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šotek 'domácí skřítek'. Dříve
j šetek (Jg). Málo jasné. Srovnává
s fpošetilý, ale i to je temné.

jako přísadu do jídla. Srov.
fošlejch.

šodó 'horká pěnaze šlehaných Žloutků
a vína'. Z fr. chaudeau tv. z vlat.

'sypat, lít'.

šofér,šoférka,šoJérsbý,šoférovat.
Přes něm' Chauffeur z fr. ihauffeur
,tópič'.
JJ., lůvodně (a ještě i dnes)
Vývoj významu 'topič' + .řidič' vyšei
ze spojení chauffeur de locomotive
'topič (a řidič) na lokomotivě'' Fr.
slovo je odvozeno od chawffer ,topit,
z vlat. *cal(e)fare ty. za7at. calefacere
'oteplovat, zahřívat' z lat. kořene cal'teplý' (srov. |kalorie, fšodó) a
facere
'dělat' (srov' I'fikace)'
šohaj. Viz tšuhaj.

*šoufek ob. expr. (dělat si šouJtcy
'dělat si legraci'). K ob. zast. sóuj1et1
'(větš0 naběračka' (srov. i mor.
!šufan
tv') z něm.d. schufen tv., jež souvisi se
Sc haufe l'lopata'' Původ rčeníneznámý.
šoufl přísl. ob. 'špatně, nevolno'. Z jidiš
schophel 'mizerný, špatný, (něm.
schofel 'skoupý') a to z hebr. šd;fal tv.
šoulačkashng. '(při lovu) chůze
pomalým, plíživýmkrokem'. od
šoulat se (iž stč. šútati sě ,těkat,

potulovat se, šourat') expr. původu.
Srov. tšourat se, !šoupai, lioustat.
šoulet 'vařený hrách s kroupami
a masem'. Z jid1š schollet ,šábesová

šok, šokovat, šokující.Z angl. shock
(ako lékařský termín od 19'it') a to
z lr. c'hot' 'Úder. sráŽka' (původně
ve vojenském významu) od choquer
'vraziÍ' asi onom. původu.

šolichat'(lehce) hladit; povrchně

Jlž u Jg ve významu .třít, hladit'.

Expr. útvar nejasného původu, ve druhé
části |ze spatřovat základ lich-, kteý
je v flichotit, pÍípadně ftichý.

šortky. Z angl shorts tv.

od

short. ''krátký', vlastně ,úíznutý,,jeŽ
souvisí se shear 'střihat', od ie. *(sjker'Íezat'.

šos 'cíp kabátu', šosaý, šosdk,
Z něm. Schoss ,klín' lůno,
cíp. podolek'. obvykle se spojuje se
šosóclcy.

schies.sen'Střílel. VyráŽ"t. puóei'.
i kdyŽ významová ůuvislosi není bez

probIémů.

šošolka.Yiz |šešule.

šot 'krátký filmový či televizní

snímek'. Z angl. shot tv., vlastně ,střela,
vrh, šleh ap.', od s/zoor ,sďílet'.

|čutat, fšo,s.

Srov.

se

šotolina 'drobný štěrk,. Z it. ciotolo
'štěrk' od něm. Schutt .suť' od schútten

*caldellum 'horká polévka'
od lat.
calidus 'horký'. Srov. fkalorie, !šofer.

děIat'.

šoustat

po1évka''

šoupat, šoupnout, šoupótko, šoupálek.
ošoupat, odšoupnout, pošoupnout, prošoupat, přešoupnout, přišoipnout''ro:š_oupnout se, vyšoupnout, z'ašoupnout.

Jen č. Patří do skupiny onom.-expr.
slov označujícíchšoupavé pohybý,
sunutí ap. (srov. tšoustat, tšourai se.
f šoulačka).Bezprostřední souvislost
s něm. schiebeiz 'sunout, strkat,, Schub
'šoupnutí,strčení'či přejetí z něm.

není třeba předpokládat.

šourat se, šouravý, přišourat se,
odšourat se. Expr. původu, srov.

fcourat i fšoupat, |šoulačka.
šourek 'koŽní vak, v němž jsou

uložena varlata'. U Jg šour, šóurek
'měšec'. Jen č., málo jasné. Je i r.d.

i

šúra'vllva'.

šoustat vulg. 'Souložit'. Ve starší č.
'smýkat sem a tam, drbat, třít' (k podobnému vývoji významu srov. fmidat.

sovrnrsmus

tšukat). onom.-expr. slol
jedné straně fšoupat, na

<

šovinismus'jednostrannt

předností vlastního národ
ap. a fanatické hájení jel
šovinista, šovinistka, šov
Z fr. chauvinisme, p:ůvod
láska k vlasti', podle nap

vlasteneckého granátnka'
který se stal ústřední posta.
Cogniardů Tříbarevná kok

špacírot. zast.'procházka
něm. Spazier tv. od i
'procházet se' a to buď z
či přímo z lat. spatiarť tv'

Z

'prostor, místo'.

z

špaček.P. szpak, jinde

původníhopsl' *stvoro
původu (viz fskorec). Ast
Ze střhn. spctz. spalZe'vr
souvisí s angl. sparrow tv.
'dřevěný špalíčekna obot

pÍiÍíznuýdo špičky'(děts

je možná výchozí špalíče

přichýlilo ke špaček(pfi ot
sem patří i tlouci špačlcy'
klímat'' Metaforou pak byl
asi i na 'nedopalek doutník
tuŽky' (HK, .|inak Maz).

špagát ob. 'provaz'. Z

z it.

nč

spaghetto. coŽ .ie
od spago tv., jehoŽ původ
Srov. tšpagety.
t'v.

špagety. Přes něm. ,ýa3
ct ghetti, doslova'provázk
'provaz' (viz tšpagót)'

sp

špachtle 'nářadí

k

rozt

uhlazování (barvy, sádry a1
Spachtel tv. z dřívějšítro
a to z lat. spatula '(malá)
měchačka', což je zdrobni

spatha z Y. spáthě 'kfátký,
tkalcovská hůlka'. Srov. {š7

špajz ou. Z něm. Speise

DáIe viz |spíž.
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