - blahobyt. Cokoli 
jiného - zbav se pokory, nebo� máš být na� hrdý. 
Prožiješ velmi prchavé št�stí.  
Nést nebo jimi být spoután - zlé �asy, nuzné 
postavení. Zbavit se jich - n��í pomocí se dostaneš z 
nejhoršího a získáš lepší postavení.  
Být - ztráta p�ítele nebo churavost.  
Mnoho drobných vid�t - pomluvy a spousta 
nep�íjemností. Naložené jíst - veliká láska, prudké 
zamilování. Nakládat je - získáš dobrou pov�st. 
Zelené trhat - zklamání, nezdar.  
Vid�t - tvá �est se stane ter�em pomlouva�ných úst. 
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Rozlít ho - usmí�ení s n�kým. 
Budeš dobrý svým p�átel�m.  
Za uchem nosit - dobrá zpráva.  
Mnoho zla, zp�sobeného nesvorností.  
Koule z olova - spiknutí lichotník�. Lít ho - velká 
zv�davost ti nedá pokoje.  
Dovíš se o svatb� nebo o k�tinách. Modlit se u n�ho - 
nemocnému uzdravení, jiným zbavení starostí a 
domácí klid. Ozdobený - radost, lepší �asy. Sám jej 
zdobit - obliba u p�edstavených. Kle�et u n�j - zlo 
p�em�žeš, tvé p�ání a touha se splní. Kle�í-li p�ed ním 
n�kdo jiný - p�ítel bude pot�ebovat tvou pomoc. 
Být - dostaneš se na k�ivé cesty života.  
Nep�íjemnosti, onemocn�ní. Též - pot�eba pomoci. 
Do�káš se radosti.  
Spole�nost falešných žen.  
Nešt�stí, p�ece�ování sebe sama.  
Po dnech nap�tí p�ijde úleva.  
Sluncem - bolest ti pokazí chvíle pohody. Opáleného 
�lov�ka vid�t - strach o zdraví �i život n�jaké osoby. 
Sám se opa�it a mít puchý�e - �est a zisk, jm�ní. 
Jiného opa�it nebo ho vid�t opa�eného - 
nep�íjemnosti, které t� velmi p�ekvapí.  
Ženský nebo pás na peníze - ztráta. Nosit jej - obliba u 
žen. Ztratit - nevychloubej se svou 
mužností. 
Tob� blízcí lidé se ocitnou v nebezpe�í. 
Vid�t ji u jiného - vyvázneš z velmi t�žké situace. 
Sám být operován a vid�t vnit�nosti - nepoušt�j se 
do ni�eho, co by poškodilo tvou existenci. 
Onemocn�ní, posm�ch. Chytnout ji – veselost. Jsi-li 
jí pokousán nebo pronásledován - zlo a mrzutost. 
Mnoho opic - podvod a mrzutosti. Mléko opi�í pít - 
nezhojitelná rána. Hrající se opice vid�t - dostaneš 
se do nenormální situace. Dráždit je - n�kdo ti 
chce ublížit. Zabít opici - zvít�zíš nad nep�ítelem. 
Sny o opicích všeobecn� znamenají vyhýbat se 
lichotník�m. 
Spat�it ho - boj s odp�rci, oklamání. Sám být opilý - 
hádka v rodin�. Též – dbej, abys nep�išel na mizinu. 
St�ež piln� namnožený majetek i št�stí v podnikání. 
T�žké dny, t�žký úvazek. 
V n�m se nacházet - neuklid�uj se falešnými 
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nad�jemi. 
Divadelní uzav�ená - varuj se zklamání, nebo� se 
p�ed tebou n�co tají. Zvedá-li se - n�co nového a 
radostného t� �eká. Padá-li dol� - p�ekážky v 
podnikání. 
Nerozhodností n�co promeškáš. Sám jimi kon� �ídit - 
pevnou v�lí zdoláš p�ekážku. 
Cokoliv - nabádá k v�tší šetrnosti. 
Na poli když ty sám krá�íš za pluhem - veliká 
radost, užitek, prosp�ch v domácnosti, zisk jm�ní, 
dobrá úroda i p�íjmy. 
Vid�t ho s pluhem - mrzutost. 
Hrozí ti utiskování, veliký zármutek. Navlékat si jej - 
smrt mezi nejbližšími. 
V ruce držet - spokojenost v podnikání, dobrá nálada. 
Vidíš-li ho vzletujícího - budeš hrdý na své úsp�chy. 
Do výšky vzlétající nebo již vysoko letící – �est, 
št�stí, bohatství, dobrá práce bude korunována 
velkými úsp�chy. Spat�it mimo let - nemoc. Vid�t, jak 
n�co nese - p�ír�stek v rodin�. Bílý orel - d�dictví po 
neznámé osob�. Kroužící - nehledej dobro a št�stí v 
dáli. Vznáší-li se ti nad hlavou - n�co neblahého, 
potupa i smrt. Mít jej ve svém dom� v kleci - št�stí a 
blahobyt do domu. Vid�t ho, jak úto�í, ne však na tebe 
- zažiješ hanbu a ponížení. Být napaden orlem a bránit 
se mu nebo ho zabít - veliká ztráta a zlost. Totéž platí, 
když orla zast�elíš. Ohrožuje-li t� a ty se nebránil -
jedin� silou v�le budeš muset p�ekonat t�žkosti. 
Budeš žít v prost�edí harmonie a krásy. 
Až po velkých bojích a ob�tech dosáhneš úsp�chu. 
Strom vid�t - m�l bys žít cílev�dom�ji. 
Plody - zelené na strom� znamená nebezpe�í. 
Louskat - zlému p�edejdeš, majetek získáš, ale s 
námahou. Jíst - dobré zdraví. Rozbíjet kamenem 
nebo kladívkem - n�co získáš formou sporu. 
Lískové sbírat nebo mít - hodn� pen�z. 
U vozidla - p�íjemné cestování. Zlomená - obrat v 
život�. Též - blízká cesta s nehodou. 
Vid�t jej nebo hnát - neblahá zv�st, nepokoje v 
rodin�. Jet na n�m - získáš peníze prací, jen 
pomalu, ale jist� p�ijdeš ke svému cíli. Utíkající osel 
- sklony k hašte�ivosti. Ne�íkej každému, co si 
myslíš. B�žícího chytit - menší zisk. Hýká-li - tvoje 
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snaha je zcela zbyte�ná. 	ve-li siln� - potupa, 
výsm�ch. Osla koupit - budeš muset žít skromn�ji. 
Oslí uši - bude t� velmi trápit závislost na jiných. 
Jídlo - oddech po vyp�tí, sbírání nových sil. 
Vid�t - nemoc. Va�it – starost. Jíst - smrt dít�te. 
Výstraha p�ed nebezpe�ím. 
V dáli - lou�ení s n�kým milým. Být na pustém 
ostrov� - smrt, opušt�né stá�í. Kvetoucí - budeš mít 
dobrý cíl, jen sm�le za ním. Po n�m se procházet - 
tvoje št�stí vzbudí údiv. 
Vid�t - blížící se konec n�jakého podnikání. 
P�ipínat si je - zdar, š�astný obchod. Nosit je - 
povýšení, ale stále se snaž o to, abys neztratil svou 
�est. 
Sebe samého vid�t ost�íhaného - potupa, posm�ch. 
Vid�t velké - zábava. 
N�ž �i jiný p�edm�t - v nejbližší dob� bu� velmi 
opatrný. 
Nemocný - zármutek. Zem�elý a ty ho vidíš ve snu -
radost. Mrtvého vid�t - tvoji rodinu �eká veliká 
zm�na. Vid�t ho umírajícího - v��itel�m se neubráníš. 
Slyšet ho hovo�it - chovej se vždy slušn�. Trestá-li 
n�koho - pochvala pro spravedlnost. Odchází-lí z 
domu - utrpíš škodu, kterou už nenahradíš. Jetliže t� 
líbá - klid a smír v domácnosti. Vid�t ho živého a 
veselého - dobrá budoucnost je p�ed tebou.  
Být oteklý - starost o d�dictví, zisk pen�z.  
Vid�t ho nebo jím sám být - varuj se špatné 
spole�nosti, jinak t� p�ivede do zkázy. V každém 
p�ípad� - po velkém utrpení t� �eká p�íznivá zm�na. 
Viz “Pobuda”. Nestálé št�stí. M�l bys myslet na 
“zadní kole�ka”. 
Klidné stá�í po veliké námaze. 
budeš muset být velmi opatrný. Otrávit n�koho - 
nebezpe�í a soudní spory. Sám sebe otrávit - m�j 
se na pozoru p�ed n��ím zlým. Blížící se nešt�stí. 
Viz “Sláma”. �ehokoli - bezstarostný život, 
zbyte�né závazky. 
Mít na svém t�le - nemoc. Vid�t je na jiných - 
rozpaky. 
Zbytky slámy �i sena ve stodole �i jinde shrabovat 
- ned�v�ra. 
viz “Úd”. 
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Ov�ácká h�l: 
Ov�ácká píš�ala: 
Ov�ácká brašna: 
Ov�inec: 
 
Ov�í vlna: 
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Ovád: 
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Ovoce: 
 
 
 
Ovocná zahrada: 
 
Ovocný strom: 
 
Ovocný trh: 
Ozbrojené: 
 
 
Ozd�bky: 
 
Ozubená dráha: 
 
Ozv�na: 
Oženit se: 

Budeš vystaven dlouhé trp�livosti, než št�stí 
zaklepe na tvé dve�e. 
Ve st�n� - k tvému domu se p�ikrádá zármutek. 
Mnoho - získáš dobré p�átele. Najít zbloudilou - 
svatba. Prodávat - rozvod i rozlou�ení. Vidíš-li je 
n�kam zab�hnout, slyšíš jejich bekot a nem�žeš je 
najít - plá�, starosti. Bílé - dob�í p�átelé. �erné - 
ne�estní a velmi zištní p�átelé. Na pastv� vid�t - 
štastný domov a zdravá rodina. Jednu uvid�t - 
n�kdo t� chce poko�it. Hlídat je - budeš vážen 
pro spravedlnost. St�íhat je - tvoje v�rnost bude 
muset podstoupit zkoušku. Když je st�íhá n�kdo 
jiný - vyšší p�íjem. 
Mrzutosti. 
P�ekažená svatba. 
Nouze. 
Podn�cování rozbroj� proti tvé osob�.  
Dostaneš se mezi state�né a up�ímné lidi, kte�í ti 
velice pomohou. 
Budeš pevný, hrdý, sebev�domý a díky tomu nebudeš 
poko�en.  
Neuskute�nitelné plány pro št�stí.  
Štípe-li t� - nep�íjemnosti v práci.  
Vid�t - rozvaž svoje slova. Jíst jej - bu� trp�livý a 
doufej. 
Zralé a p�kné - p�íjemné chvíle, zdraví, št�stí, dlouhý 
v�k. Nezralé a zažloutlé - nemilá zm�na, t�žká nemoc, 
zármutek. Padající ze stromu - nemoc, úmrtí v rodin�. 
Sbírat ovoce - zisk, výhra. 
Procházet se v ní - dob�e se ti povede. Bez ovoce - 
doplatíš na víru v p�ítele.  
Dobrý život. V kv�tu - št�stí v soukromí i v práci. 
V�trem se klátící - budeš mít škodu. 
Budeš se muset bránit proti zlému pokušení.  
Lidi vid�t - budeš nucen ukázat pevnost, abys �elil 
útok�m a docílil ne�ekaných úsp�ch�. Sám být 
ozbrojen - svár v rodin�. 
Vid�t je - ztráta n�koho z p�íbuzenstva. Kupovat, je 
- malichernost t� p�ipraví o mnoho �asu. 
Dob�e rozvažuj, než n�co u�iníš, abys pozd�ji 
nemusel litovat. 
Slyšet ji - návšt�va, která zp�sobí radost. 
Viz “Ženich”. 
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Když jsi byl p�edtím mrtev - št�stí. 
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Pancé�: 
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P. 
 
�eká t� nebezpe�í, které p�ekonáš jedin� velkou 
odvahou. 
Z výšky na zem - strach, nešt�stí. Ze schod� - 
finan�ní škoda. Do p�íkopu - zlá novina, utrpení 
skrze klevety. 
Velmi t� vy�erpá boj se silami, které t� budou 
chtít zni�it. 
Jakékoliv vid�t – bída, nemravnost. 
Št�stí na dosah ruky. 
Jíst nebo sbírat - nehoda, nemoc, mrzení. 
N�kdo t� zklame svou nespolehlivostí. S ním se 
zlobit - nebezpe�í. 
Výpomoc v pravý �as. 
Nosit - dobrá zpráva. 
Zabýváš se plány do budoucna. Též - ocitneš se v 
nádherném prost�edí. Ubytovat se v n�m - povýšení, 
bloudit v n�m - zármutek, strasti, utrpení. Vlastnit ho - 
blahobyt, ale pozor na závist. Darem dostat - zažiješ 
radostné doby. Bozbourat ho - zhroucení plán�, ztráta 
dobrého postavení.  
Viz “Prst”. Nemusíš si d�lat p�ílišné starosti - vše 
dob�e skon�í.  
Malí�ská prázdná - ve vážných v�cech nebudeš 
dost rozhodný a to ti p�inese škodu. S barvami - 
laskavost a pozornost k trpícím budeš muset 
projevit. 
Zažiješ velké pohoršení. 
Jedna nebo palmový háj - št�stí dlouho neopustí 
tv�j d�m. 
Pozvání na slavnost. 
Zm�na prost�edí. 
Vzácným pánem být - urážku utrpíš. Vid�t dob�e 
oble�eného pána - lidé se budou snažit t� poko�it. 
Na pána si hrát - v��itelé se znovu ozvou, pozor na 
zadluženost. 
Ne pití - zklamání. 
Bud zásadový, stejné narážíš na nepochopení 
druhých. 
Zrada, klevety, nedorozum�ní. 
Mo�skou vid�t – nespokojenost. Hezkou za ženu 
pojmout - radost a zajišt�ná budoucnost. Hezkou vid�t 
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- št�stí a zdar v podniknuté zkoušce. Pannu líbat - 
faleš. Chra� se zklamání. S kv�tinami na hlav� - 
d�stojenství. Modlící se pannu vid�t - dobré �asy. 
Stará panna - mrzutosti, škody.  
Využiješ p�íznivé okolnosti a dosáhneš svého cíle. 
Budeš sv�dkem, jak z nesváru vznikne velké 
nep�átelství. 
Jíst nebo pít z ní - nestálost v lásce. Vid�t ji - vášniv� 
se pustíš do uskute��ování velkých myšlenek. 
Vid�t ho nebo s ním mluvit - p�ineseš št�stí lidem, 
kte�í s tebou nesmýšlejí dob�e a budeš potom velmi 
promrzelý. St�ez si blaženost a št�stí v život� víc pro 
sebe. 
Jakýkoli - bu� opatrn�jší nebo utrpíš ztrátu. Kupy 
bílého - prokážeš svou nevinu p�i na�knutí a budeš 
p�ijímat omluvy t�ch, kdo t� oso�ili. Kupy potišt�ného 
- získáš si d�v�ru. Rukou popsaný - budeš 
pronásledován. Roztrhaný – zlost, spory. Sklad papíru 
- proces. �erný papír - chystají se t� zesm�šnit. Psát 
na n�m pomalu – št�stí, ale s námahou. Tvoje nad�je 
se splní. 	ezat papír - dosáhneš svého cíle, budeš-li 
houževnat�jší. Roztrháš-li ho ty sám - po boji zvít�zíš 
nad t�mi, kte�í t� cht�li ponížit. Ve vzduchu poletující 
papír - budeš nenávid�t �lov�ka, kterého jsi m�l rád. 
Vid�t ho, mluvit s ním - nehoda. 
Dostaneš hosta, který naruší klid v tvém dom�. 
�ekají t� nemilé v�ci, pozor na samolibost. Mluví-li - 
pomluvy. 
Mrzutosti. Znepokojí té zlomysln� a štiplavé �e�i. 
Otev�ené srdce - tvrdý boj a po n�m p�átelství. 
Nešváry budou ukon�eny, ale se škodou a strastí. 
Ze zem� nebo z vody vystupující - zm�na št�stí, 
zánik nad�jí, také zm�na postavení. Ze stroje 
unikající - cesta. Nad hrncem - n�co nového ve 
tvém dom�. 
Nerozdávej velkomyslné svoje št�stí, p�ipravíš si 
tím velké utrpení. 
D�kladnost a pedantství. 
Zrada p�átel. 
Ned�s se p�ed nastávajícím nebezpe�ím. 
Stroj - neslevuj ze své horlivosti v hledání št�stí. 
Viz též “Lo�”. Pluje-li malý po �ece, spln�ní plán�, 
zábavná cesta. Vid�t velký - obtížné daleké 
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cestování. Vid�t v�tší na �ece - živíš se planými 
nad�jemi. Jím do cizích zemí cestovat - p�jde za 
hlasem své touhy, ale ani v dáli nenajdeš klid a mír. 
Nenávistný nep�ítel. 
Velký zdravý - nepokoje, rozbroje v rodin� nebo v 
zam�stnání. Ztrouchniv�lý - onemocn�ní, smrt 
starého �lov�ka v p�íbuzenstvu. 
V n�m bloudit houštím zarostlými p�šinami - 
pletichy, nástrahy. Kvetoucími alejemi se procházet 
- št�stí, spokojenost, touha po lásce. Uvid�t - 
zamiluješ si samotu. Bez lavi�ek - tv�j život se 
zm�ní. 
Nasazené mít - nehodnost ženy podle úsm�vu. U 
jiného vid�t - p�ekvapující zm�na. Pov�šené vid�t 
- nikdo nem�že �íkat, že je š�astný, pokud svého št�stí 
vskutku neužívá. 
Nechceš-li být zklamán, spi jen s otev�enýma o�ima. 
Nosit ji - za svým št�stím musíš jít cílev�dom�.  
B�išní na svém t�le - št�stí, ale pohodlnost v myšlení. 
Jsi-li zvláš� p�kným opásán - zdar, �est, upevn�ní 
postavení. Najít - podpora p�átel slovy. Ztratit - ztráta 
p�átel nespravedlností.  
Vid�t nebo mít - ú�ední v�ci, cestování.  
Na zv�� uvid�t - vyhni se nástraze, kterou ti p�ipravuje 
tv�j protivník. Do ní se dostat - p�ekážky, omezení 
pocitu volnosti. Na myši - dej si pozor na faleš a 
záke�nost. Nástraha, škoda, zrada. 
S chycenou myší - n�koho p�istihneš p�i krádeži 
nebo zneškodníš. 
P�kná zelená - �eká t� velká radost. Pustá a holá - 
žalost a velká ztráta. 
Paseš-li sám dobytek - nové p�átelství. 
Bez stáda - budeš lstiv� oklamán, nebo� budeš 
podporovat lidi, od nichž se nedo�káš vd�ku. S 
p�kným stádem krav - zem�d�lci hojnou úrodu a 
blahobyt, ostatním to p�edpovídá klidný rodinný 
život. S velmi hubeným dobytkem - navštíví t� 
zármutek a starost. S kozami - budeš snít o život� v 
p�írod�. S voly - spory s tvrdohlavci. S prasaty - 
št�stí ti jde vst�íc. S husami - zbyte�n� se 
neponižuje. S divokými zví�aty - boj s nep�ítelem. 
Též - krocení vášní. 
Na ni pískat - zpráva zdaleka. Vid�t ji nebo mít - 
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nouze a útrapy z tajné lásky. 
P�ed dosažením blahobytu mnoho úsilí a námahy. 
Netrp sebeklamem. 
Hry pašijové poslouchat - po trampotách zažiješ 
radost. 
Cokoli nebo vid�t pašeráky - nepoušt�j se do 
ne�estných v�cí. 
Svou vid�t - podnikneš cestu. Cizí pata – n�koho se 
zhostíš. 
Uznání. Ukradnout jej - pocity mén�cennosti.  
Jeho k�ik slyšet - budeš mít nep�íjemnosti. Roztahuje-
li ocas nebo k�ídla - dobré znamení, tvoje záležitosti 
se p�ízniv� vy�eší. B�žícího vid�t - úsp�šná cesta k 
váženým osobám. Chytat ho - svatba. Letícícho vid�t 
- ztráta milé osoby. Mrtvý - škoda, smutné odlou�ení 
dvou milujících se osob. Nadýmá-li se p�íliš - 
nepokoje, potupa. Jeho pe�í sbírat - pošetilosti se 
dopustíš. Zdobit se jím - zpozdilá pošetilost. 
Svobodnému muži - p�edpovídá fintivou ženu. 
Št�stí se dostaví, až všechny tvoje zájmy, nad�je a síly 
budou vy�erpány opušt�ností a samotou.  
Zbrojní nosit – �est. 
D�ev�ná - št�stí v um�ní. Je-li chatrná a hrozí 
spadnutím - m�j se na pozoru, abys nebyl zapleten do 
nemilých v�cí. Z�ítila-li se - úraz, nebezpe�í. 
Nep�íjemnosti, p�i nichž budeš muset dlouho �ekat na 
lepší �asy. V síti - soudní spory, oplétání. Má-li v síti 
mouchu - budeš znemožn�n ve spole�nosti. Zabít jej - 
�ekají t� p�ízniv�jší chvíle, ale až po trpkém zklamání 
a dlouhém od�íkání.  
Vid�t ji - zapleteš se do nep�íjemným záležitostí. 
Mnoho velkých zaprášených vid�t - nesnáze a velké 
starosti. Smetat je - zármutek se prom�ní v 
radost, i když se snad budeš muset rozlou�it se 
svou láskou. 
Pozorn� vybírej mezi p�áteli, svobodní pak mezi 
svými partnery. 
V ní topit - tvoje plány se š�astn� vyplní. Do ní 
vejít - bu� opatrný a sbírej víc odvahy a víry ve 
vlastní sílu. 
Viz “Chléb”. 
Sám jím být - budeš velice toužit po tom, aby ses 
dostal do sv�ta. 
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Zneklidní t� nevelká ztráta. Z broskve - budou ti 
do cesty kladeny p�ekážky. 
Krásné, �erstvé - o úsp�chu v práci nemusíš v�bec 
pochybovat. Též - zdraví, svatba v p�íbuzenstvu. 
Nechutné a p�ipálené - nemoc, pletichy. Péci 
cukroví - dosáhneš, po �em toužíš. 
Vid�t ho p�i práci - požehnání. Tv�j d�m nepozná 
bídu. Naskytne se ti možnost zm�nit sv�j život k 
lepšímu. Vid�t jej bez chleba - budeš muset 
sáhnout na úspory. U n�j nakupovat - nep�edvídané 
výdaje. 
Dílna - v ní péci chléb - zisk, spokojenost, domácí 
št�stí. 
Jako živnost ji mít nebo vid�t - bezstarostný život, 
radostné v�ci o�ekávej. 
Ho�ící - zármutek, zlá p�edzv�st. Do n�j se dostat -
nebezpe�í, hn�v, mrzutosti. Z n�ho se vysvobodit -
zachráníš se p�ed velkým nebezpe�ím. Peklo s �erty - 
velká výstraha. Bez nich - nikdo t� nebude brát vážn�. 
Dravé zv��e i loupežnická - varování p�ed 
nebezpe�ím. 
Sbírat - nemoc. Polykat - zármutek a plá�.  
M�nit - nep�íze�. Najít - smutek v dom�. Razit -
rozbroje v domácnosti. Kovové p�ijímat - zlá hádka s 
tím, od koho jsi je p�ijal. Byl-li to neznámý - s tím, 
koho nejd�íve potkáš nebo poznáš. Dostat je, zvlášt� 
papírové - veliká ztráta. P�epo�ítávat bankovky - 
nep�edvídané výdaje. Po�ítat kovové a mít jich málo - 
zisk. Hromady pen�z, mezi nimi zlaté - bída, svízele. 
Samé st�íbrné - vyznamenání. Mnoho drobných - 
hádky, nešváry. Rozd�lovat je - rozbroje mezi 
známými. Rozházené peníze sbírat - prosp�ch z 
n��eho. Falešné peníze - zatoužíš po ne�estných 
p�íjmech. Vyp�j�it si peníze - ztratíš mnohé z toho, co 
máš. Výdej pen�z - p�echodné ztráty se obrátí v zisk. 
Viz “Tobolka”. Plná - škodu utrpíš. Prázdná - tvoje 
p�ání se splní, užitek. 
Barevnými se zdobit - veselý život. Bílá - radost, 
�istá láska. �erné, vlající - smutek. 
Mo�ská nebo mít z ní ozdobné v�ci - št�stí. 
Jakoukoli jinou, zvlášt� jemnou vid�t, mít nebo 
sbírat - nestálá láska. Šlehat p�nu - pozor na lživé 
�e�i. 
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Budou té obt�žovat klevetní sousedé. 
V�bec netušíš, že se ti posmívají. 
Jíst - zármutek, pronásledování. Tlouci zrnka - hádky. 
Rozházená zrnka pep�e - demonstrace, zlé �asy. 
Perly vid�t nebo jimi být ozdoben - slzy. Mít, 
navlékat nebo p�ebírat perlovou š��ru - plá� do 
domu. Rozšlapané - žal, zma�ené nad�je. 
Rozházené sbírat - marné snahy, krušné chvíle. 
Nestálé št�stí v lásce pro podez�ení a 
bezd�vodnou žárlivost. 
Na psaní - zpráva. 
Pta�í za kloboukem - pozvání na spole�enskou 
zábavu. 
�erné - budeš se cítit neš�astný. Bílé - konec 
ned�v�ry a podez�ívání. Škubat - pozor na 
podvod s pen�zi. Ozdobné - slavnost. Též - cesta. 
Kupy pe�í - t�žké starosti. Sbírat nebo drát pe�í - 
pracn� nabytý zisk. Létá-li vzduchem - veliká žalost. 
Kupovat pe�í - bruzská svatba. Prodávat je - ztráty. 
P�kné a �isté - p�íjemné v�ci. Dostat ozdobnou 
podušku - uzdravení. Malá bílá poduška s v�ncem -
t�žká nemoc, poh�eb v p�íbuzenstvu. Balit pe�iny -
náhlá smrt blízkého úrazem.  
	eznický – mstivost. Psi znamenají v�tšinou 
nep�átele, rozhoduje také barva. Bílý - poznal n�koho, 
kdo ti bude velmi p�íjemný, velká radost. �erný – 
smrt. Též - p�evrat i pomluva od t�ch, kterým velmi 
d�v��uješ. Šedý - nešt�stí. Rezavý - velké nesváry 
v dom�. Být psem pokousán - bude ti ublíženo. Též - 
�ekej nep�íjemnosti pro ztracené peníze. Zabít jej - 
zbavíš se krutého nep�ítele. Vzteklý pes - p�íliš mnoho 
k�iku a starostí v rodin�. Být pokousán vzteklým psem 
- tvému životu hrozí nebezpe�í. Št�ká-li a vidíš-li ho - 
pomluvy, hn�v a nev�le v tvém okolí. Doráží-li na 
tebe nebo na jiného - p�ijdeš do nebezpe�í. Vyjící pes 
- hrozí ti t�žká nemoc. Honí-li n�koho - útrapy, 
pronásledování. Honíš-li ho ty - nep�ítele budeš 
zneškod�ovat. Uvazovat psa - dej pozor, v dom� jsou 
zlod�ji. Dráždit ho - tví odp�rci p�ejdou do útoku. 
Hravého psa vid�t - n�kdo se s tebou chce smí�it. Hrát 
si se psem - smí�ení s nep�ítelem.  
Vid�t ve vizi - budeš se muset bránit. Své p�sti za�até 
- nebu� zatrvzelý, aby t� to nemrzelo. 
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N�koho tlouci p�stmi - t�žké trampoty o�ekávej. 
Sám být tlu�en - utrhání na cti. 
Zelená - budeš nemocen, ale brzy se uzdravíš. 
Va�ená - nebezpe�ná spekulace se štastným 
výsledkem. 
Tvoji nad�ízení s tebou nebudou spokojeni a 
všechno, co podnikneš, ztroskotá. Ho�ící vid�t - 
ohrožení zdraví. Vysoko na skále - tvrdohlavostí se 
p�ivedeš sám do nešt�stí. Dostat se do ní - v 
nejv�tší nouzi se ti dostane pomoci. 
Viz “Klavír”. 
Vid�t - drobné starosti. Sám mít mnoho pih na 
obli�eji - sváry. 
V boku mít - varování p�ed hazardováním a 
nez�ízeným životem. Zlé znamení. Za takový život 
pocítíš náležitou odplatu. 
Sám sebe - opatrnost p�i podnikání i jinak. 
Viz “Opilec”. 
P�eruš styky se všemi patolízaly, jinak m�žeš �ekat 
žaloby a soudy. 
Ztráta i stíhání. 
Na �ezání d�íví - tvoje úsilí bude podporováno 
vlivnými lidmi. Též - zdar v domácnosti. Pilkou �ezat 
- svou pílí podnikání k dobrému cíli p�ivedeš. 
Sv�domitost a spo�ádanost v život�. 
 
Máš-li pevnou p�du pod nohama, jdi vytrvale dál 
svou cestou. 
Uvid�t - zamiluješ se. Pilovat jím - nesnáze. Teprve, 
až dosáhneš svého cíle, budeš zbaven všech 
starostí. 
Vid�t, s ním jednat - nic dobrého t� ne�eká. 
Viz “Léky”. 
Zapletení do choulostivé situace a nuzné �asy. 
P�ijmout od n�j popsaný list - soudní oplétání. 
Zpráva, která t� nepot�ší. Zklamání a 
nespokojenost. P�esívat - t�žkosti a trápení. 
Rozhazovat - nejisté finan�ní pom�ry. Lopatou 
nabírat - zvláš� krušné �asy. Suchý nebo mokrý 
písek vždy znamená, že m�žeš �ekat n�co zlého. 
Je-li smíchán s hlínou - tvá up�ímnost bude zneužita. 
Písek s cementem - budeš muset i s rodinou 
p�ekonávat násilím velkou nouzi. 
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Hodiny p�esýpací - nemoc i smrt. Též - mnoho 
nep�íjemností. 
Š�astná pohoda. 
Slyšet - varování p�ed nebezpe�ím. Sám pískat - 
zármutek. 
Bez prost�edk� se nedostaneš k cíli. 
St�ílet z ní - bu� opatrný, i když t�eba dostaneš 
dobrou zprávu. 
I z láhve - osvobození od t�žkostí, avšak p�ípadné 
tajemství nez�stane skryto. 
Jíst - nemoc. 
Pít - zdraví a dobré p�íjmy, ne�ekaný zisk, veselé 
�asy. Rozlít je - škoda, znesvá�ení s n�kým, 
p�ekvapující zm�na. Do lahví stá�et - bezstarostný 
život. Vid�t na n�m bílou hustou p�nu - nestále 
št�stí. �erné nalévat - nemoc. Sv�tlé - n�co 
dobrého, milý dopis. Šumící - uzdravení. 
Získáš-li up�ímnou lásku, snaž se ji udržet a 
nepropadni domýšlivosti. 
Cítit - spole�nost. 
Na postel - chystej se p�ivítat nev�stu. Na lodi - 
št�stí ti bude hodn� p�át. V bou�i - ješt� si n�co 
vytrpíš, než se dostaneš k cíli. V�trem odnášená - 
ani netušíš, že št�stí se s tebou už za�íná lou�it. 
Velikou nad n��ím napínat - nep�edvídaní hosté. 
Pod ní se ukrýt - vyhneš se n��emu nemilému. 
Vid�t, provozovat - z�istajasna k tob� p�ijde 
p�ekvapující zv�st. 
Máš p�ed sebou týdny št�stí a radosti. 
V komín� je vid�t - pochlebování. Jasný plamen - 
trvalé št�stí. Vysoko plápolající, poskakující ze 
strany na stranu - nedobrá zv�st. V dáli – dosáhneš 
lásky. 
Dlouhým být zahalen - trampoty, úzkosti. 
B�lounké - láska i svatba. Tkát je - zisk. Nedotkal-li 
jsi je - zem�eš. B�lit je - nemoc. 
Vid�t nebo s ním mluvit - píle a namáhání. 
Kusy nebo plechové zboží vid�t �i mít - nemoc. 
Též - nechceš-li zažít zklamání, nesmíš snít jen o 
nedosažitelných v�cech. 
Nádherný vid�t nebo na n�m být - skv�lá 
budoucnost. Tan�it na n�m - nemoc, zármutek. 
Vid�t - pozor na okradení. Pomoz si sám, nebo� 
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druzí dají najevo, že na tebe nemají �as. 
Lehkomyslností o vše p�ijdeš. Též - starosti z 
nez�ízeného života. 
Nebu� p�íliš pomalý, jinak z tvých plán� budou mít 
užitek jiní. 
Viz “Had”. 
Veselá spole�nost, 
P�íjemná zpráva, cestování. 
Nesjednocenost. 
Velké nep�íjemnosti se zlými ženami. 
Poran�né - urážlivá slova. Jisti - nemoc. Ústy plíce 
vyplivovat - t�žká nemoc i smrt. Ve svých bolest 
cítit nebo je mít nemocné - p�edzv�st n��eho 
zlého. 
D�tské - potomstvo. Též - pocity mén�cennosti.  
Z latí - p�ekážky, nebezpe�í. Omez svoje návšt�vy. 
P�elézt jej - nebezpe�í se vyhneš a z t�žké situace 
najde východisko. Stav�t jej - jistota, bezpe�nost. 
P�eskakovat - p�ekážky p�ekonáš. Zbo�ený - ochra�uj 
si lépe sv�j majetek. Živý zelený plot vid�t nebo mít - 
veliké zmatky.  
Znamená dostat se k cíli. Dosáhnout p�i plavání cíle - 
pocty a uznání. Nedostat se k n�mu - budeš podveden. 
Vid�t druhé plavat - i v t�ch nejnep�ízniv�jších 
podmínkách si zachováš duševní rovnováhu. P�i 
plavání tonout - pronásledování, zni�ené nad�je, 
nešt�stí. Plavat a utopit se - jen lstí zvít�zíš nad 
ne�estnými nep�áteli. Plavat lehce - tvé p�ání se splní. 
Plavat oble�en - velká škoda. V kalné vod� - ztráta i 
smrt. Též - vlastním p�i�in�ním se dostaneš ze zlé 
situace. V �isté vod� - pomoc ti p�ijde brzy. Ve 
vlnobití - v boji se svým nep�ítelem zdoláš mnoho 
t�žkých p�ekážek. Plavat a p�itom zápasit s �lov�kem 
- vyvázneš bez nástrahy, kterou ti p�ipravili. P�i 
plavání být napaden zví�aty - o�ekávej narušení 
klidného života pomluvami. Plavat a být ohrožen 
bou�í - p�ed kone�ným vít�zstvím t� �eká mnoho 
p�ekážek. Zápasit s rybou - ohrožuje t� bezpráví. 
Zachránit n�koho p�ed utonutím - šlechetnost a 
láska k bližnímu v nouzi. 
Být na ní sám - okradení. 
Máš p�ed sebou starosti. 
Bez orá�e - brzy svatba. Tvoje spojení je trvalé a 
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u�iní t� š�astným. 
Pozor na povrchnost a pohodlnost v život�. 
Spory. 
Nestálé št�stí.  
Novota. Též - zisk. 
Krásné - p�íjemné zážitky. Ošklivé - mrzutost pro 
nep�íjemnou zprávu.  
�ísla - zisk s námahou. 
Vid�t nebo najít - dobrá zv�st. Št�stí v práci i v 
soukromí, kratší cesta. P�ibíjet ji - rychle zm�� své 
rozhodnutí, avšak s rozvahou. Lidé ti p�ejí jen zkázu. 
Cítit - nemoc, nebezpe�í, nový nevd�k. 
Odhalíš n�jaké tajemství.  
N��ím - využijí t� falešní p�átelé.  
Zdolání p�ekážek a rychlý postup.  
N�koho - dostaneš hosta.  
Matracový - dlouhá nemoc a velké výdaje.  
Ne�istou kartá�em umývat - svízele, nep�íjemnosti. 
Vid�t nebo pít - škoda a velké nep�íjemnosti. 
Pohodlí. 
Jakoukoli vid�t - podvod a zklamání. Vid�t svou 
vlastní - nešt�stí. 
Poztržka mezi manžely. 
Št�stí v lásce nebo velké a p�íjemné p�ekvapení. 
Ztratit jej a nemoci jej nalézt - manžel�m odcizení, 
milenc�m oddálení svatby. 
Ztráta n��eho, co ti bylo drahé. 
V podzemní chodb� zabloudit - dostaneš se na 
k�ivé životní cesty. Procházet se v ní - velká tíse�. 
Spoušt�t se do ní temným otvorem - varování p�ed 
nebezpe�ím. Z podzemí vylézt - vyvázneš z 
trampot. 
N�co - škoda. Tvoje zám�ry se neuskute�ní. 
Nedoufáš darmo. Nakonec se vše zda�í. 
Moudré pou�ení. 
Plný – blahobyt. Prázdný - nerozházej za den, co 
by ti mohlo sta�it i na zít�ek, nedostatek. Sklen�ný 
rozbít - smrt v p�íbuzenstvu. Jiný rozbít - trampoty 
v dom�. Je-li p�epln�ný - ani s dobrým úmyslem se 
neunáhluj. Pít ze zlatého nebo st�íbrného - úleva 
nemocnému. Jiným - d�dictví. Z jiného pít - p�íznivý 
vývoj situace, v níž se nacházíš. 
N�koho pohlavkovat - r�znice. Sám dostat pohlavek 
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- zapletení do sporu. 
Užitek, hojný majetek, dobrý život. 
Dostaneš se do �e�í. 
�init - ponížení a zakoušení útrap. 
Tvrdívá se, že v rodin� bude svatba. Výklad je 
siln� dvojzna�ný. Poh�ební pr�vod prý zna�ívá 
však i smrt v p�íbuzenstvu. Poh�bívat n�koho ve 
snu - t�žká nemoc. Sám v poh�ebním pr�vodu 
krá�et - p�edzv�st n��eho zlého. Chystáš-li se na 
poh�eb, ale pr�vod p�itom nevidíš, zna�í to 
skute�n� radostné p�ekvapení, štastnou událost v 
osobním život� (svatbu a podobn�). Vid�t sám 
sebe ve snu jako mrtvého poh�bívat - dlouhý život. 
Být poh�ben zaživa - dostat se do v�zení. Vždy to 
varuje p�ed velkým životným nebezpe�ím. 
V�z - bez pr�vodu - dosáhneš triumfu, o tvém št�stí 
budou mluvit s uznáním. 
Ho�ící - nedobré zv�sti. Sám jasn� svítící pochode� 
nést - dbej, abys byl samostatn�jší a v krátkém 
�ase zjistíš, že se o lásku neucházíš zbyte�n�. 
Pr�vod s pochodn�mi - úsp�ch, z n�hož se m�že 
do�kat uznání a cti. Doho�ívající pochode� - 
znepokojí t� škody. Sám ji rozsv�covat - odhalíš 
tajemství. �moudící p�íliš - nep�íjemnosti. 
Bu� ostražitý. T�žký a vy�erpávající boj, ve kterém 
však zvít�zíš. 
Nalézt - nenadálé p�ekvapení, d�dictví. Hledat jej -
zklamání v nad�jích pro honbu za vidinami 
zdánlivého št�stí. Ztratit jej - bojuj proti povrchnosti. 
Hledat a nalézt - veliký prosp�ch. Veliký poklad - 
starost a zkrácení života. Kopat jej - za svým cílem jdi 
rozvážn� a s opatrností. Hromadit poklad - zbyte�né 
trápení.  
Otev�ená - dluhy, nesnáze. 
Stojí-li v prázdné místnosti - starosti, bídné �asy. 
Vypá�it ji - nespravedlivost s t�žkou odplatou. Vid�t, 
jak ji n�kdo druhý pá�í - snaž se nepozorovan� 
dosáhnout svého cíle. Prázdná - ocitneš se v 
politováníhodné situaci. Plná - hrozí ti ztráty, mimo 
jiné i duševního klidu. Vid�t zav�enou -zlí lidé t� 
cht�jí zni�it.  
Nevelká, ale jistá mzda.  
Zlepšení pom�r�.  



Pokleknout: 
Pokožka: 
 
Pokrýva�: 
 
Pól: 
Pole: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polena: 
Polévka: 
 
 
 
 
 
 
 
Police: 
Policie: 
Polnice: 
Polštá�: 
 
 
Polykat: 
Pomáda: 
Pomáhat: 
 
Pomeran�: 
 
 
 

Viz “Kle�et”. 
Lidská - je-li �istá a jemná - velká a up�ímná láska. 
Opak však zna�í nep�íjemné v�ci.  
Na st�eše p�i práci - �est a uznání. Mluvit s ním -
budeš muset správn� využít výhodných styk�.  
Vid�t nebo na n�j cestovat - zm�na bydlišt�. 
S úrodou - trpíš-li a z�íkáš-li se, máš nad�ji na 
odm�nu. Neúrodné pole vid�t - dej pozor, aby hn�v a 
vášn� neznehodnocovaly tvé dobré skutky. Ladem 
ležící - špatné �asy. Na poli cenné p�edm�ty - trápíš se 
myšlenkami, které se ti nemohou splnit. Špatné v�ci 
na poli najít - všechno si vždy pe�liv� rozvaž, nebo� 
návrat je pro tebe nemožný. Procházet se po p�kných 
zelených polích nebo je vid�t - št�stí v lásce, výnosné 
místo, radost, zdar. Chodit po podzimních polích - 
tíse�. Vid�t zoraná pole - nesnadná práce. Pracovat na 
nich - radost s d�tmi v rodin�. Nezoraná bez obilí - 
ztráta pen�z, majetku, nezdar v podnikání. Polní 
ná�iní - zm�na v zam�stnání. Kvetoucí pole - št�stí v 
lásce, v manželství. 
Z lesa vozit nebo nosit - velké trampoty.  
Vylít ji - št�stí lehkomyslností ztratíš. Pochutnávat si 
na ní - budeš uchrán�n starostí. Též – hle�, abys nebyl 
smutný p�i lou�ení, když budeš co nevid�t oslavovat 
setkání. Spálit si polévkou jazyk - lstí budeš p�ipraven 
o n��í p�íze�. Va�it ji - zlepšení postavení, ale 
spoléhej se více na svoje vlastní síly než na slastné 
náhody. P�esolit polévku - budeš zapleten do 
konflikt�.  
Mrzutost u milenky. 
Krom� mrzutostí budeš mít na své životní cest� spory. 
Viz “Troubení”. 
Viz též “Pe�iny”. P�kný a �istý - nemocnému 
uzdravení, jiným touha po odpo�inku. Roztrhaný - 
pom�žeš-li si zpo�átku ty sám, za�nou pomáhat i jiní. 
Tajná radost. 
Pýcha p�edchází pád. 
N�komu zlému se vyhneš. Též - pochvala za 
state�nost. 
Jeden vid�t - spokojenost v dom�. Jíst - nemoc. 
Též - hosté, které v�bec nesnášíš. Hromadu 
pomeran�� vid�t nebo mít - pevn� a s rozvahou se 
postav proti lidské lehkomyslnosti. Kupovat - 



 
 
 
Pomn�nky: 
 
Pomlázka: 
 
Pomník: 
 
Ponocný: 
 
Ponorka: 
Popel: 
 
 
 
 
Poplach: 
 
 
Poprava: 
 
Popravišt�: 
 
Porada: 
 
Porod: 
 
 
 
 
 
Porazit: 
 
 
Porcelán: 
 
Porota: 
Portál: 
 
Posel: 
Pošta: 
 

zdvo�ilostí usadíš nep�átele. Trhat je - tvoje nad�je 
budou povzbuzeny dobrou zv�stí. Vid�t je na 
strom� - nášt�va milých osob. 
V�rnost, št�stí v manželství, utužení p�átelství. 
Starým lidem - podpora od d�tí. 
Rozdáváš-li ji – ztráta. Dostávat ji - velmi veselé 
chvíle, op�tování lásky, zisk. 
Krásný, velký - a�koli se ti dostane pat�i�né úcty, 
nebudeš spokojen. 
Vid�t - hádka v rodin�, nebezpe�í. Jím sám být - z 
nep�íjemností se tém�� nevymotáš. 
Odhalíš nep�kné tajemství. 
Hazardování s budoucností, pozor na p�ílišnou 
lehkomyslnost, velké poko�ení. Umazat se jím - 
zlost zármutek. Rozsypat jej - žal nad úmrtím blízké 
osoby. Uklízet jej - zlo ti p�ipraví mnoho neklidných 
nocí. Po n�m chodit - velká ztráta. 
Vid�t, být mu p�ítomen - staneš se sv�dkem 
mnohého utrpení ve svém okolí. Zvon poplašný 
slyšet - nesnaž se potla�it vý�itky sv�domí. 
Zlepšení stavu. Též - tvoji nep�átelé se v tob� 
velice p�epo�ítají. 
Prázdné - ostuda. Se šibenicí - tvoje podnikání 
bude stále úsp�šn�jší, veliké št�stí. 
Být jí p�ítomen - obtížná funkce. Obchody ti 
p�inesou starosti. 
Zdá-li se žen�, že s velkými bolestmi rodila – smrt. 
Jestliže p�itom dít� nevid�la - smrt blízkého, t�žká 
nemoc. Po�odila-li lehce nebo bez bolestí - spln�ní 
p�ání. Vidí-li ve snu sebe t�hotnou - pro vdané 
v�tší starosti v manželství, pro svobodné - úzkosti 
a nep�íjemnost. 
N�koho - budeš muset bojovat proti lidem 
spole�ensky výše postaveným, kte�í t� budou chtít 
šikanovat. 
Jen rozvážným a opatrným postupem nalezneš své 
št�stí. 
Být jí souzen - ztráta majetku, pohrdání známých. 
Tvrdá usilovná práce bude vždy p�edcházet tvému 
životnímu št�stí a úsp�ch�m. 
D�ležitá zpráva v osobní záležitosti. 
P�íjemné p�ekvapení, dobré pot�šující zprávy �i 
milé dárky o�ekávej. 
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Tvoje cesta životem bude vystlána bodlá�ím a 
trním. Ne-li to, �ekej t�žkou nemoc. Stíráš-li ve snu 
pot z t�la - uzdravení z nemoci. 
Viz “Krysa”. 
Dbej, aby na tvoje jméno nepadl stín. 
Viz “Lože”. 
S hu�ící vodou - zrada, nebezpe�í. Je-li jí málo a je 
�istá - tvoje budoucnost se bude utvá�et štastn� a 
velmi p�ízniv�. Je-li vyschlý - nezoufej, když tvoji 
lásku zahalí mrak. Zármutek nebo škoda. Te�e-li do 
domu - p�ír�stek na majetku. Je-li v n�m místo vody 
krev - jen rozumem a rozvahou dosáhneš 
vytouženého cíle, bu� však opatrný na úrazy a 
nakažlivé nemoci. Pít z n�ho �istou vodu - 
radostné p�ekvapení. Prudce tekoucí potok - 
mnoho r�zných p�ekážek a nejeden p�echodný 
úsp�ch. V n�m se brodit - št�stí ve h�e. V potoce 
se koupat - nemocným brzké uzdravení. Ostatním - 
úsp�ch. 
Zvláštní p�íhoda, která se t� dotkne. 
Mít - dobré znamení. Více poupat - zasnoubení. 
R�žové poup� nalezené n�jakého milého 
p�edm�tu. 
Dobrý, klidný a vyrovnaný život možná i v ústraní, 
ale s jistotami. 
Snášej state�n� i ty nejnep�ízniv�jší podmínky. 
Rozsáhlá - zklamání, opušt�nost. Písková bou�e v ní 
- velké nebezpe�í. 
Zm�na pobytu. Do cizí zem� - nouze, �áste�n� z 
vlastní viny. 
K�tiny v p�íbuzenstvu. Dít� jím zavinovat - milé 
p�ekvapení. 
Vid�t - zm�na bydlišt�. Být na ní - odm�na za 
vykonaný �in. 
Snopy nebo slámu jím vázat - nep�íjemné �ízení. 
D�lat je - nevole v dom�. 
Cesta k p�íbuzným. 
S vozem - vyhlídky na zlepšení postavení v 
budoucnu. Bez vozu - zastrašení a znechucenost 
lidmi. 
Zažiješ p�ekvapující událost s v�tším št�stím. Sám 
požár založit - pronásledování spalnými myšlenkami. 
P�ijde �as, kdy budeš musel mnoho v�cí oželet. S 
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dýmem - chra� se podvodu lidí. Hasit jej - z 
nep�átelství se vytvo�í dobrý vztah. Poplach k požáru 
slyšet - pozor na velkou citlivost a duševní 
rozervanost. 
Švestková - nep�íjemnosti. 
Nepokoj. 
Budeš obklopen lichotníky. 
Pracuješ-li ve snu na �emkoli a s �ímkoli a práce se 
ti da�í nebo ti p�ináší uspokojení a radost - vždy 
to zna�í n�co dobrého, p�íznivého. Neda�í-li se t� 
však nebo t� net�ší, je ti protivná, ošklivá nebo 
zvláš� obtížná - �ekej velké trampoty a starosti. 
Roztržky v rodin�, na��ení, klepy. 
Dokáže se tvoje nevina. 
Máchat a v�šet - nesnáze, pomluvy, klepy. Špinavé - 
nemoc, úmrtí v rodin�. B�lounké, jemné, suché - 
radost, svatba. Kropit je - plá� v dom�. Bílit na 
trávníku - spokojenost v domácnosti, ale až po 
p�estálém utrpení. 
Zvedající se na silnici - trampoty, nesnáze. Jsi-li jím 
zahalen - nesnesitelné t�žkosti. 
Nesázej vše na jednu kartu. Je velkým varováním 
p�ed hazardem a neopatrností v podnikání, ale i ve 
v�cech zdraví a osobní bezpe�nosti. 
Odvážíš se k �inu, který ti budou rozmlouvat. 
�istý vid�t - poznáš radosti ze života. Zkalený - 
nemoc, zármutek, klam, trpké poznání. Též – na 
iluzích nelze stav�t základy skute�ného št�stí. Na 
louce - tvoje nad�je nep�ijdou nazmar. V byt� nebo 
te�e-li do domu - získáš p�íznivé obchodní spojení 
nebo jinou výhodnou možnost zisku. V n�m se koupat 
- dobré zdraví - stálost pom�r�, p�ítrž klevetným 
�e�em. Z n�ho pít - ubráníš si nabyté výhody. Pramen 
vyschlý - zármutek, bída, škody. Dbej na rozší�ení 
svých schopností a v�domostí, abys jmenovanému 
v�as p�edešel.  
Na n�m stát, vid�t jej - zneuct�ní ze strany blízkých 
osob. 
Vlající - vyhni se vážnému nebezpe�í. Vlaje-li vysoko 
- št�stí, úsp�ch. Nést jej - st�ež se lehkomyslnosti. 
Nese-li jej jiný - budeš o n�co pracn� nabytého jiným 
�lov�kem p�ipraven. 
�est a uznání. 
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P�kná a hladká na hromad� vid�t – úmrtí blízkého 
�lov�ka. Nosit je - pozor na nebezpe�í. Z místa na 
místo je p�ekládat - zm�na pobytu, zam�stnání. 
Jsi-li probodnut - t�žké lou�ení s n�kým milým. 
Poh�eb v p�íbuzenstvu, nep�íjemná cesta. Procesí 
kn�ží - t�žká nemoc, smrt. 
Cokoli - ztráta. 
Do hluboké nahlížet - zármutek. Spadnout do ní - 
t�žká choroba, úraz. 
Vyslyšíš-li ji - úleva, spokojenost. Sám-li prosíš a jsi 
vyslyšen - zisk, spln�ní p�ání. Prosit Boha - veliká 
radost. Prosíš-li n�koho a nejsi vyslyšen - chudoba, 
ztráty, zklamání nad�jí. 
P�ijdeš do rozpak�. Je-li dlouhý - zvláš� velká 
bezradnost. Jsi-li jím omotán nebo taháš-li ho - 
nespokojený t�žký život ve zlých �asech, které 
však dob�e p�e�káš. Po n�m chodit - tvé št�stí je 
k�ehké jako sklo. Provazem to�it - št�stí se od 
tebe postupn� odvrátí. Už nikdy se k tob� nevrátí, 
jestli si z n�j v�as aspo� trochu nezachráníš. 
Roz�ežeš-li provaz - hrozí ti trest, v�as se 
vzpamatuj. Rozváže-li ti ho n�kdo - vyvle�eš se z 
nep�íjemností. Svážeš-li ty n�koho - zneškodníš 
toho, koho jsi jím svázal. 
Jíst - blahobyt. Obd�lávat, va�it kaši – nedostatek, 
zhoršení majetkových pom�r�. 
M�žeš se pokládat za š�astného �lov�ka. 
Vidí-li muž svá prsa silná a široká - moc, sláva. Vidí-
li žena svá prsa plná a silná - dobrý a dlouhý život. 
Vid�t svá prsa vyhublá, suchá nebo churavá - t�žká 
nemoc i smrt. S ranou - pomoc p�átel v nouzi, 
zamilovaným pak št�stí v lásce. Vidí-li muž ženská 
prsa ve snu obnažená - poko�ení. Prsa s kojencem 
vid�t - lidské jazyky ti mohou velmi rychle zni�it 
pov�st. V�ští i ne�ekané p�ekvapení. Mužská prsa 
zarostlá - sm�le podnikej, nehrozí ti neúsp�ch, naopak 
budeš mít dobrý zisk. Ženská prsa zarostlá - škoda, 
smrt. 
Ložní - budeš p�ijímat projevy soustrasti. Stolní 
prostírání - viz “Ubrus”. 
Viz “Vep�”. 
Nep�íjemnosti související se zm�nou názor�.  
Slyšet - po�ítej s mnohými starostmi.  
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Opléta�ky s ú�ady. 
Jako zákon �íst, slyšet nebo tomu být p�ítomen - 
spory. 
Cesta za p�íjemnou spole�ností.  
Klam, opušt�nost. 
Znamená p�íjemné v�ci, dobré zdraví. 
Starosti, útok nep�átel, záke�nost, intriky a zlomyslné 
�e�i o�ekávej.  
Vyhýbej se lidem se zlou, odsouzeníhodnou 
morálkou. 
Vody - v život� se ti v�tšinou všechno š�astn� poda�í. 
Velmi prudký - chceš-li se zbavit dnešních starostí, 
musíš si více d�v��ovat a krok za krokem p�ekonávat 
nep�íze�.  
Smrtelný strach.  
Své dlouhé hubené mít - chra� se p�ed okradením. 
Své nebo jiného krvácející - vydobudeš si respekt a 
lásku, do�káš se op�tování cit�. Jeden sv�j nebo cizí 
vid�t - varuje p�ed polovi�atostí v jednání s poukazem 
na polovi�ní úsp�ch. Vid�t sebe nebo jiného bez prstu 
nebo prst ztratit - pronásledování starostmi, zlé 
znamení. Prst s nalakovaným nehtem -nezapome� 
zkoumat lidi v jejich nitru pod povrchem. Hrozí-li na 
tebe - chra� se špatných �in� i lidí. S dlouhým nehtem 
- vyvaruj se jakýchkoli spor�. 
Vid�t, kupovat - š�astn� se zamiluješ. Též -netrp�livé 
�ekání na zprávu z daleké ciziny. Prsty plné prsten� 
mít - zdar v podnikání. Ztratit jej - odlou�ení od milé 
osoby nebo ztráta dobrého p�ítele. Zlomený - 
zármutek nad úmrtím. S velikými drahokamy - t�žké 
nemoci. Bez kamene nebo když ti z n�j kámen 
vypadne - velké nep�íjemnosti. Zlatý s �erveným 
rubínem - radost. Zelený - vážnost. St�íbrný - úsp�ch, 
pochvala, vyznamenání. Železný kroužek - bu� t� 
vy�erpají hádky s blízkými lidmi nebo t� budou trápit 
pochybnosti. Prstem dostat darem - v pravou chvíli 
najdeš dobrého p�ítele, navážeš výhodné styky nebo 
uskute�níš velmi úsp�šnou cestu. Darovat prsten - 
n�kdo t� bude chtít podvést a využít. 
Svatební - poh�eb. Poh�ební - v�tšinou prý svatba. 
Mnoho lidí vid�t pohromad� - vždy ohlašuje úmrtí. 
Uleh�ení v starostech a št�stí na dosah ruky. 
Mra�en - t�žké dny, p�íhoda nebo událost s 
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dopadem na tvou osobu, vyžadující tvou pevnost i 
skromnost. 
Nebezpe�í. 
Viz “Sm�la”. 
P�ízi zamotat - rozvod manželství, rozchod milenc�. 
Mít je na ruce - spletité záležitosti. Rozvinout je - 
zbavíš se starostí. 
Nalézat se tam nebo �ekat - marná nad�je, bu� 
sm�lý a sebev�domý, jinak budeš zbyte�n� trp�t 
komplexy ménécennosti. 
Jednat s ním - mrzutosti. Též - zm�na povolání. 
Svého dobrého vid�t - p�íjemný rozhovor, setkání. 
Vid�t je - dbej na své zdraví. S nimi se radovat - 
blíží se lou�ení. Mrtví p�átelé - zpráva zdaleka, 
vzdálená osoba na tebe myslí. 
Být - o�ekávej rány na t�le, nedobré p�ekvapení. 
Být - díky své duchap�ítomnosti unikneš velkému 
nebezpe�í. 
Být - opušt�ní domova, ocitneš se v nep�íjemné 
situaci. 
Být - budeš okraden o to, co je ti nejdražší.  
N�co - konflikty v rodin�.  
Státní - bu� opatrn�jší a rozvážn�jší.  
Se sám nebo n�co p�evrhnout - doplatíš na 
neopatrnost a p�enáhlení.  
Do p�kného, nového od�vu - zm�na stavu zlepšením 
p�íjmu. 
Útulný najít nebo mít - o�ekávej p�íznivou zm�nu v 
život�. Hledat - cesta p�šky. Ztratit nebo nenalézt - 
mnoho mrzutostí a t�žkostí. 
N�co - jsi nestálý v p�edsevzetích, a proto t�žko 
n��eho dosáhneš. 
S koudelí - zármutek. P�íst - za dobro zlé odm�ny 
dojdeš. 
Tvoje up�ímnost, se nevyplatí, budeš-li �íkat lidem 
pravdu do o�í. Umírají-li - tajná láska. 
Cíl, kterého budeš chtít dosáhnout, je bu� nejasný 
nebo zavalen p�ekážkami. Je-li p�íkop napln�n 
špinavou vodou - zármutek a bolest. Spadnout do 
n�j - zlá novina. P�ejít jej po úzké lávce - budeš 
podveden. P�ekro�it jej - dosáhneš zadostiu�in�ní. 
Bude ti u�in�no bezpráví. 
Každý sv�j �in dob�e rozvaž a chra� se prchlivosti. 
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P�ísahat - lstí nad n�kým zvít�zíš, ale budeš mít 
p�itom zármutek. Slyšet jiné p�ísahat - nep�íjemné 
zprávy. 
S kotvícími lod�mi - št�stí a blahobyt, spokojené 
manželství. 
Sv�tlým šatem zahalený a nepocituješ-li báze� - 
radost. �erným rouchem zahalený, vzbuzující hr�zu - 
nešt�stí, úraz, pohroma, smrt. 
Bu� trp�livý, tv�j osud se brzy zm�ní. Píšeš-li 
rychle - námaha, hanba, špatné zakon�ení n�jakého 
podnikání. Píšeš-li pomalu - št�stí, ale s námahou. 
Spor, do kterého se dostaneš, pro tebe po delší 
dob� skon�í. 
Bystrost a šikovnost v podnikání. Je-li živý v �isté 
vod� - št�stí t� neopustí. Chytíš-li jej - št�stí ve 
h�e. Jíst pstruha - znepokojí t� smutná zv�st. 
P�echodné poruchy v obchodním podnikání. 
Pštrosí péro - milý ti u�iní brzy radostné oznámení. 
Varuje dále i p�ed nadm�rnou pýchou a nabádá ke 
skromnosti. 
Drobná ptá�ata - bezstarostnost, dobré zprávy. 
Zpívající - nespokojený život. Draví ptáci - 
nep�átelé. Zabít dravce - zbavení se nep�átel. 
Vid�t ptáky - onemocn�ní v rodin�. Jsou-li v kleci - 
oklamání. Na strom� sedící - vzdej se všech 
neskute�ných plán�. Létající - dostaneš zprávu od 
p�íbuzných. Opírají-li se o k�ídla - dobré zám�ry 
neuskute�níš ani p�i snaze, bude-li ti chyb�t 
vytrvalost. Ptáky krmit - pozvání na bohatou hostinu. 
Zabíjet je - bude zran�na tvoje hrdost. Velmi p�kní 
ptáci - nezapomínej, že pýcha p�edchází pád. Je to tvé 
varování p�ed chlubením. Ptáky chytat - získáš jen 
t�žkou, avšak poctiv� placenou práci. Ptáku k�ídla 
ust�ihnout - sám si zp�sobíš, že dlouho nebudeš moci 
být š�astný. 
Náro�n�jší úkoly nebudeš schopen sám splnit. 
Hledej d�v�ryhodnou osobu. 
Št�stí, dosáhneš mnoha úsp�ch�. 
Dej si pozor na ztrátu vážnosti. 
Velká radost, lepší život, p�íznivá zm�na. 
Velmi nep�íjemné zprávy. 
Nezapomínej, že i sladké �e�i t� mohou poštípat. 
Vid�t nebo mít ho - p�ítel, obliba, vážnost v okolí 
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pro znalost míry v�cí a st�ízlivost v chování k  
druhým. 
Žádný z nedostatk� nez�stane natrvalo ukryt.  
Na t�le od opa�ení - jm�ní a �est. Samy od sebe 
vzniklé - nesnáze. Te�e-li z nich voda - nemoc.  
Vid�t - nešt�stí v lásce i v manželství. Za�ne-li ubývat 
- zvláš� smutné lou�ení s milovanou osobou. 
P�ibývající - získání v�rné lásky. 
P�íjemné p�ekvapení. Pumpovat �istou vodu - 
námahou si pom�žeš k majetku. Pumpovat špinavou 
vodu - sám si uženeš nemoc. 
Veselá spole�nost. V dob� odpo�inku budeš 
t�žko snášet samotu. 
Roztrhané - škoda, ztráta, roztržky v domácnosti. 
P�kné - pohodlný život. Oblékat si je - p�ijdeš do 
dobrých pom�r�. Plést je - zm�na v osobním 
život�, svatba. 
Vid�t - hrozí ti velké nebezpe�í. St�ílet z ní - 
krátce trvající radost, po ní okradení. Na ramenou - 
trampoty. Více pušek vedle sebe visících - máš 
proti sob� nep�átele. 
Tv�j život bude p�íznivý jen tehdy, budeš-li 
zpo�átku u každé práce myslet na její dosah. 
Jen pomalu a s námahou se dopracuješ úsp�ch�. 
Varuj se p�ed sklony k bo�ení a ni�ení hodnot. 
Jakýkoli vid�t - pomluvy ze závisti. Prázdný - zlé 
�asy, trampoty, pen�žní tíse�. Plné pytle - dobré 
po�ízení. D�ravé - utrpíš ztrátu ve chvíli, kdy si 
budeš myslet, že už máš všechno v hrsti. Pytel s 
pen�zi najít - velká starost. Vid�t naložené pytle 
na voze - úsp�ch. 
N�co v ní vézt - tajné zprávy. 
Vid�t jej, mluvit s ním nebo jím být - št�stí na 
cestách. 
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Pohoršení. 
Udílet n�komu radu - zdar v t�žké záležitosti. Od 
n�koho jí p�ijímat - budeš obelst�n. Též - zbyte�ný 
konflikt. 
Polámaná - velká zlost. 
P�íjemné chvíle v rodinném kruhu. 
Zdá-li se o n�m svobodným - dobré znamení. 
Manžel�m - odlou�ení, t�žká pohroma, n�kdy i smrt. 
Výslech pro osobní slabost a malou rozvahu. 
Hádka. 
Hostina. 
Nep�íjemná situace, z níž vyjdeš zásluhou jisté ženy. 
Radostná událost, rodinné št�stí. 
Jednoho vid�t - nezatrpkni, jestli se ti v život� 
všechno nevyda�í. Mnoho rak� vid�t - nep�átelé 
proti tob� n�co kují. Chytat raky - zdar, svého cíle 
dosáhneš bez velké námahy. Jíst je - dobrá rada ti 
p�inese zisk a m�žeš být i jinak spokojen, protože v 
život� budeš mít tém�� ve všem št�stí.  
Kosmickou vid�t - nikomu neprozrazuj svá tajemství. 
Letící - tvoje cesta k úsp�ch�m bude zvlášt složitá. 
Oby�ejnou zapalovat - ud�láš se sm�šným. Pouštíš-li 
ji - važ si získaných hodnot, varování p�ed p�ílišnou 
lehkomyslností. Stoupající - pozvání k rodinným 
zábavám. 
Uzav�ená - nemocnému uzdravení st�ží. Jiným - a� 
mén� snívají a víc dají na vlastní rozum, nebo� je 
o�ekává zklamání. Otev�ená, prázdná - rodinný 
smutek. S neznámou nebo práchniv�jící mrtvolou -
úmrtí blízké osoby. Též - v tvém sousedství dojde ke 
vloupání. V rakvi sám i živý ležet - zni�ené vyhlídky 
na úsp�ch v obchodním podnikání. Rakev zlatá nebo 
st�íbrná - tvoji bolest nikdo nezmírní.  
Poznáš, že láska je velmi k�ehká a nestálá.  
Máš-li je silná - spln�né p�ání. Hubená - s d�tmi nebo 
bratry budeš mít potíže. Vid�t obnažená ženská 
ramena - z hádky ti vzejde ostuda.  
Bez obraz� vid�t - chudoba.  
Slyšet ránu z d�la - nep�átelé nablízku. Jinou ránu 
uslyšet - radostné p�ekvapení. Dostat ránu - zármutek 
ti bude ztrp�ovat život. Dát n�komu ránu - r�znice pro 
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prchlivá slova z tvé strany.  
Na svém t�le mít - ani tebe t�žkosti a utrpení 
neminou. Též - mrzutosti. Mít hnisavou ránu - n��í 
nep�íze� ti uškodí. 
Vid�t, na zádech nést - strasti, nepokoje. 
Nakládat - špatn� �asy. 
Suché - zoufalost nad nep�íznivými pom�ry a 
podmínkami v život�. Kvetoucí - p�íjemné zážitky t� 
vytrhnou ze zádum�ivosti. Po n�m jít, procházet se 
- nepoušt�j se na nebezpe�né cesty.  
Zasnoubení, ale dosti t�žký, i když poctivý zp�sob 
života prostoupený state�ností.  
Bydlet v ní - nesvornost a bídu trp�t.  
P�knou zelenou nebo kvetoucí nést - zlepšení pom�r�. 
Mnoho jich vid�t - radost. Zlomená ratolest 
- o�ekávej zlé �asy. Též - jakékoli jiné zlé znamení. 
Obdrží-li jej nemocný od léka�e - uzdravení. 
Zdravému to však p�edpovídá onemocn�ní. Ztratit 
jej nebo na požádání nedostat - nenale� na 
nepravdivé zprávy, budeš pot�ebovat klid a 
p�edevším hodn� rozvahy. 
Být na ní - pletichy. 
Tv�j plán bude zma�en. 
Vyhýbej se všem hazardním hrám. 
Ud�lat - nevzdej se p�ed cílem. 
Slasti mládí ti brzy pominou. 
Kapesní hodinky - št�stí následkem spo�ádanosti. 
Zisk. 
Nespokojenost v zam�stnání, neúsp�ch. Nad n��ím, 
na n�koho - pomsta za roztroušené klevety. 
Dluhy pro lehkomyslnost. 
Nep�íjemnost a ztráta �asu pro špatné lidi. 
Chra� své tajemství, aby nebylo zneužito proti 
tob�. 
Tvoji nep�átelé budou jásat nad tvým nešt�stím. 
Láska a v�rnost. 
Pochopení lidí, na jejichž mín�ní ti bude velmi 
záležet. 
Trápení pro neuskute�n�né tužby. 
Sám na sob� ji zakoušet nebo být jejím sv�dkem - 
t�žce dobudeš postavení. 
Být mezi svou rodinou - p�íjemných v�cí se do�káš 
a usilovnou prací se dom�žeš blahobytu. Konec 
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hledání, pevné zakotvení. 
Vid�t je - jsi pod dobrou ochranou. Mít nevlastní - 
pozor na podvod. Jsou-li nemocní - nep�íjemnosti 
na sebe nedají dlouho �ekat. Ztratit je - utrpení s 
cizími lidmi, nuzný život. Vidíš-li je mrtvé - pot�šení 
z uznalosti. Jsou-li dosud na živu a ty je vidíš ve 
snu zem�ít - št�stí, ale i bohatství, d�dictví. S nimi 
ve snu mluvit - radost a velké št�stí. Vid�t se s 
usmívající se tvá�í - n�co milého t� potká. Vid�t je 
ustarané s p�ísnou tvá�í - výstraha p�ed n��ím zlým. 
Vid�t ji nebo s ní pracovat - zm�na v rodin� pro 
nejednotnost. 
Nebud p�íliš skromný, nebo� p�ílišná skromnost ti 
bude bránit v rozletu. 
Soukrom� hospoda�ícího vid�t, jak pracuje na poli 
- dosáhneš, po �em toužíš. Pro rodinu - dobré 
znamení. Tv�j domov nebude trp�t nedostatkem. 
�íst ho - pochvala, povýšení, št�stí v lásce. 
Narostou-li ti - povýšení. Spadnou-li ti - hanba, 
smutek. Mít na �ele roh - zlé znamení. 
S láskou k p�írod� se ti p�ipomene tvoje d�tství 
nebo mládí. 
V kamínkách - bezd�vodné pomluvy. 
Pít ji - bu� mírný v požívání radostí. 
Ke kamn�m - bu� klidný, dosáhneš, o� usiluješ. 
Vodovodní - uchovej si �istou mysl. 
Pocítíš všestrannou životní vyrovnanost až tehdy, 
kdy se ke svému št�stí propracuješ po delší dob� 
jen vlastníma rukama. 
�erstv� nasypaný - velký zármutek. Se žlutou 
hlínou - t�žké onemocn�ní. Upravený rov - brzský 
poh�eb. 
Na n�m se ocitnout - upadneš do velkých rozpak� 
a nejistot. Též - zmatky. 
Nedostatek. 
Vid�t ji - tajné p�ání. Hled�t z ní dol� –
vysokomyslnost. 
Dostat - ztráta, nemilé zprávy. Sám ho udílet - získáš 
lepší postavení.  
Velké p�ekážky, t�žkosti.  
Cokoli z neopatrnosti - ztráta, nep�íjemnosti. Úmysln� 
- zbavení t�žkostí.  
Bláhovost. 
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Spory, vý�itky pro falešnost. 
Ztratit - chra� se nemoudrých �in�. 
Pro ženaté a vdané - snadno dle vid�ní se d�ív nebo 
pozd�ji m�že vyplnit. Jiným - pro nedostatek odvahy 
a v�le bojovat se vzdají n��eho velmi hodnotného. 
Též - budou zbyte�n� toužit po zm�n�. P�i takových 
snech jsou zcela jisté pomluvy a velké nep�íjemnosti.  
N�co - zlé se v dobré obrátí.  
Do n��eho nemravného budeš zapleten.  
N�co - nezdar a t�žkosti. 
Nem�žeš-li n�co rozvázat - trampoty. Rozvážeš-li to - 
trampot se zbavíš. 
Uštván budeš hledat klid v ústraní. Kupovat ji –
nestálost. 
Zdravé - úsp�ch. Krvácející - budeš pomlouván. 
Velké, zdu�elé mít - chra� se nehody. P�kné malé -
dobré znamení. Bezbarvé - nešt�stí.  
Tvoje láska nebude vyslyšena.  
Na hodinách stojí-li - n�co propásneš. Též - nedej se 
odradit od dobrých skutk�. Pohybují-li se nebo 
ukazují �as p�ímo na �íslicích - navíc i výzva k 
d�ležitému podnikání. 
Pravá - získáš v�rné p�átele. Levá - pokus o podvod 
bude prozrazen. Malá - nedej se klamat lidmi, kte�í ti 
vždycky p�isv�d�ují. Svoje ruce p�kné a �isté - št�stí. 
Ne�isté - padne na tebe podez�ení, budeš zapleten do 
nep�íjemných záležitostí. N�komu líbat - podlézavostí 
dosáhneš, po �em toužíš, budeš však i zarmoucen pro 
podez�ení. Umývat si je - získání úcty, postup v 
povolání, veselost. Prohlížet si ruce - zármutek. Mít je 
hubené - pozor na zlod�je. Zranit si je nebo je mít 
poran�né - zlé znamení, varuje p�ed pouli�ní nehodou. 
Oteklá ruka - svárlivost ti p�ipraví t�žké hodiny. Ruka 
mrtvoly - drží t� p�ílišná starost. Krásná jemná ruka - 
radost z úsp�ch� v povolání. N�komu ruku podat - 
velmi se ti vyplatí p�átelství a dobré vztahy s ním. 
Ruku ztratit - varuj se nešt�stí. Též - brzy ti bude 
zapot�ebí klidu a velké rozvahy. 
Vyšívané - ztráta obliby pro pýchu. Nosit je - 
hrdost a vysoký v�k. 
�erné - brzský poh�eb. Jiné vid�t nebo mít - k cíli 
se dostaneš, až si najdeš cestu k lidem. Ztratit je - 
škodu omylem utrpíš. Kupovat - št�stí, oblíbenost. 
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�estné místo. 
Neklidné strastiplné stá�í, žal a nouze. 
Velké kusy - velmi namáhavá cesta nebo práce. 
Kopat ji - p�es t�žkosti odhalíš záhadu. 
Budeš-li mít o�i otev�ené, vyhneš se mrzutostem. 
Pít - upadneš do lehkomyslné spole�nosti. Nabádá, 
abys nereagoval na lákavou zprávu �i vyzvání. 
Dbej, aby t� vášn� nep�ipravily o všestrannou 
rovnováhu. 
Zármutek. Modlit se jej a probírat - veliké strasti a 
pot�eba pomoci. 
Viz “Víla”. 
Mnoho vid�t - dobro a radostné zprávy. Zahrada 
plná r�ží - zbohatnutí, štastný život. Velmi �ervené 
r�že vid�t - horoucí láska. Trhat - potla�íš v sob� 
pochybnosti a m�žeš o�ekávat zisk a spokojenost 
v život�. Jednu �ervenou vid�t - mladost, v�rnost, 
š�astná láska. Jednu bílou - št�stí v práci i v 
soukromém život�. Žlutou - žárlivost v lásce. N�kdo 
t� velmi miluje, ale netroufá si ti to vyjevit. Hodn� 
rozkvetlá, ale ješt� neopadaná - omámení ze št�stí a 
lásky. Zvadlé kv�ty r�ží - síly t� budou postupn� 
opoušt�t. Dostat r�že - v�rnost zvít�zí nad 
neup�ímností. 
P�íjemná práce, p�íjemný život.  
Viz “Poup�”. Vždy p�edpovídá, že se nenamáháš 
nadarmo a všechno s úsp�chem dokon�íš.  
S jistotou dosáhneš št�stí klidu ve svém domov� (viz. 
“Zahrada”). 
Vid�t - tvoji budoucnost ohrožují nep�edvídané �iny 
falešných p�átel. O�ekávej zlé �asy s mrzutostmi. Sám 
se rvát - p�enáhlením uškodíš sob� i rodin�. Dbej 
dobrých rad a sám je v kruhu rodinném rozdávej. 
P�íliš tvrdou zemi - trampoty, starosti.  
Vid�t jej, mluvit s ním - o�ekávej návrh nebo nabídku 
k s�atku, které by p�ízniv� zm�nily tv�j život. Sám 
být rybá�em - veliká radost.  
Vytrvalost vždy p�edchází úsp�chu.  
Prázdná, na b�ehu ležící - tvoje p�ání se nesplní.  
Nep�íjemnosti pro ješitnost ti zachmu�í mysl.  
Pokus o št�stí v loterii. Malé vid�t nebo mít – pozor, 
abys sám sob� neuškodil zlomyslností. V�tší ryby - 
svoje zám�ry slastn� dokon�íš. Mrtvé - p�ekonání 
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t�lesné nevolnosti. Chytati - tvoji 
nep�átelé sledují každý tv�j krok. Lovíš-li ryby a 
lov se ti da�í - zlé se ti v dobré obrátí. Nem�žeš-li 
nic ulovit - zármutek a spory. Ryby kupovat - 
n�kdo t� podvádí. Vid�t je živé v �isté vod� - 
veselost, zdraví. Dravou velrybu vid�t - urputný 
nep�ítel, rozvrat v rodin�. Jíst je - narození dít�te. 
Voda hemžící se rybami - št�stí. Velkou rybu uvid�t 
nebo ulovit - výhra. 
P�ír�stek v rodin�. S labut�mi - brzská svatba. 
Velký a plný ryb - majetek a váženost. Zakalený 
nebo špinavý - o�ekávej zlé v�ci. S vysokou hrází - 
nestálé št�stí. Krá�íš-li namáhav� po hlinité hrázi 
rybníku s rozbou�enou vodou - t�žká nemoc v 
rodin� i náhlá smrt. 
Viz “Vlak”. Všeobecn� vždy znamená zprávu nebo 
cestování. 
Velkou mít - nep�íjemnosti. 
Prase�í vid�t - úraz. Jíst ho - spokojené chvíle po 
velké námaze. 
Bu� opatrný p�ed nep�áteli. Anonymní oznámení ti 
zp�sobí mnoho starostí. 
Sv�j plán uskute�níš jenom s velkými obtížemi. 
Získáš-li �as, vše se ti zda�í a ve št�stí rychle 
zapomeneš na t�žkosti. 
Spat�it jej - protivenství budeš snášet. 
Neodpoustíš-li jiným, pak neodpoušt�j nic ani sám 
sob�. 
Zbyte�ný rozruch a mrzutosti. 
Viz “Brn�ní”. 
Mnoho pytlík� s rýží - znamená škodu. 
 
�. 
 
Viz “Žeb�ík”. 
Být jím vyznamenán - dosažení cti. Vid�t ho na 
jiném - nepokoje. 
Napsat nebo napsaný vid�t – zlomyslnost. 
Vid�t - budou t� sužovat chorobné p�edstavy, ale nic 
si z toho ned�lej, nebo� se trápí i ti druzí.  
O�ní - neboj se odporovat hloupým nápad�m. 
Mrzutosti, hádky. Pronášíš-li však ty sám n�jakou �e� 
- poznáš, že �lov�k bývá ct�n i pro vyšší výd�lky. 
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Pronášíš-li nebo slyšíš �e� na rozlou�enou - opušt�ní 
domova kv�li vidinám.  
Velká p�ísnost a nároky na tvou osobu.  
Jíst - hanba, nemilé události. Lidé, kte�í ti nep�ejí, 
budou chtít vyvolat s tebou spor. Loupat ji - budou se 
ti posmívat a znevažovat tvoji poctivou snahu. Vid�t - 
n�kdo t� bude trápit svými výmysly.  
Klevety a mrzutosti.  
Hlu�ná a bujná spole�nost.  
Špatné chvíle v zam�stnání ti p�ipraví dlouhé noci 
trapných myšlenek. 
Jasná a klidná s �istou vodou - poctivost, zdraví, 
mnoho št�stí a úsp�šná budoucnosti. Kalná - nemoc, 
t�žkosti v povolání. Rozvodn�ná - blahobyt. Vyschlá - 
bída. Te�e-li do domu - zbohatnutí. Jsou-li v ní žáby a 
hmyz - trampoty, nemoci. Sed�t na b�ehu �eky - 
povýšení. Svlékat se u ní - zbavíš se trampot. Brodíš-li 
se p�es ni a za�neš tonout - t�žkosti, veliké 
zarmoucení. Lehce ji p�ejít - dobrá zm�na v povolání. 
Též - úsp�ch. V �ece se koupat - dobré p�átelství. 
D�v��uj svým silám a své budoucnosti. V �ece plavat 
- zvít�zíš nad intrikány. Do ní spadnout - v rodin� 
stihne n�koho nešt�stí. Být unášen proudem �eky - 
všemi silami bojuj proti nep�ízni. Hu�ící �eku slyšet -
zrada, nebezpe�í, klevety a jedovaté �e�i.  
Vid�t nebo mít - marná námaha a nesnáze.  
Budeš spokojen se svou prací.  
P�i práci ho vid�t nebo s ním mluvit - dosažení cíle 
pevností a velkým úsilím. 
Vid�t ji - nepovol a vydrž, tvé úsilí bude odm�n�no. 
	epkové pole vid�t - pronásledování.  
Sít ji, �ezat - bohatství. V poli zelenou vid�t – 
blahobyt. Vytrhávat, krájet - zdar ve spekulacích, v 
lásce. Zkrmovat - tvoje starosti se stanou ter�em 
posm�chu. �ervená - zdraví a dobrá nálada. Znamená, 
že svoje zám�ry slastn� uskute�níš. Žlutá �epa - ztráta 
svobody nebo toho, �eho sis tak málo vážil. Bílá - 
p�iprav se na zármutek.  
Pole �e�ichou zamo�ená - onemocn�ní. Též - zlosti v 
sousedství. 
Vid�t - trampoty. Ze zlata mít a být jím ozdoben -
svobodným manželství, vdaným a ženatým - peníze se 
zármutkem. Být spoután oby�ejným �et�zem - t�žkosti 
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p�i �ešení sporných záležitostí. Na sob� �et�z nosit - 
marn�ní �asu zbyte�nými myšlenkami, trápení pro 
osam�lost. P�etrhnout ho - pocit tíhy pomine a zbavíš 
se potíží i starostí. Velmi silný �et�z ze železa - zvláš� 
veliké t�žkosti, které zvládneš jen velikou silou. 
D�lat ji - poctivostí a pílí získáš menší bohatství. 
D�evo - pochvala za usilovnost. Železo - t�žká 
namáhavá práce.  
P�i práci ho vid�t - soust�e� se jen na v�ci, kterým 
dob�e rozumíš. 
P�i práci - závistivé p�íbuzenstvo. Budou t� 
napadat, ale ubráníš se. 
Ne�eká t� nic dobrého. Pozor na lehkomyslnost, 
bu� velmi opatrný 
Viz “N�ž”. 
Divokých šelem slyšet - blížící se nebezpe�í. Sám 
�vát - n�co nedobrého t� potká. Slyšet �vaní 
jiných lidí a poci�ovat p�itom hr�zu - budeš 
p�ítomen hrozné události nebo se o ní dovíš. 
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Mít jej napln�ný pen�zi - ztráta. Mít prázdný – výhra, 
zisk. 
Klid, smí�livost, p�íjemné zážitky. 
Malý kousek - zlomí t� záke�né p�ekážky. Nádoby 
plné vep�ového sádla vid�t, plnit, sádlo kupovat 
nebo prodávat - št�stí v lásce. Nádoby plné husího 
sádla – blahobyt. N�co mazat sádlem - chra� se 
p�ed p�ílišnou úlisností. Jíst sádlo - jsi smola�, který 
i z úsp�chu ud�lá prohru. Škva�it sádlo - pronikneš 
do spole�nosti, kde budeš mít možnost vyniknout, 
ale varuj se v ní p�ed nebezpe�ím. 
Poda�í-lí se ti utvo�it trvalé spojení jakéhokoliv druhu, 
nezapome� se varovat zlé rady. Kupovat ji - 
nep�ijímej žádnou radu, s níž bys sám nesouhlasil. 
Nepovede se ti špatné, vzláš� m��íš-li n�co na sáhy. 
Velký vid�t - blahobyt. V n�m se bavit, tancovat - 
veselost v život�. Z�ícený - budeš pot�ebovat 
pomoc, aby ses vymotal z t�žké situace. 
Viz “Koliba”. Vždy však znamená velké životní 
starosti. 
Velké kusy vid�t - marné snahy. Pochutnávat si na 
n�m - n�co se ti splní, ale ke škod�. 
Zelený jíst - p�echodné onemocn�ní. Hlávkový 
obírat, p�ipravovat nebo vid�t v zahrad� - chra� 
se lehkomyslnosti. Též - varuj se bažit po v�cech, 
kterých ses sám nedopracoval. 
Ud�lat ho - budeš mít velkou radost. 
Nescházej se s vulgárními osobami ani s t�mi, kte�í 
ti p�íliš mnoho slevují. 
Spáchat ji na sob� - snášej trp�liv� nešt�stí, které 
t� m�že potkat. 
Sv�j kalich ho�kosti vypiješ až do dna. 
Nikdy nebudeš mít všeho hojnost. 
Vozit se na nich - výstraha p�ed nebezpe�ím. P�i 
špatném po�así se tato výstraha znásobuje. 
P�evrátíš-li se na nich - dej pozor, aby ti neuniklo 
št�stí. Vid�t p�ekocené sán� - prod�láš p�evrat. 
P�íjemné p�ekvapující zážitky.  
Nikým a ni�ím se nedej odlákat z cesty, kterou sis 
sám vyty�il.  
Nep�íjemné zprávy.  
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Náladovost, rozkol v p�átelství.  
Nebuduj své plány na zdánlivých úsp�ších. Vid�t 
vymetat saze - veliký zármutek. Sám je vymetat -
t�žká choroba i smrt. Jestliže se saze valí s kou�em z 
komína - chra� se špatné spole�nosti. Umazat se jimi - 
p�íko�í, potupa, zarmoucení.  
V zahrad� - v p�írod� se uklidní tvoje p�ed�asn� 
zjit�ené city. P�íze�. 
Být jím - dobrá pov�st. 
V tvém dom� nebude nikdy chyb�t št�stí a klid. 
P�íbuzní t� zaplaví nep�íjemnými požadavky. 
Milý pozdrav z ciziny nebo odn�kud, odkud bys to 
ne�ekal.  
Na tr�n� - št�stí v podnikání, mén� však v lásce. 
I tvoje srdce bude jednou uspokojeno.  
Vid�t ho - pílí si p�ipravíš dobrý život. Mluvit s ním - 
dobrá rada. Pohostí-li t� - št�stí v malých v�cech. 
Mladá - zdar. Stará - klepy, pomluvy. 
Budou ti závid�t každou mali�kost a všechno, �eho 
poctivé nabudeš. 
Spojíš-li v�li s úsilím, dostaneš se dop�edu.  
Sed�t v n�m - podpora tvých plánu s ochotou a 
dosažení cíle. 
D�evo �i cokoli jiného - t�žká práce.  
Na pole jdoucí nebo p�i práci - nad�je na lepší �asy. 
P�ekažený plán. Nese-li ji n�kdo - mnohý nepochopí 
tvoje dobré úmysly. Tesa�ská - t�žká a namáhavá 
práce. Ostrá a lesknoucí se - výstraha p�ed 
nebezpe�ím. Hrát si s ní - vlastní neopatrností si 
zaviníš nešt�stí. Štípat sekerou d�evo - námaha.  
Vid�t - budeš mít ve všem št�stí. Sušit - š�astná 
budoucnost, zejména mladým v�ští radost a veselé 
v�ci. Kupovat seno - úsp�ch v každém podnikání. 
Prodávat je - setkáš se s ne�estnými lidmi. Svážet z 
luk do stodoly - spokojený život bez nouze. Hrabat je 
do kupek - rozmnožení majetku. Sušené nakládat na 
f�ru - osobní úsp�ch, blahobyt k stá�í. Skládat je ve 
stodole - velký zisk. Ležet na n�m - p�esv�d�íš se, že 
sytý hladovému nev��í. Velkou kopu sena vid�t - 
slavnostní p�ivítaní pozvaného hosta. Seno obracet - 
užitek z n��eho. Zmoklé seno - ztráta, nep�íjemnosti. 
Suché p�kné seno je vždy dobrou p�edzv�stí. Ho�ící 
nebo spálené seno - t�žké zarmoucení. 
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Vid�l, sít, sypat - tv�j majetek se rozmnoží, tvoje 
plány vzbudí obdiv. �istit, kupovat - úsp�ch, 
zejména pracuješ-li v obchod�. Prodávat - pozor 
na ne�estné smýšlení blízkých i neznámých osob, 
na podvody. 
Všechny, kte�í t� budou chtít zasko�it, p�ekvap 
výbornou obranou. 
Na míle se vyhýbej falešným lidem. 
Kupovat ji - nemoc. 
Zdravou vid�t - p�íjemná návšt�va. S vážnou tvá�í - 
žádost o radu. Usmívá-li se - veselostí bojuj proti 
mrzuté nálad�. Mrtvou vid�t - zdá se, že každý tv�j 
krok ochra�uje n�jaká tajná dobrá ruka. Nevlastní 
sestru mít - klevetami se pokoušejí zni�it tvé št�stí. 
Tajná známost t� bude t�šit, jen dokud se o ní 
nedov�dí druzí. 
S n�kým milým - radostné p�ekvapení. S 
nenávid�ným - zlost. S neznámým - nový zážitek 
nebo seznámení. 
Vyjasn�ní velké záhady. Též - neo�ekávaná zpráva. 
V�ci vid�t - obrat k lepšímu, �ekej jen po svém 
velkém úsilí, projevech pevné v�le a up�ímnosti. 
Jíst, lepit s ním n�co - budeš snášet velké protivenství. 
Vid�t - brzy dosáhneš svého cíle. Vystupovat po 
nich - zdar, pocta. 
Sestupovat po nich - ztráta, potupa, ponížení. 
Spadnout z nich nebo na nich - úraz, nep�íjemnost, 
nemoc, ztráta. Vystupovat po nich nevysoko nebo 
se z poloviny výšky vracet dol� - št�stí t� na 
krátký �as opustí. 
Varuj se hý�ivého zp�sobu života, který t� p�ivede 
do bídy a do nešt�stí. Též - unikej mrzutostem. 
Roztahovat - špatné t�žké �asy. Opravovat je - 
urovnání záležitostí, ale s námahou. Do vody je 
vhodit - neuznání tvé práce. Roztrhat je - odhalíš 
všechny zám�ry svých odp�rc�. Vázat je, plést - 
št�stí v každé �innosti. Do ní se zaplést - intriky a 
žádostivost i v lásce. Z�stat v ní viset - budeš 
zapleten do špatností. 
Chvíle sklí�enosti, kdy najdeš út�chu a klid v 
hudb�. 
Dopisní - zpráva nebo velká spole�nost, v níž se 
však budeš p�esto cítit sám. 
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Trampoty, nep�íjemné p�ekvapení. 
Budeš snít o svém št�stí. 
Cítit ji nebo prokazovat - v t�chto dnech necht�j 
více, než m�žeš skute�n� dosáhnout. 
Zpráva, cesta. Též - co se ti zdá být už jisté, není tolik 
trvalé. 
Vid�t n�kterého z nich - škoda. Varování p�ed 
úlisností lidí - vid�t oba. 
Zatloukat ji – známost. 
Semena �i cokoliv - radost a požehnání na majetku. 
Též - poctivá odm�na za práci. 
Vid�t - záležitosti nevy�ídíš tak, jak sis p�edstavoval. 
Jím prosévat - ztráta. D�ravé – v�tší zbohatnutí. 
Sirný pach cítit - vyhýbej se ohni a nikdy si s ním 
nezahrávej bez rozmyslu, bez nutnosti. 
Houkání sirény slyšet - velké trápení, pocit 
zoufalství nebo záchrana v posledním okamžiku. 
Sám jím být - poznáš ocen�ní lásky k bližnímu. N�co 
mu odep�ít nebo se s ním povadit - trest za 
nespravedlnost. 
Dol� - t�žké pom�ry. Vzh�ru nebo do vzduchu - 
zbyte�ná námaha. Sko�it do n��eho ze strachu - 
zlé znamení. 
Vid�t ji - p�ekážky a velmi nesch�dná cesta k 
úsp�chu. Z�ítí-li se nebo ty sám z ní sklouzneš - ve 
tvém okolí dojde k nehod� nebo zažiješ nešt�stí 
cizí vinou. 
P�echodný zármutek. 
Prázdné - bude té trápit nejistota a zv�davost v 
t�žko zjistitelné v�ci. Plné - bohatství nebo 
pozvání z ciziny. 
Nábytek nebo n�co jiného - rozvod, zm�na, 
st�hování. 
Mnoho rozbitého - velký úsp�ch. �isté - budeš 
vítaným hostem. Ne�isté �i matné - pomluvami 
budou chtít zni�it tvé postavení. �istit je - pro 
svoje punti�ká�ství promeškáš výbornou p�íležitost. 
Rozbiješ-li ve snu sklen�nou tabuli - v život� si 
všechno t�žce odpykáš. 
Vid�t ho p�i práci nebo s ním mluvit - velmi k�ehké 
zdraví. 
Št�stí se bude p�ibližovat. 
Prázdné - svatba. Napln�né vínem - rodinná oslava, 
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bohatství. S �istou vodou n�komu podávat - 
povýšení, vážnost. Když ti n�kdo podává prázdnou 
sklenici - budeš podveden. Sklenici s nápojem 
rozbít - leknutí, zármutek i smrt. N�co ze sklenice 
vylévat - budeš pohan�n t�mi, jimž si nejvíce v��íš. 
Plný zásob - hojný užitek. Prázdný - zkáza. Jít do 
n�j pro zásoby - št�stí. V tmavém tápat - varování 
p�ed nešt�stím. Nem�žeš-li se z n�j dostat ven - 
vždy p�i všem mysli také na následky. 
Viz též “Úroda”. Hojná - spokojená a štastná 
Domácnost. 
Na náledí - nedej se zlákat na scestí. Na blát� - 
hanba. Sklouznout se na �emkoli - vždy špatné 
znamení. 
Skákající - pomluvy, klepy. Chytnout ho - dostaneš 
poselství. 
Vid�t ji - p�átelé v ciziny nebo osoby na 
vzdálených místech na tebe stále vzpomínají. Její 
v�ni cítit, v kuchyni s ní pracovat - vše dobré. 
Roztloukat ji - budou t� chválit jako výborného 
hostitele. Kupovat ji - pokud se nestaneš 
požitká�em, zcela jist� obdržíš dary. Jíst ji - zdraví. 
N�co sko�icí posypávat - získáš jm�ní. Cítit její v�ni 
- dobrá pov�st. 
Navštívit - dostaneš se do velmi vtipné spole�nosti. 
Vid�t ho, mluvit s ním - obchodní záležitosti. 
Napln�ná - dobré �asy. Též - p�kný dar. Prázdná - 
nepokoje, starosti. Uzav�ená - lidé ti n�co zatajují. 
S klí�i - odhalíš zajímavé tajemství. Otev�ená - 
p�ítel t� chce p�ivést do hanby. 
Slyšet - velký hn�v pro pletichy. 
Slyšet ho zpívat - pot�šení, veselá nálada. Vid�t 
ho - budeš se radovat z úsp�ch�. 
Obavy kv�li ne�estnému �inu. 
Zasloužené uznání a �est. 
Z je�mene - dej pozor, abys neza�al šet�it až p�íliš 
pozd�. 
D�evo - nepovede se ti dob�e, dáš-li na slova 
lichotník�. 
Viz též “Cukroví”. Vždy však - hn�v pro falešnost 
p�átel. 
Protivenství a marné úsilí. Lidé, kte�í ti budou klást 
do cesty p�ekážky. Rozházená - bída, škoda. V 
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otepích nebo ve stohu - nedostatek pen�z t� 
nebude trápit, bezstarostný život. Poletující - 
p�ekvapení v rodin�. Mokrá - zle pošramocená 
pov�st pro nepat�i�ný �in. Ho�ící - zarmoucení. Na 
slám� ležet �i spát - nebudeš sice p�íliš bohatý, ale 
budeš spokojený a nebude ti chyb�t št�stí. Mlátit 
slámu - neup�ímnost nebude nikdy zapomenuta. 
�inností se p�eneseš p�es mnohé starosti. 
Tv�j domov se stane ter�em závisti. 
Svobodným - zábavné cestování. Ostatním - tv�j 
úsp�ch budou druzí t�žko snášet. 
Pro poctivost utržíš mnoho urážek, ale odrážej je s 
úsm�vem. 
Bu� velmi spravedlivý, ale p�ísn� kontroluj �innost 
svých pod�ízených nebo t�ch, mezi nimiž se ve 
v�cech ú�edních pohybuješ. 
Ctižádost a vypo�ítavost ti mohou pošlapat št�stí. 
Varuj se úlisných p�átel. 
Cesty, návšt�vy dalekých krajin, mnoho zbyte�ných 
vydání. 
Chytat - svatba u známých nebo p�íbuzných. Péci - 
n�co pokazíš a budeš toho velmi litovat. Jíst - 
starosti t� zatím neopustí. 
P�íjemné zážitky, ale nemilé zprávy. 
Vid�t nebo slyšet jej zpívat - svatba a velké št�stí 
v manželství. Též - dobrá zv�st. Chytit ho - bu� 
pozorný a jemný, protože št�stí je jako k�ehká 
rostlinka. Pustit ho nebo odlétá-li - �ekají t� 
nep�íjemné doby. 
Vid�t ho nebo s ním mluvit - �eká t� dobrodružství, 
p�echodné št�stí. 
Mnoho - dobré znamení. Kdákají-li - klepy, sváry, 
budeš muset svoje nyn�jší místo opustil. Snáší-li 
vejce - zisk, výhra. Sedí-li na vejcích - rozmnožení 
majetku. Zobe-li zrní - zánik n��eho. Zabitá - vystup 
proti bezpráví a utrpení. Honí-li ji kohout - ztráta 
jednoho z tvých p�átel �i známých. Vidíš-li b�hat 
malinká ku�átka – nep�íjemnosti, škoda. Kvo�na s 
ku�aty - velká radost, rodinné št�stí. 
Viz též “Kurník”. Svorné manželství, ale pozor na 
pomluvy. 
Skládat ho - starosti, strasti. 
Viz “Hlemýž�”. Celkov� - dobrá pov�st. 
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Pou�ení z nep�íjemných v�cí, do nichž se dostaneš 
zásluhou svých p�átel. 
Budeš neprávem obvin�n z ne�estného skutku. 
Vid�t nebo trhat - nemoc. 
�est, uznání, vít�zství nad nep�áteli. Na n�m sed�t 
- moudrostí p�evýšíš své okolí a št�stí se t� bude 
držet i nadále. Zabít ho nebo mrtvého vid�t - 
zni�ené plány a ztracený �as. Stojí-li u domu - 
dostaneš hosta. 
Kost z ní - p�ijdeš k poznání, že nemáš d�vod být 
sám se sebou nespokojený. 
Nádherné - získáš blahobyt �est, uznání, vážnost, 
velkou d�v�ru. 
Projev schopností bude znamenat získání podpory 
vlivných osob. P�elomený, vyvrácený - ztráta 
d�v�ry. Zi�ítí-li se sloupoví nebo sloup - chra� se 
nemoci, úrazu, nehody. 
N�komu jít za služebníka, služku - �ekají t� trpké 
�asy. 
D�stojenství, povýšení, zisk. Svobodným - pozor na 
p�erušení první lásky pro nev�rnost. Ztrati-li se v 
oblacích - o�ekávej ztrátu.  
Vid�t ji - zm�na pracovišt�. St�ílet - š�astná cesta. Jíst 
- vyšší p�íjem, spokojenost.  
Spadnou-li z tebe - ostuda. Kupovat je - ztráta. 
Roztrhané - št�stí. 
Klepy, velká nep�íjemnost pro nepatrnou v�c.  
Zá�ící na jasné obloze - št�stí v pracovním podnikání. 
Vycházející - získáš velmi dobré místo. Velmi jasné 
slunce - dosažení tužeb a pevné zdraví. Padá-li jeho 
zá� do domu - dosáhneš majetku, úsp�ch�. Na slunci 
se vyh�ívat - v�elá láska. Vychází-li temn� krvavé - 
nesvornost v domácnosti, revoluce i válka. Je-li 
zahalené mraky - tvoje plány dostanou trhliny, �ekej 
nemilé záležitosti. Též - nemoc, zármutek. Zatm�ní 
slunce - nešt�stí, rozlou�ení s milou osobou. 
Zapadající - škoda. Též - trudný podzim života 
o�ekávej. Vid�t na obloze svítit p�lno�ní slunce - po 
nep�íjemnostech p�ijde op�t pohoda. Vid�t slunce a 
m�síc sou�asn� - t�žké nedorozum�ní, sváry, p�evraty 
i válka.  
Vid�t - bu� opatrný, abys nep�sobil na svoje okolí 
dojmem majetného �lov�ka. Lidé t� cht�jí využít. Být 
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pod slune�níkem - dej pozor, aby ses nep�ipravil o 
št�stí a radost. 
Získání lásky a obliby pro veselost a up�ímnost. 
Vynasnaž se opravdu, jak nejvíce m�žeš, nebo� 
život je velmi krátký. 
Mnoho mít - nemoc, mrzutosti. 
Viz “Plakat”. Ronit je - velká radost. 
Ani zle, ani dob�e - prom�nlivo v život�. 
Shluk osob a událostí, od jejich víru upadnout - 
zoufalost nad neuznáním, pozdní ocen�ní tvé 
osoby a získání pat�i�né úcty v život�. 
Mrzutost. Vysmívá-li se n�kdo tob� - úsp�ch, št�stí. 
Vid�t ji - s radostí budeš o�ekávat p�íští dny. Pít 
sladkou - radost, št�stí. T�ž - zdraví, síla. Je-li hustá, 
kyselá, trpká - n�co zlého, nep�íjemnosti. 
Zklamání p�ítele. Do n�j vkro�it - t�žkosti ti ob�as 
zachmu�í mysl. 
Vymetat - lepší �asy. Vymetat z pokoje do kuchyn� 
- výhra. Smetat je na velkou hromadu - velká 
starost. 
Páchat je s jinými - mrzutosti. 
P�ekážky, neshody. Nezapome�, že ctižádost musí 
být podep�ena i úm�rnými schopnostmi. 
Na�erpání nových sil v p�írod�. 
P�íjemné chvíle, p�kná p�íhoda. 
Ztráta. 
Úmrtí. 
Vý�itky sv�domí, zármutek.  
Budeš doplácet na stálé omyly.  
Drž jazyk na uzd� a lépe se ovládej.  
Pro liknavost se daleko nedostaneš. Nabádá k �innosti 
a v�tšímu p�i�in�ní v osobním život�.  
Sn�hem zavátá krajina – št�stí. Padá-li sníh - starosti. 
P�i pln�ní nových povinností budeš pot�ebovat mnoho 
odvahy. Padá-li p�ímo na tebe - veliký zármutek. 
Taje-li - nepokoje, r�znice, nep�íznivá zm�na v 
soukromí. D�lat z n�j koule - špatn� zprávy. Sníh ze 
sebe st�ásat - zbavíš se mrzutostí. Smetat jej z oken - 
nenadálí hosté. Vymetat jej ze dvora - lživé pomluvy. 
T�žce se jím brodit - utrpení. Zapadnout do n�ho a 
nemoci vylézt ven - úraz, t�žká nemoc. Sníh s dešt�m 
- št�stí se od tebe na �as odvrátí. Když vrže - pevná 
p�da pod nohama v povolání. Cukrá�ský sníh z bílk� - 
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zneklidní t� zlé �e�i. 
Malé - neut�šené pom�ry. Velké - zem�d�lc� dobrá 
úroda. Ostatním - zlepšení majetkových záležitostí, 
dobré p�íjmy. Mlátit je - pozvání na návšt�vu. Mnoho 
jich na poli �i ve stodole vid�t - jistota a klidný život 
bez velkých starostí.  
Vid�t - vztah, který si vytvo�íš, bude trvalý. Darem 
dostat - svobodným zasnoubení, ostatním - získání 
podpory a pochopení v osobních v�cech života. 
Ztratit jej - ke št�stí se budeš muset zvláš� tvrd� 
probojovat nebo dopracovat poctivým úsilím. Též - 
nestálost. 
Sm�le se postav proti t�m, kte�í t� uvedou v posm�ch. 
�ekej mnoho namáhavé práce. 
Vid�t sochy - n�co v tob� vzbudí hr�zu. Též - 
budou t� znepokojovat tísnivé myšlenky. 
P�i práci - uznání. 
Zlé klepy, bou�e v domácnosti. 
Kou�ící - nebezpe�í, ohromující p�em�ny. 
Odpuzení p�átel nebo nep�átelství. 
Vid�t nebo ho mít - budeš bojovat o své právo, 
nep�íjemné pletky. Být na n�m osvobozen - podle 
výsledk� jednání bu� ohrožení cti a vážnosti nebo 
ukon�ení vleklého procesu. 
Vid�t ho: p�ísný dozor, kontrola nad tebou. Jsi- 
li jím souzen - menší zármutek. Být odsouzen k 
trestu - velký zármutek. Ok�ikuje-li t� - zlá nemoc. 
Soudí-li n�koho jiného - dobrá zv�st. 
V ní se nacházet nebo pohybovat - vrhá se na 
tebe št�stí. 
Z výšky a potlouci se - úraz a ztráta. Též – nebudeš 
tak zdravý, jak si myslíš. Spadnout bez úrazu - 
výhra. Do vody – nehody. 
Na n�m pracovat - získání zru�nosti v zam�stnání. 
Vid�t jej, mluvit s ním - postup a uznání v práci. 
Vid�t - okradení nebo škoda. Slyšet je houkat - 
smrt v rodin�. 
Bez dýmu - p�ekvapení. Kou�ící - nemoc a starosti. 
Sám tvrd� - nedobrá p�edzv�st. Probouzíš-li se 
zvolna a spokojen� - št�stí, úsp�ch. Probudila-li t� 
milá osoba - radostná zpráva. Jsi-li probuzen hlukem 
- výstraha p�ed nebezpe�ím. Spát spole�n� s n�kým - 
hanba, mrzutost. 
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Promeškáš-li ve snu n�co spaním - velká opatrnost 
p�ed nemocí a ztrátou. Spát v p�írod� - z daleké cesty 
se vrátíš s novými myšlenkami. Spát v hostinci 
- velmi t� zneužijí. Spát v kostele - mluv pravdu, i 
když polovina lidí bude lhát. Spát v zahradní besídce - 
po p�kných dnech pohody se budeš t�žko navracet do 
všedního života. Spát na voze - uzav�eš úsp�šné 
dohody. Spát a být ze spaní n��ím vyrušen - 
nep�íznivé podmínky budeš muset p�ekonávat. Spát v 
ch�zi nebo vstoje - hrozí ti nehoda. Spát v síti - bude 
t� trápit nejistota, bu� sebev�domý. Spát v posteli - 
p�edzv�st n��eho nep�íliš milého. Spát pod postelí - 
zkouška po velké trýzni. Spící lidi vid�t - bude-li 
právo na tvé stran�, postupuj rázn� a s d�stojností. 
Potíže, starosti, nep�íjemnosti. 
Nedosažitelná touha. 
Vd��nost a uznání za dobrý skutek. 
Tvoje dobré úmysly v�tšina lidí nepochopí. 
Bolí-li t� - nemoc. Ztratit je - ztráta n�koho milého, 
odlou�ení. Vid�t je - v zájmu svého bližního 
p�ineseš ob�ti. Slyšet jeho tlukot - budeš rád, když 
t� žal co nejd�íve opustí. Rozsekat je - úmrtí 
milované bytostí, rozlou�ení. 
Plná - dobrá p�edzv�st. Prázdná - neut�šené �asy. 
Cítit, prožívat - trápení z lehkomyslnosti. 
Mít kolem sebe - m�j se na pozoru p�ed svým 
okolím. Bavíš-li  se dob�e - dosáhneš, po �em 
toužíš. 
Pohozený, rezavý - škoda. Trávu jím žnout - hojnost a 
požehnání v dom�. 
Vid�t ji - št�stí v manželství. Též - blahop�ání k 
radostné události v rodin�. B�žící nebo poskakující 
- velmi p�íjemná spole�nost. Zast�elit ji - nedej ublížit 
slabému, jinak t� stihne tvrdá odplata. Mrtvá 
- d�dictví. S mlá�aty - zaopat�it své d�ti, nebo� 
budou brzy sirotky. 
Oslava v kruhu p�átel. Též - hlu�né dobrodružství. 
Bodne-li t� - zažiješ ublížení od nep�ítele. Též - hn�v, 
jedovatost, roz�ilování.  
Vid�t ho - pozor na domýšlivost. Nezapome� na své 
vinnosti ani ve veselé spole�nosti. 
Svá nahá - velká hanba. Hubená - nep�íjemnost v 
p�íbuzenstvu. Zlomené - úraz. Poran�né - pohana, 
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onemocn�ní. Stehna vid�t - vždy varování p�ed 
ostudou a velkou náruživostí, která navíc sm��uje ke 
škod�. 
Vid�t - dobré �asy, út�cha, klid, radostné chvíle. 
Blahobyt a úsp�chy však vyvolávají obavy a neklid 
u závistník�. 
Pozor na využití. 
Úsp�ch, zisk. 
Velmi dobrá pov�st. 
Velmi mrzutá nálada. 
Vyma� se z nízkého prost�edí klevet a pomluv. 
Cesta k tvým úsp�ch�m bude velmi nesch�dná. 
Št�stí ti v život� moc nedá, ale v pravý �as se 
p�ece ukáže. 
Sám se do stáda dostat - poušt�j se jen do velmi 
dob�e promyšlených �in�. 
Vydáš se na cesty za poznáním cizích kraj�.  
Návšt�va nad�ízené osoby t� nijak nepot�ší. 
Na obchodní cest� získáš nové známosti. 
Staneš se š�astným d�dicem. 
Se starožitníkem - velké úsp�chy v obchodním 
podnikání. 
Být - znamená n�co dobrého. 
Neznámá - dobré znamení. Známá - mrzutosti, 
klevety. Velmi ošklivá - hrozící zlo, nebezpe�í. 
P�kný selský vid�t - dostaneš výpomoc. Vlastníš-li 
jej - p�íznivá budoucnost. D�dit jej - navázání 
výhodných styk�, které ti zabezpe�í štastný život. 
Koupit - úsp�ch�m krá�et vst�íc s otev�enýma 
o�ima. Prodat, p�edat - v budoucnu hodn� ztratíš. 
Vid�t - zisk majetku velkou p�i�inlivostí. 
Nedokon�ená - o�ekávej trpké chvíle. Do ní se 
st�hovat - spokojenost v zam�stnání. Ho�ící - 
stanou se události, které t� velice zarmoutí. 	ítící 
se - varování p�ed nehodou. Též - budeš se muset 
p�emáhat natolik, aby neúsp�chy nevybízely k 
ochabnutí sil. 
Budou ti závid�t myšlenkový rozlet. 
Ze zoufalství najdeš východisko v �innosti. 
Po �ase se dovíš všechno, co se p�ed tebou dlouho 
chovalo v tajnosti. 
Nebu� sám sebou zaujatý tak, aby ti unikla 
sméšnost tvého chování! 
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Radost. Do neznámé krajiny – smrt. Do horšího 
bytu - smutek, nešt�stí, nemilé soudní záležitosti. 
Zdá-li se nemocnému, že se st�huje - uzdravení. 
Zdá-li se mu však, že se st�huje v daleké kraje - 
zem�e. 
Smrt v okruhu p�átel �i známých. 
Jen s velkou námahou si dobudeš místa “na výsluní”. 
I ve v�cech, na které jsi už pozapomn�l, leží velké 
hodnoty. 
Utiskování v��iteli, p�íbuznými. Unikneš-li stíhání - 
zbavíš se utiskovatele. 
Postel - brzké vdavky. Dobytku podestýlat - v 
pozd�jších letech blahobytný život. 
Deskovou vid�t, mít nebo ji došky pobíjet vid�t - 
ve všem p�íze�. Plná - bohatství, blahobytné stá�í. 
Prázdná - zoufalost v chudob�, zkáza, škody. 
P�ílišná opatrnost bude na míst� jen tehdy, bude-li 
vycházet z moudrého úsudku. Ho�ící - bída, 
zármutek v p�íbuzenstvu. 
P�átelská pomoc. 
Kv�tinový, s kv�tinami - d�dictví. 
Vidíš-li p�knou - o št�stí p�ímo zavadíš. Sedíš-li na ní 
- choroba ti zp�sobí velké starosti. 
Sedí-li na ní n�kdo jiný - p�epadne t� velké 
soužení. Bílá - uhájíš si své výsady. �erná - 
nedostatek. Se zlomenou nohou - nedej se odradit 
posm�chem. 
Budeš mít dost nep�átel. 
�íslo sto vid�t nebo napsat - zorganizuješ výhodný 
obchod. 
P�ímá cesta k cíli. 
Odhalení n�jakého tajemství. 
Dávej si velký pozor na zlod�je a klepy. 
Po zelené nebo kvetoucí stoupat - uleh�ení v 
starostech. Po holé - t�žkosti, opušt�nost. 
Vid�t - nesnáze, poko�ení. Policejní stráž - spory. 
Nehoda, hádky, nep�átelství. Službu konajícího 
nastupujícího vid�t - krutost, bezohlednost, život 
plný p�ekážek. 
P�iprav se na velmi zlé doby. 
Smutek. Též - dlouhotrvající podzim. 
Leknutím, slabostí, úžasem - zbyte�né úsilí, ni�eho 
nedosáhneš. 
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Tvoje schopnosti �ekají na odhalení a využití. Též - 
práce, námaha. 
Vysoký strom mít na svém dvo�e - vzácná návšt�va. 
Bleskem zasažený - zlé znamení. Divoké, plané, na 
skále nebo ve vod� - trampoty. Zalévat - rozmnožení 
majetku. Sázet je - rozkv�t v podniku, v podnikání. 
Ztrouchniv�lý, ale zelenající se vid�t - vysoké stá�í. 
Strom kácet - n��eho se budeš muset z�íci. Na strom 
lézt - dobrá budoucnost. Na strom� sed�t - vedoucí 
postavení, �est a moc. Pod ním sed�t - ne�ekaná 
zpráva znovu povzbudí tvé nad�je. M�žeš též 
o�ekávat p�echodné, i když ne�ekané výhody. Uschlý 
strom - neúsp�ch, škoda i úmrtí starého �lov�ka. 
Stromem t�ást - nepochybné úsp�chy v podnikání. Se 
stromu spadnout – úraz, nešt�stí, i smrt manžela nebo 
manželky. 
Zelené, kvetoucí vid�t - radost, �est, bohatství.  
Vid�t - obdržíš p�íjemné sousedy. Dlouhou stinnou 
alejí se procházet - klidný život, dlouhotrvající št�stí. 
Plody obsypané - blahobyt v domácnosti. S p�kným 
listím - nad�je na zisk, výhru v loterii.  
Vid�t - nikdy nepovzbuzuj lidskou chamtivost. Vid�t, 
jak se �ítí - hledej záchranu, blíží se nebezpe�í. 
Zbo�ený strop - zlé znamení.  
N�co - krok za krokem budeš získávat postavení. 
Pro svou existenci budeš muset vynaložit hodn� úsilí 
a p�i�inlivosti a být velmi houževnatý.  
Zn�jící - zklamání z nespln�ných tužeb. P�etrhané - 
t�žká nemoc, smrt. 
Vid�t jej, mluvit s ním - dostane se ti pomoci, kterou 
sis možná nezasloužil. Sm�je-li se - budeš mít vskutku 
možnost n��eho v život� docílit.  
Varuj se p�ed nadm�rnou pýchou a p�ílišným 
sebev�domím. 
Došková – spokojenost. P�íkrá - nebezpe�í. Krá�et po 
ní se strachem - nemoc. Opravovat ji - lepší �asy. 
Odnáší-li ji vítr - ztráta. Visí-li z ní rampouchy nebo 
kape voda - nesnáze, r�znice. Jakoukoli jinou vid�t - 
když budeš p�emýšlet, sám p�ijdeš na to, že k cíli vede 
jen jediná cesta. Otrhaná - násilím sv�j osud 
nezm�níš. Spadnout z ní - pou�íš se z velmi 
nep�íjemných zážitk�. �erstv� novou st�echu d�lat 
nebo vid�t - využiješ-li p�íležitosti, velmi si zlepšíš 
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postavení. Ptáky na st�eše vid�t - cesta, zm�na 
bydlišt�, st�hování.  
Z n��eho sám st�ílet - dobrá zpráva. Slyšet st�elbu 
zdálky - protivenství, které budeš snášet. St�elná rána 
slyšitelná zblízka - úlek i radostné p�ekvapení. St�elný 
prach vid�t, cítit - pohroma, válka, ni�ení.  
Dlouhé doufání v kone�nou p�íze� osudu.  
Vylezla-li ti z t�la - bída, zkáza, opušt�nost. Ve vod� 
st�eva máchat - pom�žeš si z tísn�.  
Obouvat - menší cestování. Staré sešlapané mít - 
velká starost. Též - chra� se p�ed podvodem. Kupovat 
- n�kdo t� bude chtít dostat do nep�íjemné situace. 
D�ravé - nouze, hanba, nep�íjemnosti. Turistické - 
výlet, p�i n�mž nezapomínej na své povinnosti z 
všedního života. 
Š�astné doby, radost ze života. Kus nalézt - zdar v 
obchod�, úsp�ch v zam�stnání. Tavit - bohatství. 
Nep�ihlížej ne�inn� k tomu, jak ti výhody utíkají 
pod rukama. 
Do ohn� - žárlivost. 
Žal. 
Pochvala za dobrý skutek, získání hodnotného a 
trvalého p�átelství. 
Dobré zprávy. 
Vid�t - dobrá zv�st pro poctivost a skromnost. 
Skrytou s �istou vodou nalézt - zisk. Pít z ní �istou 
a chutnou vodu - úleva v starostech. Zne�išt�ná - 
zlé trampoty. 
Kopat ji a najít vodu - získáš dob�e placené místo 
nebo nalezneš cennou v�c. Kopat a vodu nenalézt 
- velký zármutek. Hluboká a prázdná - nebezpe�í. S 
kalnou vodou - nemoc, nehoda v rodin� i smrt. 
Vyschlá, bez vody - ned�v�ra, neúsp�chy, 
ochabování t�lesných sil, zlé znamení. Spadnout do 
studny - odhalíš zradu, ale sám tím utrpíš a ješt� 
dlouho budeš hledat n�koho, komu by ses dokázal 
pln� sv��it. Najít studnu s �istou vodou - ob�erstvíš si 
síly i mysl. Vid�t studnu - zisk, úsp�ch, snadné 
dosažení životního p�ání. S obrubní - svého cíle 
dosáhneš jen s námahou. Ve svém dom� ji mít - 
o�ekávej nep�íjemnost v zam�stnání. Na dvo�e - 
postup, lepší práce, v�tší zisk. Z ní pít - svoje výhody 
si dokážeš uhájit. P�etéká-li - nep�íjemné doby. 
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Kruhová - na p�echodný �as nouze. 
Pevný dubový - dlouhý v�k. U stolu sed�t - �ekej 
pozvání do velmi vážené spole�nosti. Též - pot�šení. 
Prost�ený - moudrý život, blahobytné stá�í. Prázdný - 
nep�íjemnosti v zam�stnání nebo ve ve�ejném život�. 
Ze stolu odnášet - ztráta výhodného výd�lku. 
�ervená - radost, d�ležité vyzvání s rozhodujícím 
významem pro tvou osobu. Bílá - ú�ast na svatb�. 
�erná - zármutek, poh�eb. Modrá - zklamání. Zelená - 
zachovej si p�edevším nad�ji. Žlutá - pocítíš závist 
lidí, ale jen na p�echodnou dobu. Velmi dlouhá -
nespokojenost v��itel�. Plést - oceníš význam dobrého 
p�átelství. M��it ji - p�ej a bude ti p�áno. Darovat ji - 
tvrdohlavostí ni�eho nedocílíš. P�ijmout ji - v lásce se 
ti naskytne vynikající p�íležitost. Zahodit ji nebo 
ztratit - ztráta št�stí, zklamání. Držet ji - upevn�ní 
p�átelských cit� a vztah�. P�išívat jí - láska, 
zasnoubení nebo svatba.  
Prázdný - pen�žní nesnáze. Budeš muset snášet 
trp�liv� nep�íjemnosti. Plný - co si v mládí nast�ádáš, 
v stá�í jako bys našel. Znamená to prosp�ch, 
zámožnost. N�co z n�j vysypávat - neblahé znamení. 
Bez dna - více dosáhneš, budeš-li prakticky uvažovat. 
D�ravý - velké starosti. Na�ít ho - starosti a nepokoje 
budou ustupovat. P�ed sebou ho kutálet - mírný 
vzestup v zam�stnání. Koupit jej - p�iprav se na v�tší 
oslavu. Prodat - zdánlivý zisk se obrátí ve ztrátu. 
Mnoho sud� - úsp�chy se dostaví ne�ekan�.  
V ohni ji vid�t – smrt.  
Jíst - churavost a velké znepokojení pro blížící se zlé 
doby. P�evrhnout jí, rozsypat - rozluka s životním 
druhem, neshody v dom�. Solná sluj - trapné úzkosti. 
Skrytý nep�ítel. Rozeznávej dob�e mezi lidmi, kte�í se 
tvá�í jako tvoji p�átelé.  
Z n�ho padat - nebezpe�í. Mírný - bude dobré, 
nezapomeneš-li na skromnost, až snadno dosáhneš 
cíle. Strmý - za cílem povede jen tvrdá cesta. Skalnatý 
- soužíš se tužbami, které se ti nikdy 
nesplní. Travnatý - dopustíš se mnoha omyl�, než 
p�ijdeš k cíli. Zalesn�ný - moc se natrápíš, než 
najdeš východisko. Holý - t�žké doby, nesmírn� 
t�žká práce. 
Nemoc, zármutek, smrt. 



Svatí: 
Svatojánský chléb: 
Svatojánská muška: 
Svatojánský ohe�: 
 
Sv�dectví: 
Sv�dek: 
 
Sv�cení kn�ží: 
Sv�t: 
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Sv�tlomet: 
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Svícen: 
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Sviš�: 
 
Svítání: 
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Vid�t je - n�co dobrého. 
Jíst - malé nad�je na úsp�ch. 
Budeš p�ekvapen nep�íjemností. 
Seber klid, rozvahu a soust�ed�nost na cest� za 
svým cílem, jinak ho nedosáhneš. 
Poskytnout, vydávat - špatná zpráva. 
Být jím - pozor na poškození pov�sti. K�iv� sv�d�it 
- zažiješ potupu, hanbu. 
Záhuba. 
Zhlédnout - nestav na slibech, které ti budou 
ponejvíc dávány. 
Vid�t - náhlá radost. Velké uskute�n�ní náro�ného 
a odvážného plánu. Vzdálené - touha a radost. 
N�co sv�tlem zapálit - p�ivodíš si zlo. Zhasínající - 
n�kdo t� bude chtít ponížit. Zhasne-li však náhle 
samo - n�kdo v rodin� zem�e. Když je zhasneš sám - 
o�ekávej ztrátu. Rozžehnout je - spln�né p�ání. 
Též - odhalení n��eho utajovaného. 
Vnikneš do velké záhady. 
P�kná, v ní se nacházet - kone�n� se splní tv�j 
dávný sen. Jasn� osv�tlená - pozvání na rodinnou 
oslavu. 
Ho�ící vid�t - d�ležitá událost, pozvání do 
spole�nosti. Zhasínat je - zklamané nad�je, porucha 
na zdraví i smrt dít�te nebo dosp�lého v 
p�íbuzenstvu. Malá svíce - smrt dít�te, velká - smrt 
dosp�lého. Popálit se jimi - dostaneš se do 
špatných rukou. Ho�ící svíci nést nebo ji vid�t - 
smrt v rodin�. Též - velmi prom�nlivý a pohnutý 
osud. Doho�ívající svíci vid�t - smrt starého 
�lov�ka. Život se chýlí ke konci. Zapalovat svíce - 
út�cha, hostina, spln�né p�ání. 
St�íbrný - zlepšení pom�r�. Rozžatý se sví�kami - 
svého cíle zaru�en� dosáhneš. Též - pozvání na 
bohatou hostinu. 
Ne�isté myšlenky, spekulace. S mlá�aty - pletichy, 
útrapy. U vody nebo v bahn� se válející - hrozí ti 
úklady. 
Promeškáš-li blízkou p�íležitosti, další se už nikdy 
nedo�káš. 
Máš p�ed sebou radostné dny. 
Ho�í-li v ní jasné sv�tlo – radost. Uhasne-li náhle - 
úmrtí, nedobrá zv�st. Rozbitá - zármutek, úraz. 



Svlékat se: 
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Syn: 
 
Synovec: 
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Šablona: 
 
Šafá�: 
Šafrán: 
 
Šachy: 
 
 
 
Šachovnice: 
Šachta: 
Šála: 
 
Šálek: 
 
 
 

U vody - zbavení starostí, zármutku. P�ed jinými - 
ostuda. 
Po celém t�le mít - zbohatnutí, ale s hanbou a 
p�itom ješt� nesnáze. Rad�ji se neple� do v�cí, 
které se t� netýkají. Na jiném svrab vid�t - nemilá 
spole�nost. 
Svého syna zdravého a usm�vavého spat�it - 
veselost, mnohonásobný užitek. 
Vid�t jej - slavnost u p�átel. 
Plná obilí - p�íjemný život, blahobyt. Prázdná - zlé 
�asy, trampoty. 
�erstvý vid�t - zdraví, síla, spokojenost. Chutný 
jíst - klidný život bez obav a nep�íjemností. Jíst 
nebo krájet velmi tvrdý - zlé p�tky. Páchnoucí 
nebo sýr vyráb�t - zachvátí t� choroba. Jíst 
nechutný nebo kyselý - nemilá záležitost. Jíst m�kký 
tvaroh nebo syre�ky a pochutnávat si - dobré 
znamení. 
Být - bude ti závid�no št�stí v lásce nebo v 
podnikání. Jinému p�itom nep�át - zamysli se víc 
nad svou šlechetností. 
Dob�e bude, když ti i mali�kost dovede ud�lat 
radost. 
 
Š. 
 
Odho� nesm�lost a nau� se samostatn� 
rozhodovat. 
Veselá nálada, oblíbenost. 
Vid�t nebo kupovat - nešt�stí je p�ed tebou. Jíst, 
pít jej - chlad v srdci a nepochopení lidí. 
Hrát nebo se je u�it hrát - zbyte�ná práce, z níž 
vzejdou hádky. Nezabývej se pletkami, pro které ti 
unikají velké v�ci. Šachové figurky - zru�nost na 
nepravém míst�. Mohl bys ji využít lépe. 
Najednou nedocílíš všeho. 
Viz “D�l”. 
Tuhá a dlouhá zima. Ztratit ji - doplatíš na 
lehkomyslnost. 
Uvítáš oblíbeného hosta. Z n�j pít - pravdomluvnost 
není �astá. S kávou - velká ztráta. S mlékem - 
radost. S �ajem - zda�ilé podnikání, smutek se 
obrátí ve veselost, p�íjemná spole�nost. Prázdný - 
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Šatní kartá�: 
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Šenký�: 
 
Šepot: 
Še�ík: 
 
 

bude t� mrzet marnotratnost. K�iš�álový - p�íze� 
vznešené šlechetné osoby. Též - dojdeš osobní 
slávy. Rozbít jej - k�ivda, ospravedl�ování v 
p�átelství. Kupovat - pozvání k hostin�. Darovat jej 
- výborná spole�nost. 
Vid�t - nemoci, která p�ijde, se brzy zbavíš. 
Nemocnému - uzdravení. Pít ji - dobrá životospráva 
ti zajistí dlouhý život. 
Pít - ovládni svou náruživost. 
Zklamání. Z�stávej sám sebou a bojuj proti 
výsm�chu. 
Kapesní - št�stí. Ztratit jej - nehoda, mrzutost. Mít 
ho umazaný - ostuda, nemoc. Ovázat si jím hlavu - 
uznání, vážnost. Odívat se velikým šátkem - 
pot�eba jiného prost�edí. Vid�t šátky na jiných - 
zklamané nad�je. 
P�kné nosit nebo drahé mít - nedostatek pen�z. 
Bílé – smrt. �erné - zármutek, špatná zpráva. 
Sportovní - cesta, výlet. Šedé - obtížná práce ti 
otráví náladu. Zelené nebo modré - získání jistoty, 
ztráta pochybností. Darovat je - nehraj si na 
velkého pána. Kupovat je - nep�ejícnost lidí. 
Krátké - málo št�stí v podnikání. �istit, prát je - 
pozor na marnotratnost, nabádá k uskromn�ní v 
pravém �ase. 
Plný - všechno tvoje podnikání se úsp�šn� skon�í. 
Prázdný - opak. 
Jím se kartá�ovat - mrzutosti, zarmoucení. 
Mít je v šatech - nep�íjemnosti s pokryteckou a 
dot�rnou osobou. Nev�� pochlebník�m. 
Pomluvy. Zlomená - mrzutost, poko�ení ze strany 
nep�átel. Též - velké nedorozum�ní na po�átku 
všeho. Ost�e nabroušená - varování p�ed 
nebezpe�ím. Tupá - t�žké ztráty. Z pochvy tasit - 
podstoupíš t�žký boj. Šavlí sekat nebo jí být 
ran�n - starostí a boj� bude stále p�ibývat. 
Zm�ny na pracovišti. 
Za pomoc odm�nou velký nevd�k. Vid�t ho, jak 
nalévá - neduhy. 
Odhalení cizího tajemství. 
Jeho v�ni cítit - p�íjemné p�ekvapení. Kvetoucí - 
nemocnému uzdravení, ostatním - �etná rodina, 
dlouhý v�k, š�astný život. 



Šestined�lí: 
Šibenice: 
 
 
 
 
Šicí pot�eby: 
Šicí stroj: 
 
Šicí poduška: 
Šicí stolek: 
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Škoda: 
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Dob�e rozmýšlej, co ud�láš a bu� velmi opatrný. 
Velké št�stí. T�ž - dovíš se, co si o tob� lidé myslí. 
Vyvrácená - ubráníš svoji �est. S ob�šencem - 
pozvání na svatbu, št�stí nebo zlepšení 
majetkových pom�r�. Sám na ní viset - 
d�dictví, avšak vatuj se nešt�stí. 
�ekej v�rnost za v�rnost. 
Vid�t - ve vážných v�cech bu� více diskrétní. 
Kupovat ho - snadný výd�lek. 
Budeš sv�dkem obdivuhodného �inu. 
Úsp�chy, skv�lá budoucnost. 
N�koho - nehazarduj p�íliš se svou pov�stí. Šidí-li 
n�kdo tebe - pozor na okradení. 
Nad vodou létající - nemilá cesta. Nástroj ševce - 
roztržky, trampoty, mrzutosti. 
Vid�t - falešní p�átelé. Kupovat - zbyte�ná útrata 
pen�z. Tesat - tvrdá a málo placená práce. 
Prodávat - špatné �asy, nezdar v podnikání. Ho�ící 
- mrzutostí ješt� p�ibude. 
Beznad�jný smutek poh�bí všechny tvé nad�je. 
Vid�t - velká úzkost. Též - sm�šná malichernost. 
Kupovat - nevychloubej se zámožností. Darovat - 
nucená srde�nost. Vyst�elit - bezohledná cesta za 
úsp�chem. Jestli n�koho zasáhl - rozhodností n�co 
získáš. Zlomený - krutost a neústupnost. V t�le 
�lov�ka - budeš si d�lat t�žkou hlavu. V t�le 
zví�ete - úsp�ch, p�emožení nep�ítele m�žeš 
oslavovat. 
Budeš hledat radu, jak se dostat ze zamotané situace. 
Velké sobectví, smutek, opušt�nost. 
Pichlavá slova. 
Lesní - pot�šení z menší pozornosti. 
Šaty - život v tvém dom� bude stále blahobytn�jsí, 
radost z dobrého výd�lku. Píchnout se p�i šití - otvírej 
dve�e pro nev�stu. Jehlu zlomit - nešt�stí.  
Budeš mít d�vod k utajení n��eho a též dbej, aby 
nedošlo k ponížení tvého stavu.  
Žal, zármutek v tvé rodin�. N�komu ji zp�sobit -
nep�íjemnosti s ú�ady. 
Budovu vid�t - hašte�ení, vády. Prázdná - budeš 
litovat nevyužité p�íležitosti. Plná d�tí - krom� starostí 
asi sotva poznáš n�co jiného. Ho�ící - staneš se 
sv�dkem velkého nešt�stí. Vid�t, jak se staví - na 
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dobrý skutek budeš dlouho vzpomínat.  
Získání dobré pov�sti. 
Budeš mít respekt pro moudrost a p�ísnost. 
S n�kým - v p�íštích dnech zvaž opatrn� každé svoje 
slovo. 
Nep�íjemnosti. Není vylou�eno, že pro neústupnost a 
svéhlavost.  
Faleš. 
Kupovat - svízele. 
Vid�t - prchavé št�stí, pomíjející úsp�ch. Už dnes 
za�ni myslet na vzdálen�jší budoucnost. Kupovat ho - 
dbej, a� se nedostaneš “pod pantofel”. Vyp�j�it - 
nespo�ádaná domácnost.  
Chutné a sladké jíst - dobré zdraví.  
P�ekvapení z vyda�eného zám�ru. 
Hust� ušlehaná - budeš stát p�ed rozhodnutím, 
kterým sm�rem rozvinout své síly. 
Duševní pohoda a �isté sv�domí. 
Vid�t jej - �est, vyvýšení velmi vysokých životních 
cílu, jejichž dosažení není vylou�eno. D�íve však 
budeš dlouho žárlit na ty, kdo se pohybují ve 
vážené spole�nosti. Na koni jej vid�t - výzva k 
ospravedln�ní. Ran�ný - tvé plány se hroutí jako 
domek z karet. Sám být šlechticem - budeš 
poškozen na svém postavení. 
Obdržet - touha po ve�ejném uznání. Ztratit - 
nep�íjemná zpráva, mrzutosti. 
Ve h�e chytat - nebezpe�í. Bez úsilí a odvahy se 
nehneš z místa. 
Viz též “Stopa”. Nep�átelství. Též - podez�ení u 
známých. Též - mnoho plán� ale málo �in�. Zví�ecí 
stopy - únava si bude vyžadovat odpo�inek v 
p�írod�. 
Viz též “Mládenec” a “Hezký”. V kroji ho vid�t - 
pýcha. Spole�n� s dív�inou - zdraví, sm�lost, 
state�nost. 
Dostat - n�kdo t� ohromí svou skute�nou tvá�í. 
Na prádlo - dobrá žena, domácí spokojenost. Je-li 
zamotaná nebo s uzly - velmi nep�íznivé finan�ní 
pom�ry. Mít zlatou - dosažení cti a vážnosti v 
postavení na základ� rozumu a inteligence. St�íbrná 
- úsp�ch, povýšení. D�stojnická - oprávn�ná hrdost 
a sebev�domí. Roztrhla-li se - ztráta št�stí v lásce i 
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jinak. Svázaná ze dvou kus� - narušení zdraví, 
podlomené schopnosti, nezda�ené podnikání, 
ztráty. S perlami - marné snahy a plá� do domu. 
Pletená - velmi snadno bude vtažen do svár� a 
nepokoj�. 
Nikdy se ne�i� podle názoru povrchních lidí. 
Nep�íjemnosti, vý�itky. 
Nep�ítel. Píchnout se - bude ti ublíženo. 
Viz “Klenoty”. 
Dosažení n��eho. Podstatná a p�íjemná zm�na v 
život�. 
Nepokoje, starosti. 
Vid�t - o�ekávej t�žkou a bolestnou ztrátu. 
Jestliže vybuchl - nebezpe�enství se sotva ubráníš. 
Jestli padl a nevybuchl - št�stí t� nikdy neopustí. 
V pohybu - zisk. Proto za�ni neodkladn� 
uskute��ovat své plány. Je-li nehybný - výsm�ch 
cizích lidí. 
Veselé zprávy, velká radost. 
Být - út�cha p�i do�asném neúsp�chu. 
Hustá, lepkavá - protivenství. Ovocnou lisovat - 
spln�ný p�edpoklad. Pít sladkou - p�íjemná zábava. 
Kyselou - nep�íjemné v�ci. 
Klid v rodin�, št�stí. 
Velké a málo jich vid�t - zisk. Menší nebo hodn� - 
není ti co závid�t, protože se dlouho nevymotáš z 
nep�íjemností. Zabíjet je nebo chytat - nesnáze 
všeho druhu. 
Malí�ský - velice zatoužíš po p�íjemné zm�n�. 
Nat�ra�ská - mnoho práce v domácnosti. 
Vid�t, lámat - tvrdá a neradostná práce, která 
p�edpovídá, že jenom velkým úsilím dosáhneš cíle. 
Vid�t ji - obdivuhodná bystrost, dobré po�ízení. V 
síti - p�ekvapí t� milá událost. Na há�ku - nek�i� 
“hop!”, dokud jsi nep�esko�il. Chytat ji a nechytit - 
�ekej, že t� velmi mazan� podvedou. 
Nep�ítel, pomluvy. 
Ochranný držet v rukou nebo nosit na sob� - 
vytý�íš si obdivuhodný cíl a uznání p�ijde. Chránit 
se jím - vyhneš se zlému. Horský štít - mnoho 
dosáhneš, budeš-li odvážný. Štít domu - tv�j 
vzr�stající blahobyt bude budit závist soused�. 
Nedobrá pov�st. 
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Než budeš kupovat prsten, nejednu p�ekážku 
p�ekonáš. 
Vid�t - ne�ekej jen na velké p�íležitosti, chop se i 
t�ch malých. Jíst ji - nouzí trp�t nebudeš. Kupovat - 
budeš oslavovat významné výro�í. 
Chytat je - strach, do nemilých v�cí budeš 
zapleten. Zabíjet je - nespokojenost host�. 
Vid�t ji – láska. 
Ne�ekej nic dobrého. 
Vid�t je - pochybnosti, mrzutosti budou ohrožovat 
klid ve tvém dom�. 
Jíst ho - zisk, postup a úsp�ch v zam�stnání. 
 
Na strom� - trpké chvíle, zlé p�íhody. Trhat, jíst 
chutné - dobré v�ci. Nezralé nebo nechutné - 
t�žká nemoc. Spadané na zemi - úmrtí n�koho 
blízkého. 
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T. 
 
Kupy tabáku vid�t - neznámé v�ci t� budou lákat, ale 
nebu� rozhazova�ný. Š�upat jej - svízele, dot�rnost i 
p�ed�asné zestárnutí. Žvýkat jej - neup�ímné smýšlení 
zlých lidí podlomí tvé úsp�chy. Kou�it jej - neužite�né 
výdaje. Též - málo �in�, ale mnoho spekulování. 
Rozsypat jej - ztráta �lov�ka, který ti byl velmi drahý. 
Kupovat - situace t� p�inutí zamyslet se nad svým 
dosavadním životem. 
Vid�t je, hovo�it s nimi - klevety a mrzutosti. 
Stará školní k po�ítání - dob�e si nejd�íve rozmysli, 
nežli co u�iníš. 
Velká školní - budeš toužit po lepším míst�, ale 
nedostaneš je hned a bez potíží. 
P�i�i� se o domácí spokojenost. Kupovat - rodinné 
oslavy, �etní hosté. Rozbít - škoda, mrzutosti v 
rodin�. 
V hudb� udávat - rozhodující podpora tvých plán�. 
Vid�t - �estné zhodnocení tvé práce. Obléci si ho 
- vysoké pocty. Svlékat - tvoje pov�st bude velmi 
ohrožena. 
Vysoké stá�í. 
Chodba, kancelá� a v ní se nacházet - hádka. 
Mnoho - dobré obchody. Rozbít - mrzutost, 
nehoda, manželská nespokojenost následkem 
nouze. 
Najít, dostat, mít - obest�ou té všechny chrnuty 
rodinného života. Ztratit - p�echodný nepokoj, 
mrzutosti. 
Vid�t - zdraví, zdar. Sám tan�it – veselost, pružn� se 
p�izp�sobíš všem zm�nám v život�. Upadnout p�i 
tanci - doplatíš na domýšlivost. Tan�íš-li s krasavicí 
�i velmi hezkým mužem - žárlivost vzbudí úsm�šky a 
pohoršení.  
Tan�íš-li t�žce a nemotorn� - n�komu se budeš muset 
ospravedl�ovat. 
Pozor na prchlivost. Též - nedávej pr�chod vášním. 
Navštívit - veselá spole�nost. 
Vid�t - hrozí ti velké nebezpe�í. Když se z n�j st�ílí - 
zpustošení, zkáza, zánik velkých hodnot.  
Ve tm� - varování p�ed nebezpe�ím nebo hrozícím 
zlem. Též - marná snaha najít dobré východisko. 
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Kone�né se dovíš fakta o v�cech, které t� dlouho 
znepokojovaly. 
Vid�t, kupovat - bojuj proti svým zlozvyk�m a dbej, 
abys pomalu, ale jist� nezískával pov�st marnivého 
�lov�ka. 
Mnoho - soudní spory. Zabít - škoda. Jíst maso -
zdlouhavá nemoc. Jedno vid�t - �ekej, že se staneš 
ter�em posm�chu. B�žící uvid�t - p�ítel ti odejde. Jeho 
hlava - út�cha v bolestech. Nohy vid�t - nemoc, která 
t� zastihne, bude záhy odstran�na. 
Být - ne�ekané bohatství.  
Vid�t, volat jím - vzrušující zpráva, mrzutosti. 
Obdržet - roz�ilení, nemilá zpráva. Též - cesta do 
ciziny. Nemilou zprávou budeš vyveden z rovnováhy. 
Odeslat - budeš o�ekávat rozhodující sd�lení. 
Ty�e - p�ivítání po odlou�ení. Též - zm�na místa, 
d�ležité zprávy. 
Mít silné - dobré znamení. Mít vyhublé - n�co zlého. 
Ne�isté - dlouhá nemoc. 	ezat a jíst - nezhojitelná 
choroba. Ran�né - díky varování se vyhneš 
nebezpe�í. Umývat - zbavení starostí i nemocí. 
Bolesti pocitovat - zlé znamení. 
V ní se pohybovat - dostaneš se na scestí. Být jí 
obklopen - zdlouhavá t�žká nemoc. Též - zrada, 
nebezpe�í, nutnost hledání východiska z ošemetné 
situace. 
Viz “Past”. 
Hrát - pochvala. 
P�íjemné kolem sebe cítit - milá zpráva, p�íjemné 
zážitky, veselé p�ekvapení. 
Nemoc. Též - velmi doplatíš na spoléhání se na jiné 
a svou závislost na nich. 
Být na ní - získáš p�ehled o svých možnostech a 
najdeš duševní klid. 
St�ílet do n�j - dej si pozor na jedovaté jazyky, 
které t� mají “na mušce”. 
Mysli na “zadní kole�ka”. 
Kupovat - dobro. Rozlít – nep�íjemnost.  
Vl�í, kan�í i jiné vid�t v otev�ené tlam� - velmi zlé 
znamení. Též - dlouhá krutá nemoc. 
Vid�t ho p�i práci nebo s ním mluvit - svého cíle 
zaru�en� dosáhneš. 
Viz “Záv��”. 
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Mísit - pomluvy mezi známými. 
Povídavá - vyhýbej se politickým rozhovor�m, 
pokud nechceš upadnout do lé�ky. Tichá a 
snášenlivá - budeš hledat pomoc z finan�ních 
potíží. S ní mluvit - hádky a spory v rodin�. Z domu 
ji vyprovázet - smír, velké uleh�ení. 
Sledování od ú�edních osob. Bu� opatrný ve svém 
po�ínání. To platí p�edevším tehdy, když toká. 
St�ílet ho, zast�elit nebo vid�t mrtvého - kone�n� 
se zbavíš nep�átel i t�ch, kte�í jim pomáhali. 
Dob�e zkoumej vlastní �iny, vyplatí se ti to. 
Podvod, faleš, pomluvy. Zabít jej - zbavíš se 
falešného nep�ítele. 
Získáš novou práci. 
Zlomyslné p�íbuzenstvo. 
N�co - podporuj jen takové lidi, kte�í si to 
skute�n� zaslouží. 
Obdržet, vid�t, �íst nebo vypl�ovat - ú�ední 
p�edvolání a záležitosti s tím spojené. 
Nuzné �asy. 
Vidíš-li n�koho tkát - jen díky tvému úsilí se zlepší 
životní pom�ry celé rodin�. Tkát plátno - viz “Plátno”. 
Vid�t - p�ekážky neobejdeš, ale budeš je muset 
p�ekonat. 
Vid�t ji - jen klidem a vtipem odzbrojíš své 
protivníky. V ní se ocitnout - mrzutosti.  
Poslouchat ho - škodu utrpíš.  
M��it ho - více dbej na svoje zdraví.  
Šet�i své síly, než bude pozd�.  
Zvyš svoji opatrnost a nepoušt�j se do nejistých 
nebo nebezpe�ných podnikání. 
Budeš na posm�ch, když budeš stále opakovat jen 
cizí myšlenky a názory. 
Zví�ecí s velkými drápy - budeš se muset bránit 
proti násilí. 
Budou ti �in�ny výtky. 
N�co - nep�íjemná piplavá práci. Též - roztrušování 
špatností nep�áteli. 
Naslouchat mu, bavit se s ním - budeš se 
pohybovat v nedobré spole�nosti. 
Slyšet ho - získáš dobrou pov�st, která se 
vzd�láním jen upevní. 
Viz “Temnota”. 
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Nechat si ji šít - svým vystupováním vzbudíš velkou 
závist. 
Na n�m se klouzat - stavíš na velmi vratkých 
základech. 
Najít ji - zlepšení financích pom�r�. Ztratit, - velké 
výdaje, malé p�íjmy. Pen�zi napln�ná - škoda. Mít 
prázdnou - užitek. Roztrhaná - bída. 
Viz též “Schody”. Vid�t je - p�ed tvým cílem leží 
velké p�ekážky a okliky. 
Severní nebo jižní vid�t nebo navštívit - velmi 
mnoho sn� o sláv� a dobrodružství. Též – zm�na 
bydlišt�. 
Nosit ji - spln�ní plán� a tužeb. Též - povýšení. 
Najít je - obohacení v�domostí. Po�ítat je - 
nep�edvídané výdaje. 
Vyhýbej se kartám a jiným hazardním hrám. 
Slyšet - osam�lost na p�echodnou dobu. 
Zarmoucení, zni�ení nad�jí, t�žkosti. Též - úmrtí 
n�koho z p�íbuzných tragickou smrtí. Tone-li n�kdo 
jiný - zbavíš se nep�ítele. Viz též “Voda”. 
Mít, vid�t - nevrlost, ne�eká t� nic p�íjemného. 
Vid�t - budeš toužit po v�cech, které pro tebe 
budou finan�n� nedostupné. Darovat - milovaná 
osoba touží, abys ji obdaroval. Kupovat - p�ekvapí 
t� finan�ní starosti. 
O samot� stojící - o�ekávej velkou odm�nu. Též - 
bezstarostný život. Pod ním odpo�ívat - do�káš se 
zaslouženého odpo�inku. Alej topol� - v�rné 
p�átelství, duševní rovnováha, klidné stá�í. Viz též 
“Stromy”. 
Vid�t - cesta do ciziny. Sám jím být - 
neuskute�nitelné plány. 
O�ekávej násilné zm�ny. 
Staneš se sv�dkem velkého nešt�stí. 
Jsi pod kontrolou, ani o tom nevíš. 
Potkat ho - tvé št�stí nebude stálé. 
Po n��em - ani jediné ze svých p�edsevzetí nesplníš. 
Zdar a št�stí v podnikání. 
Viz též “Télnatý”. P�edpovídá obohacení. Tlustého 
�lov�ka vid�t - velká radost. S ním mluvit nebo se 
procházet - zisk. 
Obrat k lepšímu. 
Mrzutosti, starosti, bída. 
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T�žký výd�lek. 
Dobrý rok v zem�d�lství. 
Vid�t ho p�i práci, mluvit s ním - radost, uznání. 
Vid�t na strop� nebo z klád, jak se p�itesávají - 
budeš toužit po vlastní rodin�. 
Vid�t ho - nezapomínej, že hloupé �e�i i �iny 
nikomu cti nep�idají. 
Mít - znepokojí t� ne�ekané výdaje. 
Dostat - tvému zdraví hrozí nebezpe�í. Nabádá k 
v�tší opatrnosti.  
Radostné p�ekvapení po velkých duševních mukách 
zažiješ. 
Vym��ovat ji - získáš závid�níhodné postavení. 
Velký obrat v život�, který se neobejde bez 
svízel�. 
Jít vedle trati - výhodná zm�na. Též - cestování. 
Zelenou vid�t - p�íjemné dny plné pohody. Na ní 
ležet - všechno se ti v dobré obrátí. P�knou kosit 
- zdar, výhra, blahobytný život bez rušivých jev�. 
P�íliš hustá vysoká tráva s tvrdými stébly, bodlá�ím, 
suchá a žlutá - nemoc, utrpení i škoda na majetku 
dílem pohromy. Kosit ji - p�edpovídá i smrt. 
Mladý trávní�ek - radostné �asy, �istotný a 
spokojený domov. Sed�t na n�m - úleva v 
starostech, zlepšení v zam�stnání.  
Klepy, pomluvy vyvolané zlomyslností. 
Mít ji - budeš jen t�žko zbavovat pocit� nejistoty a 
strachu.  
Vid�t - ú�ední p�edvolání. 
V nich p�ed lidmi chodit - dej pozor, abys nebyl na 
posm�ch. 
Vid�t ji - ozbroj se klidem, nebo� p�ijdou starosti. 
Jíst - neudivuj svou neopatrností. Též - nemoc. 
Viz též “Arest”. Velké starosti i nedostatky nahradí 
pozd�ji radost. Budeš nakonec zachrán�n p�ed 
potupou. 
�ekej hn�v a opovržení lidí. 
Pozor na nestálost, která ti vždy zp�sobí mnoho 
zla. Kupovat na trhu - pletichy, trápení. Prodávat - 
nové p�átelství. 
N�co - po boji, hn�vu a pohoršení t� �eká 
vít�zství nad tvými poko�iteli. 
Netrp sebeklamem, neskládej ruce v klín, jinak t� 
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leckdo podvede. 
Nosit - velká slavnost í vyznamenání. Zahodit, ztratit 
- zrada, opovržení, sestup z kariéry. 
P�ekážky, nesnáze. Trnový ke� - úraz. Prodírat se 
jím a popíchat se - žal t� dlouho neopustí, 
trampoty. Zabodnout si trn do t�la - pozor p�ed 
nehodou a p�ed falešnou láskou. P�elézt trní - 
p�ekážky odstraníš. 
Hlásnou troubou troubit - namáhání, nep�íjemnosti. 
Slyšet troubit - blíží se špatné �asy. 
Výstraha p�ed hrozícím nebezpe�ím. 
Plody - nesni o sladkém bezstarostném život�. 
Tob� není ur�en ani v nejmenším. 
Velké št�stí v obchod� i v lásce, též p�i cestách 
do ciziny. 
Slyšet jej hrát - veselé zábava spojená s pobytem 
v p�írod�. 
Navštívit - p�íjemná cesta po mo�i nebo do ciziny. 
Spolehlivý p�ítel. 
Ztráta i stíhání. Kdybys m�l tak velkou trp�livost, 
jak velké máš plány, byl bys velmi štasten. 
P�ineseš ob�� p�átel�m. 
O�ekávej zarmucující událost. 
Vid�t - bude se ti da�it ješt� lépe než dosud. Na 
n�m sed�t - dáš pádné ponau�ení svým 
nep�átel�m. 
Pta�ímu naslouchat - velké št�stí v lásce. 
Zimou - neber život na p�íliš lehkou váhu. Strachem 
- nemoc, nep�íjemnost, ú�ední p�edvolání. 
Zármutek pro povrchnost v p�átelství. 
Vid�t, kupovat – spo�ivost. 
Slyšet - zpráva, jíž se polekáš nebo ti p�inese 
velké roz�ilení. 
Strom s krásným ovocem vid�t - brzy budeš 
š�astn� provdána, ženat. T�eše� v kv�tu - nem�j 
obavy, tvoje ideály dojdou uplatn�ní. Odvaž se, 
�eká t� štastný rodinný život. Plody t�ešn� vid�t 
natrhané - plá�, r�znice. Jíst je - mamá práce. Jíst 
kyselé - zma�ené nad�je, sebeklam. Jíst sladké - 
závist lidí. Na strom� je trhat - námaha, nep�íze�. V 
koších - špatné zprávy. 
Vid�t - napravuj své chyby. Též - zamilovat se bez 
nad�je. Trhat - muži p�edpovídá, že dostane 
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krásnou dívku, žen� hezkého muže. Kupovat - 
p�íjemné chvíle s milovanou osobou. 
Trápení, neut�šené �asy, trpké ponau�ení. 
P�i práci ho vid�t, mluvit s ním - nezávid�níhodná 
tvrdá práce. 
S ním mluvit nebo obchodovat - milostné 
dobrodružství t� p�ivede do maléru. 
P�íze� u žen. 
Budeš zavle�en do lstivých záležitostí. 
Lépe se ti povede, budeš-li mít v�tší smysl pro 
reality. 
Stihne t� nešt�stí. 
Co nejrychleji hledej pomoc nebo oporu. 
V sou�asné dob� se moc daleko nedostaneš. Pro 
nemocné - starosti a nemoc t� bude soužit. 
Hn�v a svár ve tvém okolí. 
Dve�í slyšet - dovíš se p�ekvapující novinu. 
Cestování. 
Klam, marné toužení. 
N��eho mít tucet - spln�ní p�ání, ale malá 
spokojenost i zklamání. 
Vid�t strom nebo ke� - tužby jsou dosažitelné 
P�i�inlivostí. 
Vid�t - vich�ice, velmi nep�íznivé po�así. 
K n�komu - vý�itky sv�domí. 
Zpráva, která povzbudí nad�ji. 
Na zdraví - oslava, pobavení v kruhu rodiny, p�átel, 
p�íbuzných �i známých. 
Podniknout - zdolání nep�íjemných p�ekážek. 
Pozdrav z ciziny. 
Cestování. Též - v t�žkých podmínkách budeš 
odkázán sám na sebe. 
Nesprávné jednání v rozhodující situaci. 
Mít - odhalení n��eho. Též - zklamání v nejbližších 
lidech. 
Psát jí nebo napsané vid�t, �íst - smutná zpráva. 
Nemoc. Též - skromné pohošt�ní. 
Sázet - zklamaná nad�je. Vid�t - zhoršení zdraví. 
Jíst - velká nouze. Též - menší ctnost a dlouhé 
zdraví. 
P�knou mít - radost, zdraví, št�stí. Zjizvenou - máš 
p�ed sebou život plný marné lopoty a od�íkání. 
Po�obanou od neštovic - zoufalá situace, ale 
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nebezpe�í odvrátíš a p�es špatné podmínky se 
nevzdávej, nebo� dobro nakonec zvít�zí a ty dosáhneš 
svého p�ání. Tu�ná tvá� - p�ed tvým cílem už nebudou 
stát žádné p�ekážky. Vyhublá - ani v nebezpe�í 
nezoufej, protože pat�íš k t�m, které št�stí neopouští. 
Zlý nep�ítel. Být jim napaden - n�co zlého se proti 
tob� chystá. Zahnat jej - odehnání zla. Zabít jej -
zneškodn�ní nep�ítele. 
Velké starosti a trápení. Proti nep�átel�m postupuj 
moud�e a obez�etn�. 
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Uhán�t: 

U. 
 
Velká ztráta z vlastní viny. 
Bílý - úcta, vážnost. Špinavý - trápení. St�íhat - 
znep�átelení n�koho. Spravovat - nouze, 
nespokojenost v rodin�. Roztrhaný - mrzutosti na 
ve�ejnosti pro vášn� nebo pro malé sebeovládání. 
Na novém míst� ti falešní lidé budou velmi 
znep�íjem�ovat život. 
Vzdávat ji - n�kdo t� zostudí. P�ijímat - nevyhneš 
se soudnímu �ízení.  
Nebo u�arován být - chra� se vsadit všechno na 
jednu kartu, jinak budeš zklamán. 
Namáhavá práce praktického zam��ení, též hledání 
lepšího místa. 
Si d�lat - �ekej pozvání na ve�írek. Obdivovat - 
zbyte�n� se budeš ucházet o n��í p�íze�. 
Dluhy, zodpov�dné postavení. 
Radost, odhalení tajemství. 
Vést, být ú�etním, n�co ú�tovat - nesnáze. 
Viz výše. 
Ztráty, zadluženost. 
Projevovat - prozrazení i porážka nep�ítele. 
N�koho - nebu� lehkov�rný a nedej se ovliv�ovat. 
Udá-li n�kdo tebe - budeš nespravedliv� obvin�n. 
Vid�t ho nebo jím sám z povolání být - stra� se 
špatné spole�nosti. 
Viz “Rána”. 
Prázdná, ležící na b�ehu - tvoje p�ání se nesplní a 
jedovaté jazyky budou chtít narušit tv�j klid. 
Chytat na ni ryby a berou - zlé se v dobré obrátí, 
zbavíš se nep�átel, budeš obdarován. 
Blátem zamazaný mít - zlá pov�st. Vid�t úd 
mužského nebo ženského pohlaví - klam. Sv�j 
vy�ezaný - smrt. Tenký a dlouhý - nemoc p�ítele. 
Ztratit ho - potupa. 
Musíš dávat lepší pozor na jazyk. 
Hluboké a pusté - ztráta, zármutek. Krásné - 
bezstarostné �asy, milé p�ekvapení. 
Nesmírné t�žkosti, zármutek. 
	ešení t�žkostí i oklamání. 
N�co - pokus se o št�stí v loterii. 
N�kam - p�ekvapí t� t�žká ztráta. 
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Za n�kým nebo na kole - blížíš se špatnému konci, 
varování p�ed nešt�stím. 
Zloba. Jíst ho - pomluvy. 
Hromada - smutek. Ho�ící nebo �e�avé - n�kdo t� 
velmi miluje. Též - rozmnožení majetku, dobré 
finan�ní pom�ry, klid, št�stí. Když ve snu uhlí v 
kamnech doho�ívá - získaný pocit jistoty bude 
zárove� tvým pocitem št�stí. 
Vid�t ho p�i práci - déletrvající nuzné �asy, po 
kterých znovu p�ijde št�stí zp�t. 
Veliké mít - radost, podpora p�átel. Bolavé - 
mrzutosti. U�íznout nebo u�íznuté vid�t - škoda na 
majetku. Též - ztráta ženy, sestry nebo dcery. Cizí 
uši vid�t - chra� se žárlivosti, která vždy víc bere 
než dává. Tahá-li té n�kdo za uši - bude ti 
zp�sobeno mnoho zla. Svoje uši vid�t, mít p�kné a 
malé - n�komu se velice zalíbíš. Na jiném veliké 
vid�t - nebude ti dána d�v�ra, nikdo se ti s ni�ím 
nesv��í. 
Ulomit, ulomené vid�t nebo vid�t jeho �ást více, 
než nádobu, ke které náleží - hn�v a hádka v 
dom� pro malichernost. 
Jsi-li uhranut zlýma o�ima nebo se sám n�koho 
pokoušíš uhranout - dej pozor, abys nebyl n�kým 
zneužit pro ne�estné v�ci. 
Už jednou kone�n� budeš muset vyhrnout rukávy. 
Zam�stnaným - zm�nu zam�stnání podle toho, co ve 
snu nejvíce vid�li. 
Viz “Námluvy”. 
N�co - zbab�lost, okradení. 
P�ipravovat je sám nebo je vid�t - podez�ení z 
nekalého �inu spo�ine na tob�. 
Jí sám být - hádka v rodin�. Uklízíš-li ve snu n�komu 
- n�kdo t� bude chtít poko�it. Cizí neznámou 
osobu vid�t, jak zametá - hosté pochválí 
uspo�ádanost tvé domácnosti. 
Z jídla - pozor na zlod�je. Z �ehokoli jiného 
odporného - neplýtvej zbyte�n� svými silami, vzdej 
se sou�asných plán�, nevyplní se ti. Velká 
nep�íze�. Ukousnout n��eho, co ti nechutná - 
nemoc, nep�íjemné záležitosti. 
N�co - pozor, aby t� lehkomyslnost nep�ivedla do 
nesnází. Nebudeš-li mít mnoho, a� nep�ijdeš i o 
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zbytek. P�edpovídá ztráty. 
Plný v�el - velmi dobré finan�ní pom�ry vzbudí 
závist v��i tob�, m�žeš o�ekávat blahobyt. 
Prázdný - zármutek. Rozbo�ený - úraz, nehoda. 
Vid�t nebo p�enášet - nebezpe�í života. 
Radost. 
Na sv�j osud si budeš moci st�žovat, ale p�esto se 
snaž využít všech svých schopností. Široká - p�ináší 
ti svobodné rozhodnutí a spln�né p�ání. Úzká - 
p�es p�ekážky za�ni s uskute��ováním svého 
zam�ru. 
Nep�átelství. Brzy zpozoruješ, že jsi ter�em 
posm�chu. 
Najít ji - bude t� trápit jisté tajemství. 
P�i práci ho vid�t - pot�šení. Mluvit s ním - v o�ích 
lidí stoupneš ve vážnosti, ale neubráníš se závisti. 
Nebo být mrtvý - dobré zprávy, dlouhý v�k. 
Umírajícího spat�it - udivující nebo pot�šující 
zpráva. Též - d�dictví. 
Smrt n�koho z p�átel. Též - máš-li vážného 
protivníka, znemožníš ho jedin� vtipem a d�kazem. 
Zarmoucení pro ztrátu osoby, která byla tvým 
št�stím nebo ti na ní velmi záleželo. Rozbít, rozbité 
vid�t - hádky. 
Život tém�� bez starostí, s mladickou náladou. Nechat 
se umýt od jiného - tvoji protivníci t� budou chtít 
zni�it. 
�ásti t�la - zbavení starostí i nemocí. Jiného umývat - 
varuj se svých p�átel, nebot jejich p�i�in�ním ztratíš 
majetek. Podlahu - uchráníš se p�ed nep�íjemností. 
Okna - prohlédneš n��í faleš.  
Být unaven - budeš muset vyhledat léka�e.  
Být unesen - dosáhneš úsp�chu v povolání, i když 
budeš muset jít vst�íc nep�íjemnostem. Sám n�koho 
unést - ukvapeností si uškodíš a nezapomínej, že jaký 
je �in, taková je i odplata. P�ihlížet únosu - tvoje 
tužby se p�ekvapiv� rychle splní.  
Zám�na stavu nebo svobody za nejisté radosti. Nosíš-
li ji sám - setkáš se s nadm�rnou pýchou a ješitností. 
Uniformu rozlišuj podle druhu funkcí (voják, 
policista, železni�ní z�ízenec) a vyhledávej 
podrobn�jší výklad u jednotlivých hesel. Takové 
rozlišení je d�ležité pro kone�ný výklad. Uniforma 
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všeobecn� není p�íznivým znamením, nebo� mimo 
ú�ední v�ci zna�í spíš nep�íjemnosti a potíže, které 
hrani�í ze zákonem a mají pro tebe neblahý d�sledek, 
p�ípadn� i bez tvého skute�ného zavin�ní. Je to 
varování a nabádá ke zvýšení opatrnosti ve všech 
sm�rech. 
Úpadek tebou zavin�ný - �ekej velké p�e. Též - 
nabudeš-li rychle n��eho, ješt� rychleji to ztratíš. 
N�co - menší hostina, rodinná slavnost. 
P�es p�ekážku - budeš muset p�emoci zlo. 
Povstaneš-li však a b�žíš dál - zlu ujdeš. Zraníš-li se 
pádem - neut�šen� �asy, finan�ní potíže, rodinné 
roztržky. 
Nebezpe�í. Nesv��uj se lidem. 
Dlužní, d�dický - opléta�ky s ú�ady. 
Nep�íjemnosti, ospravedl�ování. 
Brát nebo dávat - varuj se, aby nevyšlo navenek 
tvoje postranní podnikání a neprojevuj ani 
p�ílišnou d�v��ivost. Varuje p�ed lstivým 
prozrazením se všemi nep�íjemnostmi v kone�ném 
d�sledku. 
Jí onemocn�t a být oslaben - budeš nutn� 
pot�ebovat dobrou zm�nu, a� už se jedná o 
cokoliv v blízké budoucnosti. Zatímco oby�ejný 
pr�jem ve snech je dobrým znamením, tato nemoc 
nás varuje, podn�cuje k rozhodujícím �in�m, 
vedoucím pro daný p�ípad bu� ke zlepšení 
zdravotního stavu nebo ke zlepšení životní existence. 
Nutno zde výklad hesel rovn�ž pe�liv� rozlišovat. 
Dar obdržet nebo v�novat - dob�e si rozmysli, komu 
v�nuješ svou up�ímnou náklonnost. Svobodným - a� 
dvakrát zváží, než vy�knou svoje ano s celou v�rností. 
Planetu Uran navštívit - neztrácej drahocenný �as 
fantazírováním o nemožnostech.  
Vid�t nebo sám utrp�t - zna�ná škoda i nešt�stí.  
Totéž co výše, navíc i opatrnost na rizikovém 
pracovišti. Velké neúsp�chy v práci i podnikání, po 
nichž však bude následovat prudké zlepšení.  
Vid�t, sám být ú�edníkem - mnoho p�echodných 
starostí a p�ekážek. 
Dostat - pokuty, obvin�ní nebo jiné nep�íjemnosti s 
ú�ady. 
Smrt v rodin� nebo p�íbuzenstvu. 



Úroda: 
 
Úrodný kraj: 
 
Úroky: 
 
Usedlost: 
Ústa: 
 
 
 
 
 
Useknout: 
 
Úskalí: 
 
 
Úskok: 
 
Uskromnit se: 
 
Úslužný: 
Úsm�v: 
Usmívat se: 
 
Usmrtit: 
 
Uspat: 
 
Úspory: 
 
Úst�edna: 
Úst�ice: 
 
 
 
Úsvit: 
 
Út�k: 
 
Ut�rka: 
 

Hojnou sklízet - dobré �asy, radostné o�ekávání. 
Též - o�ekávej pomoc. 
Vid�t nebo navštvívít - milé p�ekvapení, ale d�íve 
mnoho trápení s myšlenkami na zlepšení života. 
Platit - pozor na impulsivní �iny, p�i nichž nemyslíš 
na jejich následky. 
Viz “Statek”. 
Krásná mít - obohacení, pot�šení. Malá - musíš vždy 
krá�et jen “zlatou st�ední” cestou. Velká - budou na 
tebe kladeny velké požadavky. Namalovaná – nedej 
na lichotky ani jich sám neužívej. U tebe je nikdo 
nebude brát v úvahu. Nep�kná, bolavá – na��ení, 
pomluvy, nemoc. 
Mladý stromek - nehoda nebo starost. Zelenou 
ratolest - ztráta dobrého p�ítele. 
U mo�e - obtíže, nebezpe�í. Zamilovaným - p�ekážky 
v lásce. Jiným - p�ekážky v povolání a p�átelství. 
P�edvídá mnoho nep�íznivc�. 
Dopustit se ho nebo mu p�ihlížet - sváry a hádky v 
rodin�. 
P�ekonávání mnoha p�ekážek a odstra�ování 
nejasností. 
Být - dej pozor, aby ti nez�stalo znamení patolízala. 
P�kný na cizím vid�t - radostné zážitky. 
Ty sám - mrzutosti odejdou tak, jak p�išly, a tebe se 
nakonec zmocní pocit velkého št�stí. 
N�koho nebo sám být usmrcen - stihne t� velké 
nebezpe�í. 
N�koho - bude t� milovat srdce, pro které se 
opravdu vyplatí žít. 
Zna�né mít - dostaneš se do velmi špatné finan�ní 
situace. 
Telefonní - rozbolí t� hlava z klevet. 
Vid�t - zasko�í t� p�ekvapující události. Jíst - 
výnosný obchod, zisk i p�ír�stek v rodin�. Sbírat - 
uslyšíš novinu. Prodávat - tv�j život se nezlepší tak 
rychle, jak budeš o�ekávat. 
Viz též “Svítání”. R�žový - n�kdo na tebe velice 
vzpomíná. 
Unikneš nep�íjemné mrzutosti. Též - ne�isté 
sv�domí. 
�istou se utírat - láska po�ádkumilovné osoby. 
Špinavá - hanba i nemoc. 
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Na n�m zakotvit - odcestuješ do zem�, po které už 
dávno toužíš. Ztroskotat na n�m o skaliska - 
rezigance, hluboká beznad�j a nep�íze� osudu. 
Viz “Had”. Jiným zví�etem - chra� se zran�ní na témž 
míst� t�la. 
Sám - viz “Tonout”. Vždy znamená nešt�stí, mimo 
jiné i na cestách. Doplatíš na bezhlavost. Utopit 
psa - nešt�stí ve h�e. 
Vid�t jej - št�stí. Z �eky ho vytahovat - radovánky. 
N�koho - provokace konflikt�. 
Na vlastní k�ži pocítit - opušt�nost, beznad�j, 
zni�ené plány. Když utiskuješ n�koho - nep�átelství, 
smutek. 
Hledat - velké t�žkosti, tíse�. Též - klesneš ve 
chvíli, kdy se ti bude zdát, žes už všeho dosáhl. 
Podniknout - hrozí ti nebezpe�í, budeš mít co 
d�lat, aby sis zachránil �est. 
Jím být, potkat ho nebo s ním mluvit - podobné 
jako shora, navíc nabádá k tomu, aby ses neodvážil 
pohrávat si s dobrou v�lí svých bližních. 
Viz “Trápení”. 
Hradit ji - p�emýšlej o tom, kolik z dnešních p�átel 
ti z�stane, až se ocitneš docela na dn� s pen�zi. 
Viz též “Trp�t”. Zp�sobíš-li ty sám utrpení - pou�ení 
z vlastní škody pro tebe. 
V n�m se nacházet - dlouho budeš bloudit, než 
najdeš východisko a není též vylou�eno, že se 
budeš v ústraní zotavovat ze zrady, kterou st�ží 
p�ežiješ. 
Blíží se zlé doby, nejistota. Zvyš svou ostražitost. 
Nabádá k opatrnosti ve spole�nosti i jinak. 
N��emu nebo všemu - obvin�ní, faleš p�átel. 
Být - náhlá zm�na, která p�inese konec pokoje a 
radostí. 
Úmluvu, dohodu - nové známosti uzavírej velmi 
opatrn�. 
P�ísnost i závist z úsp�ch� t� bude otravovat. 
Nemocnému - skute�né uzdravení. Zdravým - 
onemocn�ní. 
Vázat - jednoduché vyjasn�ní pochybností. 
Rozvazovat a nerozvázat - nep�ekonatelné 
namáhání. Též - bude t� velmi trápit tajemství, které 
nikdy neodhalíš. Rozvázat jej - zbavíš se trampot a 
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houževnatost spolu se ctižádostí t� budou stále 
pohán�t vp�ed. Malý uzlík vid�t nebo vázat - 
nep�íliš p�íjemná vzpomínka na nespln�ný závazek 
nebo zanedbanou povinnost. 
P�ed n��ím poci�ovat - prožiješ t�žké chvíle 
odlou�ení. Též - �eká t� nep�íjemné p�ekvapení. 
Uzenou rybu jíst - nev�le nebo nep�íjemná práce. 
Klam a drahota. 
Maso kupovat – blahobyt, p�íjemné oslavy. 
Jíst - konec nad�jí. Vid�t - seznámení. 
Na ní se vézt - zhoršení zdravotního stavu si vyžádá 
zm�nu. 
Prohlédneš faleš p�átel. 
Nenávist a zloba. Též - smutná a bolestná zv�st. 
Zachovávej ve všem míru. 
Z n��eho mít - budeš okraden. 
Úraz, nehoda v dom�. 
Léky - ztráta pen�z. 
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V. 
 
Milostné - dej pozor, abys nep�ebral.  
Být - promeškání výborné p�íležitosti. 
Vid�t nebo n�co vážit - pochvala za spravedlnost. 
Též - úsp�šné obchodování i dobrý výsledek v 
soudní záležitosti. Pokažené, rozlámané - zlá 
nehoda nebo opléta�ky s ú�ady. 
Spát v n�m, mít nebo vid�t jej - ne�ekaný úsp�ch, 
štastné chvíle v p�írod�. 
P�ekážky v práci. 
Moravský horal - vid�t ho znamená dobré zdraví, 
dlouhý život. S ním mluvit - dovíš se mnoho 
zajímavých v�cí. 
Viz “Sekera”. 
Slyšet hrát - �eho v mládí neužiješ, po tom budeš 
ve stá�í tesknit. Tan�it - projevení cit� lásky. 
P�íliš dlouhé rozhodování v p�átelství. Porazit, 
vid�t poražený, rozbít ho - nep�átelé najdou 
slabosti ve tvé obran�. Valit ho - všední dny 
budou zpest�eny ne�ekanými starostmi. 
Trampoty, rozbroje. 
Do boje táhnoucí - zdar v podnikání. Na vít�zném 
pochodu - velká událost, velký úsp�ch. 
Viz též “Koupel”. Koupací vanu vid�t - velká 
hostina i zbavení se starostí. V ní se koupat ve 
vlažné vod� - o�ekávej dobré �asy. 
D�tskou vid�t, �istit, kupovat - na sv�t se p�ihlásí 
potomek. Poškozená - starosti s výchovou svých d�tí. 
Její v�ni cítit - chvála kucha�skému um�ní, dobrému 
jídlu a pití ve vlastní domácnosti. 
Slavit - máš p�ed sebou p�íjemné zážitky. 
Vid�t ji - velmi se budeš t�šit na nastávající 
události. Jíst ji, krájet - nouze, t�žké �asy, �asté 
d�lení se s málo mezi více osobami. 
Vid�t zabalený nebo dostat - splní se ti dávno 
vysn�né p�ání. Též - brzy obdržíš skute�ný dar. 
Vid�t ozdobený nebo ozá�ený - rodinné št�stí, oslava 
radostného setkání, zdar, neo�ekávaná návšt�va.  
Dostat ji nebo vid�t - pocit št�stí a spokojenosti, že 
p�ece jen nikdo nezapomíná.  
Ve snu vid�t - varování p�ed velkými dluhy, p�ed 
nimiž se v�as m�žeš uchránit jen velkou skromností, 
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jinak se jich t�žko zbavíš. Vápenku s vápnem nebo 
povalující se kusy vápna vid�t - nezapomínej, že i pod 
bílou tvá�í bývá �erné sv�domí, dej si pozor p�ed 
podvodem a hlavn� bu� velmi opatrný p�i navazování 
nových známostí, p�átelství. Hasit je - pomluvy a 
nepokoje p�estanou. 
Vid�t ho p�i práci s vápnem, vid�t bílení nebo sám 
bílit - nemoc i smrt, v rodin� nebo v p�íbuzenstvu. 
Hrající slyšet - získáš lásku a s ní štastný život. 
Velkou vid�t nebo mít - velká hádka v dom�. Malou 
vid�t - ud�lej vše pro to, abys nezklamal hosty. Mít 
ji v ruce a p�itom neva�it - hádka v domácnosti. 
Hodn� jich mít nebo kupovat - nepokoje. 
Vid�t ho p�i práci, mluvit s ním - pocit spokojenosti 
a št�stí z vlastní užite�né �innosti. 
Nesm�lost, trápení po dlouhý �as. 
Va�íš-li ty sám - zlepšení pom�r�. Hrách s kroupami - 
námluvy. Va�í-li n�kdo jiný než kucha� - zlé �asy, 
nouze nebo velká vydání, o nichž však za�neš 
skute�n� uvažovat až p�íliš pozd�. 
Sám být vášnivý - budeš mít nep�íjemnosti se 
ženami nebo kv�li nim. 
P�ílišná lehkovážnost v život� ti bude ke škod�. 
V�nec z n�j vid�t, mít nebo dostat - neoby�ejn� 
dobrá pov�st a úcta, zdar i vít�zství, doprovázené 
však závistí. 
Sob� zlomit - opatrnost p�ed nep�áteli. 
Kv�tinovou vid�t - úleva, št�stí na dosah ruky. 
Kupovat - velmi milá návšt�va. Rozbít - hn�v, 
mrzutosti. 
Cokoli mimo kv�tiny - tvoje d�v�ra bude zneužita. 
Dobré p�átelství. Též - ber si p�íklad z usilovnosti, 
kterou vidíš kolem sebe. 
Vlastní mít nebo ho vid�t plný v�el - lepší život, 
konec starostí. 
Poletující ve vzduchu vid�t - prosp�ch z n��eho, 
ale p�itom nepokoje. Budeš-li se chtít v život� 
udržet nad vodou, neztrácej nad�ji. Na kv�tinách - 
zdar a úsp�ch. Celý roj vid�t - zbohatnutí. Chytat 
je a nebýt p�itom popíchán - velmi p�íznivá zm�na v 
život�. V�elu zabít - zlé znamení, p�ijdou na tebe 
zlé �asy. To platí tím více, vidíš-li prázdný nebo 
zbo�ený v�elín, p�ípadn� s mrtvými v�elami. Být 
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v�elami pobodán - pohroma, zlost. 
Viz též “Med”. Znamená št�stí, tvoje námaha 
nebude zbyte�ná, jen vydrž. 
P�echodn� velmi smutné �asy, trýze�. 
Ve�erní doba se soumrakem - opušt�ní a sklí�enost. 
Št�drý ve�er - viz “Št�drý”. 
Ve�e�et - dobré zprávy, rodinná událost, radost, 
zlepšení v nemoci, postavení. S jinými se o ni 
rozd�lit - vý�itky, trápení. 
Vid�t na obraze - po velké úzkosti a soužení se 
dostaneš k cíli. 
Slyšet ji troubit - v p�íštích dnech bude nejvíce 
záležet na tvé rychlosti a rozhodnosti. Mládenci to 
p�edpovídá, že bude muset brzy obléci uniformu.  
Uspo�ádat - budeš pot�ebovat pomoci, ale u 
vlivných osob nepochodíš.  
Vid�t ji jasn� zá�ivou na no�ním nebi - splní se 
tvoje nejskryt�jší nad�je. 
Sám na n�j zvonit - radost naplní tvou duši. Zvoní-li 
n�kdo jiný - zármutek, který brzy pomine. Zní-li 
velmi pronikav� - choroba, zármutek, varování p�ed 
nešt�stím. Viz též “Zvony”. 
Být na ní - setkáš se s tím, že slova a �iny se 
rozcházejí. Zklamání pro d�v�rnost. 
�íst - dovíš se zajímavé názory druhých na tvou 
osobu. 
Vid�t ho p�i práci - schopnosti ti otev�ou cestu k 
postupu. Zdravit ho nebo s ním mluvit - budou ti 
závid�t spole�enské postavení. 
Plné �isté vody - št�stí v malých drobných v�cech. 
Prázdné - nedej se znechutit nep�ejícností svých 
známých. 
Velké dusno v ovzduší poci�ovat - dlouhé boje s 
protivenstvím. 
Nedostatek v domácnosti. 
Vid�t - p�ísná a svárlivá životní družka nebo druh. 
Dostat - zažiješ hanbu a poko�ení. 
Mnoho vajec vid�t, p�ebírat - klepy, starosti. Celá 
jíst - pocta, užitek. P�ipravovat - nesváry, hádky. 
Rozbitá nebo rozbíjet - zvláš� zlé �e�i a hádky, 
velmi zlé znamení. Ze sko�ápky pít vodu - zisk, 
uzdravení z nemoci. V hnízd� - s�atek i �etná 
rodina. Ku�ata se proklubávat vid�t - škoda a 
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nep�íjemnosti. Jedno vejce uvid�t - dovíš se o 
osi�elosti dít�te. 
Sám ho mít - pozor na nev�rnost. U druhého vid�t - 
podvod. Ovíváš-li se jím nebo ovívá-li t� n�kdo - 
budeš t�žce p�emáhat pocit samoty. 
Vzrušující dobrodružství. Je-li rozbou�ená voda a 
vysoké vlny - varování p�ed nebezpe�ím. 
Poznáš obdivuhodnou konkurenci. 
Bu� velmi opatrný p�ed zákonem. Též - hrozí ti, že 
budeš považován za �lov�ka dvou tvá�í. 
Vid�t jej - pevnost a rozhodnost. Jím sám být - 
obtížný úkol, svízelná situace. 
Úmorné myšlenky a t�žká cesta k vyššímu 
spole�enskému za�len�ní. 
Vid�t ho - nesnáze. Jet na n�m - d�dictví, povýšení. 
Dravá a úto�ící na tebe - urputný nep�ítel, rozvrat 
v rodin�. Klidn� plující - zisk. V lodi ji 
pronásledovat - útisk a t�žké �asy. Lovit ji - pohroma 
v domácnosti, nešt�stí, kterému není možné se 
vyhnout. 
Na hlav� mít - d�stojenství, stavba. Spadne-li ti z 
hlavy nebo ti jej n�kdo strhne - ostuda, ponížení. Mít 
v�nec z r�ží - pocta, radost. Poh�ební v�nec - smutek. 
Jinému v�nec dávat - propušt�ní z ú�adu, neveselá 
ztráta n��eho výnosného, drahého. Též - ztráta cti. 
V�nec vid�t - dobrá zpráva, rychlé rozhodnutí. Z 
malých lu�ních kvítk� - smutek pro lásku. Z myrty - 
úmrtí. Též - pozor na zlé �e�i sm��ující k 
rozeštvanosti s p�áteli. V�nec z listí - život plný 
úsp�ch�. St�íbrný - úsp�ch, radost. Zlatý - štastná 
budoucnost bez jakýchkoli nep�íjemností. Vav�ínový - 
viz “Vav�ín”. Velice pestrý vid�t - smrt, n�koho ze 
vzdálených p�íbuzných. Plést v�nec - cizí osoba na 
tebe s vd��ností vzpomíná. V�nec nosit - klid, 
rovnováha, št�stí. Kupovat ho - ú�ast na smute�ním 
ob�adu. V�n�it n�co - p�jde-li vše bez p�ekážek, �ekej 
vzácné hosty.  
Zlé sv�domí, neklidné noci.  
Vid�t na poli nebo jít cestou - dopracuješ se zdravého 
a klidného stá�í. 
Vid�t - namáhavé živobytí. P�es ni cestovat - 
nesnáze. 
Dostat - dobrý život s jistotami. 
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N�komu cokoliv - smutné lou�ení nebo ztráta milé 
osoby �i v�ci. 
Vid�t její sochu - láska na první pohled. 
Být - velmi t�žká situace. 
Menší nep�ítel. Rýpá-li se v hnoji - zisk. Hubený - 
drahota. Svin� s mlá�aty - pletichy a útrapy. 
Kupovat - mysli také na budoucnost, nebo� tvé 
št�stí bude velmi prom�nlivé. Prodávat - marné 
snahy, ztráty, oklamání. Zabíjet - sám si p�ivoláš 
nešt�stí. Zdechlý vep� - konec p�íznivých 
podmínek. 
Viz “Báse�”. 
Opatrnost p�ed lehkomyslným jednáním. 
Vid�t - po delší �as se nebudeš moci zbavit 
tísnivých pocit�. 
Být - pozor na povrchnost, neopatrnost ve styku s 
lidmi, mrzutosti. 
Vid�t - t�žká práce, námaha v cest� k cíli, ale 
získání opory u p�átel. 
Zlomené - zlá nehoda, ztráta p�átelství. 
Nebo vid�t vesla�e - zm�na bydlišt�, cestování. 
Nedohledný vid�t nebo v n�m létat - nebudeš se 
mít dob�e. Varuj se touhy po nemožných v�cech 
nebo nesmyslném podnikání. 
Vid�t jich málo, ale veliké - bohatství. Též -
vysvobození od nešt�stí. Sám jich mít plnou hlavu -
velmi nejistý prom�nlivý osud, víc nep�íjemností než 
dobra. Mnoho malých - starosti, mrzutosti. Vybírat a 
zabíjet - nepokoje, nemoc. Hnidy ve vlasech – 
mrzutost. Vy�esávat je, vybírat - zármutek, nemoc. 
V nejbližší dob� t� n�kdo podvede. Též - o�ekávej 
špatné zprávy.  
Upomíná-li t� - nemilé v�ci, starosti, nep�íjemná 
návšt�va. Upomíná-li t� žena - klevety.  
V tvé blízkosti se pohybuje podvodník, který ti 
p�ipravuje zkázu. 
Jednu vid�t - nejistota. Zelená - št�stí a spokojenost. 
Uschlá - v�ští ti velice prom�nlivý život, v n�mž bude 
víc nešt�stí než klidu a pohody. Je-li suchá, uschlá až 
z�ernalá - úmrtí blízké osoby. Zlomené nebo 
polámané v�tve - rozkol v p�átelství, nemoc, úraz v 
rodin�. Je-li jedna v�tev velmi velká, zelená a není-li 
v cest� p�ekážkou - šikovnost bude matkou tvých 



 
Vet�elec: 
 
V�trník: 
V�trný mlýn: 
 
V�ta: 
Veverka: 
 
 
 
 
 
 
 
V�zení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
V�ze�ský od�v, auto: 
V�ž: 
 
 
 
 
Vchod: 
 
 
 
Vid�t: 
 
 
Vidle: 
 
 
Vidli�ka: 
Vichr: 
Vich�ice: 

životních úsp�ch�. 
Potkat nebo vid�t - ne�eká t� nic p�íjemného. Skrývá-
li se nebo je na út�ku - v dom� op�t zavládne klid. 
Velké utrpení pro nestálost. 
Vid�t v chodu - zlepšení života. Stojí-li - nep�íznivá 
zm�na, zavin�ná nedostatkem iniciativy.  
Nedomluvit nebo nedopsat ji - hn�v je špatný rádce. 
Vid�t ji - falešné p�átelství. Milenc�m - faleš v lásce. 
Jiným - nepoctivým zp�sobem se postavení nelze 
dopracovat, ani št�stí bez osobní zásluhy. Zabitá -
prohlédneš faleš. Chytit ji - otev�i o�i, nebo� záke�níci 
ti kladou velkou nástrahu. Být veverkou pokousán - 
velké mrzutosti v rodin�. Žere-li ji n�jaké zví�e jako 
svou potravu - nep�átelé budou odstran�ni. Též - 
veselá událost v domácnosti.  
Tmavé vid�t nebo v n�m být - chra� se lépe p�ed 
zlod�ji. Nesnáze. Též - m�žeš o�ekávat nesnesitelné 
trampoty. Být uv�zn�n - viz též “Uv�zn�n”. 
P�edpovídá konec svobody, starosti i manželské, a to 
zejména svobodným. Uprchnout z n�ho nebo být 
propušt�n - úlevy v t�žkostech. Též - smrt milého. 
Vidét sám sebe za m�ížemi - pozor, aby sis dom� 
nep�ivedl neup�ímné lidi. Též - hrozí ti, že budeš z 
n��eho na�knut. 
O�ekávej utrhání na cti.  
Vid�t - budeš-li vytrvalý, mnoho dokážeš. Vysoká - 
úsp�ch, povýšení. Vystupoval na ni - úcta a 
Vážnost. Z�ícená nebo bo�ící se - nešt�stí. Se 
zlomeným k�ížem - veliké nešt�stí pro celé tvoje 
okolí. 
Hledat, najít - budeš-li nepozorný, všechny snahy 
p�ijdou nazmar. Do n�ho vejít - zvolíš si správnou 
cestu, která pom�že z nesnází a p�ivede t� k 
zaslouženému úsp�chu i uznání. 
Sám sebe v zrcadle - obchází t� choroba, �íhá i 
nešt�stí, šet�i svoje síly a zvyš opatrnost. 
Podobn� vidíš-li sv�j obraz ve vodní hladin�. 
Hnojné nést nebo vid�t - zármutek. N�kdo chce lstí 
tvého p�átelství dosíci ve sv�j prosp�ch. Vidle v 
hnoji zabodnuté vid�t - ošizení na majetku. 
Nepokoj. N��emu se velmi podivíš. 
Prudké, nep�íjemné a p�ekvapivé zm�ny v život�. 
Ze všech stran na tebe �íhá nebezpe�í. 
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Klepy. 
Máš nad�ji na zlepšení v tom, po �em toužíš. 
Na nádob� odkláp�t - n�co v tob� vyvolá velkou 
zv�davost. Zakrýt jím n�co a nev�d�t co nebo 
pro� - odevzdání se osudu bez obrany. 
P�knou vid�t - p�íznivé zm�ny v budoucnosti. 
Tan�í-li lehce - št�stí najdeš tam, kde to budeš 
nejmén� �ekat. S hezkou mluvit - v lásce se dovíš bu� 
a nebo. Ošklivá nebo divoce rejdící, budí-li 
hr�zu - zlo, jež t� bude ohrožovat. 
Nep�ece�uj své síly a zdraví a varuj se 
pochybných známostí. 
S hojnou úrodou - spln�ní velkého p�ání, bohatství, 
získání úcty na ve�ejnosti. 
Jíst, lisovat - uznání a dobrá odm�na za usilovnost. 
Rozpaky z ne�ekaného návalu št�stí. 
Plný - prosp�ch a zámožnost, budou se však na 
tebe doslova lepit p�íživníci. 
Plné láhve - bohatství. �ervené víno vid�t - 
pot�šení z p�kných v�cí a využití p�íležitosti, bílé 
vid�t - spokojenost. �isté a chutné pít - nabudeš 
majetku a ne-li snad práv� toto, pak t� ur�it� 
nemine velká radost, protože t� n�co rozveselí. S 
vodou je míchat - dobré �asy, které však dlouho 
nepotrvají. Rozlít víno - náhlá životní zm�na. Též - 
nenech se ukolébat jistotami svého št�stí, protože 
št�stí se musí ustavi�né st�ežit, aby neodešlo do 
nenávratna. Víno kupovat - tvoji hosté se budou k 
tob� rádi vracet, získáš dobrou pov�st u známých. 
Vytéká-li ze sud� - rozbroje v rodin�. Sklenici s 
vínem p�evrhnout - náhlý obrat v život�. 
Na n�m být, p�ihlížet oslavám úrody vína - radostné 
o�ekávání v blízké budoucnosti, výhodné spojení, 
které ti p�inese zisk, dobré p�átelství. 
Slyšet ji hrát - tísnivá nálada, sklí�enost. 
P�i h�e na hudební nástroj ho vid�t - obelhání. 
Strom v kv�tu nebo s p�knými plody vid�t - 
zdravé potomstvo. 
Být nad n�kým vít�zem - p�emožení nep�átel, �est, 
sláva, vysoké uznání nejsou vylou�eny. 
Nebezpe�ný �lov�k ti bude škodit. 
Ovívá-li t� mírný a p�íjemný vánek - št�stí, lehký 
život bez nesnází. Silný vítr - zlé znamení. Krá�et 
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proti n�mu s námahou - potíže, starosti. Vane-li do 
zad a usnad�uje ch�zi nebo t� nadnáší - zdolání 
t�žkostí a zdar. Žene-li t� vítr a nem�žeš se ubránit 
nebo t� zvedne a odnese - nebezpe�í. Hvízdavý 
slyšet - n�kdo ti dá plané sliby. Rve-li listí ze 
stromu - ztráta d�v�ry, nep�íjemnosti v zam�stnání. 
Ledový severák - záhuba. Horký vítr - t�žká nemoc. 
Vich�ice, která vše láme a vyvrací - hn�v. Též - 
pohroma pro celý kraj. 
Být jím - t�žké �asy. 
Vid�t - zpráva, návšt�va, cestování. Cestovat jím - 
podniknutí n��eho. Též - nehoda, nesnáz nebo 
zklamané nad�je. Nákladní - zdar v podnikání, v 
obchodních záležitostech a podobn�. 
Rodnou zemi opušt�t - ztráta a zármutek. 
Vid�t - p�íjemná zpráva. Odlétající do dálky - nešt�stí 
a starosti. Vid�t je ve svém dom� usazovat - št�stí a 
radost v domácnosti. Vlaštov�í hnízdo - št�stí. Vid�t 
je padat nebo je strhnout - podporování ne�isté v�ci. 
Vletí-li vlaštovka do bytu - dostaneš š�astné zprávy. 
Bílé vid�t nebo mít - budeš se chtít chtít zbavit 
tísnivého neklidu a poda�í se ti to, nebo� ti jde zisk a 
pocta. �erné - zisk. Též - jistota v lásce. Hn�dé - 
starosti. Šedé - stihne t� zármutek. Ryšavé - ost�e 
odmítej patolízaly. Též - zneuct�ní a posm�ch. Plavé 
nebo zlaté - získáš n�koho nebo n�co, na� budeš moci 
být hrdý. Vlasy h�ebenem pro�esávat - nemoc, 
starosti. Vy�esávat chomá�e vlas� - ztráta pen�z. 
Trhat je nebo padají-li z hlavy - škoda na majetku 
nebo smrt. Barvit je nebo je odbarvené vid�t - ostuda. 
Též - varování p�ed spoléháním na slova drahého 
�lov�ka. St�íhat se nebo st�íhání vlas� p�ihlížet - t�žká 
ztráta, ztráta cti, velký zármutek, potupa, hanba i 
t�lesné ochabnutí. Mít kade�avé vlasy - št�stí v lásce. 
Mít krásné dlouhé vlasy - nenadálé št�stí a radost. Též 
- v nejt�žších chvílích se projeví v�rní p�átelé. Místy 
prošediv�lé - brzká pomoc z nesnází. Vlas v ústech - 
náhlá smrt blízkého �lov�ka. Roste-li na dlani - nic 
dobrého ne�ekej. Rozcuchané - každou hádku se snaž 
skon�it, vlídným smírem. Splétat je - viz “Cop”. Zna�í 
hádku v rodin�. Prodávat je - obr� se proti 
zlomyslnému poko�ení. Rostou-li - mrzuté starosti 
vyst�ídá nová nad�je.  
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Nechutná žravost. 
Totéž a dále - vid�t je - ostré spory, lakomý a zrádný 
p�ítel je nablízku. Bojovat s vlkem a zabít ho - 
p�emožení zla. St�ílet po n�m a zasáhnout - získání 
dobré pov�sti. Utíkat p�ed ním nebo se ho bát - spory 
a pronásledování nep�áteli. Mnoho vlk� - mnoho 
nep�átel. Též - budeš otravován ne�estnými návrhy 
nebo hnusnými požadavky. Vytí vlk� slyšet - budou t� 
chtít znemožnit falešným. 
Vid�t chomá�e bílé ov�í vlny – radost. �erné 
- smutek. Vid�t ji zpracovávat - budeš vážen. 
Kupovat ji - bude se ti lépe da�it. Prodávat - 
závist, špatné �asy, zármutek, nezdar, nedostatek. 
Vid�t, mít - velice dob�e si budeš žít, ale 
nezapome� na svoji matku. 
Mnoho se jich proti tob� spojí a poko�ení neujdeš. 
Též - požár, rozep�e. 
Viz též “St�eva”. Vyh�ezlé - nemoc, smrt. Zví�ecí - 
soudní opléta�ky. 
Vid�t, kupovat - na tvoje služby nikdo nic nedá, dej si 
pozor, a� nedoplatíš na p�ílišnou d�v��ivost. 
Dlouhodob� namáhavá práce.  
�istá - zdraví. Kalná - nebezpe�í, nemoc. Koupat se v 
klidné �isté vod� – radost, zdraví, dobré po�ízení. 
Koupat se v kalné �i rozbou�ené - onemocn�ní, smrt, 
n�kdy i t�žké životní p�evraty. Do vody skákat – 
pronásledování. Brodit se v kalné bahnité vod� - 
škoda a plá�. Brodit se v �isté - rozkoš, milé 
p�ekvapení, zdar a zlepšení životních pom�r�. 
Povode� - zvláštní událost a odstran�ní n��eho 
obávaného. Proudy �isté vody - bohatství. Pít �istou, 
chladnou a chutnou vodu - št�stí, radost, 
závid�níhodné zdraví. Pít teplou, horkou, nechutnou 
nebo odpornou vodu - nehody a churavost. Po její 
hladin� chodit, a neutopit se - d�kaz, že i zdánliv� 
slabý muže zvít�zit. Do vody se pono�it - n�kdo si t� 
bude chtít podmanit. Potáp�t se p�i plavání v �isté 
vod� a op�t se vyno�ovat - p�evrat k dobrému. Jinak - 
pravý opak. Kusy d�eva nebo n�jaké trosky po vod� 
plovoucí - blízká smrt, zvláštní obrat v život�. 
Velmi hu�ící, prudký až do zp�n�ní - ponau�ení z 
t�žkého zklamání. Jinak - hojný užitek a zlepšení 
pom�r�. 
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Trubka s kohoutkem - staneš se milá�kem Št�st�ny. 
dop�ej však št�stí i jiným.  
Je nejvyšší �as, aby ses zamyslel sám nad sebou.  
Viz též “Vále�ník” a “Válka”. Jednoho vid�t - nebu� 
lehkomyslný a nedej se opakovan� ošálit. Stojící na 
stráži - bu� zvlášt opatrný a nepromeškej svou 
p�íležitost. 
Viz “Rekrut” a “Válka”. Vojáky vid�t zna�í vždy 
konec pokojných �as�, zavelný velkými starostmi a 
narušením životní pohody a klidu.  
Prchající - neblahá zv�st. Vid�t je – protivenství. 
Sm�le se postav proti hrozbám.  
Radost, zdraví, získání majetku.  
Neúsp�ch. Stojí-li na jedné noze - n�komu se velice 
zalíbíš, ale bude to nestálé št�stí.  
Viz též “Hlas”. Slyšet - smutek v dom�. Ozveš-li se -
do roka zem�eš. Ozve-li se n�kdo jiný - zem�e do roka 
on. Byl-li to neznámý - úmrtí mezi p�áteli, známými 
nebo p�íbuznými.  
Vid�t nebo sám volit - p�íležitost ke zpytování 
sv�domí. Též - zážitek, na který budeš dlouho 
vzpomínat. 
Stádo vol� - získání majetku. P�kný tu�ný v�l - úroda, 
bohatství. Varuj se však p�ílišné lehkov�rnosti, sic na 
ni doplatíš. Rozhoduješ-li se o n��em, odvaž se, nebo� 
t� �eká úsp�ch a nebudeš litovat. Zap�ahat - povýšení 
nad jiné. P�ed splašenými se ukrývat - nesváry. Vola 
porážet – blahobyt. 
Nemoc š�astn� p�ekonáš. 
Brzké p�evzetí úkolu. 
Vid�t - budeš vyhledávat mnohé nep�íjemné v�ci. 
Na krku vid�t nebo sám mít – smrt. 
Vid�t, �ichat - dobré znamení, veselé posezení, 
láska. 
Hrozí ti nehoda. 
Na vod� vid�t - svatba. Na nich se sám plavit - 
pozor na nebezpe�í. 
Jestli t� píchla - potká t� n�co nemilého. Též - 
n�kdo ti uškodí. Vid�t - zloba, urputné 
nep�átelství. Vosí hnízdo - mnoho nep�átel. Ocitneš 
se v nep�íjemné spole�nosti. 
Bílý - p�echodné starosti. Žlutý - velká závist 
blízkého okolí. Míchat - za dobro �ekej nevd�k, 
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neuznání. Vid�t ho tavit - budeš znechucen ztrátou. 
Ho�ící - smutek nad úmrtím. 
Nedej nikdy na první dojmy. Viz též “Sví�ky”.  
�erné - výhra nebo úsp�ch. Hn�dé - starost a bída. 
Rudé - posm�ch a zneuct�ní. Bílé - úleva po neklidu a 
získání úcty. Šedivé - smutek. Sv�tlé - oprávn�ná 
hrdost, št�stí. Vousy všeobecn� - budeš-li chtít v 
život� vynikat jen svou silou, �asto mnoho dobrého 
ztratíš, v p�átelství i jinak. Byl-li ti vous ust�ižen nebo 
vyholen - ztráta, nemoc, hanba, ponížení. Jinému 
st�íhat nebo holit - škoda na majetku. Vid�t na svém 
obli�eji vyr�stat, p�ípadn� kdekoli jinde, kde nemá 
r�st - dluhy, trampoty, náhlá ztráta i smrt.  
Rozep�e, hn�v.  
Cokoli tahat nebo tla�it p�ed sebou - posm�ch od 
p�átel, t�žkosti. 
Své zám�ry zvláš� dob�e promysli. 
V�rní a dob�í p�átelé. Ospravedlní z pomluv. 
Vid�t ho - n�kdo ti chce záke�n� ublížit. Též - 
odhalíš velmi ne�estný �in nebo t� bude obklopovat 
a bude ti vy�ítána špatná spole�nost. 
Vid�t, být na n�m - musíš soust�edit všechny své 
síly, abys p�ekonal p�ekážky, které se ti postaví do 
cesty. 
Nebo havrany vid�t, jak létají kolem domu - dlouhá 
nemoc nebo smrt. Slyšet je krákat - pomluvy nebo 
velmi nep�íjemná zpráva telegramem. Chytat je -
nechutné spory, hádky, sváry, mrzutosti a celkové 
r�zné nep�íjemnosti. Veliké hejno vid�t - chystej 
d�tskou postýlku. 
Vid�t nebo mít - budou t� zneklid�ovat existen�ní 
starosti. 
N�koho zavraždit - dlouhý v�k i vít�zství. Vid�t 
vraždu n�koho cizího - staneš se sv�dkem 
ohavného �inu. 
Vid�t - p�ijdou tísnivé dny smutku. Jedna nebo 
více nad vodou - nepoda�í se ti vychovat dobré 
d�ti. U potoka stojící - smutek v rodin�. 
Ztrouchniv�lá - smrt starého �lov�ka. Vrbové proutí 
�ezat - trpkost a nesnází zahojí jen �as. 
Zelenající se a vysoký vid�t - pot�šení s milovanou 
osobou. Též - dobré vyhlídky do budoucnosti. 
Holý a pustý - zármutek a strastiplné doby. 
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Nemocným - uleh�ení. Jiným - nesváry o peníze, 
nemoc i zarmucující události. Po n�jakém léku - 
n�kdo ti prokáže dobrodiní. 
Sv�domí t� bude velice hlodat. 
Nebezpe�í života tob�. Též - bolest a utrpení v 
okruhu p�átel �i známých. 
Mít je, vrtošivost poci�ovat nebo zažít - poznáš 
zklamání tam, kam t� p�ivede láska na první pohled. 
Též - zbyte�ná námaha. 
Slyšet - n�kdo bude chtít odhalit tvé tajemství. 
Mít jich hodn� - není vylou�eno, že okusíš n�jakou 
radost. Též - budeš obohacen pomocí protekce. 
Také nemusíš mít obavy, vít�zství nebude pat�it 
tvým nep�íznivc�m. Hnisavé - zabývání se ne�istými 
záležitostmi. Vid�t je na jiných - v nejbližší dob� 
nepo�ítej s žádnými úsp�chy. Mít nebo vid�t v�edy 
na ruce - budeš odsouzen pro osobní nedbalost. 
Na tvá�i - staneš se ob�tí rafinovaného 
podvodníka. Na nohách - v zam�stnání t� n�kdo 
bude chtít znemožnit. 
Viz též “Opice”. Jakékoli v�ešt�ní slyšet - chra� se 
i p�ed nejmenším konfliktem. 
Kupovat, vid�t, dostat - p�íjemný ve�er s milou 
osobou. 
Poslouchat, vypráv�t - velká veselá spole�nost. 
Díky své rozhodnosti a tvrdosti získáš, o� usiluješ. 
Z lože - nemocnému zlepšení v nemoci nebo 
uzdravení. Zdravým - n�co p�íjemného zažijí. Ze 
židle - opatrnost, aby sis ukvapeným jednáním 
neuškodil. Od stolu - mírni se ve svých 
náruživostech, jinak p�ivodí zlo. 
Von�t k vonným v�cem - zisk. Cítit p�íjemnou v�ni - 
až uslyšíš na sebe chválu, zamysli se, kolik je v ní 
lichocení. Cítit v�ni a nev�d�t z �eho - n�co 
radostného, odkud bys to ne�ekal. 
Vézt se na prostém voze - lepší �asy, zbavíš se 
starostí. Na nádherné vyzdobeném se vézt - radost, 
úsp�ch. Nákladní v�z - dobré po�ízení. Být 
na prázdném žeb�inovém voze - pomoc v 
nesnázích. Se senem - velké a trvalé št�stí. S ním 
se p�evrátit - pro nesprávné rozhodnutí t� stihnou 
mrzutosti. Z vozu spadnout - varuj se nešt�stí a 
máš-li n�jaké plány, rychle se snaž je zm�nit. Je-li 
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v�z naložen p�kným a zralým ovocem - velmi dobré 
obchody, zisk. 
Vid�t ho - bude hrozit trest za podvod. 
Doplatíš na špatnou životosprávu nebo na 
nez�ízený zp�sob života. 
Vid�t ho, mluvit s ním - nezdar v podnikání. Varuje 
se p�ed úlisností lidí. Též - škoda. 
Na sob� poci�ovat - nemoc. Též - pot�eba dobré 
zm�ny. 
N�koho - p�íznivá zm�na v budoucnosti. Byl-li jsi 
však ty sám vyd�d�n - zažiješ velmi nep�íjemnou 
p�íhodu. 
Strach, odhalení ukrývaných skute�ností, ohlásí se 
starý v��itel. 
Vid�t ho, mluvit s ním, být jím sužován - velké 
obavy i neklid. 
Podstatný obrat a zm�na v život�. Chytit - neklesej 
na duchu, pomoc a záchrana p�ijde v�as. 
Krásná - tvoje finan�ní pom�ry se velice zlepší. 
Ošklivá nebo nejasná - zhoršení situace, nedobrá 
zpráva. 
Sám být do n�ho poslán - zármutek, ztráta na 
majetku, trampoty, velké ublížení, pot�eba rady a 
pomoci. Též - velice doplatíš na vým�nu, kterou 
ud�láš. 
Cizího vid�t, p�ípadn� mnoho - t�žký život, ná�ky. 
Získat - dej pozor, abys neutrp�l ztrátu. 
Ve svém dom� - zklamání a nešt�stí s déletrvajícími 
následky. 
V kartách - nejvyšší �as v�novat se vážným v�cem 
se vší d�sledností. V loterii - z t�žké situace ti 
pom�že š�astná náhoda. 
Na ní být - p�íjemné zážitky. 
N�co - �ekej hosty. 
Historické vid�t - z cesty do ciziny se vrátíš s 
novými plány. 
D�m vid�t - ne�estný skutek, velké podez�ení a 
nep�íjemnosti. 
Ztratíš mnoho z toho, co tak t�žce získáš. 
Slyšet - na svoji neopatrnost doplatíš ztrátou cti. 
Z mrtvých - zlepšení pom�r�. 
Sám sebe - po dnech starostí p�ijde p�íjemná 
út�cha. Jiného - zarmoutí t� nespravedlivý nevd�k. 
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Na n�m být - klid v práci i v soukromí. 
Vid�t ho - seznámení s veselým �lov�kem.  
Jakoukoli u�init - bez opatrnosti se do ni�eho 
nepoušt�j. 
Vymlouvat se - velká dot�rnost. Pokoušíš-li se 
zbyte�n� o výmluvu - marný boj.  
Cokoliv - pro ned�v��ivost nerespektuješ ani dob�e 
mín�né rady. 
V krátkém �ase budeš pot�ebovat moudré rady. 
Pom�že ti vlivná osobnost.  
O�i mít nebo vid�t - nechceš-li být podveden, 
zkoumej ty, kte�í ti nejvíc lichotí. 
Nedej se p�emluvit k ne�estnému �inu.  
Útrapy, soudní výdaje.  
D�m nebo lože - nemoc.  
Domy, m�sto nebo vypálené vid�t - ztráta. 
Dostat - p�ekážky. N�komu dát - marné brán�ní 
nástrahám. 
Sám jí mít - tvoje zdraví je ohroženo. Na jiném vid�t 
- p�ijdou starosti, o kterých se bude mnoho mluvit. 
Dostat je - budeš mít jen to, co si pracn� vyzískáš. 
Ud�lovat je - zažiješ nespravedlnost. 
Slyšet - rozveselíš se ve velké spole�nosti. 
Být vyslýchán nebo být výslechu p�ítomen – hádky 
s p�íbuznými, ne�isté sv�domí. Nejvíce se chra� 
podnikání s neznámými osobami. 
Vojenského vid�t, nebo s ním mluvit - strast a nové 
starosti. 
Navštívit ji - dob�e se ti povede, dobré po�ízení.  
Z od�vu - nepokoj. Druhého - mnoho zklamání na 
cest� k cíli. Vysvle�eného vid�t, ne však zcela nahého 
- drž ruku na pen�žence, obchází t� zlod�j. 
Odhalení celé pravdy i využití všech schopností. 
Mnoho starostí. 
Vid�t - pozor na faleš. Ztráta p�átelství a úcty. Darem 
dostat - tv�j d�m do nevid�t zaplní hlas, který tak rád 
slýcháš. Darovat ji - touha po uznání i po sláv�. 
N�kdo neznámý ti dopom�že k úsp�chu.  
N�koho a u�itelem nebýt - dožiješ se v�tšího uznání. 
N�koho - odhalení podlého �inu.  
Uvid�t, na n�m sed�t - smutné, skli�ující dny.  
Vid�t - nastanou ti dlouhé dny neklidu.  
Lože - návšt�va. D�m - svatba. Ko�ár - krásnou 
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nev�stu �i vzácného ženicha ti budou závid�t.  
Dostat, mít - m�že se vyplnit dle vid�ní.  
Též - budeš pokládán za velmi ob�tavého �lov�ka. 
Dostává-li ho jiný - uk�ivd�ní pro poctivost. 
Lásky n�komu u�init - budeš-li nadále nesm�lý, 
ztratíš všechnu nad�ji. 
Když ve sv�tnici ohe� v krbu nebo v kamnech 
vesele praská - velká láska a milování dvou osob. 
Slyšet - zármutek pro velmi špatnou zprávu znamená. 
Podstoupíš t�žké zkoušky. 
Platit - nep�kné vzpomínky. 
Vid�t - velmi si škodíš, když nedovedeš 
rozpoznávat up�ímné slova od lichocení. Darem 
dostat - budeš mít pov�st dobrosrde�ného 
�lov�ka. Darovat - po p�echodných t�žkostech 
p�íznivé výsledky. 
Nebo povstání lidu - zlo, rozep�e, kde tvoje 
mírumilovnost p�ekoná t�žké zkoušky. Ženou-li se 
p�itom zástupy lidu nebo vojska - výstraha p�ed 
nebezpe�ím, jemuž se m�že zabránit klidným 
jednáním. Též - pozor na velkou d�v��ivost. 
P�íjemn� klidn� - radost, dobrá zpráva. S leknutím, 
hlukem - výstraha p�ed nebezpe�ím. 
Vzdorovat nebo se n��emu vzpouzet - t�žkosti, 
trampoty, trpké zkušenosti m�žeš o�ekávat. 
Spln�né p�ání. V ní cestovat - prosp�ch díky 
odvaze. 	ídit ji - obdivuhodná �innost vzbudí obdiv. 
Z ní sesko�it - unikneš nebezpe�í. Z�ití-li se - nešt�stí 
nebo ztráta, zp�sobená p�enáhleností. Srazí-li se s 
n��ím - bojuj promyšlen�, tv�j soupe� je rovnocenný. 
Sám vzdychat nebo cizí vzdechy slyšet - zna�ná 
bolest v citové oblasti. 
Viz též “Plakat”. Bez plá�e - podez�ení bez p�í�iny. 
Ve vzduchu - krátká p�echodná radost.  
Prožít - v tvé spole�nosti se bude leckdo cítit dob�e. 
Cokoli, zejména prapor nebo jiné znamení slávy �i 
radosti - pochvala za velmi state�ný �in. 
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Z. 
 
Být - poneseš za n�co následky. 
M�j se na pozoru p�ed svým okolím. Bavíš-li se 
však dob�e - št�stí, budeš všude vítaným hostem. 
Viz “Vražda”. 
�lov�ka vid�t nebo najít - obklí�í t� velký strach. 
Též - potká t� velké nešt�stí. 
Útrapy, nezdar v podnikání. 
Varování p�ed pýchou. Též - ukazuje na posm�ch 
od lidí. 
Nešt�stí - pou�íš se, že všichni lidé nedovedou být 
vd��ní. 
Nebezpe�í, nešt�stí. Když vyb�edneš, dá se soudit, že 
se nebezpe�í vyhneš nebo z n�j dob�e vyvázneš. Též - 
nezanechá velké následky.  
Vid�t - zv�davost, která ti uškodí. Se svými plány se 
nesv��uj, protože vzbudíš chorobnou závist. Stáhnout 
ji, zakrýt jí okno - marná snaha o zakrytí špatných 
skutk�. Odhrnout ji nebo strhnout - odhalíš tajemství, 
ale budeš velice zklamán. Vyhlížet zav�eným oknem, 
kde záclony brání výhledu - budeš po n��em marn� 
toužit.  
Svá bolavá - nemoc, smrt. P�kná, mohutná - úcta.  
Viz též “Lenoch”, “Lenivý”. Zármutek, trpké 
zklamání, ztráty, nespokojenost. 
Krásná - poznáš pravý pocit št�stí. �ekej zdraví, 
spokojenost v manželství. Pustá nebo zarostlá 
plevelem �i bodlá�ím - nešt�stí, zármutek, nebude se 
ti p�íliš dob�e da�it. Varuj se však spoléhat na pomoc 
jiných. 
Nep�íjemné noviny. 
 
Budeš vystaven zkoušce, p�i které se budeš muset 
velice ovládat, potom t� však p�ekvapí nad�jné št�stí. 
Je dobrou p�edzv�stí, bu� však proz�etelný 
v jednání. Je-li zne�išt�n a ty jej musíš �istit -
znepokojení kv�li ú�ad�m. Je-li obsazen - tvá d�v�ra 
bude zneužita. Zapadnout do n�j a nebýt pot�ísn�n - 
velké št�stí a spokojenost. Být však od lejna umazán - 
spory a ostudu m�žeš o�ekávat. 
I kdybys m�l mnoho p�átel, v nouzi se nep�ihlásí ani 
jediný. 
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Sám sebe - unikneš zlému. �ekej lepší �asy. Též -
p�íznivá zm�na, postup v zam�stnání. Zachráníš-li ty 
n�koho p�ed utonutím nebo jiným nebezpe�ím - dobré 
znamení. 
Dostat - ohrožení zdraví vlastní vinou. Zamilovaným i 
ženatým - odhalíte nev�ru milované osoby.  
Vid�t - lehkomyslný život, �ast� zm�ny, ale málo 
spokojenosti. Honí-li ho pes - na odpov��, která má 
zm�nit tv�j život, budeš muset �ekat ješt� dlouho. 
Chytit ho - muž lehkou ženu, žena zas stejného muže 
dostane. Pronásledují-li ho lovci nebo ty sám - pozor 
na špatnou spole�nost. Zast�elit ho nebo ho 
zast�eleného vid�t - z úsp�ch� bez námahy 
dosažených se moc net�š. Manžel�m rozvod, 
milenc�m, odlou�ení, odcizení.  
Varuje p�ed mnohomluvností. 
Vydat - zhanobení ve spole�nosti. 
Ztráta zp�sobená nedostatkem bystrosti. 
Strach t� pou�í, abys byl opatrn�jší. 
Porušit ho - �ekej velké nep�íjemnosti. 
Nemoci, t�žkosti. 
�lun - tvá touha v život� se splní. 
Oklamání. 
Jíst - pozvání k domácí oslav�. 
N�co - trápení s myšlenkami. 
Platit ji - setkáš se s lidskou nepoctivostí. 
Zm�na stavu, krátce trvající pot�šení, víc 
nep�íjemností. 
Být - ú�ední nep�íjemnosti, prozrazení podvodné 
záležitosti. Má-li jiný masku - nechceš-li ztratit 
dobrou pov�st, vyhýbej se své nyn�jší spole�nosti 
nebo té, do níž se brzy dostaneš. 
Sám n�kde být - nev�� svým p�átel�m. 
Falešný �lov�k se t� zmocní, máš p�ed sebou 
mnoho p�ekážek. 
Na vysoké skále nebo jinde vid�t - získání 
hodnosti. Budeš-li muset ustoupit, ustup jen tehdy, 
p�ikáže-li ti to rozum, ne strach. 
Vid�t - budeš v rozpacích, zda se smí�it s 
nep�ítelem, s nímž byl veden urputný boj. Nem�žeš- 
li ho otev�ít - úraz na t�le, t�žkosti. Otev�ít ho nebo 
urazit - p�ekonání p�ekážek, zdar i pot�šení s milou 
osobou. 



Zametat: 
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Zármutek: 
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Zastav�t: 
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Košt�tem - úleva v starostech.  
N��emu - žárlivost ztrp�í chvíle lásky.  
N�co - budeš muset vynaložit mnohem víc energie na 
dosažení svého cíle, než kolik bys myslel.  
Na n�koho - neklidné chvíle se zatíženým sv�domím. 
Cítit - svár, mrzutost, r�znice v dom�. Je-li tak velký, 
že až dusí nebo vyvolává velkou ošklivost - pomsta, 
ne�estný �in. Též - bu� opatrný, a� nejsi zapleten do 
v�cí, které by t� mohly zni�it.  
N�co - budeš v nenávisti nebo pronásledován 
špatnými myšlenkami. 
Vid�t - nezahrávej si moc dlouho s city, sice na to 
doplatíš. Jimi škrtat nebo zapalovat - zamilování. 
Rozsypat je - drobné starosti.  
P�íliš mnoho existen�ních starostí. Dbej, abys ve 
vážných v�cech nebyl slabochem. �ekej i chorobu, 
podvody lidí, kterým jsi �inil dob�e, nebo� pomluvy a 
klepy se boudou snažit o znemožn�ní tvého postavení 
ve spole�nosti.  
Vid�t, najít - nezapomínej na nejd�ležit�jší v�ci, jinak 
budeš doplácet.  
N�co - v krátké dob� t� n�kdo okrade.  
Být - n�kdo ti p�ipomene slib, který jsi nesplnil. 
Ztráta d�v�ry, o které budeš p�emýšlet. 
N�co n�komu - postihne t� ztráta. 
Obraz - marná snaha o uznání šlechetných skutk� 
nep�íznivci. 
Mít, cítit - radostné setkání. 
Být - p�íjemné p�ekvapení, zm�na k dobrému. 
Nerozptyluj p�íliš svoje síly, cíle je ješt� vzdálený. 
Uplat�ovat - v život� budeš mít hodn� nep�átel. 
Hojnost úrody pro zem�d�lce. Ostatním - 
rozmnožení majetku. 
P�išívat na sv�j od�v - zlo a nep�íjemnosti vlastní 
vinou. P�išívá-li je n�kdo jiný - on sám bude toho 
zla p�í�inou. 
P�íjemné zprávy. 
Nep�íjemnost, promeškání dobré p�íležitosti. Též - 
strach, zastrašování výhružkami. 
Parcelu - brzy se nast�huješ do nového domu. 
V�ci zastavovat - zlé �asy. 
Ztratit ji - ohlašuje ti hosta. Zakrývat si jí obli�ej - 
zahanbení. Uvazovat si ji - dostaneš dar. Najít ji - 
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Zazdívat: 
 
 

pocta, d�dictví, ocen�ná snaha, dobrá odm�na. 
Koupit ji - manželská spokojenost. Prát ji - ni�eho 
se nemusíš obávat a m�žeš být odvážný. Hedvábná 
- pat�íš k t�m, co písni�kou dovedou zahnat smutek 
v srdci. 
�lov�ka - nešt�stí. Dej pozor, nebo� na tebe �íhá 
nebezpe�ný nep�ítel. Zast�eleného vid�t - 
zármutek, smutek, t�žké starosti, nehoda, 
nep�íjemnost. Sám být zast�elen - tvoje láska 
nebude op�tována. Sám sebe zast�elit - zažiješ 
n�co, �emu bys jinak nikdy nev��il. 
U dve�í ji zasunout - ztráta odvahy. Též - marn� 
budeš hledat pomoc. 
Lidí vid�t - dostaneš se do bryndy. Též – smrt. 
Dostat ho - jedno získáš, ale druhé ztratíš. 
Najdeš �lov�ka, s nímž se ti navrátí ztracená víra v 
lidi. 
Hledání východiska z t�žké situace. 
Slunce - nešt�stí i rozlou�ení s milou osobou. 
M�síce - nep�átelství, hn�v. V každém p�ípad� 
zatemn�ní nebes zna�í hašte�ivost, roztržky v 
manželství, v rodin�. 
O�ekávej nep�íjemné záležitosti. 
N�co - t�žkosti snáze p�ekonáš, najdeš-li up�ímné 
srdce, které s tebou bude cítit. 
Host zdaleka. 
Zm�na v povolání. 
Mysli i na budoucnost. 
Sepisovat, �íst - zisk spojený s nep�íjemnostmi. 
Vid�t - budeš se muset bránit proti posm�chu. Máš-li 
jím zast�ený obli�ej a nejsi nev�stou - m�žeš si 
p�ivodit velký zármutek svou nerozhodností a 
tajn�stká�stvím. 
Železni�ní - t�sn� p�ed cílem se vyskytne 
nep�ekonatelná p�ekážka, jejíž p�í�inou bude 
ned�slednost. 
Poci�ovat - nemoc. Též - budeš vydán na milost �i 
nemilost svým protivník�m. 
Být - viz též “Vražda”. Znamená vykazovat velkou 
trp�livost p�i p�ekonávání velké bolesti. 
N�co - špatné zprávy. Opatrnost bu� tvou druhou 
ctností. Zazdívat n�koho - velké utrpení a velké 
starosti. Sám být zazdíván - dávej pozor, zlod�ji i 



 
Zázvor: 
Zázrak: 
 
Zbožný: 
Zazvonit: 
 
Zbab�lec: 
Zb�h: 
Zbojník: 
Zbra�: 
 
Zbrojí�: 
 
Zbrojnice: 
Ze	: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zedník: 
Zednický mistr: 
Zafír: 
Zelenina: 
 
 
 
Zelí: 
 
 
 
 
 
Zem: 
 
 
Zem�koule: 
Zeman: 
 

nep�átelé �ekají na vhodnou p�íležitost. 
Jíst - dobro. Hodn� vid�t, mít - peníze. 
Opatrnost p�i slibu, též prudká a p�ekvapující 
zm�na v tvých pom�rech. 
Být - dosažení cíle pevnou vírou. 
Slyšet zvon�ní nebo sám zazvonit - ne�ekaná 
návšt�va. 
Nedej se nikým zastrašit. 
Vojenský - podez�ení pro utajenou v�c. 
Obdiv, hrdost, velká sm�lost. 
Být ozbrojen - zdar, dosažení bohatství, nalezení 
východiska vlastními silami. 
Vid�t ho, mluvit s ním - moudrostí a rozvahou 
zaženeš hrozby nep�átel.  
Setkání s n�kým, kdo naruší klid tvého domu.  
Novou stav�t – svatba. Bourat - zisk v n��em nebo 
nabytí majetku. Stojí-li v cest� – žalost. Velkou kolem 
m�sta vid�t - pronásledování. Nachýlenou spat�it - 
nešt�stí budeš snášet. P�esko�íš-li ji nebo p�elezeš - 
vít�zství. Zvláš� vysokou p�ed sebou mít 
- velký zármutek a marná touha. Nízká - dosažení cíle, 
vypln�né p�ání, ale s námahou. Stát na vysoké 
- dosažení triumfu. Stojí-li na ní n�kdo jiný - tv�j 
úsp�ch bude zma�en. 
Na stavb� vid�t - radost, št�stí. 
Do�káš se rozkošn� chvíle. 
Marná snaha o tvoje poko�ení. 
Vid�t ji rostoucí nebo natrhanou - tvoje touha se 
splní. Zalévat jí na záhonech - povýšení, úsp�ch. 
Syrovou jíst - v tvém sousedství hrozí nebezpe�í 
požáru. 
Na poli, v zahrad� vid�t, mít - lidé t� budou špinit, 
�ekej zármutek. Vytrhávat je nebo vykrajovat - 
konec soužení. Krájet je nebo krouhat - dobré 
znamení. Jíst - nemoc, nep�íjemnost. Též - “kamenitá 
cesta” p�ed dosažením úsp�chu. Sázet zelí - tv�j 
klidný život n�kdo naruší. 
Kyprou, m�kkou kopat - zisk. Na ní ležet - ocitneš 
se v nezávid�níhodné situaci. Otvírá-li se ti ve snu 
zemský povrch - blíží se dny smutku. 
Daleká cesta. 
Bohatství ti nep�inese št�stí. Se zemankou se bavit 
- radost. 
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Dopátráš se nemilých v�cí, zm�ny. 
Chra� se nejv�tšího nebezpe�í, dej v tomto 
p�ípad� na p�edtuchy a vnit�ní z�ení, intuici, šestý 
smysl. 
Nouze, nedostatek, špatné doby. Být prok�ehlý 
mrazem, zimou - varuj se p�ed hazardním 
podnikáním, jinak budeš sám sebe proklínat. 
Ke�ík uvid�t - v dohledné dob� se budeš radovat 
z úsp�chu. Trhat jej - dlouhý život. 
Stonat a t�ást se zimnicí - dopustíš se nepravostí a 
pojde z toho zlo. 
Vid�t ho - dovíš se n�co velmi nep�íjemného. 
Mít - p�iprav se na zlé v�ci. 
Svatých - vše dobré. And�l� - št�stí, zdraví i 
hojnost. Známých a p�íbuzných - budou se snažit 
získat t� výhodami. Mrtvých - zm�na. D�tí - uškodí 
ti klepy. 
Prom�na stavu, št�stí, bohatství. 
Nebu� lehkov�rný. 
Bu� šikovný a nepromeškej výbornou p�íležitost. 
Užitkové - bu� sebev�domý a cílev�domý.  
Kusy zlata - závist proti tob�, utrpení, mrzutosti. 
Tavit, dolovat nebo vid�t zlatý d�l - nabytí majetku. 
Pomalu, ale jist� se dostaneš k cíli. Tepat zlato - jen 
vytrvej, lepší �asy ti zaklepou na dve�e. Darovat zlato 
- budeš hostem na velké slavnosti. Dostat je - všechno 
se zm�ní, �ekej dny smutku a plá�e. Ukradnout je - 
špatné zprávy. Ztratit je - odhalíš osoby, které t� 
okrádají. Vlastnit sám mnoho zlatých nebo cenných 
v�cí - spln�ní tvých p�edtuch. 
Jednu uvid�t - nezabývej se malichernostmi.  
Ocitneš se v beznad�jn� situaci, není vylou�eno velké 
zklamání. 
Varování p�ed velmi škodlivým dobrodružstvím. 
Chybit ho a ute�e-li - falešní p�átelé. Chytit ho -
záchrana p�ed škodou. Sny o zlod�jích �asto ohlašují 
soudní spory. 
Kosti - úraz, nehoda i škoda, jimž se m�žeš vyhnout 
v�tší rozhodností, samostatností a opatrností.  
Zlobit se - hádky, ztráta velmi dobrého p�ítele nebo 
n��eho p�íjemného. Zlobí-li se druhý na tebe - radost, 
smí�ení s nep�áteli.  
Mít je - budeš pokládán za spole�ensky neohrabaného 
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�lov�ka. 
Vid�t - n�co ne�ekaného zažiješ. 
Lízat jí - nenasytná touha. 
Neodvratný neúsp�ch i záhuba. 
Velké trápení pro lidské jazyky. 
Spat�it ji - zem�e ti velmi blízký �lov�k. Zabít ji - 
pohotov� zabráníš velkému nebezpe�í. Uštkne-li t� 
- v tvé blízkosti se pohybuje nebezpe�ný 
podvodník. 
Ud�lat si - pro svobodné p�íjemný zážitek, ženatým 
mrzutost v domácnosti. 
Poštovní - dobrá zv�st ti velice zam�stná mysl. 
Pen�z - jen velká pohotovost t� m�že zachránit. 
Být - nezapomínej nikdy na v�tší opatrnost, i v 
dobrém p�átelství. 
Být - nep�íjemné zážitky. 
Žalost. Zpíváš-li mocn� a jasn� – radost, zábavy a 
št�stí v bezstarostném život�. Zpívat ochrapt�le. 
falešn� �i p�íliš tenkým, p�íliš vysokým nebo velmi 
hlubokým hlasem - smutek. Slyšet smute�ní zp�v - 
radostná zpráva. Slyšet líbezný zp�v - milé 
p�ekvapení, radost. 
V divadle �i koncertní síni naslouchat - budeš 
n�kým omámen. 
Po nep�íjemných rozporech op�t št�stí v lásce. 
Neztrácej zdraví v pochybných zábavách. 
Zrádní p�átelé, jichž se brzy zbavíš. Zrada vyjde 
najevo. Zpov�di druhého p�ihlížet - budeš obvin�n 
z ne�estnosti. 
Trnitá cesta k úsp�ch�m, pozd�ji - tichá radost. 
Být zran�n - nehoda, nemoc. 
Pocítit ji, zažít, vid�t - veliké mrzutosti a starosti. 
Zhlížet se v n�m - trpké následky pro faleš. Též - 
dobrá novina, n�kdy však i zrada, smrt. Záleží na 
tom, jaký ses v zrcadle vid�l. Sny o zrcadle 
všeobecn� varují, abys ned�v��oval bezvýhradn� 
všemu, co vidíš a slyšíš. Rozbít ho nebo rozbité 
vid�t - nev�ra v lásce, v manželství. �istit - 
ochráníš milého p�ed ublížením. Zamlžené - nedobrá 
zv�st. D�ti v n�m vid�t - klepy ti budou velmi 
ztrp�ovat život. Staré lidi v n�m vid�t - klidné 
živobytí a život. Mrtvého - vzrušující zpráva. Zví�ata 
- znepokojí t� velmi špatné myšlenky. Strašidla 
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nebo netvory - p�iprav se na zlé doby. 
Budeš postaven p�ed události, p�i kterých bude 
zapot�ebí mnoho trp�livosti a odvahy. 
Sypat dr�beži - shoda v dom�. 
Je�né na oku mít - pronásledování. 
N�co, ale ztráty neželet - užitek. Ztráty litovat - 
nedobré znamení, škoda. 
Ztratit - nešt�stí. Nechat si vytrhnout zdravý zub -
vyhýbej se záke�ným lidem. Nechat si vytrhnout 
zpráchniv�lé ko�eny - smrt starého �lov�ka. Vypadají-
li zadní zuby - smrt z další p�ízn�. Vypadne-li p�ední 
zub - smrt dít�te nebo blízkého p�íbuzného. Cítit 
velkou bolest zubu nebo litovat jeho ztráty - zármutek. 
D�ravé zuby - jedna nep�íjemnost za druhou. Vid�t 
své zuby �erné, rozviklané nebo zlámané - nemoc v 
rodin�. Ulomit kus zubu - t�žká nemoc tvoje nebo 
blízkého p�íbuzného. P�kné zuby vytrhávat nebo vid�t 
vypadané - náhlá smrt dít�te, ženy nebo mladších 
p�íbuzných. Vid�t své zuby krásné a zdravé - št�stí, 
zdraví. Vid�t je špatné a nep�kné - zármutek, nemoci. 
Vid�t n�který zub vystouplý a mnohem vetší než 
ostatní - zapletení do soudních spor�. �istit si zuby - 
mnoho práce kv�li jiným. Falešné zuby - varování 
p�ed d�v�rou. Zlaté nebo st�íbrné - až se dom�žeš 
bohatství, nikomu se s tím nesv��uj. 
Budeš se muset bránit p�ed rafinovan� p�ipravovaným 
podvodem.  
T�žké p�edm�ty a nemoci je uzvednout - marná snaha 
v n��em. Poda�í-li se ti t�žkou v�c uzvednout - zdar v 
podnikání. Zvedáš-li �lov�ka, který upadl - pom�žeš 
n�komu z tísn�. Zvedne-li n�kdo ze zem� tebe - 
dostane se ti od n�koho pomoci. 
Dovíš se snad mnoho, ale málo z toho bude 
mín�no up�ímn�. T�ž - mnohé ztratí svou 
lehkov�rností. 
Budeš mít co �init se zlými lidmi, proti nimž budeš 
zcela bezmocný. 
Prohán�jící se ve volném prostoru - nad�je na 
bohatství. Leží-li pobitá - zisk. Krmit ji - ne�ekané 
št�stí. Krotit ji - n�kdo si bude chtít p�isvojit tvé 
zásluhy. Divoká zv�� – zlo, nep�átelé. Mluví-li zví�ata 
ve snu jako lidé - pokusí se lidé zesm�šnit. 
Vycpanou zv�� vid�t - budeš p�ipraven o své 



 
Zvony: 
 
 
 
 
 
 
Zvona�: 
 
Zvonek: 
 
Zvracet: 
 
 
 
 
Žába: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žalá�: 
 
Žalmy: 
Žaltá�: 
Žaludek: 
Žaludy: 
Žampiony: 
 
 
Žárlivý: 
Žebra: 
 
 
 
Žebrák, žebra�ka: 
 

zásluhy. 
Slyšet - dlouhý v�k, povýšení. Žen� - dobré 
manželství. Slyšet více zvon� s odlišnými tóny - 
varování p�ed nebezpe�ím. Slyšet zvonit umírá�ek - 
zármutek. Odlévat zvon - pronásledování. Vid�t 
sebe na kostelní v�ži a sou�asn� vid�t i zvony a 
slyšet je znít - pozvání do dobré spole�nosti a 
úcta. 
P�i práci jej vid�t, mluvit s ním - využij dobré rady 
z p�átelství. 
Domovní slyšet - dostaneš p�ekvapující zprávu nebo 
d�ležité poselství.  
Viz “Vrhnout”. 
 
 
Ž. 
 
Znamená klevety a nep�íjemnosti, slyšíme-li ji kvákat 
a zárove� ji vidíme. Veliká ošklivá ropucha - velký 
klam, srdce plné lítosti, úzkost, zrada v lásce, 
nev�ra v manželství. Ropuchu zabít nebo ji vid�t 
mrtvou - tvoji odp�rci poznají, že jsi p�íliš zdatným 
protivníkem. Žábu jíst - faleš. Mnoho žab vid�t u 
rybníka nebo jinde - sváry. Rosni�ka – radost. 
Rosni�ku chytit - p�íjemné p�ekvapení, úsp�ch v 
podnikání, dobrý zisk. Ská�e-li k tob� malá zelená 
žabka a nepoci�uješ k ní odpor - dosažení odm�ny. 
V n�m být - utrpení, velké bolesti i mrzutosti se 
zákonem. 
Slyžet je zpívat - nestálost v podnikání, smutek. 
Nebezpe�í. 
Utrpení zavin�né vlastní lehkomyslností. 
Úsp�ch nebo p�átelská pomoc. 
Sbírat - svád�ní ke špatnostem. Vid�t je r�st - 
marn� o�ekáváš radost. Vid�t je na hromádce - 
vyhni se špatné spole�nosti. 
Být - nesváry v dom�. 
Polámat si je nebo je mít polámaná - škoda nebo 
hanba. Jedno své žebro vid�t nalomené nebo vytažené 
- smrt �lena rodiny. U jiného je vid�t zlámané nebo 
tr�ící z masa - úmrtí vzdálen�jšího �lov�ka. 
Viz též “Almužna”. Vidíš-li je - nezdar. Žebrají-li u 
tebe - dostaneš dárek. Svobodným a nep�íliš 
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majetným - dávat žebrákovi nebo žebra�ce peníze �i 
št�drou almužnu, �ekejte št�stí a to, že se na vaši 
svatbu bude dlouho vzpomínat.  
Žebráš-li ty sám - vlastní vinou upadneš do špatných 
pom�r�. O�ekávej mnoho nep�íjemné práce. 
Varuj se nešt�stí.  
Škoda v dom�. 
Malý žeb�ík jako hra�ka nebo ozdoba - falešná láska. 
Dlouhý - zdar po námaze. Vstoupit na n�j - dobré 
znamení. Po n�m lézt, vystupovat - uspokojení vlastní 
ctižádosti a skv�lé vyhlídky do budoucna. Sestupovat 
- nevd�k za dobrotu, ostuda, ponížení. Spadnout z n�j 
- ztráta cti i majetku. Též - budeš postaven p�ed 
situaci, kterou budeš muset za všech okolností 
zvládnout. Vid�t žeb�ík založený v okn� - faleš, 
podvod, okradení. Jestliže ty sám kladeš žeb�ík do 
okna nebo ho jinde opíráš - budeš velice toužit po 
v�rném srdci, do�káš se n�žného setkání. Roste-li až k 
nebes�m - št�stí neudržíš násilím. Nosit žeb�ík - 
získáš pomoc nebo sám n�komu pom�žeš. 
Viz též “V�z”. Úsp�chy, blahop�ání. Ztratíš-li však 
d�íve nad�ji, urychlíš svou porážku.  
Ošálení n�kým. 
Vid�t ji - ztráta. N�co jí spálit - nep�íjemnosti, 
zapletení do nemilé záležitosti. Popálit se jí - potupa. 
Jednoduchý život ti p�inese užitek.  
P�ekážky, nesnáze, nebezpe�í.  
Nehoda na cest�, úraz. 
S �ervenou �epici - nep�íjemná novina.  
Vid�t, jak jedeš železnicí - nešt�stí p�i cestování. 
Kusy nebo v�cí z n�ho vid�t - trvalé št�stí, upevn�ní 
postavení. Kovat je - velmi energicky p�jdeš za svým 
cílem. Tavit - budou ti závid�t stálou veselost a 
spokojenost.  
Vid�t - p�eceníš se a vezmeš na sebe velké závazky. 
Jíst ji - nikdy za sebe nenech pracovat jiné. 
Viz též “Seká�”. Vid�t je na poli kosit nebo vezou- 
li se na voze, jdou-li na luka nebo na pole - dobré 
znamení. 
Zdá-li se muži, že byl ženichem - dobrý život. Vid�t 
ženicha bez nev�sty - zdar. S nev�stou - zdlouhavá 
nemoc i smrt, velký zármutek. Jdou-li spolu k oltá�i -
vý�itky a smutek. Viz též “Nev�sta” a “Svatba”. 
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P�íze� žen, št�stí v lásce. 
Sváry. 
Nev�ra. Ženská lí�idla - faleš. 
Mnoho žen ve snu vid�t - do zlých �e�í se 
dostaneš. Sní-li muž o krásné žen� - radost, a 
spokojenost. Vid�t hádající se ženy - dlouhodobé 
mrzutosti. Stará ošklivá žena - zlo. Vidí-lí muž 
t�hotnou - zv�tšení majetku se zármutkem a 
strastmi. Stará, starší žena - hádkám a 
protivenstvím se nevyhneš. Usmívá-li se - mrzení pro 
marnotratnost a hlouposti. Plá�e-li - mrzutosti kv�li 
pomluvám, nesnáze. Též - mnoho ztratíš v 
p�átelských stycích. Zahalená, není-li to nev�sta �i 
vdova - v tvé blízkosti n�kdo osnuje intriky. Mladou 
hezkou ženu ve snu vid�t - �ekej p�íjemné v�ci. S 
dlouhými vlasy - zdraví, radost, spokojenost. Žen� 
se klan�t – podvedení. Vid�t ji s dít�tem - díky 
p�íbuzným se ti m�že n�co poda�it. 
Ve dne - budeš se zdržovat v dobré spole�nosti, 
kde ti laskavé jednání zjedná zna�nou p�íze�. S 
ženou nebo v noci žertovat - mrzutost v manželství 
ženatým. Ostatním - varování, aby se nedali zmámit 
lákavou �e�í. 
Viz též “Kuka�ka”. Št�stí, �est, dobrá novina, 
zdraví. 
Št�stí, peníze, n�kdy i výhra. 
Krásné - ut�šené �asy, dobré bydlo. Sed�t na nich 
- bude n��ím pot�šen. Rozlámané - zma�ené 
p�átelství. 
Nep�íjemnosti. 
Vid�t - p�esta� hazardovat se svým zdravím. Své 
nab�hlé - onemocn�ní z námahy nebo z dušeního 
utrpení. Po�ezané nebo krvácející - chra� se p�ed 
úrazem. 
Mít a nemoci ji uhasit - marné touhy, lítost, zármutek, 
neklid. 
Žíznivému �lov�ku podat vody - vd�k a užitek. 
Plný - vydatný obchod, dobrý ú�ad, prosp�ch. 
Prázdný - špatné �asy. 
Mít, dostat ji - pohoršení. Hrozí ti, že si 
nepromyšleným �inem zp�sobíš škodu.  
Dop�ej si oddechu, je nejvyšší �as.  
Exotika i radostný pobyt v p�írod�.  
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Župní ú�ední: 

Promyšlená �innost, dobré zisky, majetek. Na poli -
tv�j život se bude velmi p�ízniv� utvá�et. Kosit - v 
krátkém �ase se do�káš velké radosti. Mlátit - zbavíš 
se starostí a uklidníš se. Sít, sváže je na sýpku - �ekej 
p�íznivé vy�ešení svých t�žkostí.  
Zelený - veliké zmatky. Z r�ží - nezažiješ žádné 
zklamání ve v�cech osobního št�stí. Z trní - mnoho 
d�tí i mnoho utrpení. 
Najít ho v kartách - dosáhneš velmi rychle svého cíle. 
Vid�t ho - dostaneš se do velmi nebezpe�né 
situace. Zabít ho - nebezpe�í se vyhneš nebo z n�j 
š�astn� vyvázneš. 
Chytit ho živého - tv�j sm�lý �in vzbudí velký 
rozruch. Též - varuj se rizikové práce a v 
zam�stnání bu� velmi opatrný. 
Uvid�t - v nemilost a mnoho ztratíš. Je-li otev�ená - 
nemilá záležitost s utrháním na cti. Spadnout do ní a 
pokálet si šaty - zvláš� velké utrhání na cti a velké 
pomluvy. 
P�iprav se na velká vydání. 
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