ab od
ab z
ab ze
ab + 6. p. od
ab abrupto náhle
ab abrupto znenadání
ab absurdo nepřirozeně
ab absurdo nesmírně
ab adulescentia od mládí
ab aerario na státní útraty
ab aeterno od věků
ab aeterno odedávna
ab antiquo od pradávna
ab antiquo od nepaměti
ab armis discedo složit zbraně
ab e. od věků
ab e. odedávna
ab eterno od věků
ab eterno odedávna
ab excessu od odchodu
ab excessu od smrti
ab extra zvenku
ab hinc od nynějška
ab hoc et ab hac páté pře deváté
ab hodierno od dnešního dne
ab illo friget za nic nestojí
ab imo pectore z celého srdce
ab imo pectore z hloubi srdce
ab incunabulis od kolébky
ab incunabulis od plenek
ab inferis z podsvětí
ab initio od počátku
ab invito nevědomky
ab invito nechtíc
ab invito proti vůli
ab iratio ve hněvu
ab irato ve hněvu
ab omni parte po každé stránce
ab omnibus partibus ze všech stran
ab origine od počátku
ab origine mundi od počátku světa
ab ovo od vejce
ab ovo od prvopočátku
ab stirpe ultima od samého původu
ab successio bez závěti
ab summa arce s nejyvšší částí hradu
ab tergo zezadu
ab urbe od města
ab utraque parte na obou stranách
ab utraque parte z obou stran
abacta byv odehnána
abacta byv ukradnuta
abacta byv zahnána
abacta eris až budeš zahnána
abacta erit až bude odehnána
abacta erit až bude zahnána

abacta ero až budu odehnána
abacta ero až budu zahnána
abacta erunt až budou zahnána
abacta es byla jsi zahnána
abacta est byla odehnána
abacta est byla ukradnuta
abacta est byla zahnána
abacta sint ať byla odehnána
abacta sint ať byla zahnána
abacta sit ať byla odehnána
abacta sit ať byla zahnána
abacta sunt byla odehnána
abacta sunt byla ukradnuta
abacta sunt byla zahnána
abacta sunt byla zahnáni
abactae erunt až budou zahnány
abactae sint ať byli odehnáni
abactae sint ať byli zahnáni
abactae sint ať byly odehnány
abactae sint ať byly zahnány
abactae sunt byly odehnány
abactae sunt byly ukradnuty
abactae sunt byly zahnány
abactam odehnána
abactam esse že byla odehnána
abactam esse že byla zahnána
abacti erunt až budou zahnáni
abacti sunt byli odehnáni
abacti sunt byli ukradnuti
abacti sunt byli zahnáni
abactio partus úmyslný potrat
abactum byv odehnáno
abactum byv ukradnuto
abactum byv zahnáno
abactum eris až budeš zahnáno
abactum erit až bude odehnáno
abactum erit až bude zahnáno
abactum ero až budu odehnáno
abactum ero až budu zahnáno
abactum es bylo jsi zahnána
abactum esse že bylo odehnáno
abactum esse že bylo zahnáno
abactum esse že byl odehnán
abactum esse že byl ukradnut
abactum esse že byl zahnán
abactum est bylo odehnána
abactum est bylo ukradnuta
abactum est bylo zahnána
abactum iri že bude odehnán
abactum iri že bude ukradnut
abactum iri že bude zahnán
abactum sit ať bylo odehnáno
abactum sit ať bylo zahnáno
abactura chtěje krást
abactura chtěje odhánět
abactura chtěje zahánět
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abacturam esse že bude krást
abacturam esse že bude odhánět
abacturam esse že bude zahánět
abacturum chtěje krást
abacturum chtěje odhánět
abacturum chtěje zahánět
abacturum esse že bude krást
abacturum esse že bude odhánět
abacturum esse že bude zahánět
abacturus chtěje krást
abacturus chtěje odhánět
abacturus chtěje zahánět
abactus byv odehnán
abactus byv ukradnut
abactus byv zahnán
abactus erat byl zahnán dříve
abactus eris až budeš odehnán
abactus eris až budeš zahnán
abactus erit až bude odehnán
abactus erit až bude ukradnut
abactus erit až bude zahnán
abactus ero až budu odehnán
abactus ero až budu ukradnut
abactus ero až budu zahnán
abactus es byl jsi odehnán
abactus es byl jsi ukradnut
abactus es byl jsi zahnán
abactus est byl odehnán
abactus est byl ukradnut
abactus est byl zahnán
abactus sit ať byl odehnán
abactus sit ať byl ukradnut
abactus sit ať byl zahnán
abactus sum byl jsem odehnán
abactus sum byl jsem zahnán
abacus i, m.,přepychový stolek
abacus i, m.,počítací deska
abacus i, m.,stůl
abaliena! odcizuj!
abaliena! odciz!
abaliena! prodej!
abaliena! prodávej!
abalienabam odcizoval jsem
abalienabam prodával jsem
abalienabamus odcizovali jsme
abalienabamus prodávali jsme
abalienabant odcizovali
abalienabant prodávali
abalienabantur byli odcizováni
abalienabantur byli prodáváni
abalienabaris byl jsi prodáván
abalienabas odcizoval jsi
abalienabas prodával jsi
abalienabat odcizoval
abalienabat prodával
abalienabatis odcizovali jste

abalienabatis prodávali jste
abalienabatur byl odcizován
abalienabatur byl prodáván
abalienaberis budeš odcizován
abalienaberis budeš prodáván
abalienabimini budete prodáváni
abalienabimur budeme prodáváni
abalienabimus budeme odcizovat
abalienabimus budeme prodávat
abalienabis budeš odcizovat
abalienabis budeš prodávat
abalienabit bude odcizovat
abalienabit bude prodávat
abalienabitis budete odcizovat
abalienabitis budete prodávat
abalienabitur bude odcizován
abalienabitur bude prodáván
abalienabo budu odcizovat
abalienabo budu prodávat
abalienabor budu odcizován
abalienabor budu prodáván
abalienabunt budou odcizovat
abalienabunt budou prodávat
abalienabuntur budou odcizováni
abalienabuntur budou prodáváni
abalienamini jste odcizováni
abalienamini jste prodáváni
abalienamur jsme odcizováni
abalienamur jsme prodáváni
abalienamus odcizujeme
abalienamus prodáváme
abalienandi odcizování
abalienandi prodávání
abalienans odcizující
abalienans prodávající
abalienant odcizují
abalienant prodávají
abalienantur jsou odcizováni
abalienantur jsou prodáváni
abalienare odcizovat
abalienare prodávat
abalienarem odcizoval bych
abalienarem prodával bych
abalienaremus odcizovali bychom
abalienaremus prodávali bychom
abalienarent odcizovali by
abalienarent prodávali by
abalienarer byl bych prodáván
abalienareris byl bys prodáván
abalienares odcizoval bys
abalienares prodával bys
abalienaret odcizoval by
abalienaret prodával by
abalienaretis odcizovali byste
abalienaretis prodávali byste
abalienaretur byl by odcizován
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