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PŘEDMLUVA

Naše kniha přináší soubor textů vybraných jako ukázky autentických
nářečních projevů z různých oblastí českého národního jazyka. Projevy
byly zaznamenány při výzkumu jazyka v terénu a později byly přepsány
z magnetofonových pásek. Vznikly vesměs v letech 1965—1974. Ve snaze
dokumentovat starší nářeční stav v některých důležitých okrajových
úsecích v Čechách byly jednotlivě zařazeny i některé záznamy starší
(u nich se uvádí rok nahrávky na konci ukázky).
Texty jsou uspořádány podle jednotlivých tradičních nářečních
oblastí; k nim jsou připojeny oddíly s ukázkami tzv. městské mluvy,
mluvy nověji doosídlených pohraničních oblastí a konečně některé
texty pořízené u mluvčích českého jazyka žijících mimo území našeho
státu. Každou z těchto oblastí předchází stručná informativní charakteristika nářeční skupiny, z níž texty pocházejí. Úvodem k celé sbírce
je stať o vzniku a historickém vývoji místních nářečí českého jazyka.
K ukázkám připojili zpracovatelé vysvětlivky především lexikální, v některých zvláštních případech jsou uvedeny poznámky i k jevům mluvnickým. Informativní charakteristiky jednotlivých nářečních skupin
(v Čechách podskupin) a texty připravili pracovníci Ústavu pro jazyk
český v Brně a v Praze. (Je-li zpracovatelů více, tu zkratky jmen na
konci ukázek před lomítkem označují ty, kdo nahrávku pořídili, zkratky
za lomítkem ty, kdo z nahrávky příslušnou část vybrali a ze záznamu
ji přepsali. Seznam Jmen a zkratek je na s. 418.) Nadpisy dodali
k ukázkám přepisovatelé.
Soubor textů je určen především posluchačům filozofických a pedagogických fakult, postgraduálně studujícím jejich absolventům a jiným
učitelům i zájemcům ž širší veřejnosti, dále žákům gymnázií a některých
odborných škol, ve výběru pak i žákům základních škol. Má sloužit
jako sbírka ukázek autentických textů při probírání partií o nespisov-

ných útvarech českého národního jazyka, o místních nářečích a o, staré
češtině. Kromě toho mohou být jednotlivé texty, zvláště na nižším stupni *
škol, vhodným podnětem pro porovnávání podmínek života venkovských
a městských lidí v minulosti a v současné době. Proto také byly do sbírky
zařazeny ukázky vyprávění na podobná témata, ovšem z různých nářečních oblastí, jako např. vzpomínky na válku, jak se lidé'na vesnici
bavívali, o těžkém životě na starém venkově, dialogy na obdobná témata
apod. Stalo se tak nejen proto, že repertoár mluvčích staré generace,
zvláště pokud jde o vyprávění, není tematicky neomezený, ale také
proto, že nářečí a jejich svět jsou s tímto starým způsobem života svázána velmi těsně a mluvčí si je právě při vzpomínkách na vlastní mládí
a práci vybavují v nejzachovalejší podobě. Kromě toho zařazení textů
s podobným námětem z různých oblastí umožní uživatelům knížky
jazykovou i kompoziční konfrontaci ukázek',— po stylistické stránce
ovšem podobně jako jiné mluvené nespisovné projevy poněkud méně
výrazně diferencovaných — a tím i lepší a mnohostrannější využití
textů při studiu jednotlivých nářečních oblastí. Soubor textů jako celek
je materiálovým protějškem dvou monografií vyšlých v SPN už dříve,
a to Nástinu české dialektologie J. B ě l i č e (Praha 1972) a Regionálních
prvků ve vyučování českému jazyku F. Cúřína (Praha 1973).
Naše sbírka nářečních ukázek je určena, jak jsme se výše zmínili,
nejen poměrně širokému okruhu odborných čtenářů hlavně z různých
typů škol, ale i neodborným zájemcům o nespisovnou mluvu a místní
nářečí z široké veřejnosti. Jejich předpokládaným požadavkům jsme se
proto pokusili vyhovět jak- výběrem témat textů z .rozmanitých míst,
tak také poněkud zjednodušeným způsobem přepisů autentických projevů ze zvukových pásů. V projevech některých mluvčích se ojediněle
vyskytly v zaujetí řečí jakoby nedůslednosti projevující se jistým kolísáním. v některých, híáskoslovňých a tvaroslovných jevech. Mluvčí
sice hovoří svým 'tradičním nářečím, ale někdy mu „uklouzne" forma
nenářeční, např. obecně česká. Takovéto případy „kolísání" jsou v našich ukázkách záchovány, autenticita projevů není narušena úpravou.
Beze změny jsou rovněž ponechány různé jevy souvisící s tzv. mluveností, tj. syntaxí mluvených promluv, např. jistá eliptičnost vyjádření,
jindy naopak pleonastičnost (zejména ve vyprávění), dále výskyt různých ^prostředků k vyjádření citovosti, hojnější parataktické připojo6

vání'výpovědí "než v jazyce'spisovném a další prostředky mluvenosti.
Výběr míst (vésnic i měst), z kterých uvádíme jednotlivé ukázky,
je v podstatě dán výběrem obcí,' v nichž byl sbírán-gramatický a lexikální materiál pro připravqvaný Český jazykový atlas. (Jejich rozložení
a hustotu srov. na přiložené mapce.) Mluvčí ze."všech venkovských míst
tradičních nářečních oblastí jsou naprostou většinou" příslušníci staré
generace; městskou mluvu reprezentují namnoze kromě obyvatelů
starších členové generace .nejmladší; rovněž mluvu nověji doosídlených
území-pohraničních představuje mládež v průměru patnáctiletá, která
žije oď narození v příslušném místě. Obojí informátoři, staří, i mládí,
jsou pro autentičnost své mluvy v jistém slova smyslu; reprezentanty
ryzí řeči své obce.

, Při výběru ukázek a při jejich, přepisu z magnetofonových pásků
jsme byli vedeni snahou, aby jednotlivé,texty poměrně malého rozsahu
obsahovaly co nejvíce nářečních ziíaků. To ovšem znamenalo/ že zachycené projevy musely být někdy — zvi, v Čechách, kde je nářečí
už žnačně nivelizováno —- pro tuto edici upravovány, a to tak, že místa;
bez nářéčních znaků byla v textech podle možností vypuštěna: Vy-,
puštěna bylaRovněž taková místa, kde se nqluvčí zbytečně opakuje, kde
mluví příliš rozvláčně apód. Přitom jsme se, snažili o to, aby úpravou
neztratily ukázky ,charakter: mluvenosti a aby plně postihovaly spon.
tánnost a přirozenost projevu. Vzhledem k charakteru této edice nejsou
však takové zásahy do téxtu zvlášť vyznačovány; (znaménko . . . je
ponecháno pro označení neukončené výpovědi), Také řeč explorátora
je v ukázkách omezena'a uvádí se jéh tam, kde je to. nezbytné;-byla
převedena; do spisovného znění a je tištěna v závorkách, Ve spisovném
znění a" v kulatých 'závorkách jsou" také uváděny nezbytné, doplňky
výrazů , v textech élidovaných. Rozdíl od původního znění na magnetofonových páscích jé také v t ó m / ž e s e v textech neoznačují , faktické,
pauzy (čárkami), nýbrž že se s ohledem především k školské praxi
užívá interpunkce obdobně jako ve spisovných projevech, : / * ../
Při přepisech, textů jsme sě v podstatě řídili zásadami fonetického
zachycování mluvené řeči,'jak byly }stánoveny" českou dialektologickou
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komisí v r. 1951 (v první verzi už v í , 1943 — viz Věstník ČAVU 52,
1943, č.1, s. 63); snažili jsme se však — vzhledem k celkovému zaměření
naší sbírky — ještě více je přiblížit běžné grafice psaných projevů, a to
' zejména tím, že k označování hlásek volíme jen písmena běžné abecedy
a nezavádíme žádné zvláštní znaky.
Na rozdíl od Pravidel pro vědecký přepis dialektických zápisů neužíváme tedy grafémů g, f na označení znělých protikladů hlásek c, c,
nýbrž píšeme dz, dz. Rovněž neužíváme písmene y pro označení znělého ch, nýbrž píšeme pro jednoduchost v českých i moravských textech Ji. Také neoznačujeme tzv. oslabenou výslovnost některých hlásek
ve slovech povýšením nad řádek (tedy ne např. spravovat, nýbrž spravovat).
V ostatních případech se pravidly řídíme. Podle výslovnosti odlišujeme znělé a neznělé souhlásky (pokud se tedy např. někdy píše na konci
slova znělá souhláska, znamená to, že tak byla skutečně vyslovena,
např. sud)', znělé ř se však zvlášť neoznačuje. Dále rozlišujeme dvojí l}
tedy Ijl nebo Iju (tzv. I obalované), a to jak v oblastech, kde mohou
rozlišit význam slova (srov. výchmor. lapne ,sedne' x lapne ,chytne'),
tak i tam, kde je tento jev už ve zbytcích. Měkkost souhlásek d, ť, ň
se vyjadřuje způsobem obvyklým, ale označuje se tak i v slabikách
psaných podle pravopisu di, ti, ni — dě, tě, ně, tedy di, ti, ňi — de,
ie, ňe (např. deti, ňic, hone). Měkké retnice píšeme p', b\ m' v', f (před
e, a, u), měkké ostré sykavky českého typu s\ z\ c\ dz\ měkké ostré
sykavky polského typu š, z, é, dz, měkkost sykavek š, z, c se však neoznačuje. Pod slabikotvornou souhláskou v případech píšeme 0 jako nc,
rebnk, vón šly ,oni šli'. Obouretné v mezi samohláskami označujeme
jako w, neslabičné u jako u (např. svč. prauda).
Dvojici písmen i-ijy—ý zachováváme v oblastech, kde se hlásky ijy
odlišují ve výslovnosti (na některých oblastech jako hlásky významotvorné, např. laš. vidaé ,vídat' X vydaé ,vdáť; někde se výslovnost y
zachovává jen v jednotlivých případech); všude jinde píšeme jen i,'
např. střč. dubi, zeni, kobili stejně jako kluci, holubi, reci. Rozmanité
i-ové varianty, např. poněkud širší i v některých českých nářečích
nebo i ve výchmor. nářečích (kromě jejich severního okraje) po z, š, c,
s, c, r neoznačujeme. Novočeské ě v případech jako člověk, věří, běží
zní a přepisuje se jako je nebo jé (tedy clovjek, vjeři, bježí nebo bjéži).
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Otevřené (široké) významotvorné samohlásky zvi. ve střmor. nářečích
označujeme v pod písmenem (gleca ,ulice'). Zavřené (úzké) samohlásky,
popř. dvojhlásky. pod písmenem (bela zema, s tó řepo; černej, táhnout).
Zaokrouhlené (labializované) střmor. á značíme á (máslo, žádná). Nosovou
výslovnost samohlásek označujeme ' , tedy t/, & q, y, (potqm ,potom'?
hunym ,honem', ňesQfy ,nesou'). Za neurčitou, obvykle redukovanou
samohlásku píšeme d (sdlnej, hočdtel, na zdd). Uvádíme jen krátké a dlouhé
samohlásky a souhlásky (např. výchmor. oMňat,ohrnovat',
klzat,klouzat'), tzv. polodélky nezaznamenáváme.
Neoznačujeme obloučkem tzv. spojitou výslovnost mezi slovy (no ale,
pod dubem, bej sebe ,bez sebe'), ani výslovnost rázovou, ani slovní f
přízvuk.
*

Většina slovanských národů má už své jazykové atlasy nebo je
postupně vydává, např. Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Poláci, Lužičtí
Srbové, Bulhaři, Makedonci, Slováci; u náš se na přípravě atlasu intenzívně pracuje. Kromě toho se v řadě slovanských zemí vydávají samostatné sbírky nářečních textů (ruských, polských, lužických aj.) Přáli
bychom si proto, aby náš soubor ukázek nářečních projevů alespoň zčásti
zaplnil citelnou mezeru, která se projevuje jak v porovnání s uvedenou
situací jiných slovanských národů, tak při hlubším studiu mateřského
jazyka. Vedle toho bychom si přáli, aby se stala také dobrým mat e r i á l o v ý m v ý c h o d i s k e m nejeli pro vyučovací praxi na školách
základních a gymnáziích, ale především pro prohloubenější studium
jazyka na vysokých školách, v postgraduálním studiu učitelů i pro
speciální zájmy širší veřejnosti.

Poděkování.
Autorský kolektiv dekuje recenzentům za všechny připomínky a podněty ke konečné úpravě knihy pro tisk. Pracovníkům Státního pedagogického nakladatelství, především redaktorce Jaroslave Získalo v é
je zavázán upřímným díkem za všestrannou starost a péči o rozsáhlou
publikaci, pracovníkům tiskárny pak za pečlivou sazbu nelehkých textů.
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SEZNAM

ZKRATEK

bud. č. — budoucí čas
podst. jrn. —podstatné jméno
čes.-mor., č.-m. T- česko-moravský, -y . pří 2. trp. — pří Šestí trpné .
čin. r. —. činný rod
příd. jm. — přídavné jméno
dvojhl. — dvojhláska
přít. č. — přítomný čas
han. — hanácký, -y
přiví. — přivlastňovací
inf. — infinitiv
rozk. zp. — rozkazovací způsob
j. č. — jednotné číslo
samohl. — samohláska, samohláskový
jzč. — jihozápadočeský, -y
svč.— severovýchodočeský, -y
1-ové přič. — 1-ové příČestí
slez. — slezský, -y
laš. — lašský,-y
souhl. — souhláska, souhláskový
min. č. — minulý čas
' stř. r. — střední rod
mn. č. — množné číslo
střč. — středočeský,.-y
msl. — moravskoslovenský, -y
střm., střmor. — středomoravský, -y
muž. r. — mužský rod
trp. r. — trpný rod
nář. — nářečí, nářeční
tř. — třída (slovesná)
neurč. — neurčitý
*ukaz. — ukazovací
neživ. — neživotný
vmor., výchmor. — východomoravský,-ý
os. — osoba, osobní
vzt. — vztažný
ozn. zp. — oznamovací způsob
,zájm. — zájmeno
p. — pád
.. žeh. r. — ženský rod
podm. zp. — podmiňovací způsob
' živ: — životný
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V Z N I K A H I S T O R I C K Ý VÝVOJ
ČESKÝCH N Á Ř E Č Í

Nespisovná mluva je na různých částech našeho území různá. Tyto
územní varianty se. nazývají nářečí (dialekty), a to nářečí místní (zeměpisná, teritoriální). Nářečí se podle míry vzájemných shod seskupují
do větších skupin. Na území českého jazyka jsou čtyři základní nářeční
skupiny, a to 1. nářečí česká v u ž š í m s l o v a . s m y s l u (v Čechách a na
jihozápadě Moravy), 2. n á ř e č í š t ř e d o m o r a v s k á neboli hanácká,
3. nářečí v ý c h o d o m o r a v s k á neboli moravskoslovenská (s nářečími
kopaničářskými), 4. nářečí slezská, tj. slezskomoravská neiboli lašská
se smíšeným pruhem česko-polským. V rámci těchto skupin (a zčásti
i přes jejich hranice) vznikají vyrovnáváním místních rozdílů oblastní
útvary nadnářeční, tzv. interdialekty (obecná nářečí), které směřují
k postupnému vytváření jednotné mluvy nespisovné. Nejvýrazněji se
tento proces projevuje ve městech. Uvedené čtyři základní skupiny
se dále dělí na podskupiny, např, nářečí česká v užším slova smyslu
se dělí na 1. nářečí středočeská, 2. jihozápadočeská, 3. severovýchodočeská a 4. přechodný pás česko-moravský neboli nářečí jihovýchodočeská. Uvádíme je pro jejich velký územní rozsah zvlášť, kdežto jiné
podskupiny probíráme v rámci základní skupiny.
Nářeční rozdíly vznikly v průběhu historického vývoje jazyka. Jen
málo z nich Vzniklo na našem území v době předhistorické (pozdně
praslovanské), např. některé rozdíly slovotvorné (přípony -isho, -išté)
nebo některé rozdíly slovníkové. K slovníkovým rozdílům (starším
i mladším) nebudeme při charakteristice nářečí přihlížetj budou však
vždy vysvětleny v poznámkách k textu. Z pozdně praslovanského
období pocházejí snad i některé rozdíly hláskové, např, rozdíly v kvantitě (délce samohlásek), srov. středomor, bláto, rana, klada, březa, mřeza,
mucha, vjetr proti českému bláto, rána atd., nebo rozdíly: v existenci
a využití hlásky dz, srov. slez. zachladzeny proti čes. zachlazenej nebo
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zcela okrajové východomoravské medza proti mez. Rozdíly tu mohou
být staré, ale dnešní hranice může být nová (zejména u dzjz).
Většina rozdílů mezi našimi dialekty však vznikla až v době historické tím, že některé změny měly větší, jiné menší územní rozsah, nebo se
šířily z různých center. Základní rozčlenění našeho území na čtyři velké
nářeční skupiny vzniklo až v průběhu století XIV.—XVI. Počátky
toho jsou však již starší. Např. přehláska a > ě (z rozhraní XII. a XIII.
století) se neprovedla v slabikách krátkých na východní Moravě, srov.
jasle, jahňa, v slabikách koncových krátkých není doložena ani z nářečí středomoravských, srov. 2. p. noža, 1. p. naša kaša, (s výjimkou
severozápadu u Litovle), v slabikách dlouhých pak není provedena na
Ostravsku, srov. smjal se (proti východomorav. smíl a opavskému smil),
zasol „zasel", vylál „vylil". Přehláska'u > i (ze XIV. stol.) se v podstatě
neprovedla (kromě několika slov a případů za dlouhé 'u po j a zčásti i l)
na Moravě, srov. východomorav. bruch, kožuch, cut, cúdít; středomor.
břoch, kožoch, cot, jož, códit, čóhat atd; v koncových slabikách je neprovedena i v části přechodného pásu českomoravského, srov. rúzu, kašu (je
tu i rúža, kaša). Tak spolu se staršími rozdíly kvantitativními (srov.
randi bláto atd.) a s neprovedením přehlásky ,a>ěv koncových slabikách
se nářečí na Moravě (s výjimkou malého jihozápadního úseku) liší od
nářečí v Čechách na konci XIV. století již několika významnými jevy.
Neprovedení přehlásky v slovech typu práca, meza a splývání tvrdého
a měkkého l způsobily, že se v některých částech nářečí na^ Moravě
projevuje tendence k přechodu podstatných jmen na sa, za, la k měkkému
vzoru (srovn. 1. koza, 2. koze, 3. kozi, 1. škola, 2. škole, 3. školi). Ve XIV.
století byla již oddělená slezskomoravská (lašská) nářečí od ostatního
českého území zachováním měkkosti v slabikách ďe, ťe, ríe, srov.
frenštátské nebudete.
Hlavním obdobím, v němž se dokončilo nářeční rozrůznění našeho
území, je však období od sklonku XIV. století do poloviny století XVI.
V tomto období se provedly změny ý>ej, ú>ou, srov. strýc>strejc,
dobrý>dobrej, múka> mouka, berú>berou. Tyto změny nezasáhly východomoravská a slezskomoravská (lašská) nářečí, takže tam zůstalo
dobrýjdobrí, strýcistríc, muka, berú (ve východomor. nářečích), nebo
dobry, stryci stryk, muka, beru (ve slezskomoravských nářečích," s pozdějším zkrácením). Zdá se, že původně změna nezasáhla ani okrajový pás
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českých nářečí jihozápadních. Do východomoravských a slezskomoravských (lašských) nářečí nepronikly ani dvě další změny, tj. aj>ej,
srov. (Laj, vajcejvajco, a é>í, srov. dobré mléko proti západnějšímu dobří
mlíko. Těmito změnami se vydělují zřetelně východomoravská a laŠská
nářečí (charakterizovaná již dříve neprovedením přehlásky 'a>ěv slabikách krátkých; srov. jahňa, jasle). Na celém území se však provedly změny ie>í a ó>uo>á, srov. míera>míra, kón>kuoň>kúň. Tyto poslední
dvě změny tedy naše nářečí nerozdělují, nýbrž sjednocují.
Pro diferenciaci nářečí v Čechách však mají význam změny spojené
s někdejší měkkostí souhlásek. Ve východních Čechách slabiky pe, bě,
mě, vě se postupně změnily v pe, be, me, ve, srov. pekňe, bezet, vedet, meli
(dnes jen ve zbytcích). Y jihozápadních Čechách se však měkkost zachovalá i před i, většinou však v rozložené podobě bjič, pjivo (dnes
rovněž ve zbytcích). Na původní měkkost souhlásek však ukazuje
i poměrně rozšířená tzv. disimilace zubnic, srov. přej zimu, babijce místo
přes zimu, babičce (s i z byly ve spojení přes zimu změkčeny) i zakončení
rozkazovacího způsobu, srov. nos, popros, neporaz, nejeMi, pušťjpušt.
Těmito jevy stejně jako změnou 'e>a, srov. fčala, břasa „vřes", sršán,
jahla, která rovněž nepřímo souvisí s měkkostí souhlásek, se vydělila
ze souboru nářečí českých jejich jihozápadní podskupina. Severovýchodní
podskupina je pak nyní charakterizována výslovností v na konci zavřených slabik v podobě u, srov. pravda, kreu, zrouna. Je to svědectví
obouretné výslovnosti v, která se ve zbytcích i místy zachovala (srov.
wiprawowal). Dříve tato výslovnost byla rozšířena na širším území
a necharakterizovala jen severovýchodní Čechy. Dále je severovýchodní
podskupina charakterizována větším rozsahem ej, zejména v tvarosloví,
srov. 7. p. prácej, pod mezej a také rúžej, kosťej. Jev patrně rovněž souvisí
se ztvrdnutím pův. změkčených sykavek, po nichž se proto objevilo ej
(jako za pův. ý) a změna se pak rozšířila tvaroslovnou analogií i jinam.
Česko-moravský přechodný pás spojuje s moravskými nářečími kromě
starších shod (rana, bláto; kaša, kašu) neprovedení změny šč>š(, srov.
esče proti (j)ešťe.
Významným jevem pro konečné utváření nářečí na Moravě byly
změny ej>é a ou>ó (provedené v XV.—XVI. století po změnách ý>ej,
aj>ej, ú>ou), srov. hodné stréc, véce „vejce", móka, beró. Jimi se zřetelně
oddělila středomoravská (hanácká) nářečí od nářečí českých v užším
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slova smyslu i od nářečí východomoravských. Na východě však změny
ej > é a ou > 6 nedosáhly až k samému okraji, takže tam vznikly dva óstrovy s ej, ou. Jsou to nářečí kelečšké a zčásti i tzv. nářečí dolská. Protože
se tato nářečí nezačlenila do středomoravských (hanáckých) nářečí,
přiřazujeme je k nářečím východómoravským jako jejich západní přechodové úseky. Další rozčlenění středomoravských (hanáckých) nářečí
je dáno změnami y>e a u>o, srov. ryby>reb§, budu>bgdo, a jejich
různou realizací. Někde jsou změny provedeny zcela, jinde jen zčásti
(y>§jeje; u zůstává) nebo vůbec ne (y dává isu zůstává), na jiných
úsecích došlo k splynutí e s e, o s o buď úplnému nebo jen částečnému
(e s e, ale o—o se mění na o—u). Vznikají ták úseky se sedmi, šesti nebo
pěti samohláskami. Podle těchto krátkých samohlásek s přihlédnutím
i k ostatním jevům se středomoravská nářečí dělí na několik podskupin
a úseků.
Základní rozčlenění našeho území na velké nářeční celky bylo dokončeno oddělením sležskomoravských. (lašských) nářečí od souvislého
komplexu východomoravských nářečí v důsledku zkrácení dlouhých
samohlásek, a to patrně na sklonku XVI. století. (Počátek jejich vydělování je dán již připomenutým zachováním měkkosti v slabikách
ďe, ťe, ríe a jejich vnitřní členění provedením nebo neprovedením
některých dalších změn.) Zkrácení dlouhých samohlásek souvisí se zesíleným dynamickým přízvukem na předposlední slabice, který sem pronikl (spolu s některými dalšími jevy, které však mají menší rozsah) ze
sousedních nářečí polských. Zčásti se pří^vuk na předposlední slabice
vyskytuje i v severní části východomoravských nářečí (na Valašsku),
zkrácení délek tam však již nezpůsobil.
Východomoravská nářečí tvoří po vydělení sležskomoravských
(lašských) nářečí archaický okraj českého jazykového území, který
svými archaismy (neprovedením přehlásek 'a > e, 'w > i, neprovedením
změn ú>ou,ý>ej,
aj > ej, é>í), ale i některými novotami vyskytujícími
se na části území (srov. např. masso, Icašša na Valašskokloboucku) souvisí s nářečími slovenského jazyka. Součástí východomoravských nářečí
jsou i tzv. nářečí kopaničářská, vzniklá poměrně pozdní slovenskou
kolonizací (srov. tri, médza, já umrem); jsou jejich jihovýchodním úsekem. Do západních úseků východomoravských nářečí patří pak již
zmíněná nářečí dolská a nářečí keléčské. '•• , •
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Obdobně jako se kopaničářská nářečí začlenila do nářečí východomoravškých, v oblasti Slezska, se sblížila nářečí česko-polského smíšeného pruhu s komplexem ostatních našich nářečí slezských a stala se
pak u těch příslušníků, kteří se považují za Čechy, rovněž součástí
českého národního jazyka. Tento proces má staré kořeny a souvisí?
jak se zdá, již s někdejší příslušností Slezska k feudálnímu českému
státu.
, •
Z našeho celkového přehledu je patrné, že většina základních nářečních rozdílů vznikla ve XIV.—XVI. století. Týká se to hlavně rozdílů
hláskových. Tvaroslovné členění našeho jazyka pokračovalo i později.
Na části východní Moravy a ve Slezsku se začalo užívat tvaru 2. p. množ.
č. ve funkci 4. pádu, srov. východomór. máme dobrých súsedú nebo las.
vidzel tych synkův. Stejně tak na některých úsecích našich nářečí zobecněly koncovky, a to hlavně v množném čísle, např. na záp. Opavsku
-am, -ach, -ama, srov. 3. synkam, 6. synkach, 7. synkama stejně jako 3kravam, 6. krávách, 7. kravama, na vých. Opavsku -um, -och, -oma,
na Ostravsku většinou -um, -ach, -ami atp. Téměř po celém území se
rozšířila v 7. p. množ. Č. koncovka -ama, srov. přijeli se sloupama. Jsou
to jevy vzniklé v průběhu století XVI.—XVII. Toto tvaroslovné členění
ovšem začalo již dříve, srov. připomenutý přechod jmen zakončených
J
na -sa, -za, -la k měkkým typům ve většině moravských nářečí. Některé
rozdíly v koncovkách mohou být dokonce velmi staré, např. koncovky
3. a 6. p. množ. c. -om, -och, srov. západočeské, východomoravské a zčásti
i jihovýchodočeské chlapom, východomoravské a lašské chlapoch (chlapoch). Jejich dnešní územní rozsah (příp. i jejich zobecnění, srov. východoopavské -och) však může být poměrně mladý.
Vývoj nářečí pokračuje i v nejnovější době. Při vzájemném styku
příslušníků nářečí se stírají drobné místní rozdíly a dochází tak postupně
k vytváření neutralizovaných obecných nářečí, tzv. interdialektů, jak
bylo již připomenuto. Zachovávají se přitom převážně znaky společné
celé nářeční skupině. Tento proces souvisí s omezením funkce místního
dialektu jako dorozumívacího prostředku obyvatelstva v souvislosti
s novými formami politického a hospodářského života. Je tu ovšem
mnoho kolísání mezi místním nářečím a prvky interdialektickými a také
spisovnými. Ovšem postup stírání nářečních rozdílů není tak rychlý,
jak se zdálo po r. 1945. Na některých úsecích se místní nářečí dosud
15

drží, i když mnohé typické archaismy zanikají. Přispívá k tomu někdy
i jistá prestiž dialektu spojeného s folklórem (valašské a slovácké krúžky).
Poněkud rychlejší je vývoj ve městech a v jejich blízkém okolí a dále
v oblastech nově osídlených. O tom však je pojednáno v příslušné
kapitole o jazyce našich měst.
La
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I. ČESKÁ NÁŘECNÍ S K U P I N A
(v užším smyslu)

Dělí se na čtyři rozsáhlé podskupiny: středočeskou, jihozápadočeskou,
severovýchodočeskou a českomoravskou (jiho východočeskou). Každá
z nich má zde samostatnou charakteristiku.

1. Středočeská podskupina
Středočeská nářeční oblast nemá žádné výrazné znaky, které by ji
proti sousedním nářečním oblastem jako celek nějak vymezovaly.
Většinou ji charakterizují znaky, které odlišují běžně mluvený jazyk
vůbec (včetně nářečí) od jazyka spisovného.
Tyto jevy mají ovšem různý zeměpisný rozsah. Mohou se týkat
celé české jazykové oblasti (např. 7. p. mn. č. všech sklono vacích typů
a .všech rodů má koncovku -ma, -ama, -ema' ...: sousedama, ženami,
Tcostma . , . ) , nebo její značné části (např. splynutí dřívějšího y s i),
většinou jsou však společné především nářeční s k u p i n ě č e s k é (českým
nářečím v užším smyslu), tj. jsou charakteristické pro mluvu v Čechách
a v*přilehlé části jihozápadní Moravy.
(1) Z takových znaků je pro hláskosloví příznačné hlavně ej za dřívější
ý (ibejJc, strejček, starej)> i za staré é (kisélí mlíko), protetické v- před o(voheň, von, vod babički), výslovnost skupiny sh- jako sch- (scháňet, na
schledanou) a zánik koncového -l u min. příčestív j. č. muž. rodu (nes, ved,
řek).
v (2) Z tvaroslovných znaků sem náleží především poměrně hojný
výskyt koncovky -ove v 1. p. mn. č. živ. podst. jm. muž. rodu (lumpové,
strejdove, špačkové), vyrovnání tvarů tvrdých příd. jmen v 6. a 7. p. j. č.
muž. a stř. rodu (vo dobrim — z dobrim), splynutí živ. a neživ, tvarů
příd. jmen a zčásti i rodových zájmen v 1. p. mn. č. (ti dobří sousedi),
17
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popředložkový tvar zájmena 3. os. v 2. a 4. p. jedn. č. muž. rodu (do ňejf
na ňej) a vynechání pomocného slovesa v 1. os. j. č. i mn. č., je-li osoba
vyjádřena zájmenem (já ho viděl, mi tam šli).
V
(3) Některé z těchto změn však nedospěly do okrajových zachovalých úseků (zvi. např. některé typy krácení dlouhých samohlásek, jako
sousedum, slepicím, vo starim, z mladim, nosim, vim).
V
(4) Obdobný charakter má i řada dalších změn středočeského původu,
které donedávna charakterizovaly mluvený jazyk v Čechách, avšak
dnes už dost ve středních Čechách vymizely, a to i z mluvy staré venkovské generace (v hláskosloví např. třecha, tříkat místo střecha ...;
l&pcí, pocta místo lepší . . . aj., a zejména ve skloňování analogické
tvary podst. jmen moc uhliho, k tomu dřívímu podle jarního, jarnímu;
2 vejcete, strňišiata jako z kuřete, kuřata).

Zvláštní znaky oblasti

^
v
V

Kromě těchto společných znaků se setkáváme také na středočeském
území s některými zvláštními diferenčními znaky; ty jsou však charakteristické jen pro některé úseky a nevymezují středočeskou oblast jako
celek. Patří k nim zejména:,
(1) tvary složeného skloňování i v 1. a 4. p. příd. jm. přiví, bratrovej
(kabát), pro, maminčinou (zástěru), teiiní (šaty);
(2) podoba rodinného jména Machovic: znaky (1) a (2) jsou příznačné
pro severozápadní část středočeské oblasti, včetně širšího okolí Prahy;
(3) zvláštní tvary tvrdého skloňování příd. jmen muž. a stř. rodu
(dobrého, dobrému, vo dobrom), příznačné pro poměrně rozsáhlé území
na jih od Prahy s jádrem na Benešovsku; na menším území v okolí
Sedlčan jsou vyrovnány tvary 6. a 7. p. j. č. (vo dobrejm, z dobrejm).

Vztahy k sousedním oblastem
I jinak jsou středočeská nářečí dost nejednotná. Vyplývá to ze skutečnosti, že uvnitř Čech se tvoří vlastně plynulý přechod mezi oběma
velkými sousedními oblastmi, mezi českými nářečími severovýchodními
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a jihozápadními; na jihovýchodě Čech, podél Českomoravské vrchoviny,
pak postupně přibývá znaků příznačných pro nářečí moravská. Znamená
to tedy, že kromě znaků společných všem českým nářečím v užším
smyslu setkáváme se na různých místech středočeské oblasti v různé
míře se znaky přesahujícími sem ze severovýchodních nebo z jihozápadních Čech, popř. z Moravy.
V
(1) Společně se severovýchodem má velká část středočeských nářečí
např. různé typy krácení v koncovkách (rohliJc, staveni, na lavicich,
tou ulici, pjet stromu), dloužení é, ó, ;popř. í v přízvučných slabikách
(vjéřit, zélij-i, bolet, hořet, dole, pivo), dvojhlásku ej místo í po ostrých
sykavkách (cejťit, sejťko, mrazejk, cizej); v tvarosloví např. shodu
1. a 4. p. mn. č. živ. podst. jm. muž. rodu (potkal dva kluci, šel na zajici),
shodu 2., 3. a 6. p. j. č. žen. rodu tvrdého sklonění příd. jmen a rodových
zájmen (u tí dobři, vo tí dobři), jedinou koncovku -eji (vedle pronikajícího
-ej) v 3. os. mn. č. u všech sloves 4. tř. (proseji, trpjeji, sázeji), tvar seš
v 2. os. j. č. slovesa „být" (ti seš špinavěj) a morfém -s v 2. os. j. č. min.
času (videls to, gdis přišel, česal ses).
V
(2) Také z jihozápadu přesahuje řada znaků hluboko do středočeské
oblasti, např. v 6. p. j. č. muž. a stř. rodu u měkkého sklonění rodových
zájmen shodná koncovka se skloněním tvrdým (v ňom, na našom,
vo čom), koncovka -i v 1. p. mn. č. u živ. podst. jmen muž. rodu (kluci,
sousedi), zachování rozdílu mezi tvary 2. a 3., 6. p. j. č. žen. rodu tvrdého
sklf nění příd. jmen a rodových zájmen (u ti dobři — k tej dobrej, vo tej
dobrej), tvar si v 2. os. j. č. slovesa, „být" (ti si špinavěj) a v 2. os. j. č.
min. času (videi si to, gdi si přišel, česal si se).
(3) Jinak je ovšem pro středočeská nářečí charakteristická nepřítomnost těch diferenčních znaků, které jsou pro sousední nářeční oblasti
i pro přechod česko-moravský příznačné. Jejich území tvoří úhlopříčný
pruh napříč Čechami vymezený hranicemi těchto sousedních oblastí
(viz tam). V některých případech však i takové znaky vymezené hranice
překračují a zasahují i na vlastní středočeské území (např. svč. výslovnost
zrouna místo zrovna, jč. výslovnost bej sebe místo bez sebe ap.).
Nejvíce takových znaků se vrství na severozápadním o k r a j o v é m
úseku lounsko-litoměřickém (třebívlickém), kde se překřižují jak dobíhající jevy severovýchodočeské (dal to Frantoj, šel ulicej), tak jiho19

západočeské (NováJcojc); vedle toho vyznačuje se tento úsek řadou archaismů a některými znaky vlastními (např. společný tvar 2. a 6. p. mn.
č. u podst. jmen žen. rodu moc švestkách, na lavicach).
Tento stav se obráží v našich vybraných ukázkách. Mluva některých
vybraných obcí má spíše charakter severovýchodočeský (Zápy, Tismice,
Yítězov), jinde zase jihozápadočeský (Dobrovíz, Korno, Hór. Hbitý,
Ostředek), někde jsou znaky obojí (Tis, Pnětluky). Kromě toho se v řadě
ukázek setkáváme s místními středočeskými zvláštnostmi (např. ve
skloňování příd. jmen podoby lonckeho, ke špatnému, na každom, s prázdnejm — v obcích Tismice, Hor. Hbitý, Křečovice, Ostředek atd.).
Jč
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ZÁPY, okr. Praha-východ
Do Prahy s bramborami
Mluvil František Mašek, nar. 1885

Z bramborama sme jezdili. Počkejte, kerá to bila ta ulice? Jo, Školská
ulice. Tam bil trch. Je takle Karlovi námňesti, a pak se šlo takle — tenkrát
tam mňeli ešťe policajti maštal, mňeli tam rajtferdi1 — takle, a tam bila
škola a tadidle sme stáli bramborama. Ale to uš je ...! Pák sme jezdili
do trhu u Havla.
To se vijelo v desed hodin večír — já sem sám bil bramborama tam
Několikrát, nemňeli sme kočiho — vijelo se třeba f púl desátí, v deset, jag
holt mňel vostrí koňe. Ve Gbele2 se pokrmilo — tam si dáli dva buřtif
chleba nebo houcku — a vijelo sefurt aš na visočanckej vrch. Tam se muselo
šlajfovat3, to vám bilo práce! A tej ce4 přijelo, bil akcis. A kde bil akcis?
Tajidle bil akcis, u Karlina> co končí Pořič, jak je tam ten park. Tam se
zato-, zaplatilo se dlažební, trhoví, no a pák se mohlo ject. A to uš pák se
jezdilo do tidle ulice bramborama, tadi co je f tom — u Havla. A tam bila
náz řada, bramborama, fúra vedle fúri.
(A také se tak něco přihodilo?)
Panu Lóškovi se Záp se rozbořilo kolo a musel taji5 ňegde f Satalicich
budit kováře, v nqci. A mne se stálo — jel sem z bramborama a mňel semm
ešte tadi mladího kluka, takoviho kočiho, jeli sme spolu. A jeli sme a ten
akciz bil předelanej. A víte, jak to dopadlo? Počkejte, gde ten akciz bil?
Já us nevim. Tadi na ti silnici trošku blíš nebo co. Bilo červení svjetilko
a vono bilo tak ňák to ..., mí sme jeli a žánej tam nebil — a mí sme přejeli.
Já nevim, co sme dáli. A za mnou višel ten — pušku, karabinu, a přibjeh
za mnou. Zarazil nás: „Halt6!" Tag zaplatit pokutu. Ták sem zaplatil
pokutu — mňel. sem platit, počkejte, mocli? Ďálo to hodňe peňes skrátka,
třikrát tolik; dálo to asi, přez dvje ste nebo dvje ste padesát korun. Já sem se
vimlouval, já poam: „Já jedu poprvé do Práhi, tadi co je novej, předelanej,
tadleta potravní čára," nebo akcis, jak se to menovalo. No ale, co se dálo
dělat, tam mňeli hubu, vostrej bil, přibjeh za námi kverem1 pár kroku.
No a tak sme — vono zrouna pršelo, bil tákovej liják menči, mí sme přejeli•
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Lijág bil, mí névjedeli, gde sme tenkrát, tma. No a, tag za námi vibjech,
zaplatil sem pokutu, ale bilo mi — ve mňe to jen vřelo. Hergot, žádná
vejmluva neplatí.
,
Přijedu do Prahi a gdo se tak prochází — to bilo tam u toho Havla nebo
co — muj bratranec. A ten bil zrovna řiďiteíem staromňeski tržnice. Štajn.
A já mu povídám: „Človječe, vis co se mi stalo? Ten akcis, co je tam, tak
sem musel zaplatit takovou pokutu!" — A: „Hergot, človjece! Počkej, já
tam mám zrouna známiho, kolegu, co je u toho." No tak, vono to nebilo
hnet, ale poal, že to viřidí. Jó ale, co se dálo dělat, dis mi pag řek: „Jo,
jaks to zaplatil ..."
Jo, Po/JÓ
1

jezdecké koně;
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2

ve Kbelích;

3

brzdit;

4

teď se;

5

tady;

6

stát;

7

s puškou

TISMICE, okr. Kolín
Klukovské kouření
Mluvil František Moravec, nar. 1879

To bilo taki vo posvíceni. A to bilo zrovna s tim klukem Šplíchálovim,
-von bil takovej kuřák, von mne učil kouřit ten kluk. Ten kouřil uš vod
mládi. No tak tetka, von mne porát nutil — voňi dicki bili (doma) doutňiki
vo posvíceni, dis tadi bili ten farář a ti — tak já sem tam ukrad dva ti
doutňiki, dvje kuba tátovi. A tetka holt sem dál jeden Šplíchalovi a vostatňí1
sem jako pokuřoval. Venku, poňevaČ jináč sme nesmneli. Jo ale, tetka
po tom posvíceni sme přišli do školi a Huka (učitel) povídá: „Poceml" Já
poam: „Sakramente, co zas. to bude todleto V No ták ten Huka se ňák to
dozvjeďel, ze já sem ti doutňiki ukrat, ze sem je kouřil. Von povídá: „Ti si
kouřil." Já sem poal: „Pane učitel, nekouřil. Co bich kouřil, dit..." Poal:
„Mlč, ti si kouřil! Já to vim." Já sem poal: „Né, nekouřil sem" Von
povídá: „No dobrá, mi si to vipořádáme. Já ses tebou zlobit nebuduFsečko sem skrátka zapřel. A von, ňeco tam psal, ňákípsaňi, a volal Pepíka Hledikoveho, neboštika. A já poam: „Sakramente, co todleto bude zas?" A po
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ceste povídám Pepíkovi; „Co to neseš?" A von povidá: „Nesu psáni,
ocovi, tvému" Já sem mu poal: „Čoveče, jákí psaňi?" — „No, ze si tam
mňel tidoutňiki" Já sem mu poal: „Prosim te, dej mi topsaňi." Von povidá:
„Já ii to nemužu dát, to víš, já bih dostal vod učitela." —- „Ale koukej, já
to zahodím, nebude žánej nic vjeďet a..." A tak sem to..., ubrečel sem ho,
ze mi to psaňi tajidle dal a já ho rostrhal. Ale co mi to bilo platní! Von se
bál, tah to psaňi rostrhaní sebral a dal to ocovi.
No já bil ňegde venku, já sem nevjedél, že bi to tam..., že bi se vopovážil
to tam rostrhaní dát. No, otec si to přečet. Tak já přidu spátki, tak jako $em
bil veselej, dle... Otec vostával tam na vejminku, tam bil..., vlasňe né, von
tam nebil, ale volal si mňe. Tam dicki vejplata bila, vejplata tam bila na
vejminku. Povidá: „Pocem!" Povidám: „Krista pána, co už zas to na mňe
leze? Zas ňáká nepříjemnost." No tak tam du. Otedz zavřel, povidá: „Ták
tis mi krad doutňiki, vit." No to us já, do mňe jako diž hrom uhodí, no co,
jakí zapír.áňi, že jo, to bilo teškí zapíráňi. Húl uš mňel v ruce. Povidá: „Tak
já ti to spočítám, pjetkrát pjet dvacet pjet." A tej mi je sázel. No, co sem
mňel dělat. Já křičel, křičel, ale to bilo marní. A pák sem vilít a támle sem
stál u kovárni. Přišel sem domu večír. Já n^islel, abich nedostál eŠte. —
No tak takovídle vjeci se prováděli, no, To bil takovej kamaráčoft,2 no.
J5
1

ten druhý; 2 kamarádství

Kluci na třešních
Mluvil František Moravec, nar. 1879

Tu višni1 pamatuješ ešte, né, nahoře, Hladíkovu? Taková drobňička2 to
bila, taková visoká. A tam, diš sme Šli do školi, tak sme tam chodili na ti
višňe. No a ták
tenkrát sem tam ale nebil, ale — voňi tam kluci vlezli
aftom Hladig de, starej. No ták kluci, to se rozumí, horumpádem slcákáli
dolu. To víš, to se nečekalo. No a von se bál, abi si ňekerej kluk nezlámal
nohu, von bil takovej bojácnej, abi... Říkal: „Neskákej dolu, prokristapána!
Von si, von si zláme hnátu, a co já s tím budu míd za vopletáňi. Počkejte,
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já ti 'hic neudelám!" A tej3 tahovej rámus. No to se rozumí, kluci tomu
nevjéřili, tah ňekerej holt skočil a ňeherej tam vostál, až Hladík vodeŠel, no.
Jó
1

třešeň; 2 planá třešeň;
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3

teď

VÍTĚZOV, okr. Kolín
Tatínek pastýřem
Mluvila Kateřina Mašatová, nar. 1855

Tatínek muj, pjetadvacet let bil h Vitezovje za slouhu.1 Von pocházel
s Kňoa2. A bilo kolig hochu, no a tatínek šel sloužit a Šel za vofčáka. No a
diš si to, diš už dospjeli jeho leta, tak von si zjednal, f Klípců si zjednal teda
jako službu, a tag dostal pastoušku.
A von d/rívejc přet tim, nežli to udál, tak von bil h Vitezovje, sloužil taki.
A tak f tom Vitezovje jako bil známej — a ftom uslišél, že budou brát
h Vitezovje slouhu. No tak tatínek tam šel, a k panu Lizdlkovi, a tej3 se jako
přihlásil, že bi to přímul, tu službu. A von povídá: „Víš Jendo " takle
tatínkovi, „víš Jendo, dibih Žáního nevzal, ale tebe jo. Tebe vemu. Ti si
hodnej človjék a moudřej
No tag dobře. Tak tatínek..hned
nechal svolat schůzi ten Lizálek, no
a tak to ujednali, no a tak tatínka tam jako vzali do službi. No tak von
f tom Klipcu dal vejpovjet, no a voctehoval se do Vítezowa. Jo. Tam ale
musel mít víc, víc teda služebňiku, musel mit štiri cizí lidi.
To bil sviňáček, kraváČek, hříbek a vofčák. Co pás sviňe a hříbata a krávi,
tak to mňel pefoežitej, peňežitej plat. A vofčák, vofčák mňel vofce, jo, vofčák
mňel vofce, za službu. A co se mu, co se mu splodilo, to bilo jeho, vot tečh
vovec, víte?
(A jak se říkalo tomu, kdo sloužil u krav?)
Kraváček. Ale von kraváček, u kraf, to von musel bejt teda spolehlivej.
Poňeváč tatínek, tatineg bil tak moudřej a viškolenej — ačkoliv do školi
24

Í

jag žif nešel, ten nechodil do Školí, jo. A vité, žefšemu rozumňel jako lékař,
jo. A tak vonfurd bil volanej g dobitku. Tadi se jim nemohla votelit kráwa,
támle se nemohla votelit kráwa nebo tohle a tohle se jim přihodilo — tak
furd bil taťinek prie. Tagže musel ten..., u tech kraf pořád jako bejt cizej
clovjek.
A taťineg bil šetrnej ndramňe, tak si nahospodařil, co, co dostál takle vot
tech sedláku, wot toho dobitka. Von si ale ňigdi žádnimu neřek wo plat.
DiŠ: „Pane Blecha, co vám budu dlužen?"— „No, pantáto," anebo „pane
kmotře, já to nechám na vaši vůli." No a voňi mu dáli pjet, deset, taki mu,
taki dál ňekerej jenom zlatku. No ale, taťinek to ušecko nechal bejt, vot
chudiho vzal málo, vod, vod velkiho dostál vic. Ale přitom selki mu dali
živobiti. Sedlák mu dal do kapci diškreci na peňezich a selka povidá: „Aj
ci4 sem Blechová přídě." A maminka tam došla, vona dostala hráchu,
dostála jnouki, dostála cocki, to sme nekoupili Hic takoviho.
(A co musel ten pastýř všechno dělat?)
Von bil jako hospodář, tak jako hospodáři, každej jinej. Teda rdskázal
čelátce, co kerej má dělat, anebo už vjedéli, a nic nedál sám, žádní tento...
Ale čeledin, co bil, vofčák, ták ten ráno diš stal, a nežli jako viháňeli dobitek,
tak sebral trumpetku a húl a bič, karabáč na vofee co mňel, a višel ven a začal
hrát. To dicki hrál, to bila jeho dicki prvňí písňička, jak višel ze sekňice.
A to už jag začal hrát, ták sedláci uš každej svůj dobitek vihnál ven, jo.
A von šel vot konce ke konci a žebral tofšecko sákumpak, vofčák. No a došel,
dolu a žebral je a šel s ňima na pastvu. Pak vihnali svine a naposledi
krávi, jo. No a krávi, ti sme mňeli jen proti pastoušce, jag bili — jako ti,
struhi5, tak uš přes ti struhi přeskákali anebo přešli, a zrouna na pastvu.
Zrouna bili na pástvje. No a ch poledne, to bilo teda zas tak. Bujto vofčák
přihnal spáťki dříf domu, anebo dřif šli krávi třeba. To bilo jedenádz hodin,
tak kraváček je..., vobešel ti kráwi a křik na psa: „Prajs, votoč to sem!"
To mňeli psa, Prajze, a ten pes mu tak rozumňel, jak na ňej křik, tak ten
*dobitek vobjeh dokola, a kerá se chtěla zdržet, ták ji chňab za nohu a kapku
ji zmačk a kráva utikála — anebo aj6 to bilo, co chtělo — utíkala do hejna.
No a tak, vehnali je domu zas. No a to bila taková ulice a tou ulici to hnal.
A tej ti — ten dobitek, zas šel každej do svího staveni. To uš ten dobitek svi
místa znal, tak mu zrouna šli domu.
Jč (1955)
1

55a pastýře;

2

z Kňova;

3

teď;

4

ať si;

5

příkopy;

6

ať
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DOBR O VÍZ, okr. Praha-západ
Jankovitý kůň
Mluvil Josef Korecký, nar. 1878

Tak vám povim vo Kratochvílovidz voňi uš sou ženatí, copak to uŠ sou
kluci staří. Koupili hone. Tadi bil handlák s hoňma f Kňežífce. A nejčki1
mladej dál2 hrábačku a potřeboval vohnout ti loukotě na tu hrábačku, abi
bili ze dvouch kusúch. Tak se tedi smluvili, že jim to vodvezu do Mahotřas,
na to volnnutí. Tam bil kolář, mňel tu vohibačku. No tak mi sem přivet
valacha, voňijeli na pole, tak —a von mi ho sem, toho valacha přivet. No já
sem valacha zapřach tedi a tadidle sem jel cestou jako k Středoklukum.
A nejcki přijedu do cesti a valach nechtel jít. Já zapřu loukotě3 — já ho
tam začal linkovat — a gdepak! Nechtel a né. Nó a pak se přeci rozhejbal.
Nejcki sem přijel do Bjelok, nó a jak sem chtěl ject k Mahotřasum, vono
je to do vrchu. Nejcki sem tam přijel g hospodě a valach — zastavil. Jáfurt
na ňej tam: „Ví! Ej!" a tak. A bil tam ňáhej Novák. Voňi tahi mívali
koňe, voňi mUkařili, tak povidá: „Pučte mi ho, mrchu, to bi bilo heskí, abi
nešel." A valach nešel a nešel za Krista pána. No tak von se votočil a von
je tam potok, tak jel s nim přes ten potok — vono teda se tam mohlo přeject —,
a přijeli na to místo a von zas nechtel jit. Začal čouhat. Tam koukali lidi
takle přez zeji, a von jak s ňim chtěl ject, tak jak čouhal, tak vrazil do tí zdi.
A voňi začali hnet nadávat, ti lidi, a von na ňe spustil: „Deš se skovat!
Budeš ňeco mlít." No tak mňe viprovodil s ňim do toho vrchu a nejčki jářku:
„Pozdrav buch, v Makotřasích jedzd do toho vrchu! Jakpak to asi bude?"
Nó, ešte tam sedeli takoví vejminkáU — vono to bilo na jaře — a povídali:
,,Á, pantáta jede s kobilou ke hřebci a nechce ji uhnat, abi vostala březí."
No nejčki přijedu tam do tech Makotřas a jářku: „Mordzhergot, aspoň dibi
bil Franta Tuma doma! A diž bude nejhůř, tak von bi mňe tam vitach."
Nó ale valach to višel, aš — až do toho vrchu. Já bil tak rát, di sem4 se
dostal do toho vrchu. A jářku: „A spátki tadi nepojedu, já pojedu ke Tředoklukum." Tak sem jel ke Tředoklukum cestou, zvrchu, víte, to bilo. Najednou valach si fspomňel a postavil nóhi a zas nešel. Jářku: „Potvoro!"
Nó ale přeci sem ho rozhejbal, že šel. Nó, v Středoklukáh do toho vršku sem
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to vijel dobře, ale přijel sem na cestu, co de g Dobrovízi, a do ti cesti sem
vjel a von zas necMél jít. Nó tah já sem ho chvíli nechal a za chvíli Mhou
sem mu vrazil ťim bičem a za chvíli von šel. A já přijel aš tadi, uš tadidle
g baráku, tadi k tomu Šesťákovic, jak je tadi ten štokovej5. A valah zaz
zarazil. Na čistí rovině. Mňel jíd z vršku a zarazil. Ešte tenkrát to bilo
zrovna po tom převrate6, a voňi tadi bili ti chlapi — takoví ti lemplove1 jag
bili, tak tadi bili — a já ho začal linkovat Um bičem, a ten jeden: „Dibi
prej si ho nechal! Diš prej s tim neumíš, tak proč prej to berež do rukil"
A najednou valach si to sebral a šel. — A jak to tenkrát s tim valachem
dopadlo, aňi nevim, kerak, jesli ho prodali nebo ...
J6
1
7

nyní, ted; 2 dělal;
lenoši, povaleči

3

podložím kolo;

4

když jsem;

5

poschodbvý;

6

roku 1918;

,

Nepoznal svého koně
Mluvil Josef Korecký, nar. 1878

To bil Herman, tajidle z Hostouňe, von to bil pohodnej, tedi mňel kousek
póle a handloval taki f takovejch teh herkách, f tech koňích. A ňákej mlíkař
tajidle z Liboce na ňej přišel a povidá: „Matěj, já potřebuju koňe. Já mám
tudletoho a von je slábej a von prej nikam nemůže." Nó tak: „No já prej ti
mám, to já prej tadi mám. Jesi se ti bude líbit, tak si ho vem a dej mi toho
tvího." Tak von mu dal toho — toho si vzal a dal mu ho. A von, jeho sin
tedi, ten zasejdz handloval f prasatech, tag bil na Kladňe s prasatama.
A dal ho votříhat, toho koňe. A ešte, von mňel tadi hvjezdu, jako na čele,
tak to namočil vořechovi listí a tu vjezdu mu zamazal. No a ten mlíkař
přišel a že je ten kúň,jak mu dal, že je slabej. „No já prej tadi mám koňe,
jesli se ti bude líbit, tak si ho vem. Dej mi sem toho..." No tak von mu tam
dal toho a vzal si toho. Nejčkit1 přijel domu a prej chomout na ňej. A vzal
chomout — pot postelí prej ho mňel — a pruboval mu ho, von mu bil akorát.
No a, najednou přijel do kovárni s ňim a kovář povídá: „Jak to, že máž
zaseje svího koňe?" A von poá: „To neňi přeci muj kúň! Dit já sem ho
koupil v Hostouňi!" — „Ale, co mi budeš povídat, to je tvůj kúň! Já prej
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poznám moje kování." Tak přijel do Kňežofsi, a voňi stavjeli ti mlíkaří dicki
dole v hospodě. Tam zajeli na dvůr, diš jeli pro to mlíko, diš jeli tedi dříf,
protože voňi mušeli jezdit teda za chlátku domu. A tak von ho nechal a valach
šel rounou do hospodi a postavil se na sví místo, gde stával. Tak teprva to
bila pravda, že to bil jeho kúň.
'
1

J5

nyní
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KORNO, okr. Beroun
Pěstování zelí
Mluvil František Řezáč, nar. 1902

Mi sme mňeli zélňíšťata1, zelňíšte, víte, doma. Asi tak dva korce. Nó,
a to víte, to neslo peníze, stálo to moc práce ale. Vod jara do zimi sme si
s ťim museli hrát.
To se koupili semena a našila se tag zvaná — to diž vilezla, tak se tomu
říkalo hlavaťice. To bilo, brzi se to sílo, no f předjaří, ešťe bil kolikrát..., uš
to bilo na zimu zrití, to se to rozhrabalo, diž bil takle heskej den, takle f únoru
nebo začátkem března, tak se to zašilo, husté. A to sme, abi to ptáci a to...,
tak se dála na to chvoj, abi diš to vileze, abi to nezmrzlo, víte. Voňi bili
potom ešťe mrazejki. Nó a diš to potom vzešlo, diš už bili potom vopravdu
heskí dňi, už bila takovádle hlavaťice, tak se sundala chvoj, nó a se zalejvalo.
No a potom koncem dubna, začátkem kvjetna, a i ňedi — f půli kvjetnu
se ňedi sázelo zelí. A museli sme dicki ráno ve štiri hodini uš jíd zálejvat,
neš se to ujmulo fšechno. To sem mňel vitažení ruce, to si neumíte přectavit.
Dneska se to stříká, tenkrát sme to dřeli fšechno putínkama. A to bili ti
kálhoti, uplajchovaní2 bili, to víte, jak se ta putínka vomocila, tak kálhoti
bili samí bláto. sTo víte, to diš ešťe clovjek nemňel s toho takovou sílu, diš
mi bilo tákovejch štmácpatnác let, ták... A museli sme fšichňí. To muselo
bejt, neš přídě slunce, muselo bejd zalito.
A potom na zimu se řezávalo zelí a prodávalo. To se jezdívalo dicki
v neděli. Jak přišlo zelí, ták sem nemňel jednu nedéli, uš jako chasňík.
28

Aš se prodalo zelí. Jezdil sem aš k Lochovicum, Radouš, tam f tu stranu,
ňícko3 Neumňeteleto
sme jezdívali fšude. A voňi nám konkurovali
Dobřichovácí, víte, voňi mňéli taki zelňíštata. Tak sme koukali dicki, abisme
tam bili dřívejc než dobřichofskí formaňí, víte,, sedláci. To sme koukali
dicki dřívejc ject, protože diš sme zacpali zélim vesňici, tak voňi přišli uš
(pozdě) — nemohli prodávat. Tak sme dicki koukali dřívejc přiject. Taki
sem, ešte sem prodával při svíce v Lochovicích posledňí zelí a potmňe sem
jel domu. To máte tři hodini cesti. Ale ti koňe uš šli pak, proste lepcí neš já,
až domu došli. Kolikrát sem na tom šejtroku4 uŠ usnul a voňi mňe dovedli až
domu. No, tenkrát auta nebili, no tag vono se to jezdilo pohodlňe. Voňi
sébjehnuli sami.
Jč
1

zelná pole;

2

ohlazené;

3

nyní;

4

na sedátku (na voze)

~ Litenští ševci
Mluvil František &ezáS, nar. 1902

V Lítňi bilo šefcú! V Lítňi bil ňákej Hájek švec, ten míval — voňi jim
říkali drafcí, tim šefcum u nás, to sou drafcí. Taki patnác šefcú tam mňel
v dílňe, s ucedňíkama. A ti dicki vibjehli f poledne, víte, voňi bili visezení
z dílni, tag bjehali přes celou Líteň ke kostelu. A to ti pantofle lítali. Tak
se zastavili u kostela a zaseje spáťki. To sme říkali: „Draci se šli vibjehnout."
J6
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HORNÍ HBITÝ, okr. Příbram
Pošívání doškové střechy
Mluvil Josef Horký, nar. 1904

To se přivazuje na late, vlasňí slámou. Přimotává se po pár stéblech vot
každého ke každému a dicki se provleče pot tu lat, zastrčí za to povříslo a za29

drhne. No a zaz diš se přiloží druhej došek, zaj se1 veme kousek, pár tech
stébel, zaj se přimotá k tomu zbitku, no porát se to povříslo natahuje afurt
se váže po tej lati, až do konce. No tam se z vobou stran dojde nahoru, no a nahoru but se dával ten šindel, nebo za stara se dával ten drn, že jo. No a já
sem dal nejcko2 posledňe — lonckeho roku — plech, poňevač mi sem začalo
tím hřebenem mezi ti doški tect. Tak sem koupil plech, bílej, cinkovej3,
a načerňil sem ho a dal sem tam. Aš to jednou sejde, tak se to zboří.
Jó, Já/jg
1

2

zas se; nyní;

3

zinkový

Hospodář a koně
Mluvil Josef Horký, nar. 1904

Vichovad dobrou kobilu, to bila, práce. A ňedi se ešte nepovede, i diš si
s ňí nejvídz hraje. Diš má sklon ke špatnému, náhodou po koni anebo po
mámňe, dibi máma ňeco, nebo hned bába, dibi bila z ňákeho toho fálešneho
rodu, tak se to projeví, ta necnost ňekerá, kopat nebo kousat nebo netahat.
Necuda se jí řiká. Mohla bi a nechce, no. Vášnivá.
Vemejíjinej do ruki a skazíjí za chvíli. Potievačkúň, to je bistrí zvíře.
To víte, a ta je na vášňe moc chiťlavá. Jak jí ňeco nepasuje... Vona
pozná svého, nebujte se!
Já mňel koňe jak čerti. Ňigdi sem je neudřel a dobře sem je krmil. Já je
taki pučil tadi hospodářovi, ale ti ho vipekli! Voňi dobře chodili, šli dopředu
jako drafcí, a von jim toho dal teda dost. Von bil pro to, teda diš uš je má
vipučení, abi ňeco mu udělali. No tak je pustil, tak voňi si to vzali, to se ví,
bili k tomu, tak si to vzali podle chuti. Víte, takovejdle hic, to se rospáleji,
spoteji, ta kref se jim spjeňí... No a von, už ho to vomrzelo sekat, tak pozval
kočího: „Pot prej si zasekat taki ti, já si votpocinu." No a tak Šel kočí
a sekal kočí, střídali se vo ňe. Gim to bilo víc k večeru, Um koňe víc rospálení.
A taki se rozlobili, že jo! Kobila se taki zlobí, samo sebou.
No tak sekal do večera a večer tam nakládali na sví votam, fúri brali,
no tak, ešte tam bila fůra votavi naložená, tak vipřah ze sekački a ešte je dal
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do ti fúri. A mňel velikou fúru. No tak musel — votava je drobnější —
tak musel ject pomálejc, abi se to po cesie nerostřáslo. A voňi se cpali
kveceru domu tim víc, a von je musel držet, že jo. Voňi se ešte víc šponovali1,
ešte se víc, jak se řekne, rozlobili, čertili.
^
No tak je vipřach, přivet mi je sem a — jéjejnana, uš je neslík2. Jednu
slík před maštalí — k tej se bál v maštali, tak tu slík před maštalí — a tu
druhou, ze sleče v maštali, ale ta mu dala. Ta mu dála! Vles k ňí v maštali a vona po ňom hodila. Lidi! Já tenkrát marodil, já ležel tadi na tej
posteli a nemoch, sem se aňi zvednout, jen (oknem) vidim, jak tam délaji
ten cirgus přet..., tak sem na ňe křičel, voňi neslišeli, tak sem si lech.
Voňi tam je dáli do maštále vóbje a von k tej jednej vles a vona ho uhodila. Jenže mňel štěstí, že nestál za ňí, že stál kapku na straňe — von už
z ňečim počítal, uŠ jim tedi nevjeřil — tag ho vzala, tajidle ho ňák..., jak
chtěl (vzít) za ten podvocasňík3, tak tajidle mu dála do tí dlaňe, tedleten
knoflíček a ten límeček, to fšecko bilo samá ňíte. To se rospentlilo na ňíte
a mn se bral g hodiňe*. Vot tí ráni, víte, jak mu to..., začalo to brňet a bolet.
A voňi ho přivedli semle na ti schodi, tadi ho vomejvali, a diž ho přivedli
k sobje, tag ho přivedli sem na postel. Já povídám: „Co se ti stálo?" —
„Človječe! Já moh bejd zábitej, já móh bejd zabitej! Já sem se bál víc tamti,
pocedňí5, a vona mi to dala ta náručňí6. Vona prej... Človječe, já moh bejd
zábitej!"
;
.
Jč, Já/JČ
i

1
5

natahovali; 2 neodstrojil; 3 řemen k postroji vedený pod ocasem;
levý kůň ve dvojspřeží; 6 pravý kůň
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4

omdlel;

KŘEČOVICE, okr. Benešov
Vožení hnoje ,
Mluvil Antonín Šimek, nar. 1886

Jak ste šli do toho Zhorneho a tam ste přišli dolu, jak je dole ta chalupa
samotná, to bejvál mlejn, tak tam uš, jak ste viděli s toho mostu, jak je tam
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takoví chroští, víte, takoví hromátkí — nefšimli ste se? — no tak to sem já
tam dělal. A já sem neňinko1.mi
sme bili ešte vejš, pot Um Zhornejm.
Nebili ste tam f tich pasekách tam? Po tí ceste na Uch pasekách se jezdilo,
z vozem. Mi mňeli bejki silní, dva pári — tak jedňima, párma bejkama.
Druhí nejezdili.
Pat sňích a tatínek poal: „Tak, kluci, dáme sáňe dolu s kolni a připravíme je a budete vozit na saňeh hnůj. Tak prej to tam budete šoupat na ti
paseka. No, bil teda mrás, že jo, velikej, začali mrázi, a tak napřet sme to
projeli z bejkama jen tak s práznejm, po tí selňici na ti paseka. Tak sme
to pjekňe projeli a vozili. Tak von (starší bratr) si vzal ti klambi2, a bral si,
pjet nebo Šest si udělal tich cihel, a dicki si vzal tři do tich saiíích a zaseje
neš přišel, tak maminka mu vohřála druhí. A to vám —jednou sem se
s ňim ves — a to vám bilo jako f peřince, víte, ta noha. A rukavice a čepici
aŠ tajidle potat, no tak vám nebilo žádní zle3. Bejci pjeMe šli a vono to,
heski se vezlo. A maminka podia: „Kluku, dit tam nejezdi, tam muže
jejct Francekten
starší bratr, ten bil vo hodňe starší.
No a bila muzika, von bil u tí muziki, no a po tí muzice, to ho dicki
taiíneg hnal, víte. To dicki bilo (jeho) nejmilejší, diš sme bili u muziki,
but mlátit, víte — to víte diš..mlatte,
že jo, diž biste spal! A maminka
řikala: „Nebudem mlátid dneska, diš ti kluci sou po tí muzice," — „Né!
Diš můžou bejt tancovat, u muziki až do rána, tag budem mlátit!"
No a todleto — vona povídala: „Helet, nebudež vozit ten hnůj," povídala
maminka jemu, Franckovi, sama. No a vono už bilo devjed hodin, von
nezapřahal. A saňe bili na dvoře prázní. A tatínek poal: „Jak to, že
nenakládáte! Koukej, aj ci4 venku! Hnet saňe g hnoji a..." No atak sem
mušel nakládat a Francek jel. A taki usnul. Ti bejci šli pjekňe, a to víte,
teplí bačkor i mňel tam, pjekňe ležel takle na stranu. Spál, bejčki Šli pjekňe,
pjekňe žvejkáli, víte. No a přišli tam, no a vočumovália zastavili. Jako diš
se jeden na druhého podívá a řekne: „Helet, von to nehází." Tak ten druhej
povídal: „No tak potmě!" A milí bejci to pjeMe vobešli. Bilo to z vršku
a voňi, pacholci, přidržovali, víte? Viděli ti bejci, že je to teškí a že vezou
hnuj. Voňi to vjedeli a von (bratr) Jurt spal, víte. Bič tam mňel takle zapíchnutej, bejci se votočili, pomalonku šli domu.
A tetka maminka povídala: „Hele, ten kluk ňák nejede dlouho" —
voňi šli pomalonku, víte, tam (v pasekách) taki čumňeli. Taiíneg delál
ve stodole doski. Maminka povídala: „Ježišmarjá, kluku, helet! Von ten
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Franta, von, sakramenckej pacholek" vona povídala, „von jede..." A já
povídal: „Co je?" — „A dít veze hnuj!" A ti bejci přišli na tu rovinku, neš
se sjede s toho kopse — dál to bilo s kopse, dolu —jako dis chtěli říct: })No
jo, sakra, tadi je to s. kopce, a mi bisme tam nemneli chodit." Zastavili
nahoře, víte? Nezastavit, tak neš já sem višel z baráku, tak ti bejci bejváli bi
došli, bejváli bi přispíšili a bili na dvoře. A von vám jurt spál. Já povídal:
„Co budeme dělat?" — „Tak na tí náfsi," — to víte, kolig bila dolu, a tam
bilo sňehu tehdá — „na tí náfsi se votočit před barákem a vem bič anebo
ti vidle, a ti bejci5 natři, jesi to vitáhnou spátki " To víte, ešte zas tam bili •
kluci, já poal: „Kucí, pojte s každí stráni na ti bejki, ábisme je votočili." To
víte, bejci bili silní, do toho sňehu, ale hergot, ti hekali! Mi každého vzali
a řezali a já poal: „Jen as se dostane na tu kolej!" Ták sme se dostáli na tu
kolej starou, uš teda vijeli a voňi fšickí si sedli a fšickí sme jeli. A teprva
sme ho probouzeli.
.
.
1

3

•

nyní, teď; dřevaky;
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V
3

nijak zle;

4

J5, Ut/Jó
5

ať jsi; býky

OSTŘEDEK, okr. Benešov
Ráno na pastvě
Mluvil Josef Chlumský, nar. 1886

(A také jste pásl?)
. ,
A jejej! DiŠ sem chodil do školi. Kluci uš tajidle hráli špačka nebo
mičudu a já támle aš— to bilo asi púl druhého kilometru, bilo trochu na
kopeček, palouček. Já dicki sem viles nahoru a koukal, jesi uš sou kluci
u školi. A to bilo dlouhí, to víte, ve štiri hodini diš mňe budili. Uš sem musel
ject. Já bil rozespalej, neš sem přišel k sóbje dicki. Tam sem si lech taki
a souset na mňe...Mňel tam jetel. No krávi, pásli se mu," přišli taki na tu
mes a na ten jetel, zachutnalo jim. to a do jetela. A já sem najednou vám
dostal tajidle přez zadek, bičištetem — a to sem viskóčil. A von starej Kotiš
tajidle s toho baráku, von uš jel na póle taki s kravama a mňe videi. No
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a jednou maminka taki, taki mi dala prutem zas. Mňel sem, ho vedle, taki
sem usnul. No, to nebilo divu, večír jako kluci sme se stékali1 dlouho, Šli
sme spád v devjet, taki v deset, no a ve štiri hodini budit. Já bih bil ležel, do
šesti nebo do vosmi.
J5
1

dováděli jsme

Neslavná jízda na kobyle
Mluvil Josef Chlumský, nar. 1886

To bilo zrovna tajidle pot školou. To mi bilo asi takovejh deset, jedenáct.
Taki sme, mňeli sme služebního a von pás koňe. Tak já sem s ňim taki šel.
Pag že se svezu s kóbilou. Zrovna s toho palouku, jak sem tam dostal na tu
prdel, víte. A já sem chtěl, abi utíkali. Mňéli sme..., na každom bila deka,
takle složená, no ták sem si set na tu deku, na kobilu, ta bila trochu širší,
tlušcí. A vona ta deka sjížděla. A diŠ sme přijeli tajidle uŠ, ták já sem chtěl
trapem hodňe, no ták von jí mrsk taki, ten kočí, tu kobilu, valacha taki.
Tak jeli trapem a vona ta deka sjížděla a najednou sem slíd dolu. Ale
kobila se hned zastavila, ten druhej taki. Ale pomlátil sem se trochu.
Jč

1-1-9/

TIS, okr. Havlíčkův Brod
Klobouk ze Solnohradu
Mluvili A: Marie Piskačová, nar. 1882
B: Antonín Piskač, nar. 1905

A: Voňi vocajt jeli prie. Ten hrab je, von mu to tam zavonačil ňák, místo,
tomudle baronovi a von tam bil jako za spráfce. Voňi chtěli holku
vocajt, tam neznali žánou, já sem u nich sloužila, tak sem s ňíma jela.
B: A jak to bilo s Um kloboukem, koupili ti klobouk ?
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A: No, koupili1! Já sem si to musela koupit! Fšickí mňeli tam klóbouki
a já bieh chodila tak?
B: A nosilas cho taki?
A: Nó, nosila2! Dit já sem si ho teprve šla koupit! Ta paňi, tam co bila
kuchařkou, tak povidala: „Meri, pojte, já s vámi pudu do Solnohradu,
do mňesta, a tam si koupíte klobouk." No tak sem s ňí šla.
B: Bil to slamňenej?
A: Né,filcovej to bil, to bilo na zimu. Teplejší, abi bil teplejší. A drahej bil,
pjeknej. Tak mi to koupila a poá: „No jo, tendle vám slusí." Já mňela
hubu tlustou.
B: Ajakvipadal?
A: Šedivej, mašle bila vokolo a tadi bila přaska žlutá taková, a vélkí péří,
takoví silní, takle přišlo jako kousek, a tadi bilo strčení za ten Špendlík,
za tu mašli. A vono to bilo drahí, to péří. Voňi mi to, ta kloboučňice
a ta paňi, richtováli3. Já sem ňičemu nerozumňela, já sem nekoukala
do zrcadla. A že prej mi moc sluší.
Tak sme šli, a tet v mňesie, jak sme šli, tak šli vojáci. Asi na ňákí
cvičeni, protože jih bilo víc. Šli dicki Štiří a štiří, taková řada a já sem
poala tí paňi: „Já ten klobouk sundám." Vona podia: „Nechte si to," —
vono bilo teplo — „ruce se vám zapoteji a budete tam mít fleki." No tak
sme Šli. Ti vojáci přešli a takle koukali a tet ešte — mňela sem to na
hlavje — a voňi zas šli, druhá parta těch vojáku. A tet se kluci jako
smáli, já povídám: „Jéžišmarjá, paňi, voňi se mi tidle vojáci smňejou!"
' A jeden jako povídal: „To je heská Mařenka." A já sem poala: „To se
smňejou mňe." A pak sem se koukla na stín, vono svítilo sluňíčko, a vono to
péří mi fofr oválo4, víte, takle trochu se nazvedlo,já poám: „Jéžišmarjá, hele jte, na tom stínu jak to mám!" Sundala (jsem) klobouk a šli sme.
Nesla sem ho v ruce.
B: A ušs cho potom nebrala na hlavu?
A: Né, dala sem ho do kufru.
B: No a tadi ušs cho nenosila?
A: Ne, dit sem ho zhandlovala5. Ta jedna tam přišla, a že prej mi nejde,
že má malou střechu, já že mám velkej obličej. A to mňe vošálili, víte,
tak. — Já ho mám f pamňeti ešte, šedivej, pjeknej.
Jč, Ut/Jó
1

nekoupili;

2

nenosila;

3

rovnali, zkoušeli;

4

mávalo;

5

vyměnila
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PNĚTLUKY, okr. Louny
Osvobození
Mluvili A: Václav Nosek, nar. 1893
B: Anna Davidová, nar. 1879

A: To se dálo za protektorátu fšeobecňe. Já sem mňel f Praze dost lidu,
víte. Mňel sem tam dvje sestri vdaní a každá..mňeli
děti, no tak sem
koukal jim tam ňeco dát. Já dis přišel převrat, tak sme zabili honem
na černo, mňeli sme dvje prasata na černo, to víte, to je... A najednou
ičko1 křičeli: „Honem, Ňemeí dou, dete se fšiekí skovat." Prokristapána,
u nás lítal vovar na plotňe, víte, z hrnců uš. Tak máma, s cerou jenom,
se > šli skovad do kritu — tedi mňel souset Petrdlík na zahradě takovej
krit — a tak se tam šli skovat. A voňi to zaťim bili Rusové, víte. Ti sem jeli
tadi vod Dubovího, tam z Ňečemic sem jeli na koňach a voňi misleli,
že sou to Ňemeí. Tak tedi bila, celá vesňice bila poplašená, to víte.
Prodělával človjek fšelijakí vjeci v živote, ustrašenej — no já sem tomu
teda nevjéřil, víte, že sou to Ňemeí. Sem povídal: „To přeci nemužou
bejt Ňemeí." Tadi bili Rusové, tadi bili Rusové, gde bi se ti Ňemeí vzali ?
Nó a, taki to nebili, bili to ... Tadi sem videi, tadi sousedí vod Valdúch,
jak tadi to šlo do tí Slachojc rochle tam, utíkali tam, ti deti Majcchnerovic, víte, holt šli taki, táhli deku za sebou takle — holt se tam šli skovad
do kritu, a voňi to bili Rusové.
B: Nó, tenkrát sem bila u Tandofskejch a tak (naši) přišli a říkali: „Poj
cem, Ňemeí dou!" A já sem řekla: „Nó, já se nebudu bát, já pudu se
podívat." Tak sem šla aš ke Křižáku, víš, tadi krz háj, sama. A du
domu potom a tadi za tim Hinekojc polem, jak je ten les, tam bili metri2.
Chlapče, tam bilo balíkúch, jak tam dali tem partizánam, víš. Já přišla
domu a říkala sem na Mišáka3: „No prokristapána, vi toho nadeláte,
že Ňemeí sem dou, a zatim sou to Rusové, a tam je tulik jídla pro ti
partizáňír Já sem se jako nebála ňihdi.
Ra, Bm/Jč

i
1

nyní, teď; 2 hranice dříví; 3 Myšákovi
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LIBOTENICE, okr. Litoměřice
Stará škola
Mluvila Marie Rožcová, nar. 1889

To bilo menči a tadi, jalc je ten baráček u toho, tadi u tej zahrátki, tak
to bila prvňí třida. Sem chodili z Nučňiček, z VoleŠka, z Bohatec, z Hrobec,
celá farnost. Ale ičko1 tam maji Školu v Rohatci, tak ti uš ičko sem nechodej.
Ale tamti fšecki.
• To se chodívalo pješki a ve sňehu je vozili na saňach potom sedláci.
Přeci z Nučňiček nemohli takovou dálku jít. Tag vzali saňe a vezli je na
saňich.
K
" (A co z Lounek?)
Z Louňek né. Ti maj tam školu v Louňkach. Tam zas chodí druhá
strana, Gernoves, Chodouni — hm, chodej tam.
Jč
1

nyní, ted!

Večery po práci
Mluvila Marie Rožcová, nar. 1889
*

Diš sme sloužili, tak taAi, co je ten trancformátor, tam bil takovej vélikej
dolik a bili tam šípki a visoká mes. Tam sme dicki večír sedeli, harmoniki
mňeli kluci a spívali sme. Voňi hráli a mi sme spíváli. To sme sloužili tak
po fsi, i cizí tadi bili, a to sme dicki spíváli.
• A to bil strážňik — tadi, co je ten barák, národňí víbor, tam mňel barák
postavenej, bil novej, né tag vélkej, menči. Ták ten, to bil strážňik a dělal
pořádek po opci večír. Tag dicki přišel — von nosil takovou šavli taki jako
vojáci — přišel a Ukal: „Ták co, uš je desed hodin! Koukejte, at mažete
chcípat1!" To naz zahnal, sme museli hnet prič. )sChcípad dete, ráno
pudete do práce, tak koukejte, aj ste2 votat prič!"
1

chrnět, spát; 2 ať jste
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Povodně na Labi
Mluvila Marie Rožcová, nar. 1889

To uš je, já nevim, f kolikátim roce, to bude fšude napsaní, u Krejzu to
maj na zdi taki, jag bila visoko voda.
Toho pana Šilhana, jak tam bedle fari je ten barák, tak mňel sina,
a to šli ti kri, víte, ten let se hejbal. A ten chlapec po těch krach šel a docela
přišel prie1. A Hkali sme pořát — von šel, jak je zahrada, je tam plot, tak
po teh brankach šel — sme Hkali: „Nechot tam Ládiku, pot prie! Nebo se
smekneš a spanneš!" — „Nó, tak se svezu na lede a zaz vilezu." A uš
neviles. To bilo hrozní tenkrát. Chiiili ho aš v Nucňickách uš celiho rozbiiího.
Je tadi pochovanej na řbitovje. Heskej kluk to bil, modz heskej.
To bili takle visokí ledi. To celá ves nic nedála, neš sme bilifšecki u Labe
koukat. To to šlo celou noc, celej den. A to šel tadi let, a pak šel praskej2. To
sme zas koukali, to šel znova jinej let. To bil, ohromní ledi bili.
Jennou Šel let, a bila tam psofská bouda a pes. A ten kňučel chudák. No,
žánej tam nemoch pro ňej. Pak šel šatňik a šati. A peřini. To mňeli lidi —
uš jak pakovali, chtěli votamtai prie, tak uš jim nezbil čas. Tak ten šatňik
šel a bili tam peřini a šactvo. Hoňňe, hodňe sme toho viděli, co (šlo). Lidi
se chtěli vociehovat a uš jim nezbil cas. Uš tam vlezla voda a let a už bilo
konec. Mušeli Utíct sami.
1

zahynul; 2 pražský
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CHRÁŠŤANY, okr. Litoměřice
Ovoce ve starém hospodářství
Mluvil Josef Zeman, nar. 1875

No, to nejvíce sušili, ovoce. U nas každá živnost1 mňela dříve, sušárnu
vlasňi, voňi ešte ňede taki sou, taji2 jak ste šla nahoru do fsi — Uostom
tadima3 chodíte — tak tam ste mušela vidět jenu, ale že uš je to rospadnutí,
u se4 icko5 nesuší. To indá, jag začali šveski, tak se sušilo třeba až do vánoc.
Zjednal se pokr6 na to, při ňom tam bejvála holka, že mu to ovoce přebírala,
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dřívirn pomohala, nosila mu jídlo a tah. Ale já sem si to dál nejvíc sám,
sušárnu naši sem si sám zrichtoval. To zdúli bili jako kamna, vohňiŠte a s tim
horkem to ovoce na tech lískách se usušilo, jak se pot tim topilo. Topil tam
zefšim, dříví, bapki1, klesti a co tag bilo, uhli — no uhli bejvalo laciní —
a do tej susárni vešlo taki vosumnác lísek najenouch. Na jenu lísku bila
míra, putna, to bilo štiricet kilo, tak si to můžete spočítat. A vono tech
šveskah8 bejvalo, tak cholt se muŠélo sušit, di se jako nevodbili sirovi. Potom
se to prodávalo, Lovosici9 židoj, nebo na šiji, na lodě. To zasej ti Šijáci
jezdili a skupovali to, z Ňemec. „Zbide to pro Sasáci10," sme říkali. Voňi
teda kupovali Šecko, japka, hruŠki, nejvíc japka, a pak to suchí. Křižalki,
ti biti z jablek, pečinki, to bilo z hruškách, a šveski. Jenže di se nepotřebovali
peňize, tak se šijákam neprodávalo, voňi koupili šecko, ale zato dávali miň
peňes.
A ti se tak neprodávali, merunki, jako ičko, to šli hlavňe šveski, třešňe
a ti vajskle11, to mňeli nejvíce pancki, na tech ladach12.
Ju13, to bilo více jako neska, to stromoví po polach. A tejt šecko samá
řípa, vorá se hliboko, a tak to zhinulo, ti stromi staří. Co maj ičko ti noví
druhi hňískí, vono to neudelá žánej strom aňi, za pár roku je to priČ. To
hnet nat silňicej na teh dobrejch polach ti hruški, to sou staletí stromi, copa
mislíte! Koprčki, ju, to je hruška, tej se nevirovná žáná. Tu taki ti šijaři
rádi hupovali. A taki se z ňich vařil sirop, to uš ti mladí aňi nevedi. Koprčki
nebo čáslajki sena to brali, ti jako mňeli nejvíce cukru. Druhu bejvalo ešte
inejch, kanajaski, máslofki, tem řikáli putrpirni, parchantki, mélounki,
žlouteňice, pankrtki, ritířki, cukrátki, ti nemaj žánej ten kríps14 j sebe, tu
duši, jak se řiká, ti sou jako cukr slatkí, ti bili na šušeňi. Diš čtovjék na to
nespomene, na šecko. Vovesňice ešte, krvajki, piksli, muškatélki, jakupki,
to bilo tak to dřívjejŠi ovoce. Japka zaz bejváli panenckí, štetinckí, chocholouše, ten je žlutej, diŠ uzraje, je jako masnej, ti rádi naše15 jedli. A pah
třešňe, no to bila ordinárňi16 třeŠňe, pah černá třešňe, chrupha, no a ti
vajshle,jah sem uš to povídal. A tahi sem tam ňáki ti slívi, turanče sme jim
řikali, slívám.
Ra (1958)
1

hospodářská usedlost; 2 tady; 3 k Roštům tudy; 4 už se; 5 ted; 6 sušič; 7 pařezy;
Švestek; 9 v Lovosicích; 10 pro překupníky ze Saska; 11 višně; 12 neúrodné, neobdělávané pozemky na svazích; 13 jo, ano; 14 tvrdá část dužiny kolem jader;
15
naši; 16 obyčejná
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2. Jiliozápa do česká podskupina
' Nářečí jihozápadních. Čech se odlišují od nářečí středočeských řadou
společných znaků, jejichž hranice vytvářejí široký přechodný pás,
protáhlý mezi oběma oblastmi ve směru od severozápadu k jihovýchodu.
Krajní hranice tohoto přechodného pásu probíhá od západního Kakovnicka přes Hořovicko na jihozápadní Příbramsko a odtud k jihovýchodu
přes, jižní Sedlčansko a Yoticko na Pelhřimovsko.
Y širokém přechodném pruhu od této-krajní vymezující linie probíhají postupně k jihozápadním okrajům země zhruba paralelně hranice
řady jazykových jevů, společných jzčes. oblasti jako celku:
(1) Ze znaků hláskoslovných je to zejména častý výskyt slovesných
tvarů s tzv. přehláskou, jako zacel, nažel nebo nažil (trávu), tnst, zíbst
proti obecnému i spisovnému začal, nažál, třást, zábst.
• (2) Naopak je možno slyšet u staré generace vyslovovat a místo e
u slov, jako čap [čep (u rybníka), fčalajfčela, břasajvřes, sršánjsršeň,
jahlajjehla.
.'
'
- .
\
(3) Častější je'zde výslovnost cítit, cícha, síto, vozík proti střč. cejiit,
cejcha, sejto, vozejk.
v
(4) Typická je dvojhláska ve slovech rouznout (rozsvítit), poučet proti
spis. rozžehnout a půjčovat.
y
(5) Na venkově bývá slyšet redukovanou výslovnost samohlásek i
nebo y v případech, jako sdlňice, mlnář a ve, slovesných příčestích bdi,
nosdl, cho&dl.
V
(6) Jsou zde rozdíly v délkách u slov dvojslabičných, jako pína, plíva,
slina proti obecnému pjena, pleva, slina a také plouh a kus proti
pluh a koš. A opačně je "zdě zase krátkost ve slovesných tvarech nést,
vest, pect. proti většinově českému níst, víst, píct.
— (7) Zřídka se dnes už slyší starší výslovnost souhláskové skupiny
šť jako chč ve slovech chčesií, nechčasnej; spíše je slyšet zjednodušení
, v souhláskové skupině stř-, jako třílet, tříkat, třep a také třevíc.
V
(8) Počáteční souhláskovou skupinu kčl- u zájmen a příslovcí, jako
kdo, někdo, kde, nikde, vyslovuje stará generace často hdo, ňehdo, hde,
řtihde proti obecné výslovnosti gdo, ňegdo atd.
\
(9) Y tvarosloví je pro tuto oblast charakteristický především ne-, •
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sklonný ustrnulý tvar příď. jm. přiví, bratrovo a také sestřino (syn,
dcera, děti), u sousedovo domu, na kovářovo.zahradě atd., dále pak částečně
nesklonná forma rodinného jména, např. (byli u nás) Vlasákojc, (potkali
jsme) Burešojc a také Radek Ghmélíhojc, Vlasta Zemanojc; na západní
části jižních Čech (na Blatensku, Strakonicku a Písecku) se dosud slyší
varianta (byli to) Iíubatouc, Franta Vosihouc.
Y
(10) "Ve tvarech slovesných je výrazným znakem vyrovnávání ve 3. os.
mn. č. u sloves jako (oni) umí, sází stejně jako trpí, jprosí, tedy ve prospěejH
tvarů kratších. V rozkazovacím způsobu se u sloves typu prosit (kromě
západočeských okrajů) často mění koncové souhlásky slovního'základu
s, z ... v š, z ..., např. noš, poproš, neporaz.

Vnitřní členění oblasti
Uvnitř jihozápadočeského celku se rozlišují dva dílčí okruhy, a to
západočeský a jihočeský se svými okrajovými úseky.
Okruh nářečí z á p a d o č e s k ý c h je jako celek charakterizován
především tvaroslovnými znaky:
^
(1) Převládá zde jednotná koncovka -om v 3. p. mn. č. podst. jmen
různých typů, jako chlapom, tesařom, přecedom, hostom, huřatom, h Rohicanom a také Icravom, slěpicom, husom, lidom, detom.
V) (2) Typická je dlouhá koncovka ,v 1. p. podst. jmen, jako vojáci,
zednicí, sportofcídX^.
V
(3) Výrazný je rozdíl v zakončení slovesných příčestí ve spojeních
. je vařeno, pečeno proti je vaříno, pecino v ostatních Čechách.
\f
(4) V poněkud užším zeměpisném rozsahu, postupně směrem k západu
došlo zde ke zvláštním výsledkům v obecnějším pádovém vyrovnávání
mezi vzory ,nůšef a ,kosť; např. do práci, do huchiňi, pitel pšeňici; dále
na lavicech, v nemocňicech. Důsledněji než jinde v Čechách se zde říká
zde, boleste, mastě a dále na západ dokonce i vjece a řece.
. (5) Z hláskových rysů je zde nápadná výslovnost slabik ný nebo ňí
s redukovanou samohláskou v případech jako to je pjeknd, peníze žádnd,
ňic špatndho, jarňd setí.
'
Okrajové ú s e k y z á p a d o č e s k é (Domažlicko, resp. Chodsko, Stří41

brsko, Manětínsko) se vyznačují spíše důslednějším uchováváním znaků
společných celému jihozápadu, než nějakými znaky vlastními.
'
Nejvýznamnější z těchto úseků je D o m a ž l i c k o , tradičně nazývané
Chodsko. Zachovává nejdůsledněji téměř všechny už uvedené znaky
jihozápadní a západočeské. Kromě toho se zde však udržují ještě některé hláskoslovné znaky další, které na ostatním jihozápadě již značně
1
ustoupily nebo jsou už jen ve zbytcích.
'
(1) Y hláskosloví je to silně zavřená výslovnost dvojhlásky ou přecházející až v ú: malou chálúpku, za tuu školuu, a také zavřená výslovnost
dvojhlásky ej: starej mlijn. Tato výslovnost je společná i ostatním okrajovým úsekům.
(2) Charakteristické dnes už jen pro Chodsko jsou některé další
rozdíly v délkách samohlásek, a to u zájmena náš ve tvarech náše
a náší, odkud délka přechází do jiných pádů. Dále jsou zde dosud
uchovány délky v infinitivech a 1-ových příčestích: sedit, hoUt, hoUlo,
křicít, křicíl; kopát, kopal; neehát, nechali.
(3) Typická také už jen pro Chodsko je i výslovnost tzv. protetického h- před samohláskami, jako halmara, hudit, Heva, hidlo; dále
změna d v r v případech jako storola, sturánka, bure, tera ap., jakož
i výslovnost k za g v slovech cizího původu drakoun, špakát, télekram,
fotokrafíje atd. a konečně i výslovnost lajce, strejce, jalojce proti lavice
atd.
(4) Stejně jako na ostatních okrajích zachovává se zde i 4. p. os.
zájmena stř. rodu je: šla pro pivo a nenese je proti obecně českému
nenese ho.
Na Stříbrsku a Manětínsku se uchovala ještě i starší fáze výslovnosti
slabiky mě, totiž mjesto, mjesic proti většinově českému mňesto, mňesíc.
Okruh nářečí j i h o č e s k ý c h spojuje v různé míře také několik
charakteristických rysů:
(1) Ye svém nejširším rozsahu je vymezen hranicemi tzv. jihočeské
disimilace zdvojených sykavek á zubnic, jako např. bej sebejbez sebe,
přej šedesátjpřes šedesát, přej zimuj přes zimu, babijcelbabicce a z části
i poj timjpod tím, poj doškijpod doški.
(2) Ve svém užším jádru (od jihočeských Blat počínaje) uchovává
pak ještě výslovnost slabiky mě jako mje, tedy mjesto, mjesic a jen
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ve staré generaci dnes už rozloženou výslovnost kdysi měkkých retnic
v případech jako: bjič, pjivo, mjilej, lavjice, netrefjil.
(3) Na malém území na Prachaticku udržuje se'dosud měkké zakončení v infinitivech, jako dělat, chodit, slišet proti obecnému dělat atd.
J i h o č e s k ý o k r a j o v ý úsek, nazývaný tradičně D o u d l e b s k o ,
uchovává opět důsledněji většinu znaků společných celému jihozápadu
a samozřejmě i všechny znaky širší oblasti jihočeské.
Od svého širšího okolí odlišuje se Doudlebsko několika znaky:
(1) Podobně jako dosud na okrajích západočeských vyslovovala se
zde donedávna dvojhláska ou v různých stupních zavřenosti a přecházela až v ú: louč, suused, kupit; stejně i zavřená dvojhláska ej: pastejř,
bijtaipod.
(2) Základní vymezující znak doudlebského nářečí je výslovnost počátečního o- bez tzv. protetického v, tedy on oral, okno, oves proti obecně
českému von voral atd.
(3) Téměř pravidelná je tu u staré generace rozložená výslovnost
měkkých retnic, jako třeba babjička, bjič, ale vzácně i doklady retnic
ještě nerozložených. Tento jevdokládají ukázky ze Soběnova (na lav'ici,
b'ít, p'iva, zábHt, nap'ilo) a též z Bukové (zab'it).
(4) Častěji se zde ještě zachovává neznělá výslovnost v souhláskových skupinách kv, tv: kfjet, tfaroh.
"
(5) V tvarosloví se drží sklonný tvar rodinného jména Váchovi, mlinářova cera proti celkově jihozápadnímu nesklonnému Vachojc, mlinářovo
N
cera.
(6) Stejně jako na okraji západních Čech se zde užívá dosud ve 4. p. os.
zájmen stř. rodu tvaru je proti obecnému ho: spadlo japko, seber je.
(7) Typický už jen pro Doudlebsko je slovesný tvar som: som tadi.
Jak je z. uvedeného přehledu znaků patrné, vrství se většina příznakových jevů od středu směrem k okrajům, kde mluva staré generace nabývá
charakteru skutečného nářečí.
V6
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1-2-1 /

ŽICHLICE, okr. Plzeň-sever
Povedená polévka
Mluvil Antonín Rott, nar. 1886

Za první svjetoví válki tadi na Kralovicku, tak přišli ti komisaři — ti
jak rekvíruvali vobilí, ne •— do jednd opse, no a tam holt to dobře dopadlo,
voňi je tam pohostili a řekli: „Druhej den pojedeme do ti druhí opsi" A starosta povídal: „Tak, Vašeg vas tam vodveze na saňích." Bilo zmrznuto,
sňích, ne—no tak ráno fořč (starosta) řek: „Vašku, přistroj koňe, zapřáhnež
do saňí." Koupil mu dva buřti: „Abi si mňel na svačinuA
von si' je
strčil takle do kapsi, do zimňíku, a jeli. A ti komisaři, diš jeli po silňiei,
tak si řekli: „Copa bisme mu mňeli udělat s tema buřtama?" Náhodou jeli
a bili tam ti konekí knedlíki1 zmrzlí na silňiei. Tag řekli: „Vašku, počkej,
mi se deme vimočit." No, tag von počkal a voňi us mu ti buřti vitahli, dali
mu tam namísto ňich ti konekí knedlíki, no a jeli dál. 'No a přijeli tam do tí
opci, ne, Vašek si dal koňe pot kolnu, mňel votípku sena sebou, dal jim žrát
a povídá: „Paňi hostincká, já mam tudle dva buřti, tag biste mi je mohla
dád vohřít." No a vona povídala: „Ale jo, mňe uš tadi vaří voda na polífku
pro ti páni komisaře, tak já je tam dam vohřít, do ti vodi a budete je míd za
chvilkuNo,
Vašek přišel, no a tetka vona mu šla vindavad buřti a nenašla
je. Povídala: „Voňi se mi tám rozvařili, ale to nevadí, já peču tem pánom
vepřovou, tag vam dam kouseg vepřoví a voňi budou míd za to masňejší tu
polífku " No tak, Vašek se nasvačdl, zapřách a jel.
Páňí přišli k vobjedu, vona jim nahla polífku a ten jeden povídá: „Copa?
Ta má ňákou divnou chujt!" No a koštovali a ňák jim nelezla, ne. No, tak
přišla hostincká a povídala: „Já va/mTtó povím. Já sem tomu kočímu
vořívala ti buřti a von chvátal, tak sem mu je dala do tí vodi, jak sem vařdla
tu polífku " A voňi uš potom nejedli.
Vč, Jč/Jó
1

koňský trus
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Obec a její obyvatelé
Mluvily A: Barbora Stachová, nar. 1868
B: Josefa Stachová, nar. 1891

A: Tu bilo chalupích1! Spočítej to! Bila tadi šJcola.
B: No, ta bila prvňí.
A: Bili tadi Baksojc, bili tadi Svobodojc, to je po jednej straňe. Potom tadi
bili Telínojc, hospoda a Koldojc. To bilo po jednej straně.
B: Asi sedům chalupíjadi bilo, vod mlejna aš tadi h tim haldam,. víte?
A: íčko2 po druhej straně bili zas tadi Pechojc, potom nebilo nic, aš Pavlojc,
potom tadi bili pot Pavlojcma Veverkojc...
B: Potom vi ste tam bidleli, babička, dedecek Plošiíkojc.
A: Jo tam, ve. štíte je svatej Václaf, dedeceg bil Václaf.
B: Nó, a potom uš nebilo ňic.
A: Potom uš nebilo ňic. A nicko vidíte, co je tadi dolu lidu a co je tadi...
nahoru, chalupích.
B: Mami, to mňel dedeceg ze slámi tu střechu tenkrát. Takoví mňel tak.
udělaní, takoví votípki a pokladení to. Potom se dělali teprve taški.
To si já pamatuju ešte, diž dedecek mňel tu doškovou chalup
A: Jenže se to mušilo vispravuvat. Každej rok se to mušelo přehlížet.
B: Ta sláma přeci jenom se dost jako..., diš je mokro, tak to dost jako
hňíje, žejo, tak to se muselo často mňeňit, ti votípki. To dicki si dedecek
, udělal a ten mlací jeden sin tam vles po žebříku a přidělával to tam. To si
já sama ešte pamatuju, diš mňeli doški naše, babička.

'
1

VČ, JS/JS

2

chalup; nyní, teď

1-2-2/."'

TĚ NĚ, okr. Rokycany
Do Prahy s máslem
Mluvila Jana Ernestova, nar. 1887

To sem dicki večer šla po f si. Ešte tu bila jedna (překupnice) a každá zme
mňeli sví místa. Doma sem to máslo dala do sklepu a ráno sem stala a dala
sem si to — mňela sem ruscag1 af tom ruscaku takovou bedňicku. To sme
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chodili do Mejta pješki skráje2. Potom, jezdili ňákí Ludvikojc ze Strašíc, ti
mňeli . ňákí outo, takoví s plachtou, tak sem šla jen ke Školkám. A potom
jezdil Šlapák, ten je ešte žij. Ten tudle přišel do Lidáku3: „Jó," takle mňe
chit, })jó, teta Ernestojc, pojedete do Prahi!" A já sem povídala: „To víte,
já už nebudu jezdit nikám." — „ To bili casi, teta, víte!" A já povídala:
„To víte, že to bilo lepcí. Bili zme mladí." To víte, to zme šli f pul štvrtí
a f šezd jel vlak, a diž bil sňích, dma pješinama! Jo, to bila túra.
Taki jednou jeden sedlák tadi: „Teta, já pojedu zejtra," — já nevim,
kam jel — „pojedu s koňma, tag já váz ráno svezu." V hnoňíku4. A voňi mi
Hkali: „Nejezdi s ňim, ten pojede dlouho5 a zmeškáte." No to víte, sňíh bil,
von jel akorád dlouho, mi zme jeli ke štacímu6 a vlag už jel. Zmrzlí zme bili,
dvje zme jeli tenkrát. Tam (na nádraží) se netopilo, bdla nám zima a já sem
povídala: „Pot, pudeme tudle vedle se vohřít " Tag zme tam šli jednej paňi
a vona zatopila a řekla: „Jen pojte, pojte ženckí,jen si sedňete ke kamnům,
já vám ešte uvařím kafe, aj ce1 vohřejete." Přišli zme do vlaku, mi zme mušeli.
do richlíku. Voňi tam bili páni: „Dopas to jag živ videi, di9 uš se fšecko
dostane, a vi ešte keiasujete!" Nebilo jim to recht10, že tam nesem ti rance.
Vono to selckí máslo taki každí nebilo dobří. Já sem ho kolikrád doma
musela viprad znova a znova udelad hroudu, ňekerí bilo samí podmáslí.
To každá selka mňela svou hroudu a svou parádu. To uš sem vedéla, vot
koho je, víte? Jednou taki pan Veselí povídal: „Teta, f tej jednej hroudě,
tag je dicki vepřoví sádlo veprostřet." Dobří sádlo vepřoví. No scházelo jí
třeba do třech kil, tak abi jí nescházelo, tag dala doprostřet kousek sádla.
A já sem povídala: „No tak tu hroudu tu nechte, aš sem přidu podruhí, .
tag já budu vedet, vot koho je to." No, vedéla sem.
Jó
1
s

2

3

4

ruksak, batoh; zpočátku, dříve; do hostince Lidový dům; v hnojném voze;
pozdě; 6 k železniční stanici; 7 ať se; 8 kdopak; 9 když; 10 vhod
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ČIČOV, okr. Plzeň-jih
Tulák
Mluvil Josef Hrubý, nar. 1882

Ten Karásek, ten nechtel dělat. Mladej clovjek — takovejch pjetadvacet,
třicet let tenkrát, doví jesli mu bilo — a pracuvad holt nechtel; flákal se teda
46

jako tulák, jak sem fcera povídal, co sem mu napsal do toho potvrzení vo
zachovalosti. Zaehovalej bil, to je pravda, ale dělat nechtél a žebral. Potvrzení
vo zachovalosti teda sem napsal. Tám, co rubrika bila „povoláňí", nu tak
sem mu napsal povolání: tulák. Nu a von si to přečet tám ňegde f chrastí,
tám prej ležel a vrátil se spátki s tim. Tadi mi to dal do hradbi1 a křičel tadi:
„Dibich mňel kočár, tag bisem se vozil, a že ho nemam, tak musím chodit
pjeski." — Potom nám přišel dornú, sem. Mňel klobuk, a to mňel latovák2
f tom klóbuku připálenej, diž mňel takuví dlouhí vlasi ne, mňel to jako
žencká, ne, mordije to bdlo hroznd, Klobuk mu lítal, nu tag von si ho připích
k tim vlasom tim latovákem. To víte, jak přišel. Hotovej strašák! Krucinál
a nejčko3 vidim, že máfši. Nu tag dobře, tak sme mu ustlali — mňel sem
takovej kotec f chlívje — já sem mu tám dal slámu: „Tadi si lehneš!"
A hnet sem svolal (obecní) radu. Já poal: „Co s ňim budeme dělat?" —
„Copa můžeme s ňim dělat, mušíme ho vičistit." Každej ňeco dal, ňákí
křápi, abi se vobul, ňegdo dal kalhoti, ňegdo dal kabát a tak sme to sehnali.
A košdli a katata,4 to. sme mušeli koupit. Bdlo usneseno, že námňestek tadi
bude dávat pozor a (tulák) muší bejt čistotnej.
• „Aš to sleče, tag řekňi námňestkovi, abi to svázal, dej mu povříslo,
slámu a von to sváže a ponese to na dráha5 a tám to zapálí." Nu tak skutečňe, von (tulák) sem přišel, mušel se umejt, slíct a tadi souset mňel mašinku, tag že ho vostřihá. Tadidlé na hnoji ho vostřihál, tadi si set na kolečko,
taji6 ho střihal. Kampak, prosím vás, tudle s ňim ňekam jít, to přestává
fšecko ne! Nu tag dobře. Diš to bilo hotoví, tak prej to vzal (náměstek) na
dráha a tám prej to zapáhl... Naše máma povídá: „Nestidíš se, takovej
mladej Človjek, takle spoustlej, dit můžeš taki ňeco dělat!" Obecňí rada se
usnesla, že bude chodit po čísle1 a že ho dáme do chudobince do Blovic. —
No, to víte, že to stálo hromadu peňez hnet. '
Vč, Jč/Vč
1
7

do plotu; 2 dlouhý laťový hřebík; 3 nyní, teď; 4 spodky; 5 obecní pastviny; 6 tady;
chodit na stravu střídavě po číslech domů
'

47

Pěšky na vlak
Mluvila Františka Vaisová, nar. 1888

Jak chodili, do Plzňe diš se chodilo, tak se muselo do Nezvjestic. To se šlo
tám, ráno jel vlak a zas aš navečer. TU hodini cesti to bilo, ne. A Plachá
s tou Žákovou zezhora, tak tám mňeli ceri, sloužili tám, a voňi tám za ňima
šli (i s dětmi), to víte, je nafšiivit taki. Domů šli potom v noci. Voňi, toť se ví,
už diš přišli sem, Bendojc chlapci uš nemohli ňikam, boleli je nohi, bili
zutí a rosa bila, voňi bjeduvali, že je to zebe. A ta Rančíková — Plachejch
mňeli přímňeňí — říkala: „Br, paňáčku, to je mi zima! Tak to se mnou
zatříslo, mňe je zima."
Žák jim šel naproti, von za Um křovím řek: „Bábo, poj ce vohřít!" Voňi
se dáli do útěku, ježíš prej marjá. Vonfurt křičel: „Ženckí, ženckí hloupí,
neutíkejte, dit sem to já! Mámo, neutíkej!" A voňi holt: „Von prej křičí
a von bježí na námi pořát!" Tak utíkali aš ke Krejčojc, aš sem, udejchand.
—"

1-2-4/

'

.. Jé, Vč/Jč

V ELEN O VY, okr. Klatovy
Staré hospodaření na úhorech.
Mluvil František Votípka, nar. 1897

Nechávalo se asi ták —já uš to teda ták ňepomatuju — za mňe uš, diž já
sem začal vorat — no tak, co ták slejchávám, vot oce, tag Ukal, tak štvriinu
nechávali přílohama1. No a to se nechali přílohi, to se spásávalo, na .to se
hoňil dobitek, viháňel dobitek a spásalo se to. Pák se to podmňešovalo nebo2
podmítalo, ne, pohnojilo se to a nákolesňíkem3 se to tak trochu jako přeškráblo, abi to moc neurostalo. A uvlíklo4 se to a pák se to hnojilo třeba
a zavorávalo hliboce pod žito. Se dávali po přílohah žita, se dávali, abi bili
pjeknd. Pšenice se u nás tehdi nesíla, ňigdo nesíl pseňici. To uš ašfpozdejšíh letech se síla pšeňice.
—
ú h o r e m (pole ležící ladem);
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'
2

Vč, Ra/Vč
čili;

3

jihozápadoSeský typ rádla;

4

uvláčelo se

Ohně a bouřky
• Mluvil František Votípka, nar. 1897

, Vohňe tadi bdli, vélikí, dva. Bij sme1 yihořéli mi, tah u Zahrátkúch,
co je ten hostinec, převažovali máslo; a vono.se chitlo a skočilo to na druhí
staveňí Kudličkom a pak sme se chiťli mi; a vihořelo asi šesnáct čísel,
vihořélo.Tadi ta hořejší strana a ta dolejší strana vihořéla celá. A jeden
voheň'zase bl2, to uŠ tah si nepomatuju, to bdi velkej požár, tah to vihořéla
zasetadle stranqcelá. To bdlo'ňeMi dříf.:,Hasilo- se
jah já sem slejéhával ^ tah se. hasilo vjedrama. Podávali si vot studné, nastoupili si řadou —
tříkapjci nebili tehdá- tah se hasilo řadou, ne:; polejvalo. Ale skoro- se ňic
nemohlo uhasit, protože fšéchno bdlo došhoví, doški až hnedle na zem, pecko,
tah se koukalo^ ňeco zachráňit, vinest. % •<.
.
- - •: . ; .r.
Co já omatuju, uhodilo .u; Kúrkúeh,: potom uhodilo;do ŠíhorovnP;
vloňi uhodilo u pazderní do holni, schořélo to do záhladúch, a lezdez holt
(uhodilo) do stromúéh teda. Nepomatuju si, že bi to tadi zabdlo ňékoho,
abi to zabdlo, to si nepomatuju. Jediňe si pomatuju^na Horách4 ňáhího
chlapce to zabilo u ribňíha.
\
~
1

...

~

když jsme; 2 byl; 3 stavení u Sýkorů;

4

-

Vč, Ra/Vč

v NalŽQýských Horách '

Vojna
.

.

Mluvil František'Votípíca/nar. 1897

„ \

'

Bdi sme u asentu1® jedenáctíhokvjetnasmerukováli. A mňe bdlo sedům-"
nádz let až v listopaduy íagže sem bol ňeco přej šesnádz let starej, ne. No
narukovali sme do Písku, to víte, no Í Ňékeřej ten oficír bdi dobrej. Bij sme2
potom přijeli do Ďuli3, tag říkal: ,',Beiički, deiÍčki, doma vám táta hechtel
pučit aňihúl, abisťe se nepotloukli a tadi vás vóvješujemhándgranátama.4'-Nekerej zase neznal meze. To víte, to bdla wjna skrátka.' Hladu bdlo dost.Téhdi ne, teda. F šestnáctim roce sme tám mňeli jídla dost, alefsedumnáctim
roce to bdlo teda špatní. F únoru sem tám potom přišel ke kádru5. Tak to
\
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ráno bilo kafe, to bdla jenom tak ňáká melta6 vinařená uš, sušdli to lezdes
po papír achf kuchiňi; a to udělali s toho kafe černí a to bdla úplná voda.
F ípolodne sme mňeli kousek ribi a diž bdi velkej brambor, tag neš7 púl^
bramboru a drobátko čistí pólífki. To bdlo vo polodňi. Chleba sme fasovali
desed lida jednu veku, tagže se roskrájel... desed lida pohromadě; jeden den
dehl ten a druhej den dehl ten. Tak se ta veka přeřízla napůl a pak se
udělalo pjed řezúch. Ten gdo krájel, ten si smňel vibrat posledňd. Diž bi bl8
krájel špatňe, tak abi to poslední, to nejmenčí na ňej zbdlo, tagže se koukalo,
abi vopravdu každej krájel dobře. No, večer vzali škopíčeg zelí, a diš to zelí
bdlo venku a bdi ňegda mrás, tag bdlo zmrzlí. Vohříli kotel vodi, to zelí tam
chrstli, zamíchali a křičeli: "Mi/náš9!" Tak nabral zberačku a frk to do
Šálku; diš to bdlo špatňe ešte rozmíchaní, tak ten kouseg zelí ešte bdi třebaj
zmrzlej. Tak to bdlo celá naše (strava). No umírali tam lidi hladí, u kádru.
V5, Ra/Vč
1

2

3

4

u odvodu; když jsme; Gyula (město v Madarsku); ručními granáty;
jenskému útvaru; 6 nějaká náhražka kávy; 7 jen; 8 byl; 9 jídlo
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VLČÍ, okr. Plzeň-jih
Sázení do loterie
Mluvila Barbora Černá, nar. 1889

Mámu řikála, že tú(vostávall dedek a sázel do lutríje pořát. Prosázel
fšeeki peňíze. A už bdi napůl nahej a v zimňe bos. A že tú stál a že furd
Ukal: „Párnbú má sedům truhel zlata, von na mňe z jednou taki spomene."
A potom šel a ňegde venku zmrs. A Pánbú na ňej s tou truhlou zlata nespomňél. A prosázel fšecko, co vižebral, a co videlal, fšecko saddl. Říkali:
„Sází do lutríjeTo
bdla ta loteríje, no. A co bdla má teta, tak strejda prej
jí dál (peníze) taki.— ňeco se mu zdálo —, abi sadila do lutríje. A vona si
za to koupdlajtrňici. Todleto dicki vijprávjeli a ptali sejí, jesli ti čísla višli.
A vona povídala: „Čísla nevišli ňigdá. Já prej koupila ítrňici a sňedla
Vó
* bydlel
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Uhodilo
Mluvila Barbora Černá, nar. 1889

" Já... tadi sem mňela postel, a je nedéle ráno a je bouřka; nebude se dělat,
tak si přidám. Chtěla sem se- přikrejt ešte; najednou prásklo, já vilítla a já
sem nemohla mluvit. Eletrika uš nešla, a ešte že zaclo pršed hodňe, hodnej1
liják:, i A to uhoddl blesk-do Uch stájí.
A túdle bdlina fsi ti dvje chálupi, to hořel radhous2, to Hkali radhous.
To bdlo dřevjení fšecko, tak to praskalo... a bdlo to Kvjetnou nedeli a bdlo
svjeťlojakovedne. ,
A voňi bili v hospodě. A to bdi ešte strejda Petříkojc a von bil vopilej
a viles tadi na ten srup a Micel: „Lidi, nechojte sem, já hasim sám!" A najednou spat a přerazí naší kliku u studňice, nemohli aňi vodu vážit.
V6
1

velký; 2 radnice (zde venkovský obecní úřad)

V

Ukrývání ruských vojáků za druhé světové
války
Mluvila stará rodačka

. A ešte vam povím, co mi sme ve válce (zažili). Mi sme tu živili dva Rusi,
doví jag dloyJio, kolika nedel a chlapedz bl1 póliticki zavřenej. Náž Véna jim
nosí vo polodňi vobjedi do lesa a u nás spali, slišíte2. 'Mi sme mňeli takle
stodólu-nahoře zláširr.a támsmejim ustlali-a dali-sme-jim- tám-deki a voňi
tám-ckoMíspdtf Hajšmanom chodili na večeře... a k nam přišli na půlnoc
a bili tám na sňídaňí; a vobjedi jim nosil sin, slišíte, do lesa. Dicki se
domluvili ráno a jednou šel tle2 na tu stranu, jednou tále3 a jednou zas
tále... To víte, ňíčki4... psík pořát tak štěkal každej večer. Já višla ven, já
se tedi nebojím, dit já sem tám bila z detma. Chodím vam vokolo chalupi,
zádního nevidím. Dicki diš přišli: „Veno, tadi ňegdo musí bejt, dit nevíš,
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co ten psíg dělá!"— „A prosím ie, dopa5 bi tu bil!" Ale voňi to uš naši
vedeli... Náš Vena mňel dvoje boti a dal tomu Rusovi jedni ti boti, diž bdi
chudágbos.
y;.:: .. „ . , :
• •
A já du jednou pro dřivi, mňeli sme u tí stodoli tahle dříví a to takle vam
naberu do náručí a takle stávám a tak tu slišim, jak s tí stodoli na mňe
křičí: „Bobre jutro máti!" 'Ježíšmárjá, mňe vam dříví vipadlo z rukiá já
sem se takle rostřísla, to víte... á voňi to bili Rusové.
Jednou zase, slišíte — bilo zima tenkrát — tah šli do kuchiňe ke sňídaňí.Ježíšmarjájozefe, mňe tle tag bodlo a tag vidu ven a povídám: „Pojte, pánové,
ke mňe do cimri6, voňi naší ňíclci stáli1, mají tám ešte zimu a já uš tám mam
teplo. Pojte se vohřít." :Nu tak šli ke mňe, slišíte. Pag viskocili zadem
a támtadi přez zahradu zase šli do lesa.
•
1

2

•

• • •' '

3

4

'
5

byl; tuhle; támhle; nyní, teď; kdopak;
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'
6

do světnice;

7

vstali

1

'

Vó
' .

ÚJEZD, okr. Plzeň-sever
Jak se protrhla hráz rybníka
Mluvila Anežka Nováková, nar. 1893

.

/

To už holt je dávno, dávno —/ kolikapátím to bilo roce asi? To bilo naší
babice sedumnác let. A bila z ňákou kamarátkou tadi z Lešovic — Hanča jí
fíkávali — tak ti chodívali na práci holt; abi vídz videlali, tak chodili do
tich Mladotic. A tam dělali ten most ti Tálijáňí. A dis mňeli holt kus toho
mostu, tak potom přišla holt ta povodeň, vite? Jednou votpoledne tag ve tři
hodini — a to nevím holt, kerím mjesícem — v lete vite, hold bili hice1,
tak přišlo, najednou se udělalo^ takoví mračínho. A za chvíli potom zacelo
bouřit2, a hodňe, a zacelo seítuUk Ut, moc. -Zrovna vélikí kapki. To vite, že
se mušelo moc lít, diš se velikij ribňík strch3, ten je ňákídva nebo tři hektari!
Až vot tich — vi nevíte; gde sú ti Podráží, tam je, tam říkají Na podrázích4.
Tak tam bil takovej mosta mlejn tam stál, velikej mlejn, podráskej mhjn.
Ta. hrás se strhla, .a to víte, jakí to bilo zle. TuUg vodi! Šlo to po tij doliňe
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a tam stáli chalupi a — a to fšecko smetlo, ta voda. A tíUdi,_ti potom chudáci,
na homíni si vlízli, a ešťe je to smetlo s tich komínů a hodňe jih vostalo
viset na tich smrkách, mrtvejch.r-<
-"
• "<
^
A vot tich čas..., vona (babička) toho vedeta, já uš si to nefpomatuju, to
víte, uŠ je to dávno. To viprávjela este detom, ešťe našim holkam^neš umřela
' — Mkejch tak štrnádzdní — šije posadila k sobje, vona je mněla hrozne
ráda, tah jim to vyprávjela.A já si to úle nepamatuju. Ale ta bi to, ta s tí
Doubravici, ta bi to bila taki vedeta. " •'. : ••

v

" '

'••V.""

v : : - •

'/.

J- horká,'vedra;'2 hřmít; * protrhl;. 4 Ňá Jtodhrázícli >
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HVOZD* okr. Plzeň-sevier
Z hornického života
Mluvila Marie Smrtová, nar. 1889

,

,

Táta chodil na celej tejden, dicki přišel jedngu za tejden domů, celej
černej; to se tam nemejli tenkrát, ten přišel tak černej, jak šli ze šachti.
Doma se potom mil f trokach — jak se řekne v neckách — / trokach sme
. říkali, no — tak se teprve doma mil. Nu potom se zase na pondělí vipravili,
vzali si brambori do rance, chleba bocMdk, drobet mouki, pražeM1 mu
máma udělala a máslo mu dala sebou. A to si šecko nesli na ten tejden
sebgu. Aš uš potom pozdejš, tak potom uš se tam taki kupovalo takoví to
sudoví sádlo, víte. No a takle to máslo, tak to sme mjéli krávu skráje2*
Voňi se taki vzali chudij chudou, nemjel zánej vůbec ňic, šli do kvartíru
nu a potom se to tak pomaloučku hold zmahálo. No vono to šlo f šecko hodňe
pomálu.
~ •
' •• < • .
(A kde tam bydlil?) .
v
Voňi tam mjéli takoví ubitovni, taki tam v Nejřanech. To mají na tih
horách4 taki. Tam chodili pješki, al do tich. Nejřan, je to tadi vocaji šez
hodin. Uš taki šli negda v neděli na noc, uš šli taki. A to víte, nést to tam,
ten ranec, takovej kus cěsti taki, tagze skusili taki, muskí. Nu ale diž holt to
jinác nešlo! Vono.se tam jako eŠie vídz videlálo neš tadi fšude vokolo.
1

•
jíšku; 2 zpočátku; 3 do bytu, do nájmu; 4 v dolech

Jč/Vč
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Zadělávání na chléb
Mluvila Marie Smrtová, nar. 1889

No, to se tahle už vo poledňi, anebo diž bdlo v zimje, tah ušse musela vzít
mouka do sedňici teda vo poledni, abi se voMíla do večera. Bis bdlo leto,
no tag bdlo na ní dost času aš navečer. Tah se přinesla — ňegdo mjel tahoví
putni — mi sme mjeli, náž dedeČeh, muj táta, udělal tahovou hošaťinu ze
slámi. Nu tah já f tej hošatiňe — dichi mouku sme přinesli, uš abi se vohříla do toho večera. Ďíže se musela namočit, polijd vodou, nu, a u večer
dis potom, nes sem šla spát, tah se zadělávalo. Tah setám dalo househ hvasňic, nu a holt se zadělalo teda. Mi sme zadělávali to z ruhou. To sme zadělali, vovázali, abi tam do toho foic nepřišlo, v zimje vopravili,1 abi tomu
bilo teplo do rána, abi to Mnulo. Než bdlo (ráno), tahdiš uš (chléb) hinul, tah
sme šli zatopid do pecí. Nu tah potom se zatopilo, potom se zaz vindaval na
vošithi zase s tí díži... zase se uhulísal2, abi bdí pjehnej hulatej; a mezi
tim se rozhrnoula ta pedz, dis to schořelo. Nu a potom budeš sázet.

.
1

upravili, opatřili (přikrývkou) tak;

'

J8/V8
2

uválel

Neštěstí v dolech
Mluvila Marie Smrtová, nar. 1889

Tah vo tich m$jch chlapcech toho sinovo.1 Tag dis tam bili f tom pohraničí,
tag voni, že holt mají málo peňes a to — tag jenomu bdlo osumnáct let —
a povddal; „Já pudu tahi do hor, tahi do dolů." Tah šel do Mostu. Ten
druhej, diž višel ze šholi, šel tam tahi za Mm a třetí diž višel, šel tam tahi
a tah tam bili tří. Vite, ti dvá že se tam zabili, ti první — ten co mu bdlo
osumnác let a tomu jednomu bilo dvacet let — a na stejním miste. Voni
chlapci chtěli hodňe vidélad holt, tah šli na to nebespéČní místo. Tahi
pracovali doz dobře, teda chválili si je tam dost, bili viznamenaní na tabuli,
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že SQU to pracovnici, a zabdli se dva... Ten jeden ešte je tam. Nu tag řékňite
mi, co si má clovjeh taki vo fšom mislit. Musíte ho nechat, nu.
Náš táta, muj táta, nu tak ten tam chodil štiricet let — nu a jen tak
ňákú vodřeňinu. Říkal: „Jéjej, to prej kopáme vleže a nabok a naznak
afšelijak " A nestalo^ se mu ňic. A tudleti bili ve vejšce, ten jeden co bdi
první, tag Ukal, žě bili dva a diclcí ten jeden mušel petrachtovat2, vite, jesi
to ňegde nepraská; a ten druhej pracoval s tim —jak dělali tleti3, jak probíjí
se, razí to ti štreki4 nebo co. Nu a von prej na ňej: „Vtec!" Dibi bil vostal
na miste, tak se mu nestalo ňic a von vockocil a spadlo to na ňej zrovna, tak!
A ten jeden, ten zase vrtal ňegde ve vijsce a ta vrtačka — na řebříce bil —,
a vono se mu to ňág zlámalo ten řehřík, von spot a ta vrtačka spadla na ňej
hnet a zavrtala se mu zrovna do krku. Tak ňícki5 řekňite, takovqu, takovuu
náhodu. Tag dvá tam přišli prič, takoví chlapci.
Jč/Vó
1

2

toho mého syna; dávat pozor;

1-2-8/

3

tuhlety;

4

5

chodby; nyní, teď

SULISLAV, okr. Tachov
O masopustě
Mluvil František Wolf, nar. 1885

To začlo v nedeli votpoledne. Přišli housle a dudi, housle a dudi — bdli
dva... Pozdejš potom Šli pro muzikanti1 chasňcí, co bdli, ti šli pro ňe do
Stříbra. Tám se sešli, kQupili tám dicki takovej soudeček, tu osminku2
kořalki, a to přinesli domů. A diš přišli ke fsi, tag holt přišli z muzikou,
hráli, ne, už začel masopust. A večer, uš f sedům hodin, uš se tancovalo.
Prvňí — ne, to trvalo tak prvňí den do dvanácti, dó jedni. Druhej den uš
to trvalo díl potom, třebaz do rána. To bdla pjékná hodinka f pondělí
votpoledne. To mjéli chasňdcí, mjeli každej takovuu pentli, dlúhou pentli
dvojitou — každij si Šel pro řw (dívku), s keruu tám bude, víte, zavede
k muzice, tak každej chasňdk šel pro svou. Ta mu dala tu pentli, koupdla mu
doutňíki ňákí,kráťkínébo kubanébovirzmko. (Děvčata) bdlizláštvoblečení,
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pjékňí súkňé, šerM3' 'níjéli $ fjertůchi4. To tqficcivali tag hodinu,, dvje. Nu
a potom se šla převlíct 'za$& do jiňího, ne, 'dvakrát, třikrát se prevlíkli, jo
to bdfr, pjekná hodinka.'/,,
••••;•
•
<
. : A f útefí sme chodívali potom z maškarádou. Z maškarama sme chodili
, z muzikou a chasňdcí — tupláki5 bdli plechoví r-^. a to ňekterí kluci šli vot
staveňí k staveňí u;sedláků. Nu\a"dostali vejce;šiški6 — uš óbicejňe každej
sedlák mjél zabito na masopust -— uzení, nu a ňedi ta slepice se ukradla,
kolikrád bdlopjet, šes slepic. F úterí votpoledne přišla koza. To bdi (chasník),
mjél takovou hůl, napřed bila hlava taková,> nu holt-ňeco uděláno jako koza,
ne, a to mjél húl mezi ňohi. Običejňe bili dvá. To bdi zlášt.jeden čhasňík,
ten bdi za maškara taki voblecenej a mjel bic. Jeden jí (kozu) krmďl, ten
mjél pitel řezanki, ten jí krmdl. a Vona dicki trhla. Óbicejňe ve tři hodini us to
tag zaclo, takoví hlouposťe. :
>
•
Votpoledne potom se ti slepice uvařdli, navečer bdla potom hold náká
hostina. Pivo bilo potom, soudek > piva narazí šenkíř. Chasňdcí dali ňeco
na pivo, muzikanti dali ňeco... Óbicejňe bdi soudek, hekták1, to bil soudek,
to se pilo, to uš potom nestálo ňic, no holt se skrátka pilo. Pekádž buřtů tam
dali, jelita a itrňice — buřti sme říkali, ne, to se nemenovalo zlášt jelito
nebo itrňice, buřti to bdli. A potom to šlo holt az do rána.
,
• •
(JŽk-é|)ak ještě chodily maškaryi)
Chodili komeňící a cikáňí a loupežňící a samí takoví. Jeden mjel kúš8
na zádech tak ňák a ten to mjel vobráceňe, jako dibi bejval chodil pospátek,
víte, chodil kupředu, ale proste mjel,tvář dozadu, udělanou, tagže chodí
pospátek. No a 'medvjedí taki bdli.
Vč, Po/VČ
1

pro muzikanty; 2 starší míra 1/8 hl; 3 z hrubé vlněné látky;' 4 - zástěry; -5 littové
nádoby na pivo; 6 koblihy podlouhlého tvaru; 7 hektolitr; 8 koš • '

• '

' *'.'Letnicové^'eítý' /•• V, V . "
MÍUVII Frán.tiŠék Wolř, iiař.^1885

"V

' ':

X'
\i

pefkil:skovávali:
škopki, pjedraj, nu,;lecoB, co bilo '.ták*. Diž• bdlo-ticho
v noci,ták\sYňe- Ui,ýtledaU\sms; gde, holt ti škopki bi mohli'. bejt nebo 'ti

yjedra nebo ňeco tahovího. DiŠ ne,'tah se vódzvedli vod zahradí dvířka nebo
vod vrat. Di2 Šli, tah sme je sundali a hodili sme je do rimíka3, ti dvířka a to.
Lecos, i volenu, ten val, jak Ée váleli pole s tim, víte, ten val — volena sme ,
řihali — hodili tám. Nu a potom kerej holt pospíchal ráno, stal, houhal,
gde co je honem. A to stávali brzo, abi bili prvM hotovi, doma abi to mjéli
•spáťki.' \ _ • ''
" . : '.'.'•
• •
- •• VfH-'-,„••"'••
'". " • .
•
vč,PO/VČ
1

děvečky, služky;

2

když; 3 do rybníka

,

•

/

Í-2-977;";^ , T Š EKA RY," okrť Domažlice:
Koláče
*

,

;.

'

'- . " .

v

./ . V

'

Mluvila Kateřině Féncíová, nar. 1893

1

>tŇdclco

spánembohem chcasňe," sme řehli, „facko budeme sázet!"
Chlebíceg bdi potom hotovej, ten voňel po celí fsi. A nehdi tahi i ňákej šedňí
koláč — sme tomu řihali —potom sme upekli. Dis, to bdlo — chtěli sme
ňáhej vobjet, tah sme udělali fšedM koláč. A to se nehdi udělal třebas
tfaroch a vohólo šveshoví mazaní. To se dělalo s tich švesteh tahoví techi
a pocuhrovalo se to a vono to viskocilo, takoví buhlini. A ti bdli dobří,
tahoví jako lepší neš neska vo pQuti. Nesha vo pouti spíž vipadají jaho
,cukroví, lakoví hodné •slaťkía hřechhí, a tenhrat to bdlo tahoví nadejchaní
jako -dolki. A le bdlo to\ dobří. . A diš -přišli lidi s pole, no; anebo se to neslo
i na svačinu Jim,lidom; abi mňeli tahi uš vochutnat to — vokoštovat sme
řekli^ — já -si to dichi spletu-.
. .
• . - ..
1

nyní, teď

;

. :

;

*

,
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Z venkovského života
Mluvila Marie Báumlová, nar. 1898

Mi sme začínali drát už dicki po Dušičkách. Nu a to se tám sešli staří
bapki a mladí, mladí ňegdi přitom spíváli, nu a staří ňegdi povídali fšélijakí
ti hlouposte.
Matka nejvíc přídla sama. Ešte ti staří babički, diš sem bila malá, tak
tám přišli dvje tři a ti přídli na vřetane. Taki si tak povídali lecos, scházeli se
a tak jim ten čas utíkal.
Nu a diš sme virostli vjeČí, nu tak sme museli pracovat na polích. To
sem se dicki těšila zjara na housátka, sem je ráda pásla na louce veprostřet
fsi a tám sme nejvíc teda zjara dováděli z defčátkama, s kamaráťkama.
Potom sme se zase těšili —/ kvjetnu, to sme mňeli pout, na Jána. To
sme se dicki na to teŠili: „Dostaneme noví šatí." A husí zatím už bili velikí,
virostli, to us potom zase Šli na maso, no a tak.
Vó, Hb/V6

Požár
Mluvila Mario Báumlová, nar. 1893

To sme prodělali na sví Jcúži, protože diš mi bdlo osum let, tak sme
vihoříli. Vihoříl nam celej stateček, neš1 nam zůstala stodólka; tak ta stodola
zůstala. To si pamatuju tet na ti sváťki, že dicki ráno sme se voctlif stodole,
diš sme spali f stodole neš na tí slámňe a na ňákejch peřinách/jak nam bdlo
dicki ráno zima. A dobitek sme dali potom do ňákí kólni, ten sme přivázali
a to druhí bdlo fšechno spálení, tak sme vipadali.
\
(A jak se to stalo?)
Nu to se stalo, mňeli uš sme staří staveňíčko, jako bdli dříf ti doški, ne,
to staří staveňíčko. A přet sváťki bílili, fšechno bilo venku to nářadí a prázno.
A tenkrát se moc taki (říkalo) — chodil tám takovej komiňík, že tám u nás
málo met. Ten pak vodnes fšechnu vinu tenkrát, že saze vdlíťli komínem ven.
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Po ti střeše se válel potom mál$j plamínek a víc d víc a ta došková střecha
schořela a to druhí fšechno, fšechno holt se chitalo a fšechno. Srup2, chlífce,
fšechno nam schoUlo, neš ta, stodola zůstala práaná. Zrovna přes poledne
to bilo. Já pásla housátka v zahradě a přišel jeden clovjek přez hradbu\
A najednú kuňkali sme s kamarátkou, kam utíká přez dvůr. Mi uš sme
nemohli, to bdlo fšechno f plameni, fšechno to, co bilo venku, stoli, vobrazi,
postele, fšechno, co bdlo to nářadí venku, to nam všechno schořílo.
1

^
jenom; 2 dřevěná roubená stavba na obilí a nářadí; 3 plot

1-2-10/

Vč, Rb/Vč

CHODSKÁ LHOTA, okr. Domažlice
Uzení masa
Mluvila Františka Koutníková, nar. 1891.

Koupdli sme si malí prasátko. A to sme je vikrmili, to sme si udělali šrot
pšenčnej, jecnej, smíchali dohromadi, hdrnec mlíka do toho. Prase zrálo,
rostlo, aš tak mnělo sto kilo, tak sme je zabili. Přišel řezník, zapích, vicistil,
udělal nám hítrňice, jelita. Bdlo krásní zivobití... Dij sme1 je zabili, tak sme
je potom pjekňe nakrájeli na ti šunki2 a pjeMe sme 'je nasóhli po vobouch
stranach a naložili sme je do kádí3. A to tám tag bio tři nedele... A to bdlo
f tej soli čim díl Um Up, štiripjet nedel, a taki múze bejd díl v zimné. Potom
se pjekňe vindalo, pjekňe se vipralo, abi bdlo čistí, napíchalo se na hácki,
a dij se potom chtělo hudit, tak se zatopdlo do pecí. To sme tám dali takoví
hóblinki a bukoví dříví, abi,to dělalo pjeknej hic. Zasadili sme je (maso)
pjekňedo tí hudírni a přikládali sme. A dřívejc taki bdi ten jalovec, to dělalo
vúňi, ten sme pjekňe nasekali na drobno a přikládali; a k tomu ti louce
bukoví, to muší bejt tvrdí dříví, mňekí dříví nesmí bejt. A to sem je (maso)
dala do hudírni ráno, bdlo šezd hodin, a navečer diz bdlo devjed hodin, šunki
krásní, uš sme je vindavali a taki sme ale hned vochutnali. Ale bdli dobří!
To druhí zase, to sirovi, to sme nakrájeli taki na díli, to sme taki uhudili.
• '
:
,
VČ, Rb/va
i 1 když jsme; 2 kusy masa k uzení; 3 do kádě
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Z vojnyKOo w . _ b V t ^
>?/; Muvil

-t;-v.'" .• v: V.:.'--' .

Yácjay- S^ídl,í nar»-IS^d1 •,» » $

.."'1

- . ,

. Říká se, hdo. maže, ten jěde, ale 'slišíte, .nemazat a ject, pane, to je horší.
'Takovej sem bil já. Bil sem na.vojňej nu fikám, hdo slóufal tři roki na
vojňe, tak to je gimnázíjum, a hdo bil pjet let ve válce, to je maturita. To je
v hlav je a v rukouch a šedino wzdéláňí. Tak je to pane... A to vám chci
říct. Tak sem mňel půlroční potkovářskou skQUŠku, púlročňd, a potom sem
přišel ke kádru1. A já sem teda nehlásil, že sem kovář. Já sem si mislel:
„Chlapsí, já sem se nadříl dost f cibilu, eštevám tadi mám dřít s koňma?"
To sem si 'račí lech. V zel sem si pár kóňípucovat a lech sem si pod vús
takle a díval sem se na ňe, jak ti kováři se tám mlátí. Vono se říkalo, kovář
že nemuŠí do válki, že bude furt kovat koňe, ne, a já tomu nevjeřdl!
Yó, Rb/Vó
1

k vojenskému útvaru

1-2-11 / .
ýj
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I R Á K O V, okr. Domažlice
./^O maHři

,

Mluvila Marie Bílková, nai\ 1886

. ,
;

• To je bulharskej malíř, vo iorti-váfa povím. Přišel sem celej bílej, boti,
střevíce mňel bílí a šati.* Povídá z druhím eŠte malířem:. ],No paňí, pudem
už zase, vopstarat toho modelá?':< 'J£ pomni:'- „Taft 'purem:**. Tuh 'sme Šli do
Kičovd1 a tám bl2 sedlálc. Tám bilo sto třicet čísel a neš* f sedmi číslech —
řek pan vrchňí4
nemňéli kver'.A ti fšichM bili pitlácí, co jih bity. N6)
tak přideme k tomu strijčkovi Krištofuc. Povídám: ° Stři jeku, posedíte
'Mistrovi, jak sem s vámi mluvila v nedeli?"
„To jo, toposedíme.ra jenom
diš to nebude -na fsi. " Já povidam: „A zrovna si Mistr vihlít ten votkelek5
tám u kaplički." — „Jezusmarjá, celá ves se na mňe pure dívat! Nu jaká
pomoc! Pjeknij sem, tag halt můžu jít".,
: , >1
;••..'.1 ••/•:
"
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1

Ták sme sd tám posádilfca derek povídá: „Sndi:.nemistíš', že budu se
suchou hubou tadi sedit: Muší skočit ňehdo pro pjivo. Já nemůžu jazikěmvládnout.'' Já •povam.SyMistr chce)'Mstě-mlML, abist&ňia neříkal. Voň ne-[
snáší řeci do prácí/'. Tak jo, ttiti sme mu přinesli 'dva litnAeťpjiva'
a derek;
dicíci se 'napjiV a sedil.. • .
-v. • :'
"c '
'.!•>•," ,?•
.
Di to bilo šivrd hodini,povídá:,j?ane Mistr, jákpa dlůho to bure trvat ?" Já povdm: „Strijclcu, teprf sme sedli, tak musíte sedit, áákú chvíli, to bude
trvat." — „Marjá Jozef, mi máme vozit ječmen a ňák se to natahuje, hnedle,
bure pršít,tág bisme mňelvjít."„Nu
éšte vídrste chvíli."- — „Nu, já
vidržím."'Sedil: Ňu a zacel klít: „Zatrácená difce, dit-ste mf%e posadili
zrovna na votkělek, já nemůžu vidržít!". Víte, jah wňi porazí strom, tak
vona ťustaňě dicM taková třiska nahoru. Tak sme^si milíháJdetka —1 řekli:
,,Dit můžete stuupnúut celij z ňeho a'posadit se blíš!" ft.M-tak'si^rtlfoň;
to bil ale pares ,~fprúmňéru půl dřuhího metru. Tag bilo kam si votsednQut..
Nu tak si votset. Diš uš to bdlo hodinu; povídá:.„Já us toho mám dost..
Sňat nemislíš, že v lete můžu sedit! Mi máme prácí, aš mi se. hlava točí.
Pane Majstrdoii si zase dřobed votpópnouť a přídou votpůldne
' Tak sme tám šli votpůldne. Ale derek vzel huisi a utíkal na:ječmeni pole:.
Přivezli ječmen, už-,riemňelmjmluvu, tag zase 'přišel sedit. Ták sme sedili:
;,Ahm," "—' déreJč nemňd žbán
• „ohmy tákle na^takovím slunci sedit!
Podijnám aspoň černí kafe! Ťuri sedim ádřu se." —'„Copa deláte,ldetků?"
— ,,Dijčhám, 'to dá taki práci, fůrt kijňe. Ramenem nesmíž. hnoůi, nohu.,
neémíšvotočit, mňe brňí leví holeno, von si to žene, fuřd že to musí tag bijť,
jak sem set. Dit nemá rozum!" Tah sme šli. ^^ - ' • •
; , :. .. i
Třetí den tám přídeme, von se špatňe kouk, povídá: „Copa chce? To je
tm SQudnij6. z mňesta,: vet1?'' Povídám.: ,jNeneK. to je ten.Mistr, CQ vý$s
maluje " ^..„Mordíje, helerm. se, já mislel, že:je to ten soudnij.,,Ten:vwÍe
tám vonehdi vicinkal^žesem ptictřeldl zajeká; Na -mim se to nmodilo> na,;
mim to živo bilo celej život a taki v mim břiše to muší skončit. Já si přece
nedám ťleto8 vnutit vod ňákího soudního, že bich k tomu nemňel právo!" —•
„Nu strijeku, mušíte platit a vzít si kver veřejňe, a ne. to!" — „Já mám
štiri, já nepotřébuju jiní si brát." Nu tak to šlo. Tag holt si šel zase sednout.
„Dnes to nepure, mi sme mňeli fcera vepřoví a zelí a s cárackou9. Nes
nemůžu sedíd hodinu. Mušíte dicki chvíli pockát." Ďerek se nám stratil,
mi ho hledali po polích, mi ho hledali f kolňe, v maštali, f prasecMku.
„Ďetku, kampa ste nám zalís, pojte ven, Mistr uš nemá čas, tak uš vodjede
.61

za tejden prie" Konečňe sme ho tám našli, no. Vilis, povitá: „Jo ale šati
mám slečení, tále na poli. Přece v nich nemůžu zbirat ječmen, ti mám venku
hin10 na poli, já tám skočím " Vono to bilo tak púl hodini cestij^ Mistr celej
šílenej povddá: „Nes tám doleze! Skočte 'hekám, de maji auto, ad ho tám
' dovezou." Tag holt sem skočila zase. Dovezli auto, detka vodvezli, přivezli
povídá: „Horší neš fši. Já mislel, že se jih zbavím, páš~pudu~pást^ Vbňi
k čerta za mnou přijeli z hautem. Já muším zase sedit." No tak mu dali džbán
piva k noze, no tak sme sedeli.
Tak to trvalo štiri dňi. Povidá: „Koukají, ať uš to dnes je hotoví, vedí? Já
toho mám, sezení, tahle (po krk). Celij život jenom chodím, courám po
polích, vořu, fšechno dělám. Aňi mí říbje nevidrží takle sedit rCopa je to
ňáhej rozum, já můžu takle dlúho sedit?" No tak Mistr holt celej šílenej,
jesi to dodělá. Tvář mňel, tak sme tám posadili jiního detka. Jenomžerten
nemňel tak pjelenou postavu. Tleten se nám tak pjekňe posadil, jak ti-starí
ďethove u náz bejvají, a ten druhej dereh, ten už si to jinak přehodil ti nóhi
a nedal si jinag říct.
'
'
.
'
•
Tah (dědek) povidá mne, diž bil (malíř) hótof: „Aš podruhivi pudete. do
KiČova, čerstva11 zamknu." —• „Pročpak?" — „Zas sem Mkího malíře
přišmijhnete12 a zase burete mne šikanovat: Tahle, dij ruhu, tahle dijte,
detku, ruhu, tahle nohu, húhijte se tahle, tudle se huuhijte tudle, zrovna
tudle. Já se tam koukám chvíli, já uš toho mám dost, voči jak stočím, malíř
křičí: ,Ne ne, ne, ne ne! Jen tám, támV Já muším zase znova do jednoho
bodu houhat, mňe se točí hlava, di slezu s toho pařezu, tah nevím, hde sem"
Nu tah přece jenom potom bdi — moc pjeMe se dereh povet. ;
"
1

2

4

Vč, Jó (1962)/VČ

do Klíčová; byl; jen; vrchní strážmistr (býv. hodnost u četnictva); 5 zde
,pařez', jinak vyčnívající štěpina pařezu; 6 soudce; 7 viď, že; 8 tohleto; 9 se šťávou
z vepřové pečeně s vodou; 1 0 tamhle; rychle; 1 2 přivlečete
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DRAŽE NO V, okr. Domažlice
•

j

Cestou od muziky
Mluvila Marie Vondrašová, nar. 1907

To sme šli z Houvjezda1 vod muziki na Václava. Mi sme šli vod muziki,
ne, nu a tag holt ňák sme se s Uma chlapcema nedohodli, ne, tám u tí muziki
a řekli sme: „Copa, utečeme jim." Ne, tak sme šli napřet, šlo nás kolik iih
difcat. A voríi to ňák vicíhli, tak počkej! Tak se schováli do háje, ne — tadi
je takovej Uskovej háj — a di mi sme potom mňeli přijít, ne — mi sme teda
nešli stícha, mi sme tak povídali lecos a ešte sme se tekí holt smáli — voňi nás
museli slišet a voni potom, ne, voni vlízli jako k samí strouze2, a di sme šli,
tak takle za nohi nás chitali. A to se neptejte, jak sme křicíli, jejej! A voni se
nám potom řechtáli.
. VÓ, Jč (1953) /Vč
1

2

z "Újezda; k příkopu

Na službách
Mluvila Marie Vondrašová, nar. 1907

Já sem slouždla desed let. Za to sem si koupdla tu chalupu, co sem našetřila. Máma a já sme slouždli. Bdlo mňe třinác let, tak sem šla za' malou
devecku1. A já sem se mněla teki na sluzbah dobře. Já sem vod hubi, já sem
jim fšechno rovné řekla a voňi teki, a diš sem dobře dělala, víte, tak voni bdli .
se mnú spokojení.
Tak, já sem bila tak jenom vokólo kuchvhí, víte? Taki sem negdi pomáhala tí devece, tí velkí, starší, dojit, ne, a nejvíc sem bdla holt f kuchiňi. To
sem nosila vodu, postavovala na plotnu a pomáhala sem tak selce. Alef poli
sem teki dělala jako tera ti druhí, jenomže tera tu slapší práci. Aš potom
sem bdla velká defka2 a pacholka3 sme mňeli, tag holt sem potom mušela
dělat jako ti druhí. Nu a mňe se to docela líbdlo.
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Hlavňí, že sem se dobře najidla. ,V:e
mňesta,:án$ql
v nedeli, diš prodávali vejce, tag dicki přinesla ta selka řídicího toho buřta,
nu tak sme teki dostáli. Já sem se mňelá„dobře,-dost. <AleJteki sem utekla
jednou, to biste neřekli, jo. Von ten sedlág bdi takovej divnej, ne, nic sem mu
neudelala recht4 a dicki fšechnu práči delál po !mňe- A já sem, se sebrala
a řekla sem: „Copa já tú muším bejt?" Šla sem prie, nu, protože tám se
chasa5 nedržíla.
. .
„ . ..
, A sám ale von slouždl, diž bdi mladej; voň, sám slouždl, tó víte, ale diš se
dostál žebrák ha koňe,'áňi. cerď ho nechití. Nu, tag vorCťakovcj bl. Vónbl
pacholkem napřet.a.potom přišel za sedláka lapotom,tó ,'próháňei;tu chasu.'
ív%
Nu jo, a sám to napřed zažil. '
' / ' v ;
/

;

1

s

:

;'•

:

2

•

Vč, Jč (1953)/V6 -

mladší služka; starší služka (děvká zde ve významu,dívka');" čeledína; 4 správně,
vhod; 5 lidé zaměstnaní v hospodářství
i
. r... '.

1-2-13 /

3

CHODOV, okr. Domažlice
Trenýrky
Mluvila Dorota Kobesová, nar. 1880

To sme si dali dělat punČochi. F Klenci bili ňákí, mňeli stroje a dělávali.
ňákí puncochi leňení1.. To bili. puncochi krásní, bilineska bi je aňi' nedostál. To vidržíli! Nu a co'sme taki neúdelali s tima punčocha^:, , v,v,
• To sme vám bilijedhú užida uňákího,tari2 dole fTrhanovje. Fšecki sme .
mňeli naražení bili puncochi a povídali difčata: „Víte co, fcera dostál
pan žit Pereles, dostál noví kálhoti, trenírki. Pojte, puréme. si je koupit."
Bilo nás ňákejch Šest nebo sedům... Nú tak sme vám táni večeř'šli. Nu,
eletrika nebila, tag bdla lampa a íčko3 (žid) piostávdl na stůl lampu. „íčko si
viberte, difčata," Ukal, „podle velikosti; která jakí chcete ": Tenkrát nebili
túti kombinátka a túleti soupravički.á takoví to, nebili neš4 pQUze černi
trenírki. Tag holt sme vám ' tám přišli, ňákejch šest nebo sedům náz bilo.,
A holt sme si vibírali podle velikosti. , Ňekerá sme bili menčí, vječí, ne.
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. A ta jedna, ta"kamaráťka,povídal (jí) Peréles: „Vis, Khati, jesi je přede
mnú vobleČeš, thák suu tví ." Nu, to víte, Kati bila chitrá, rázná a povídala:
„Ďifčata, vi ste sjeťkove." Popadla kalhoti a hob do kalhot. Natáhla šije —
vona mňela jiní vespot — pan Pereles chtěl ňeco vidět, a zatim vona bdla
šikovná, natáhla kalhoti a uŠ je mňela. A mi každá taki. A najednú
potom Pereles povídá: „No dis, Kačenko, si si je narazila, tak je máš."
A mi sme se ptali, kólig budou stát, ne. Já us ani nevím, co tenkrát smeje
plaiívali podle za stara, podle Uch korun starodávních rakouskejch, já us
aňi, nevím. Pak sme si je narazili fšecki a ti bili punčochi a řekli sme si:
„Ňicko5 ale pudem na špacír do Trhanova" A deme domů, vorevřeme dveře,
povídá starej Pereles: „Já vemu lampu, difčata, je tma, já vás ešte viprovodím." Nu, ta Kati, co mňela zadarmo ti kalhoti, popadla žida do náručí,
zmáčkla žida, cilindr spát a to bila legrací. Stará židofka přibjehla, mňela
strah vo žida a mi tu legrací tám f tom domu6. Íčko sme virazili ven —
stará židofka přibjehla z jinou lampou — a potom sme mu poděkovali, že uš
aspoň sme ti trenírki dostáli, co sme se jich nascháňéli, a šli sme.
Přídeme vám sem k tomu — za tu chalupu, dál do polí, najedná vám
tú jede ňákí outo vot Pecí. Gdepak tenkrád bdlo k spatřeňí outo! Najednuu
tu zasvití outo, f tih zátočkach, a ta jedna povídala: „Víte co, pojte, co
udéláme, převrátíme takle nahorů sukňe." A íčko sme mňeli ti Černí
prdele, víte, ti trenírki a bili nohi — povídala: „ Udéláme takovou překášku
přes celů sdlňici" — co náz bilo. Voňi tám na náz zasvítili a íčko tám
přijeli na to místo a mi honem naskákali do vofsa. Sklidili sme se jako
miški, jak se říká: „Bureme sticha jako prase v žíte, aňi muk." Ale nu,
já nevím, že sme vám to tag vidržíli. Voňi vám na ti místa přijeli, calou tí
zátocki, potom se to zase straiilo, ne, svjetlo, a íČko na to místo přijeli
a povídali si: „Nu ale, dit to tu bilo, čoveče, videi si to?" — „Jo," povídali.
„Nu já taki" — „Kampa se to stratilo?" — „Co to mohlo bejt?" Jemináčku,
ňíčko hledali, koukali, vokólo outa, do strouhi1, zas za outo, na fšechni
stráni. Ňegdeš ňic. Já UJcám, ti chlapi, esli sou ešte živí neska, esli bdli
mlačíjak mi, cokrat8 budů sedat do toho outa, že budú m to spomínat^X
JV&
1
8

2

3

4

5

6

lněné; tady; nyní, teď; jen; nyní, teď; v předsíni, ^cKodbě;^lío pfíKÓpuj'
kolikrát
.
iw* h \
"ú Vfow $

(julhofcuoK) oJ h) k .oVsvh&
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Jak se střílelo za války na Klenci
Mluvila Dorota Kobesová, nar. 1880.

Jé, já to vidím ešte dnes ti vohňe, jak to lítalo — voňi jim říkali Um
eroplánom Indijáňí — to vám lítali, voheň lítal nahoru dolů, nahoru dolů,
jako bi to bilo dnes, to vidím, tenkrát — jejej to bdi elent1. A to biste aňi
n&rekli, jak lítali ti pozorovatele, jak akorát dostáli ten cíl, na to místo, gde
ti Ňemeí bili. Voňi je hoňili Amerikáňí, ne? Tari u kovářů bila kuchiňe
mezi Uma chálupama, jak je ta cesta, prásk tám. Zabdli jim tám krávi
a tu kuchiňi rozbdli túle u SQUsedú. A na fsechni místa na puntík vám to
viděli, ten pozorovatel, a akorát tám práskli.
Jednuu nám přivezli Ňemeí tang do stodoli, do kolni. Mi honem lopati
a zamazali, urovnáli, víte, ti zubi, jak jedou ti tanki, abi nám sem nepráskli
taki. To sme to tu mňeli strachu. Tule z lípi sme strhali — tám nám dali
taki jeden vús — tak sme honem vzeli trháček2 a natrhali kotvje3 a zamaskovali sme to, abi nám sem nepráskli. Nu, to sme užili strachu! A to vám to
trvalo heski dlouho, lidi nejidli nespali, elent hotovej to bl..
Vč, Bm/Vč
1

shon, rámus; 2 tyčka se sáčkem na trhání ovoce; 3 větve
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POSTŘEKOV, okr. Domažlice
Bolavá noha
Mluvila Barbora Řezníčková, nar. 1884

Já sem míla nohu bolavou, zapíchla sem si hrábje do nohi — počítejte,
co to bdlo za bolest — zub dřevjenejh hrábí semdle• do tí nohi a ten mi šel
aš sem. Tle1 sousetka u náz hrabala, tak takle, co míla síli, mi súkala
z nohi ti hrábje. Já sem míla takovídle třijce2 tekí, co to má tu gumu, a dibi
nebili bejváli ti třijce, tag bi se mi to nebdlo stálo, ale krs tu gumu to tám
zálízlo. A aš to (sousedka) vivlíkala ven íčko3, díra se zandala4 a mi neteklo
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aňi drobet krvi z nohi. Aňi drobet! A potom za chvíli tu bolest, co já sem
míla, jezusmarneci.
"" A derék přišel pro seno a já sedila na louce, a veďel, že nemůžu. „Já dnes
nemůžu hrabat!" — „Poj a hrň si kopii" — „Já nemůžu." Vodbil mi tak
krobijáneki a nechtíl ňic — jenom pjekňe stál přet kravama. A já sem si
sundala šáteg z hlavi, utahla nohu a zaóla sem hrabad zas. Hrabala sem
ňákou kopu: „Jéjej, já uš..." Holt se mi dělalo špatňe, tak sem lehla na
tu louku. Hin5 suuset povídal: „Dibi raci si vzel vús a jel si s práznem
naložil šijí a zavěs jí di storoli." Ten to nechtíl aňi slišet, ten mislil, že to
neňí pravda, že já jenom tak se holt ulejvám. Náž derék, ten bil pjekná
fotutéla. Jo, nevjeřil mi, nevjeřil mi ňic, at mi bdlo, co chiílo. Jojo, to sme
toho zažili dost. Já sem potom sedla na vús, až bil naloženij, a pro dochtora
mi šli túdle suusedí. Nu co, přines ňeco, já nevím, co to bdlo, ňákij jet, nebo
jak to co... Do vodi to nalil a nohu sem tám do toho mušela dát, ale na nohu
mi nemohlo — žánij aňi šmdknuut, co to bdlo za bolest. Křicíla sem jurt, hdo
chodil vokolo, tak mi sliŠel křičít. Tám sem ležila, bdlo to v lite, di bdli hici16,
tám na kraji f tí senci7. A potom holt sem ležila, ale ňákí dva mňesíce!
Ležít ne, zase sem stála, to vite,r diš sem vo koleňích lízla do mařtalí dojit
krávi. A nemohla sem jinác. A von dojit nehumňel. ĎereJc potom — míli
sme dvje krávi a dojit nehumňel a bdli sena — tak já potom holt: „Jen di
a doj!" To víte, dojil holt to špinaví a natřikaní. Já nevím, kam to lil, to .
mlíko potom. Tak sem se sebrala a muŠéla sem dojit. MuŠél mi tám donést
tu dišku na mlíko, dišticku, já'sem lízla vo koleňích a na tu stoličku sem
sedla a ti krávi sem mušela potom dojit. Jen co sem to podojila, to sem
skusila a jejej a noha votekla a potom teprf se to rozbolílo. Fšecki tleti8 žili
holdbolíli. A člápnuiit na ňe...! Támta Bolfíková jak je, to je má cera, ta tu
při mňe vostála. Celú nodz dávala mi na tu nohu vopkladi a nesmíla vo tu
nohu zavadit, jak to bolílo.
Nu a práce bdlo, tak sem potom — už di sem míla vokopávad zelí f poli
a lecoz dělat — tag derék mi vodves na voze s kravou až do toho pole. A já
sem tám bútu9 na noze míla hodňe velkuu a hadri a tám sem vokopávala,
proto se mi to néhojilo. Já to míla štvrt roku, voteklífurt. DibichJ_á_sem bdla
ležila s tim, bdlo bi se to zhojilo, a tak já furt mušela s tim dělat a bjehat. ~~
Vč, Jč/Vč'
1
9

2

3

tuhle; • střevíce; nyní, teď;
bačkoru

4

zavřela;

5

tuhle;

6

horka;

7

světnici;

8

tuhlety;
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Nakládání zelí
Mluvila Barbora Řezníčková, nar. 1884

\
v'
v

Zelí se vzelo s pole demú, vopucovali se hláfki, vokrájéli, šli sme si
vipučit ceťlík1 — kaŽdij ho nemíl, víte, ten ceťlík — a udělali sme zelí.
No a potom, di2 bilo hotoví, tag do kádi. Kádě se vipařila, dřevjená, ta se
vipařila, a jeden tám vlís a ten je člapal, to zelí. Ale já je člapala letos
ešte doma, u nás. Chtíla sem, abi je šel derek načlapat. Ó depak, ten se bál,
že bi ho zíblo. A já míla revma, ale přece diš nám to nešlo — sílu sme nemíli, abisme je naštochali3 — tak co, napřet sem si je tám nanesla, potom
mi tám pár lavorú dal von, já sem tám mušela vlíst a zelí si naclapat.
Yč, Jč/Vč
1

2

kruhadlo na zelí; když;

67

1-2-15/

3

napěchovali

CERHONICE, okr. Písek
Stavění máje
Mluvili A: Bohumil Kučera, nar. 1894
B: Jana Kučerová, nar. 1896

A: Jéje, to bilo krásní. — Buť se dojelo do lesa, ukrat se, anebo dis tadi bil
dobrej revírňík, no tak se mu řeklo, tak nám ho daroval. Tak se pro ňej
dojelo, den nebo dva dni přej ťim1, no a přivěj se2...
B: Voloupála se, ta smrčka celá se voloupala.
A: Celej ten kus se voloupal. No a potom přivěs se zase jinej vršek, ten
zase kovář, kovář to tedi zrichtoval, udělal na to kruhi, splátoval to.
B: Tam se to pjekňe naparádilo — tam penťle na vršíčku — a nakonec
takle tam potom povjesili vjenec, na to ťelo3 tedi. A přivázalo se to, abi
se to neklátilo.
A: A potom ten den přej tim sme to — se stavjel, na fsi.
B: Navečer, navečer bila ta muzika.

A:
B:
A:
B:

No, ten den přet Um, navečer přet prvňim májem.
No a víte, jag ho slav jeli? To se sebjehla celá vesňice.
No, ti mladí fšichňi, i ženatí tahi pomaháli.
I ženáči. A mňeli řebříhi, tahle jaho zezdola. A potom jaho tam mňeli
svázaní zas tahoví dvje húlhi a tomu řihali klešťe. Že jo, táto?
A: No. To mňeli asi troje. To bili dichi troje, hrací a delší, abi se to zvedlo
nahoru.
B: A potom ho do rána hlídali, abi ho zas nepodřízli z druhí vesňice. A víte,
že tadi se stalo, co sem já tadi už bila, tah mňeli postavéň&jjmáj, a bila
muzika v nedeli — do rána vidržel ten máj, víte — v nedeli sevostamf.
A bila večer muzika a bili sme .u tí muziki a najednou přišlo echo4 do
hospodi, že máj je podříznutej. Tah- sme vibjehli z hospodi, skutečňe
máj ležel přej silňici, jag bil dlouhej.
J5, Já/JČ
1

před tím; 2 přivezl se; 3 kmen; 4 znamení, zpráva
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ŠEBÍŘOV, okr. Tábor
Oheň
Mluvil Antonín Tranta, nar. 1898

Před leti — začal sem chodit tag do Šholi, bilo mi tahovejh ňáhejh vosům
devjed rohů — přišli sme ze šholi, hráli sme si u potoha, je tam tahovej
ribňíček pod naší fsí. Naše ves je f tahovom mírnom hopečhu. Najednou
houknu a po jednej střeše tí vesňice, na stodole, vidim jako diš uiiká plamínek. Nu a začal sem křičet, bjezíme tam, a nej sme1 tam přišli, tak celá
stodola bila f plamenu. Teiki přišli v ječí lidi', starší, dospjelí lidi, bil,
talcovej blázinec u toho se stal, bjehali sem a tam, náz deíi votaď viháňéli
a bjehem ňekolika minut celí staveňí i vobitní staveňí bilo f plamenech.
Voheň to bil velikej. Kouřilo se, praskalo to, teiki jak se ten vzduch ňág
vohříval, ti doški začali lítat Um teplím vzduchem do vejški a vohrožovali
celou vesnici.
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Najednou houkáme, f čísle jedenáct —je to nejakejch takovejch jpadesát
šedesát metru, chitne střecha, ňede to bilo u hornina, pamatuju se jag dneska.
A netrvalo to dlouho, zase f pár minutách, skoro celá ta střecha — bila
dlouhá tahovejch aspoň ňákejch třiced metrú, možná ešte víc, došková —
bila f plamenech. No a tetki —fšechno bilo f plamenech. Pamatuju se jako
dneska, ze Šebířova tadi bili taki hasiči. Bil tam ňákej učitel, Broš se menoval, ten dělal toho, kerej hasil, mňel tu, tu... — hubici2 sme tomu říkali —
v ruce, jo. No tak, pálili ho nohi, tah — pamatuju se, jaho dnesha bi to
bilo — vzal tu hadici, votočil a stříhal si to do bot, abi... abi proste neschořel.
^

,

1

Vč, Rb/Rb

2

než jsme; kovový nástavec na hadici
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BŘEZÍ, okr. České Budějovice
Veselé kousky
Mluvil Matěj Ryba, nar. 1891

Neska nejsou (lidé) veselí. A mi sme dělali za málo peňes, dle veselejší
sme bili. Drželi sme masopust tři dňi a chodili maškari, chodili sme po fsi.
Tetkon muzika hrála při tom, pár maškar se voblíklo a ti kradli vejce na
kurňíhách. Sedlág mušel jíd z vjertelem pro vobiU do pitle — a hlidňe se
tam tancovalo, f tech kuchiňích u tech sedláků, ne. Každej mjel tu cerku
nákou nebo i tu selku, ta vařila vobjet a druhí zaz maškari — did náz bilo
víc—jí vitáháli třebaj šunki1 z hrnce do toho pitle a bilo to fšecko v hromadě:
koblihi, maso a bilo to. Přineslo se to po fšom potom do hospodi. Co bilo
vaření, to sme sňedli hnet, a co nebilo vaření, šenkíř dováni. A to vobilí,
co nám ti sedláci dali, sme klidňe prodali židovi. Vono zbilo nehdi na dvje
půlki piva, za to sme zas vo masopuste hodňe pili. A neska to nejňi uš.
Neska vipíje dvje tři piva a: „Já muším jít spát." Mi nespali dvje tři noci
třebas áPvon neska muší spát jenom teh dvanádzd hodin. Gdešto mi sme
nespali třebaz vosumaštiricet. A mimo to, potom diŠ přišlo posvíceňí, to zaz
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bilo dva dňi. -Nu a jak každej nákou tu ďevuchu2 mjel a krace jí vitáČél,
nu tak ta zase dala tomu chasňíkovi, kerej jí vitácel, mjetínku3: A neska
to votpadlo. A zas sme to táhli celou dobu, to posvícení, ti dva dňi. Nu
a vidrželi sme fšecko a nenechali náj sedláci4 ležet. Mušéli sme delad zaz dál.
T
'Nu a nehdi večír zase se Šlo — jak ti ženckíf komůrkách spali, tak sme
je při tom strašili. Nu a klidňe, diš sme se na nekerou jako rosčertili, tak
sme jí vistrašili. Viřezali sme turka5, znáte to, ne, turka — a udělali sme
mu zubi, nos, svíčku do toho a postavili sme jí to za vokno do komúrki,
a diž vona spala tvrdé, tak sme zabouchali na vokno, vona se probudila,
koukla a utekla s komúrki. No, sedlág vibjech: „Co zas tú deláte? Takoví
blázni každej den." No a mi sme utekli zaz dál.
Já bil náhodou taki u jednoho sedláka tam a nechťel sem mu tahad
řezačku ručňe, tak sem mu přestal to tahat. Já povídám: „Ne, vot toho je
kobila, abi to nařezala, a ne já. A já to nekrmím, tag mje do toho ňic nejňi."
Nu a že prej musí koupid žentour. Jářku beze fšeho. Koupil ho a řezali
sme na tejden, nu a já jako pacholek6 sem musel nakládat do tí řezački.
Adevečki mi to tam dávali, do tí stolice1. Jednou tam strčila jedna devečka...
A já to poznal na válcích, že to tam nejňi f pořátku. Ták sem to vitach
a voňi to kalhoti. Nu tak sem kráče je vitach . vídlema a dal sem to pod
řezačku. A dij sme8 nařezali, tak sem to dal do koše zaz vídlema a vlej sem9
na půdu a tam biliječní plívi10 — kobilám se pařili — a já sem to naštouchal
plní ječnejch plef, ti kalhoti. A večír sem s toho udělal paňáka a narazil
sem do toho vidle a zarazil sem to do hnoje a tam sem jim dál ti Šati jejich
a voblík sem to jako bábu. Ráno sedlák šel budit a povídal: „Zatracená můro,
to nemůžeš jíťnazáchot?" No a šel budit do mastále. Tetko ale de spáťki,
'ávono to tam bilo ešte. Tag de do kuchiňe, holt si to prohlít, co je to, a povídá:
„Ti, selka, hele, poj ce11 podívat, co zase udělal. Tam udělal paňáka s toho."
Nu, netrvalo dlouho, zaj se udělala hovadina. Vinesli sme ženckí— sám
ne, to sme se domluvili, ne, vdicki ze dvouch, ze třech čísel12'— ženckí
s komúrki ven a hotovo. A nevjedeli ňic, dij sme tu postel s ňima vinesli,
dplňe ňic. A utekli sme vot toho.
Nu, zaj sme potom šli túle do nákí Ribňice, coš 'mi to tam tak neznali,
ne, a ti domácí zaz náz hoňili a mi dělali vólovini. A jeden umjél bečet
jako tele. Dál si řetízeg do kapci takle a vdicki cinkal, ne; nu jako diš tele
bjehá po dvoře, A klidňe sme vivedli13 lidí hromadu ták. Misleli, že maji
1
telata venku.
'
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A ten jeden nám povídal: „Támle prej u Nováku spí pacholek, prej
f stodole na prijce14 " Voňi tam mjéli takovej ribňíčeg malej, tag mi sme
tam šli, klidné sme to vitlačili, vono to šlo po pažite15, vono to nedrncalo,
a pozaťku sme to tam strčili, aš ta košina že bila jenom nad vodou. A von
ňidz nevjedel. Nu tak sme vzali klacek a řízli sme na voje, a von se polekal
a hub do vodi a bilo to. A takovejch potom bilo vídz vjecí, jendže to bi bilo
moře toho, moře. Na hlouposti já sem bejval vdicki, víte.
Vč, Rb/Rb
1

2

třebas šunky (kusy uzeného masa); děvče (děvucha je zde individuální a citově
zabarvené; v kraji se neříká); 3 druh lepšího pečiva; 4 nás sedláci; 5 tykev, dýně;
6
čeledín; 7 stará řezačka s kosou, krátkými vidlemi a šlapačkou; 8 když jsme;
9
vlezl jsem; 10 plevy; 11 pojď se; 12 chalup; 13 napálili; 14 na bryčce; 15 po trávníku

1-2-18/

ZÁLgí, okr. Tábor
Světýlka na blatech
Mluvili A: J. Kukla, nar. 1891
B: Marie Kuklová, nar. 1888

B: To starodávní, tedi ti povídacki, to mje tag dicki zajímávalo. Diš to
bilo, ti drački nebo přástki, to sem ráda poslouchala, to bilo ňeco pro
mje. Diž hodňe povídali vo strašidlech anebo takoví ti povídacki vo
zlodějích, to bilo pro mje. Maminka> ta nechtela, ta dicki říkávala:
„Nepovídejte to tem detem." Ale mi smě na to bili jak čerti, dij se ňeco
povídalo. Vo dračkách, to tedi se pozvali ti tetki, babički, ne. A ted
dij se... Napřed dostali večeři, ne, a potom se dralo a povídalo přitom.
Nejvíc tadi se povídalo vo sjetilkách.
A: Neš událi nám regulaci, dokad bili ti blata1 zatopení, to ste mohli každej
večír pozorovat svjetílka.
B: Ti plini, vono to bilo taki. A to skákaví, takoví sjetílka, tak jako diž'
jdejřeba s lucernou a tak se. mu to třese, nebo...
\
A: Dost to zavedlo lidi, víte. Dost šlo večer (lidí) diš nebil mjesíc — po
tmje. Najednou se to vokólo váz vzalo, pjet, šest až deset. No tak, lidi za
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Um. DoJcat to bilo na dál, misleli si: „Bude to ňedo s lucernama, Úekoho
hledají, pudu k nim, snáš se dostanu s toho ven." A zatim vono se to
\J jpořáde točilo, točilo — a i tam lidi zahinuli, asi tři lidi, ešte co sou
pamjetňíci — tag zaz do bahen to zašlo.
A staří lidi to... si přectavili, že prej sou to duše, Jceri nemaji pokoj
v hrobje.
B: V hrobje pokoj že hledají...
A: Matka říkávala, krejčí Mkej z Vosik, šil ti kroje, f Klecateh bil a nes to
sem do Zálší. A s Klečad do Zálší se de přez louki. No a ti sou taki
bahňití, ne. Přídě na louki a safra! Vono jedno se ukáže, copak to bude ?
Jó — druhí, třetí, štvrtí, a začalo to skákat vokólo Hej. No krejčí nevedel
tetko, kadi se dát. Tma bilo. No a tak, že se začal modlit. Bil to dobrej
ferina, ne. Abi ženckejm při dračkách dál ňeco k lepšímu a postrašil je,
tak, že prej sjetílka začli říkat: „Za mje taki, za mje taki, za mje taki "
Bjehali vokolo ňej, as potom ponocnej zatroubil desátou v Zálší, tak
teprva šel po hlasu rohu, as se dostál do fsi.
Vo, Jč (1953)/JČ
1

močálovitá, bahnitá krajina

1-2-19/

PLUHŮ V ŽĎÁR, okr. Jindřichův Hradec
Pasení
Mluvil František Sedláček, nar. 1887

Diš mi bilo třináct let, mjel sem nárok na úlevu vot Školní docháski, ták
mje tatíneg dovet k strejčkovi do Plasní — to bil jeho bratránek — abih holt
tam sloužil. A budu pást pjet párů volů... a že dostanu dvaced zlatejh za rok
mzdi, mzdi ne, službi. Tak já sem mjel radost, no povidaVsem: „Bij sem1 u
takovího sedláka velkího, to bude dostateg živobití, to bude dostatek chleba
Tam sem si přectavovál: „Jo, já dostanu klín chleba." No dobře. Druhej den
sem šel do školi, já dostal jen takovej krajíček málej ...a celej den sem bil
vo hladu. Spali sme s čeledínem f chlív je a tam f tom chlív je bilamstavená
taková, říkalo se tomu palanda2.
, ^ ^
-Vň
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PHŠlo potom jaro, bilo Jcvjeten — ne, májvlasňe, bil máj
vihnáli sme
teda ti voli. Mjéli velhí pastviště pod dvanáo mjer, tah strejček tam prvňe
se mnou vihnál a povídal: „Tadidle dej pozor, tadi je ňáhej soused Dušeh,
aj ti tam ňigdá dobitek nevleze. Neusni ňigdá ná pastvje!" "A nu tag dobře.
Voli sem si naučil, chodil pjekňe jeden pár za druhím, ale páj se3 mi tam
lunet nechteli, vona bila špatná pastva. A vječinou sem chodil bos a vono mje
zábli nohi, tak sem dichi Čekal, aj se4 ten vůl vichčíje — no musím tah mluvit, jak se to řeklo, ne —a stoup sem si do toho, abich si ti nohi zahřál. No
mjel sem je taki.dos rosedaní5, víte. A dostal sem krajíc chleba vdi6 na tu
pastvuNu to sem, sňet, tah nej sem tam dohnal, a zas nic.;
Taki se mi ňegdi chtělo dřímat. Taki sem jednou usnul a voli mi vlezli
tam tomu Duškovi do vofsa. A Dušek — probudím se — a Dušek stojí
za mnou a usmívá se a neříkal mi nic. Nevím, proč to...
VS, Rb/Rb
1

když jsem;

1-2-20 /

2

zvýšené lůžko z prken; 3 pást se;

4

až se; 5 dost rozpraskané;

6

vždy

HŮRKY, okr. České Budějovice
O posvícení hořelo
Mluvil František Dej čmár, nar. 1894

Diž bilo u nás posvícení, to se tančilo celou noc. Dopolodne sme chodili
po fsi, druhej den navečír se tančilo zas. No při nejlepším tanci najednou
přilítne človjeh dovnitř sálu: „Hoří!" Nu tag vilítnem ven a koukáme —
vopravdu v hospodě hořela stodola. Nu tah fšechno ven, stříhačku tam na
můstek, stříkalo se, muzikanti hráli, tah sem šel potom na ňe do huchiňe •—'
lidi nebilo možní h stříhajce dostat, to bila ešte ta ruČňí — tak sem šel na muzikanti do huchiňe: „Pudete stříkat!" — „Ne!" Já poam: „Helejte, uj sem1
řeh a dete!" Nu z velkou bídou mi tam teda chvilku Šli. Nu a přijeli Lišováci,
ti tam bili chvíli a mi potom sme to tam dodělávali. Já sem potom vodešél
domu. Nu za chvíli tluče nehdq na vokno: „Máte hnet íd do hospodi!" Nu
tah tam du a von tam majitel, že prej to tam nemúžem nechat jen tah, nu
74

tak sem tam zbil zas. No a lidi se rozutekli, tak sem šel stříkat sám a vjeříte,
že sem se sám bál? Jak ten dejm se vivalil, tak ta hrůza mje vobešla mezi
ťema vrati u tí stodoli. Nu tak sem tam zbil aš asi do devíti hodin dopolodne.
1

Rb
už jsem

;

1-2-21 /

STAŇ KOV, okr. Jindřichův Hradec
Vzpomínka z dětství
Mluvil Petr Urbánek, nar. 1901

Já, diž mje bilo devjed let, šel som pást krávi, paj som1 krávi; přitom
som chodil do školi. A můžu je menovat, ti místa1, gde som pas, tadi u náz
ve vesňici. Ale bil to život takovej... Neska, dij si3 na to spomenu — ten
chleba... ráno, dij som fstal, som si ho musel zasloužit. Ráno som fstal
f pjed hodin, popřípadě. zamet som dvoreček, šel som pomoz g dobitku,
napojit, nakrmit pomost. Diž bdlo šez hodin, selka: „Poženeš pást krávi!"
Vihnála mi krávi na humna... Jái som ti krávi pas, mjel som do školi tak
púl druhího kilometru, přitom som si vzal učení, drochu som se tak připravoval do školi. Mjel som plátěnou tašku a mjel som f tom čítanku a to
fšechno učení.
"
1

2

pásl jsem; hospodářské usedlosti;

3

Vč, Rb/Rb

když si

Na frontě
Mluvil Matěj Vochozka, nar. 1894

V Polsku zme bili z vagonů visazení, nu a pak zme šli pješki -na frontu
tři dni s plním ristunkem1. Pag zme se dostali na frontu a bili zme rozdelení
ke kumpanijím2 našim. Fronta se pozastavila. Tak náz vzali ze stran a to
rozbili f Šecko a mi zme, pjetasedumdesátej regiment, šli fšickí do zajetí.
1

s plnou výzbrojí;

2

Vč, Rb/Rb
k oddílům
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1-2-22/

STACHY, okr. Prachatice
Opilcův smutný konec
Mluvila Františka Švarcová, nar. 1887

Ešte neco povím. No tak to bila náhá chaloupka v... Sou tam malí
chaloupki. A bil muž ze ženou a mňeli tři deti a von bil taki vochlasta,
vopíta, víte, jag dostál krejcar, tag jí fšecko utratil. Nemohla se spolehnout
někam ho poslát. Ohováli si krajku a nákí prasátko si koupili, ne, abi mňeli
co jíst. A kráva se ňim1 rostonala a mušelijí dád řezňíkovi za pár Šestáků, no.
Tak vona naříkala ňdčko2, co budou jíst a kerag3 budou živi, von že ňidz
neviďelá, jšecko že prožere4 a kráva že je prič. Za krávu dostáli málo. Tak
potom si vimislela, že půjde, na její sestri, obijí neco připučili, a že si koupí
inou krávu. Tak se taki stálo.
A poslala ho (muže) túle za Vacovo5, abi se po nákej krávje podíval,
že muší neco si koupit. Tag von lítal vode jsi ke jsi, a hde bila hospoda,
jšude zašel ajšude pil, a tak chodil celej den až do večera a zahrál si karti,
a bilo po krávje. Utratil jšecko. Tetka mu to vlezlo do palice, dij se6 ubíral
domů, co řekne žeňe. A co řekne vona. A jak se vimluví a že se domů nemůže
vrátit tahle, ne, to že za žádnou cenu. Tak se vobjesil do rána, tam nedaleko
Jaroškova.
^
1

•
2

Vó, Rb/Rb
3

4

jim; nyní, teď; jak; propije;

5

6

za Vacov; když se

Nešťastní milenci
Mluvila Františka Švarcová, nar. 1887

To se dvá chtěli, ne, a voňi ňim1 bráňili, ne, rodiče ňim bráňili, vobojí ňim
bráňili, a přesto se chtěli. Nu a voňi se potom umluvili, že se zastřelí, diš ňim
nedají se vzít, že se zastřelí. Tak šli k muzice na Stachi ešte a veselí prej —
von prej bil tag veselej, to prej bilo hrůza, vo tej muzice. No a potom, di2
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už bilo asi púl třetí, vona prej říkala: „Poj, poj uš, poj už domů, hele, bude
se rozedňívat, nevíš, cd si mi slíbilprej
mu řikala asi dvakrát. To slišeli
lidi, víte, jak si hovořili. No a potom se vipravili do lesa.
Tak — 'von jí zastřelil, ale další náboje uš nemňel potom. Nákí stratil
a už nemňel, cim se zastřelit. Tak tam si tloug hlavu vo parezi, bili parezi
celí zakrvácení. Muj tatínek tam zrovna přišel, di ta komise přišla, tak ten
je videi. A napřet se (ten milenec) vješel na kšandích3.
Vo, Rb/Rb
1

jim; 2 když; 3 na šlích

1-2-23 /

LAŽIŠTĚ, okr. Prachatice
Černá ženská

. -

Mluvil Matěj gis], nar. 1892

To sem šel jednou z Drslavic taki v nocňí dobje domu uš. A za tema
Drslavicema blísko se potom přechází s cesti na pjeŠinu po lukách. A di sem
vešel na tu pješinu, tak sem potkal jednu černou ženckou. A já sem ji chtěl
pozdravit a uj sem1 ten hlázze^sebe nedostal. Ten pozdrafuj sem nevislovil.
A este sem se votočil — napřet sem jí zhlít tag na pjet kroků přet sebou —
a potom sem, jak sem se votočdl, sem jí este tag videi, tag na pjet kroků
za sebou. No a to tam bila jedna žencká, zemřela do šesti nedel po slehnutí,
po narozeňí dítete zemřela. A voňi říkali, že do ti dobi, do tech šesti nedel
že ta matka zemřelá tedi, že chodí to dečko přikájet2. A taki říkali —/ tom
staveňí to poznávají na stolijce, že mjelí, bejvala stolička taki — přišli na to,
že (je) najiním místi, než jí mívali. Tak to bude pravda, nebo ne, tedi to já
nevím, jak to si může hdo visvjeťlit, todle.
Vč, Rb/Rb
1

už jsem; 2 přikojovat, přikrmovat mateřským mlékem *
\
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Zmije a slepice
Mluvil Metoděj Šísl, nar. 1892

To bilo, dij sme1 bili f Perneku; tak jedenkrát sem šel přez dvůr, přej
stodolu sem šel, do jiní vesňice že pudu. A jen sem přišel za stodolu — tak
sme mjeli dva psi — ti psi se tak rosštekali zuřivje, že mi to bilo divní. Jen
sem přešel přej stodolu a ňic tam nebilo a najednou ti psi tag řvou. — „Co
to může beji?" — Tak sem se votocil, du spátki a koukám po dvoře a ňigde
sem ňikoho nevidel. A ten pes aš se spínal do vejski a zaz g zemi nohama
předníma. Tak sem najednou spatřil, jak vot toho psa se plazila zmije, hat!
A já sem vzel takoví prkejško2 a hodil sem po ňí, hodil sem to na ňí. A vona
sicela, ne, proti mje a já nevedel pak, co vzíd do ruki, ňidz bedle3 se mi neŠikovalo. Koukám a vona to spatřila taki slepice, taková vjecí slepice to
spatřila, toho hada. Tak si ho..., pjekňe Šla a vopcházela si ho kolem blíš
a blíš, aš se dala s ňim do takoví potícki. Von tou hlavičkou se hnát po její
hlav je a po tom zobáku, vona zaj se na tu hlavu hadí..., klovla dicki do tí
hlavi tomu hadovi a takovej bil zápaz mezi ňima. Já jen sem je nechal,
díval sem se na to a stále a stále, aš potom, di4 už mjel ten hat jen polovičku
tí hlavi, tak ta slepice ho soukala do sebe. A di ho mjela tak polovičku f sobje,
tag ho zase vindala ven, soukala ho zase ven. A znovu do tí hlavi začela tesat,
a znovu tag dlouho, aj se hlava celá straiila, Že nemjel ten hat ůplňe žánou
hlavu. A di už hlavu nemjel žádnou, tak toho hada sesoukala célího do sebe.
Jo, to sem se taki divil, ne, jak to může ta slepice toho hada..., že ho tag
mohla ešte dostad do sebe celího, jag bil.
Vč, Eb/Rb
1

když jsme; 2 prkénko;

3

vedle;

4

když

Zajíc
Mluvil Metoděj Šísl, nar. 1892

To sem se šel podívad jednou taki ,na louku — na vzdáleňejší louku
je to — a videi sem s tí stráni vod lesa, jag de zajíc f tu stranu, zrovna co já
sem šel, mířil f to místo. Na jednej straňe tí louki je stoka, hlupší stoka,
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a ten zajíc přísel aš k tej stoce. Já sem stál najednej straně u stoki — ouská
stoka, jag je struška na vodu, jak se rozvádí — a ten zajíc si set na bobeg
z druhí stráni. Este si tak pjekňe terna pacickama utíral tifousi a tak na mje
koukal, ne, a já na ňej, až mje to bilo podivní, co todle přeci — zajíci jakí sou
plachí a todle von tu tak — tak sem si skoro mislél, nu co todle bi bilo za jakí
tendle to. A ten zajíc potom povoekocil za volŠicku, díval se skrs to hustí
volší, díval se na mje ešte spátki; a zase se votohl na to místo samí, zas k tej
stoce a zaj znova1 si stoup na ti nožički a pořát si terna pacickama přes ten
fousek šmejkál a zaj se na mje znovu tag zacel dívat.. To mňe bilo taki modz
divní.
1

V8, Rb/Rb
zas znova

V

Len se prodával
Mluvila Anna Šíslová, nar. 1892

, Len — nehdo ho prodal, héhdo si ho nechal. Ponejvíc se dělalo s toho
plátno, to ho málohdo prodával, dokat sem bila ešte mladá holka. Až di uj
sem1 bila vječí, tak potom ho hodňe prodávali. To říkali: „A co se budeme
s tim zlobit, koupíme si — ňícko2 je to laciňejší — ti cíchi, tak se nebudeme
s tim zlobit, dávat to kolcům dělat, tak to prodáme a koupíme si to hotoví."
1

Vč, Rb/Rb

už jsem; 2 nyní

1-2-24 /

ŘO JŠÍN, okres Český Krumlov
Draní peří
Mluvil František Plánský, nar. 1896

Obieejňe se tak k sedmej hodiňe ti difcata sejdou, nu a přídou mladí
difčata a přídou i-ženckí: taki starší, jak se to komu jako zdá, že bi se tam
na tech odrškách1. pobavjil. Přídou, to se přistrojí stoli takle na dlouho,
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židle, židlicki se nanesou, lavice, lajce tahoví — ti ešťe ti staří, jag bejvali.
A diš potom ta lajdz bila třebas neKde venhu, bila studená, oni ženchí potom
maji strach, abi jim zadek nehašlal, tah se jim na ňe dávala deha, abi je to
nestudilo. Se to fšechno připravjilo, nu a neš ešte se začalo odrhat,2 tah to uš
mjela selha, ke herej — ta hospodiňe, he herij se šlo na odršhi — ta už mjela
s Um starost, třebas ušf poledne uš pekla koblihi anebo nákí koláče. Protože
diš se ženckí sešli, tak to už bdlo tak jako takoví vážní ticho, tak jako nákí ...,
já nevjím co.
Hospodiňe, ta selka, ta mjela na práci jenom odundávat to zodrhaní3 peří.
Špjicki,4 ti se házeli pot stůl, a to se hlídalo5 taki jedna po druhej, kerá kerak6
odrhá. Nekerá ta žencká umjéla pjekňe odrhat.
Taki umívali pjekňe viprávjet. Povídali se fšelijakí zážitki ze života,
hdo hde neco zažil, hdo hde co ukrat, hdo hde bil bjit, kerak se hdo z hospodi
vrátil, v jakím stavubU... Hdo umí pjekňe povídat, no tak ten je vdickin
slavňejŠí. .. „Teta, vi nám ňidz nepovíte, nu povjeste nám taki neco, jend1
vi taki neco víte!" Ťim se dostávali potom do proudu, a uš to de. Fšelijakí
staří písňicki se spívaji, to si vimejšlí ženckí óbicejňe ti staří, to víte, tidleti
odrhovacki nejckin8, to oňi aňi neumí, ti ženckí nekerí. To máte jen pořád
lálala dlidladla bumbumbum, a píseň to nejňi, žádní slova se při tom'
nemenujuu. Diž jinda bila píseň, tak to bilo třebas osum deset slok: O tom
sinoj, kerak se s tí vojni vrátil a jak cho zabjili vemlejňe nebo hde ho zabjili;
anebo o tom šefci a fšelijakí takoví písňe, já si to aňi sám nepomatuju. Já
taki po tech odrškách nechodím, jen doma diš sou u nás. Ale jinda
chodívali taki chlapsi, pošilhávali po teh difóatech, to víte, kaŽdej mjel taki
nákou vihlídnutou.
Vč, Rb/Rb
1
5

2

3

4

na dračkách; drát (peří); dávat stranou to sedrané; pápěrky (odrhnutá pírka);
hledělo se, dívalo se; 6 jak; 7 vždyť; 8 nyní

Hodiny
Mluvil František Plánský, nar. 1896

Táta povídal: „Diš tam chodíŽ do tí Křemže, ták nám tam hodini vem
k chodináři." Dál sem je k chodináři, hodinář povídá: „No, za ťějden si
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pro ňepřit!" Di1 sem šel z hodinama domu; povjesil sem je na strom a chtěl
sem viskoušet, jak asi půjdou. Natach sem je, , zacel sem je hoňit kolem
dokola, abi taki bjili, abi se vjedelo, kolik nabíjou. Nu a šli kolem mje nákí
ženckí a ti povídali: „Ten je tú asi zrichtuje, ti hodini!" No já sem si mislel:
„Vi tomu nerozumíte, jent2 já je muším viskoušet!"—• Přišel sem domu,
hodini rozbalili a řekli: „Nu dobře, že uš máme hodini, abichme vjeďeli,
kolik je hodin." Povjesil je táta na zet a natach, pustil. Jó, hodini nešli. —
„Copak asi s ňima ten hodinář dělal? Jint3 oňi nejsou spravení!. Mušíž je
tam vzít ešte jednou." — Tag znova napakovali hodini do košíku a sem je
tam nes ešte jednou. Nu a potom je hodinář pořádné spravjil.
Vč, Rb/Rb
i když; 2 vždyť; 3 vždyť

Jak se honili voli do Netolic
Mluvil František Plánský, nar. 1896

Za chfíli — to uš se rozedňívalo k ránu, ne, to už bdlo vidět v lete — bdlo
slišet, jag vrzaji vrata, to se řeklo: „To už otfíraji vrata, už asi poženou,
honem žen to taki" Ono se hoňívalo — po silnici se nehnalo — hoňívalo se
kracíma cestama. Ono to tam bilo dost ouskí, křovjini fšelijakí, šípki. Zase
se mušelo pomalu na voli, abi se neplašili, abi netřeckali.1 Oňi potom zvedli
ocasi a... zase se to mušelo krotit. To se taki přistrojil zvláštňí bjic, takovej
šikovnej, abi se nezlámal, abi se mohlo tak s ňim jako polupávat2 ti voli,
abi se neplašili. Bij se3 táhlo uš potom k Netolicom — to bila, to se menovála
ta vesňice Chválíce, tam bdi nákej Koželuhů Kuba, ten tam mjel hospodu —
tak se řeklo: „Zajdeme ke Kuboj" No a u Kubi, to uš si tam třebas muskí
koupjili tabák anebo třebaj íilčoupjil taki cikáru, diž mjel šikovní voli, zeje
dobře prodá. Nu a samosebou ráno, to víte, pro zahřetí to si — nehdo si dal
štvrták, nu a nehdo si dal nákou tu štamprdli, abi se veselejš k Netolicom šlo.
Ono tam bilo doz daleko, do tech Netolic, ono je tam asi, asi štiri hodini,
a ešte dál4 s volma, to víte, voli šli pomalu. A mušeli se hnát pomalu. To se
táta vadil, abi se hnali pomalu, abi se voli neoŠlapáli, abi v Netólicích ešte
dělali parádu ti voli.
•
Vč, Rb/Rb
1

2

3

nestřečkovali, neplašili se; pošlehávat; když se;

4

ještě déle (to trvá)
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1-2-25/

DOUDLEBY-STRAŇANY
okr. České Budějovice
O vepřích a o vepřovém
Mluvila Anna Bostlová, nar. 1874

Prase, to huld1 jak se vivede. Diž ho chtěl někdo krmjit dlouho — nehdo
ho krmjil rok, nehdo pjet Štvrtí roku, nehdo jen sedům osum mjesíeú —
to je na pečínku, to je bej sádla2, diž je sedumdesát kil, osumdesát. A nejcin3
si tag zvikli — krmí to, má to metrág, dva, půl druhího, dostanou krmefií
za to dílo4, teda s ti záhumenki, tak cho krmí. Nu a maso sifrišní5 koupí,
tak kúli sádlu, tak je (prase) krmí aš púldruhího roku, a to huld má potom
dva metráki a ono je takle širokí a samí sádlo. — Tak potom sou ti okrajki,
s teh dělá (snacha) každej tejden bochňíček, sekanina jak je. Ona dá ti
okrajki, anebo se nehda6 púl kila koupí ti sekaní sirovi a to tam dá do toho
a tak to upeče. ídámelto na devátou1. Nu nejcin náj zet8 — delá támle
v Roudním — si to veme na devátou tam. Tak oni to sní. No na nedeli si
koupí potom na pečínku nebo hovjezí. Lepcí žíjuu, mi sme bili rádi, že máme
huzení.
Jinda sme si píchali9 skoro každej sám doma. Nejckin chodí takoví oj
toho10, chodí sem s Plava. Tu kůži si stáhnou, ten řezňík si stáhne tu kůži,
a diš to udělá fšechno, tak —já nevím, bere sedumdesát korun oj toho zábjití,
ale sou dvá. Diš to (maso) vichladne, druhej den pUde (řezník) a rozdělá,
sádlo a — oddělí, ne, kosti vibere a ti šunki11 udělá, polovice, abi mu vichladli. A ona (snacha) si je druhij den nasolí, češňek rozmačká a nasolí,
a to muší ležet, diž je to tak tlustí, tři nedele ve žbeře. A f teple, takle mi je
(maso) sem jinda dávali, do sedfíicki. Tak f teple, abi se proleželo, to to
překládá každej tejden a prgsolí. A pak je dají jenom do udámi a topí dole
pjilini a uhudíje (maso). To muší hudit celej tejden, ve dne v noci přikládat,
abi se to probudilo. A dij se12 neprobudí, tak se kazí, žloutne vevnitř.
'

1

: ' '•

'

Rb

to holt, to zkrátka; 2 bez sádla; 3 nyní; 4 za tu práci; 5 čerstvé;« někdy; 7 k svačině
v 9 hodin; 8 náš zeť; 9 zabíjeli; 10 .od toho; 11 kusy masa k uzení; 12 když se
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1-2-26 /

BUKOVÁ, okr. České Budějovice
Ve vojenských nemocnicích

v '

Mluvil Tomáš Opolcer, nar. 1889

Tak sme mjeli forigovat1 proti Srbom. A já mjel bejt udelanej tim frajtrem2. Já to nepřímul, no ale tu švarmu3 som veet musel. Každá ta švarmd si
musela najit přechot přes tu bažinu... Nu tak já na to šláp, a jak som na
to šláp, tak som tam buuch. A bil sem tam hnet aš pot krk... Hda4 mje
vitahli, já nevím, mje uš vitahli dřevjeního, já uj som5 vo sobje nevjedel.
Vono to bilo jako dij spadne6 do ledu, ta bažina. Tak mje odvezli do polňí
nemocnice. Tam som ležel, uj somTil dřevjenej a zateklej, asi štiri nedele.
Nu tag že som potom poznal, že je den'a že je noc; uj som přece videi, ale
hnout som se nemoch, íst 'hic. Tak votad me vzali potom a hnali me zasejdz
do jiní nemocnice, tam sem ležel, já nevím, asi púl roku. Bilo to taki
v TJhrách. A to tam přišli ke mje takoví staří dvá lidi, a esli bieh chtěl bejt
u ňih naj^am^A já poám: „Dědoušku, já chodit nemužu, já si pro ňidz
dojít nemůžu!" No, dij sme se potom dohovořili, oni pocházeli ze Svínú1
a bili v Uhrách. No tak chult8 Jšecko mi přinesli: drúbeš a maso a — nosili
me na nosítkách. Nu tag hult som přišel do tí nemocnice druhí potom a tam
som ležel zaseje kolik mjesícú. Dlouho. A votat me potom vzali a že prej mje
budou transportírovat do Budejc.9 Přijel som do Budejc takřka nahej,
zmrzlej. No a v Budejcích primář povídá: „No ale, vojáku, proj ci10 vás
tam nenechali nehde? Coš tú budeme dělat s várna?" Víte, že som ležel f tej
nemocňici, púl roku si mje žádnej nefším. Asi za šest mjesícú primář
povídá: „No tag ho dvá vemte a vejte ho11!" A já som se takle třás —jako,
jako sulc. Asi za štrnádz dňi přišli dvá muži a prej pudem na nádraží.
Já poam: „Kamš pojedu?" —• „Domu pojedete!" Já poam: „Já domu
nepudu. Co Uch tam dělal! Převážet12 rodicom a otravovat je, to ne. Ti mje
nezmrzacili." Nu tak som šel domu — to už voňi vjedeli zdet13, abi pro mje
přijeli na nádraží na Petříkof, že mje přivezuu. Nu tak pro mje přijeli a přivezli me domu a doma som potom tadi živořil.
Rb
1

postupovat; 2 svobodníkem; 3 četu; 4 k d y ; 5 už jsem; 6 když spadne; 7 z Trhových
Svinu; 8 tak holt, tak zkrátka; 9 převážet do Českých Budějovic; 10 proč si; 1 1 veďte;
12
překážet; ™ zde
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Štěstí v neštěstí
Mluvil Tomáš Opolcer, nar. 1889

No ten Jarouž bil malej, bil takovej jajco tendle, a som řezal dříví na
cirgulárce, masopustní — před masopustem f pátek. Jak som..., jak se
sekne do suku, ten suk se rostrhne napůl, tak ten suk vilít. A mjel som
kožení kálhoti a na tich kálhoteeh som mjel tůle vojenekej knojlík. Ten to
rosťalo na hadri a mje to přerazilo na tri1 střeva. Tag hned do nemocnice, tag
mje odvezli a tam sem ležel asi sedům, osum nedel. Ale to neco bilo! A to už
mjelo bejt. Já neveceřel, nesňídal a v desíti hodinách2 se mi to stalo. A to,
to mje zachránilo. Povídal ten primář, poal: „Vi ste mjel štěstí, že ste
ňidz nejet aňi nepil. Jinádž bilo konec!"
Rb
1

na třikrát, na třech místech;

2

v deset hodin

Ochočené prase
Mluvila Marie Janečková, nar. 1889

Mjela sem prase a bilo malí, mjelo deset kilo. A já som si ho tak naučila,
že za mnou chodilo fsadi, víte? Tak sme šli do lesa a já som zbírala houbi
a prase diž vidělo, víte, že se schibám, tak vám taki Um ripáckem taki
rejpalo. Diž vidělo nákou Jioubu, ajd bila prašivá nebo ne, to přibjehlo vdi1
ke mje, víte, a rochalo2 tolik. Ale potom, diš už bilo vélkí, mjelo přez metrák,'
víte, že sme ho nemohli zab'ít? Muj potom povídá: „Hele, to uš ňihdá nedelej! To uš ňihdi nedelej a práše neochocuj."
Bili Pražáci u Pitálků vefsi. Dij som3 šla s ňim k tomu ribňíku, jak se to
prase koupalo, tak si to fotegrafovalí. To šlo prase napřet, za ňim šlo mencí
prase a za mencím šel pes: Zorka, jo. A tetkon diŠ přišli ke Koubo jc4,já som
je šla hledat a křičím tle5 ot tí chalupi dolu: „Pašíku, poj domuP^Nulak
pes sedel na praseti, na tom velkím, víte, malí prase bježelo za ňim a pjekňe
se sípali fšichňí domu. Lidi zrovna tů šli s práce, tak se tomu smáli.
Rb
1

vždycky;
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2

chrochtalo;

3

když jsem;

4

ke stavení Koubových;

5

tuhle

1-2-27 /

S O B Ě N O V, okr. Český Krumlov
Falešná a skutečná mrtvola
Mluvila stará rodačka

- 9' .

To taki bilo jednou v hostinci, se tam takfšelicoz bavjili, a bil tú jeden
támle s chalup. Já nevím, kerej to bil, Havlů Hondza nebo Backú Jouza
nebo kerej to bil; ten se vdickin1 opjil. Pil kořalku a
vdickmselairkwdlTwu
opjil. A jednbu se tak opjil, aj zůstal2 ležet. A ti druzi ho zvedlfa položili ho
tam takle na lav'ici, pjekňe jako mrtfolu, a přikrili ho tam nákou dekou
a karti — jak sou hrací karti — ti vzali a položili ho celiho Uma kartama,
nu jak to bejvá u mrtfoli obicejňe. Položili ho, obložili ho Uma kartama
celího. Potom tú bila náká žencká — říkali jí Vojtofka — ta tak hde mjeli
nák..., hde nehdo umřel, tak pro ňí poslali a ona ňim3 pomáhala toho
mrtfího umejt a obléct a přistrojit na lavici; a potom tam s ňima bijvala
přez noc, abi se nebáli. Tak pro tu poslali, že je v hospodě jeden mrtfij,
abi tam šla. Nu tak ona tam Šla—ona nevjedela, co je—adiš tam přišla, viděla co je, povídala: „No, udělali ste si ze mje pjekního blázna, ale dejte pozor,
abi se vám nepřitrefjilo něco horšíhoJo,
přitrefjilo se. Netrvalo to dlouho.
To tú bil ešte jeden takovej opilej, rát se opjil. Taki v hospodě se opjil
a neco se tam hádali a nákej tam do ňeho štouch, a diž bil tak moc opjilej,
pat, a padnul hlavuu spánkem na roch stolu a skutecňe se zabjil. A tú
povídali: „Tak nijckon4 si pošlete p$o Vojtofku, nejckin tú máte skutecňe
mrtfího
VČ, Jč (1955)/Rb
1

vždy; 2 až zůstal;

3

jim; 4 nyní

Silák Filip
Mluvila stará rodačka

To bilo túle v dolňí hospodě zas. Hrdli f karti a při tich kartách se neco
nepoznali1 a začelo se to hádat a potom karti nechali ležet a šli ot stolu prie
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a tam na houfečku2 se hádali. A jeden tú od nás talii (se hádal) — a víte,
ono uš to bilo do rvački,jen začíd b'it. A ten jeden od nás stál za Um silním,co bil ten silák od nás, to bil támle — říkalo se Fjilip. Ten za nim stál
a povídal: „Jak nehdo hodí3, bude zle!" povídal ten jeden. A sotfa to dořelc,
tendleten silnej, tej Fjilip se otočil a takovou mu vlepjil facku, že bil hnet
na zem'i na hromadě. A tú to bilo! To bilo zrovna o vánočňích svátcích, bili
tú nákí,jak sem přišli, bili vet Vídni a lezdes po práci rozešlí. Ten jeden mu
šel pomoct — menovál se, říkali mu Kuba — se hnal na toho Fjilipa.
A Fjilip povídal: „Ti taki neco chceš?" A popat ho takle, popat a tak
s Híim hodil, přes celou sedňici, aš tam pot stůl padnou4, nu a potom bilo
po rvajce. Kuba stal a že prej klobouk, hde má klobouk: „Já mjel klobuuk."
Fjilip mu povídal: „Támle se di podívat pod lejc5, tam si ležel, tam asi
bude " Tak tam šli, tam kloboug bil pod lejcí. Bejvali, víte,fšélijakí komedíje.
•Fjilip vám bil silnej.... Štvrtku p'iva teda —jak je plná štvrtka piva —
tu vzal. A cihli — sme tak potom fšelicoj skoušeli6 taki, tag z legrací, dij
sme1 bejvali v hospodě — sme si dali cihlu takle, jednu podlouze8 a dvje
cihli nakonec přes. Žádnij..., málohdo to zvet, ti cihli. A on si dál štiri přes
a nosil je po sále jako ňic. No to on bil silák.
Vč, Jč (1955)/Rb
1

nepohodli; 2 ve skupince;
šeli; 7 když jsme; 8 nadél

3

uhodí;

4

,padnul', padl; 5 pod lavici;

6

všelicos zkou-

Příhody ze zabíjaček
Mluvili A: Matouš Holba, nar. 1879
B: stará rodačka

A: Je nejčkin1 masopust, ne, a doba zabíjaček. Ták jeden souset támle —
říká se u Bláhů — ten taki zabíjel. A prase povalili a zapíchnou2 je
(soused Bláha) a hodili je do trokú, že je opaří. A nasmolili je se smůlou
— jak se prase paří — nasmolili je a šel si pro vodu, pro vařiči na
opaření do kuchiňe, jo, šel pro ní. A diš přinez vodu k trokám, prase
bdlo priČ s trokú. No: „Hděje prase!" Potom je hledal a ono bjehálo pot
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* kolřdkem3 mezivozi. Potom je teprva musel dobít. Je museli zase chiiit
a teprva podruhí je zaVít. Jo, to se stalo u Bláhů.
B: Nu, jent4 já taki, dij som5 je prodala, tak je Ňemec píchal — to bil
s ťim Ádou, ne — a tak je zabjili a praštili je do trok a Šli taki pro vodu.
A lije na ňe vodu a prase začalo lítat po dvoře tůle u řezMků, no. Mje
vzala taková hrůza, já som poala, vícekrád že bich cho nechťela na pícháňí, aňi za' ňic ne.
;
A: A tdmle zase — já nevím, hde to bdlo, já nevím, hde to bilo — taki zabíjeli a chtěli dát provas za nohu praseti. Tah ten jeden vlez do chlíva
a druhímu dál, a vzal si sebou provas a druhímu... Druhej si vzal
palici, dřevjenou. A ten mu povídal: „Aš otevřu dvířka, až do Meh
kopnu a povleču je (prase) ven, aš prase — já je budu strkad ven —
aš je vistrcím mezi dvířki, tak je hoť6 tou palicí." No tah tendle
cekal. On se tam s tim prasetem muchlal ve sviním chlívje a potom se
dvířka otevřeli a tendle cekal s palicí a nedíval se, co ze dvířek leze. On
• táhal a zatim mjel ze dvířek zadek venku. Tendle palicí praštil, ono to
prase nebdlo, ona to bila zaďina tohodle.
Vé, J6 (19o5)/Rb
1

2

3

nyní; zabil; pod kůlnou;

4

5

vždyť; když jsem;

6

uhod

U muziky o pouti
Mluvili A: Matouš Holba, nar. 1879
B: Matouš Holba, nar. 1909

B: Jen povjes, jak ste se rvali, SebjeMci v Beseňicích, a jak ste chtěli
vihodid Vachla z okna dolů ze stoků oj Tetenhů1. Ják ste bili v Beseňicích, ják sme bili na pouti.
A: J6, ják se to tam porvalo. To sme bejváli — to bili taki zase v lete, bejváli
' poutě kolem. Nu a tam bejválá muzika a tanec, ale ono se to taki z vjecího
dílu porvalo. Ták sme bili taki jednou v Besedňicích, tůle f swusedňí
opci, a tam se sešli..., bili aš támle od Jána2 a z Loceňic a z Mjechova3
a ze Sobjenova se to tam sešlo. No a dij se4 to potom nap'ilo, tak se to taki
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rádo porvalo. A to jedenkrát se tam porvali túle, to bil Vachél z But, ten
„hilsnáma, on je... nejňi zdejší. A ten se tam s ňima od Jána neco
pohádal.
A bili ti muziki nahoře f prvním pátře a oňi se jen..., tam se na ňej
. sehnali, ti od Jána na toho Vachla, a chtěli ho vihodit oknem s toho
pátrá dolů. A mi sme tam ešte nebili. Ale oni pro nás přibjehli nákí
difčata, od náz jak tam bili: „Pojte nahorú, Vachla chcou vihodit
s okna." Mi tam přídem nahoru, skutečňe už ho mjeli až u okna a jen ho
vihodit. A bilo jich okolo hromadu. A z našich chasníkú bil ale jeden
takovej silák, to bil clovjek silnij. Ten diš to videi, ten tam skočil k ňim
a odzadu a začal to pjestema — do toho bít. A to klobouki a cigári, veržínki, lítalo to až do stropu, a za malou chvjilku bil Vachel fraj5, nebil
už ho žádnej. Ten silák, ten to pjestema rozehnal, a kerej í dostal, ten
jí mjel dost. A nevihodili ho — a jak sme tam f tom okamžiku nepřišli,
tag bi ho (Vadila) bili vihodili oknem ven. A vdole bili perňíkáři, pod
oknem, rozložení boudi s perňíkem, bil bi pat na ti boudi, na ti perňíkáře.
No a potom to bdlo zase dál, v^elost^aTpotomsetam
zase od Jána,
na toho našeho siláka — mu to chtěli oplatit — se tam zase s ňim začali
hádat. Ale on, on se nebál. A jeden se na ňej sápal — na toho od nás,
na toho silního — a on ho popat túhle, u krku, takle ho hnal pospáťki,
tam ho povalil naznak na stůl, túle ho držel a druhou rukou mu jich tam
naložil na tom stole. Ten mošel ít^pric, bilo mu Špatňe a uj se víďz
neukázal.
V6, Jč (1955)/Rb
1
6

z poschodí od Tetenků;
zábava

2

ze Sv. Jana nad Malší; 3 Něchov;
•
„
'
•

4

když se;

5

volný;

3. Severovýchodočeská podskupina
Severo východočeská nářečí, navazující plynule na sousední oblast
středočeskou, zaujímají zhruba území Boleslavska, Nymburská, Chrudimská, Jičínska, Hradecka-a při okrajových jádrech pak Semilská, Náchodská, Rychnovská a Litomyšlska. Základní nářeční znaky této

oblasti dostupují zhruba čáry spojující Mladou Boleslav, Poděbrady,
hřeben Železných hor, Svratku. Z okrajů je nejvýznamnější severní
úsek, podkrkonošský a pod ještědský, a východní, litomyšlský, jakož i
uprostřed mezi oběma Náchodsko s přesahem do Českého koutku v Kladsku.

Některé základní společné rysy celé oblasti
^

(1) Zbytky obouretné výslovnosti souhlásky v na konci zavřených
slabik (ujw), zachovávané v různé míře, blíže ke středu Čech jen v lexikalizovaných zbytcích polosamohláskového u jako dnu, zrouna, při
okrajích i mezi samohláskami (wiprawowaí).
. V (2) 7.' p. měkkých podst. jmen žen. rodu na -ej (nedelej, prácej, vobručej, Marušej).
>Ý (3) 3. a 6. p. muž. (a ojediněle i stř.) živ. podst. jmen na -oj (strejcoj,
Petroj, starostoj, prasátkoj).
JY
(4) 3. os. mn. č. sloves 4. tř. na -ej (dójej, sázej).
Další společné znaky svč. nářečí
Tuto základní charakteristiku svč. nářečí jako celku doplňuje řada
dalších rysů, často společných i s přilehlou oblastí středočeskou:
+Y - (1) Častý typ „já sem hoši nechťela", „mňela pacholci" s vyrovnáním 1. a 4. p. mn. č. živ. podst. jmen (není na nejarchaičtějších okrajích).
V (2) Tendence krátit samohlásky i, ú, zvláště v slovotvorných příponách a v koncovkách jmen i sloves (např. košik, rohlík, komin, staveni,
polinko; holubu, klukum, polim, potich; na novim, pod našim — jen místy
i na samém konci slova v příd. jménech hodni, vo dobři ap.).
V (3) Kmenová samohláska se místy (zvi. ve východnější části oblasti)
dlouží u dvojslabičných podst. jmen — např. péři, zéli — a v tvarech
sloves jako např. sédet, lézet, dójej, bóli.
v
V (6) Charakteristické jsou tvary jmen osobních a rodinných typu
Pepik Maťejcu, Franta Šolců, 3. p. rodinných jmen na -om (Čihákom)
a řidčeji i jmenné tvary jako Anda Barešova, pani Jandovje, Petroj
Benešovu, i)o Frantoj Jánovu. — Podobně je tomu i u nepřímých pádů
příd. jmen přivlastňovacích (sousedovu psoj, sousedovje holce).
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Z n a k y okrajových ú s e k ů

Z dalších (méně frekventovaných) nářečních rysů, vlastních zpravidla
jen archaičtějším nářečním oblastem, je třeba připomenout především
tyto:
^
(1) Zjednodušené skupiny souhlásek v případech jako dje, Jcjet, sjet
a zdvojení souhlásky n (např. soukennej). Toto zdvojené nn se často
dále rozlišuje v dn (soukednej, dřevjednej), zatímco naopak náležité
skupení hlásek dn bývá někdy vyslovováno zjednodušeně (Mnej; honej,
zefiik).
•
• >
(2) Porůznu se vyskytuje předložka v(w) před souhláskami v podobě h
nebo cli; h rokli, ch Praze ap.
^
(3) Místy dochází k nadměrné progresivní asimilaci v případech jako
• s chudbou, jak chospoddř apod.
y
(4) Zcela ojedinělé jsou stopy po l: uze, vihofau, šeu. Jen na Náchodsku bývá toto l ^bčas zachováno (bilo, poplatki, převádel).
(5) Ze starých;délek je hlavně v Podkrkonoší a v Kladsku ojediněle
zachována délka samohlásek v dvojslabičných slovech jako kúsa, rúsa,
tile a,].
(6) K svč. okrajovým rysům patří též tvar 3. p. mn. č. příd. jmen
a jmen rodinných na -em: málem, Nesvarbovem.
V
(7) Je zde i 7. p. muž. podst. jmen typu starosta zakončený na -em
(přecedem, Frantem), známý též na střední Moravě.

Severní okrajové ú s e k y

V

(1) V Podještědí, Podkrkonoší a horním Pojizeří je dosud velmi živý
infinitiv na -i;prosii, wiprawowať, meji ap.
/
(2) Řidčeji bývá slyšet též nepřehlasovanou podobu 1-ového příčestí:
slišal, křicala, vidali, frčali.
.•
Y
(3) V Podkrkonoší na Vysocku je dosud obvyklá průvodní samohláska
ve slabičných r a l: nahernul, pervňí, pelná (nebo v redukované podobě
ddrzí, vdlna).
'
'
Y
(4) Stejně rozšířena je i změna souhláskové skupiny dl v U: polle,
sňelli, sella.,
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Východní okrajové úseky
V

(1) Na Litomyšlsku je poměrně častější ztráta jotace po retnicích
(meli, f troubě, na hlavě, na/strope, do povětří), jinde doložená jen vzácně
.v ojedinělých zbytcích.
V (2) Ve vých. Čechách je zachována též koncová znělost souhlásek,
doložená v různé míře i dále do vnitrozemí (např. až na Hradecku
a Bydžovsku) v případech jako hrobd, peňezd, židd, tedd, dih ap.
V (3) Z Moravy sem přesahují nečetné jevy jako vyrovnání koncovky -ej
v 2., 3. a 6. p. žen. rodu příp. jmen: z dobrej vodi, na dobrej cesťe.
Vcelku jsou svč. nářečí po všech stránkách jazykově poměrně jednotná, jednotlivé části svč. území se liší spíše jen mírou zachovalosti
společných nářečních znaků; ta narůstá směrem od středu Čech k okrajům.
• ,
•
Ks
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B Ě E Z I N K A , okr. Mělník
Peci se musí rozumět
Mluvili A: Miloslava Mejzrová, nar. 1891
B: Václav Mejzr, nar. 1887

A: Jak se délá chleba? Mouka se přinese do svjetňice, poleje se vodou
a nechá se do večera namočená, abi to roskvasilo. No, a večír se
vohřeje voda, a mouka přinese teda a ta mouka se — na dvje vošatki se
zadělají. A hrnec jí musí bejd zas na vimíšeM. No a to se ráno vimísí,
to do rána zakvasí, vite, a ráno se to vimísí a nechá skinout. To těsto.
No a diš skine, tak vošatki a dá se to na vošatki a musí se viválet, zaz
v mouce, udelad bochňiki, no—a tet se nechá zas kinout a pec musí bejt uš
vitopená — no a to se tedi sází. To bila lopata dlouhá — uš jí nemáme.
Jak se to vitápí? No, tak se udělá hranice ze dřívi a zapálí se s loučí.
Vespot. Nó, a to vihóří, ta pec musí bejd bílá. Abi se ten chleba upek.
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Práv je to musí tí peci rozumňet, víte? Abi jí rozumňela. No a tah
potom ten chleba tam nasázíte a muste1 upředu zas topit, abi ten chleba
éčervenal. Navrchu. A diš sčervená, tah uš ten voheň vemete prie, to uš
pag dojde. To je připal se řekne. Jah topíte. To je připal.
(Tak to jenom od té bílé pece by nezčervenal?)
.
To nél To muste topit! Shraje ta pec mňela, ústa2 má, víte, no afťech
ústech se topí, abi ten chleba sčervenál. Koláče tahi muste tah píct. Tó bi
neupehlo se jenom tahle. Dibiste to tam nastrhála a uš netopila! To bi se
neupehlo.
(Na koláče musí být pec také taková bílá?)
Tahi, ale né tah prutká. Musí bejt míň vitopená. Slabjejc. No to musí
právje, to je nejhorší, abi rozumňel peci. Diš nerozumí peci, tak to taki
zňicí. But to spálí, anebo je sirovi. Musí peci rozumňet.
A diš je chleba pecenej, tak se vitahá, dá se na vošatki a musí se
vodou vošmajchlovat3. A umejt, protože přeci jenom jako ten popel na
to přídě. Vošmajchlovat, nó! A diš uš vosch ten chleba, tak se votocí
kůrkou červenou dolu a bílou nahoru4. No. Diš vichladne, tak se nosí,
jak sem vám vokazovala, na ten chlebňih5 nahoru. Jeden — s iema
vošaťhama se dá jeden vedle druhího.
33: To se dává bez vošatek!
A: Ale vošathama, to se rozumí na chlebňih. Tahi vidržel štrnádz dňi', gde
bilo míň lidu tahi tři nedele vidržel ten chleba, no!
(Jak se stane ten brousek?)
A: Slípka! To se stane, diš neňi sešlej! Skinutej, vite? Dibiste ho nemňela,
diš tomu nerozumí a ze bi nevjedela, ze je to nesešlej a dala ho do pece,
tak to je slípka. A ta kůrka červená, ta rospuká, a vodloupá se vám.
Tomu zas musí rozumňet. Jeslí je sešlej, anebo nejňi. To pane, diš
ste vindávala chleba z ďíže, no muselo bejd zas teplo, abi ten chleba
skinul, tak to vám taki, třeba ste se tumlovala6, pot vám kapal do chleba.
(Čemu se říká dušička?)
B: jEm, dušička? No, gdiž dáte takle dva chlebí blíš k sob je a voňi se chiiej.
Tak to je dušička. To je dobří. No pag diž ho načíná, to je skrojek.
A diž ho dojidá, tak to je nedojedek. No, ráno se bralo taki — kvas
trochu na kisélo1. Říkalo se kisélo.
(A co ještě se peklo?)
A: No, to se pekli lantveři, pekli se koláče, pekli se potplameňice — to bilo,
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x

potplamenice se pekli s toho těsta vot chleba, vite. To se událi placki
tahoví vječí a posipáli se solí a kmínem a tahle se 'udál přez ne Mís. No.
To bili potplamenice. Lantveři ti bili zas podlouhlí. Ti bili ale s pšencní
mouhi. Na koláče, to vite, ti bili zas este lepcí. A se tah upekli při tom
chlebje. Koláče, to se dělají velkí.
, •
Ut, Ra/Ut
1

2

3

4

5

musíte; otvor do chlebové pece; potřít; spodkem vzhůru; police na uložení
chleba; 6 pospíchala; 7 polévka z chlebového kvasu
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LUŽEC nad Cidlinou, okr. Hradec Králové
Přičinlivý učedník
Mluvil Václav Donát, nar. 1897

Copak já toho prodal1 hodňe. Já sem bil u hasičů, divadla sem hrál
tadi — no to tam zrouna vedle Volního2 je ňákej Polák a ten má matriku —
asi djestedevadesátkrát. A u Sokola sem bil, šel sem do Bidzova do učeňi aporá hnet3 sem fstoupil do Sokola. Ešte mňe nebilo štrnác roku a uš sem bil
f uč&fíi. Mistr mne posílal s prácej na pjekní místa, abich si vidál ňákí
koruni, jenže já sem si je nechat nesmňel u sebe—já sem chodil taki do
krámu pomáhat, von mne pouštěl i do kasi — no ták sem u sebe sví peníze
nemoh mít. Ale co sem vidál diškereci, tak von mňe to psal Šechno do hUški.
Já sem za tři roki nešel ven, jenom diš Šla pani z detma, no tak sem šel
s Mma, do Sokola sem móh jit a do šhóli.
Brn, Ut/Bm
1

prodělal, zkusil; 2 vedle Volných;

3

přímo, rovnou

Nezvedení ministranti
Mluvil Václav Donát, nar. 1897

Jó, já sem milistrovál taki tři roki. Já nemusím chodid do sví smrti
k přijimáM, mí sme. s Mkim Matejcem Pepkem sežrali sto padesád hostijí
najednou a vipili sme flašku (mešního) vína. To nám farář povídá: „Hoši,
bude zejtra přijímáni, přídou skochouski1 děti k přijímáni, tag dáte do
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pořátku voltář." No tak poslal kapelníka vod milistrantu2 — to bil ten
Pepek Maťejeu — a povídá: „Vem si tam sebou Donáta!" No tak sme šli
a dávali sme ten voltár do pořátku a při tom sme ti hostije, plnej kalich, jich
sežrali a vipili sme flašku vina. Farář tadi ráno — ešte že ho to napadlo,
že si šel do toho svatostánku prohlídnout, jesi to tam je f pořátku —jo ale
von kalich práznej, a de do sléínki, a víno prie. No tak se muselo nakvap
přinístjiní hostije sfari a připravit to znova. Ale nás vihodil zmilistrováňi.
Taki jednou bil pohřeb Mki Tužkoví a Pepek Matejcu nes křížek, jak
chodil napřed milistrant — já sem šel ešte s jedním milistrantem až u faráře. A tet tadi deme a vibjehne vot Karásku kozel. Pepek taji3 jag de přet
Mm, tak cho Um kříškem notách, až ho (křížek) urazil. Tak si ho pag vzal
pot paž a húl přez rameno a šel •— to bilo vo pořbu.
No vo fskříšeňi, tadi bejvalo skříŠeňi dicki slauní, s chudbou... Anebo
diš se klečelo u bóžiho hrobu na velkonoce, to dicki kostelňig říkal: „Kluci,
pamatujte na mírni" No tak mí, jakmile se to šiklo, tak vobrátili kasu,
kudlu dovňítřku a uš se to viklepávalo,.koruni, šestáki — musel to umňet,
gdo to neumňel, tak nedostal peňíze. No a kostelníkovi se koupila flaška
kořalki a mí si nakoupili salámu a housek a dalo se to za košili, klečeli
sme u bóžiho hrobu a porát se lámali salámi a jedlo se. To se kupovalo
cukroví, buřti — a bábi házeli dost, tadi bili dosti šťedrí na ten bóži hrop,
jenže milistranti bili lumpi, fšecko sežrali, víte, viklepali s kasi. To von bi se
bejval farář mňel dobře, jenže mi sme mu brali pjelcňe mňeřicní4. To bilo
ňeco porá prie5, v jednom tahu.
Bm, Ut/Bm
1
3

skoebovské (ze Skochovic); 2 zkušenějšího z ministrantů, který je vedl (žert.);
tady; 4 poplatek za mletí (žert.); 5 stále (něco), nepřetržitě

1-3-3 /

SEDLICE, okr. Hradec Králové
Z vyprávění o životě
Mluvila Marie Březinová, nar. 1883

Diš sme se z dedeckem1 loučili na záhrobňi2, tak von ňe tam chitil do
náruči a porá říkal: „Prosím te, jen nevopouštej deti! Já diš se z vojni
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vrátím, já vám to úsečko vináhradim." A přišel mňe aš po štírech letech
konec listopadu. No a pag zas pořád řikal: „Holka, musíme šetřit a pracovat,
abichifne aspoň s teh deti ňeco mňeli!" Vařili smehodňe brambori. Rozdali sme
na misku tvarohu, brambori sem visipala vokolo misi, voňi si je deti sami
loupali a baštili. A taki potplameňice3 sem pekla, jen na holi púde, né na
plechu, na ňičem. A to voňi na to mňeli ušecki chul. Jak sem je začala
tahat, tak voňi vokolo mňe u pece, a jak sem ji vitáJúa/pdpadli a ven a slupli
a podruhi a zas. A tej diž uš přišli potřetí, uš sem jim nadávala. Říkala
sem: „Vi votroci, dik ňe schlastnete4 za bochňik chleba!" To nebili takoví
jídla jako tedd, hdepak! Já sem dála u sedláku furt, no tak sedlák ňe zaz
dicki ešte semlel a na podzim diž jel do • mlejna mlet, tak už vzal trochu
ječmena a přivez nám kroupi a krupki, to uš se vařila taki krupicová poliuka
akroupi se zélim, uš to bilo veselejší. Ňehdi sme kafe nemňéli a ňehdi zas jo.
Ale, to víte, to sem musela dělat ve dne u noci. Pag diž uŠ sem mňela krávu,
tag zas chodit na trávu, a husejch sme mňeli...
Pane, diž ňe vodešel dedečeg do válki — mňeli sme postavenej tenle
barák, jenže hodňe na dluch, spláceli sme to — noa pag diž vodešel, nemohla
sem stačit platit úróki, tak sem prodávala peřini. Jo a diŽ mňe přišel
dedečeg, z válki, nemňél se čim přikrejt! Ale pak sme nadáli peřin! To sme
už mňeli péři, no bože, že holki diš se vdávali, tak sem dala každí na dvje
postele i se spodňicemas. A hochům taki každimu svrchňici6. Ze začátku né,
hdepak, to sme bili chudí. No vidíte, a deti virostli mňe ušecki. A pag hoši,
diž už videlávali, tak sme si ešte přistavjeli, tak ted máme barák pořádnej,
velkej.
Sin Pepa se viučil mňedikofcem—to víte, diš přišel z vojni, chlap velkej,
silnej, doma mňel Šati už jen takoví mali — a zas nebila práce! Potom
jednou mu mistr povídal: „Jozef, budu jih dávat šezd do Škodouki do
Plzňe, tak jesi chceš, já ti to napíšu" — „Jéžiš, pane mistr, já třeba
pješki bih bježél do Ameriki, jen dibich už mňel práci!" Tam ch Plzňi si
vidál peňez a — von si toho hledel a už na tu chvilku nekoukal, diž bilo
potřeba přeš čas... Já sem poála: „Dik si ti peňíze můžeš ušetřit, dibi sis
pag vzal holku a ňic nemňela, at máte ňeco do začátku. To viŠ, mi uš ti ted
ňic nedáme." — „Jéžiš, mami, dik já už ňic na vás nechci!" A zas ešte bil
f ti Krupovi továrňe, musel do UŠe1, a tak tam taki vidál peňes, protože ti
Ňemci už utíkali, pák uš přet koncem (války) voňi votamtad utikali. Přišel
domu na pruňiho máje, já ho chitim do náruči a ted von: „Mami, bjež vode
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mňe dál, já mámfši!" Já sem poála: „To je jedno, jen diš sež doma " Tah
sem hned vořála vodi — a bilo po ušich! No a po devátim (květnu) pak vilez
a tej pořád řihal: „No jo, ale dit to mámfšecho prie, dit mňe to neňi ňic
platní uš, tah Mola —vona
ta ŠJcodofka ho přetim dála na prúmislofku.
No tah se tam šel voptat a tedd ten nejhlavňejši, jáh tam přišel, tah cho poznal
a tah ti skouški si dodělal a po vánocih hned ho událi učitelem. A maj ho
tam rádi, jáh učitelové, tah kluci. Kluci aňi s ňikim nechtej jet na vílet,
jen dicki musí Březina s ňíma. A jeli taki do Plzňe do Škodofki a von jim
tam ch poledne vobjednál vóbjetd, tedd, jak sám dřiu chodil na vobjedě...
takovej dobrej. A bili taki f pivováru se podivat — ti šoféři, jak je vezli, šli
taki s tech autobusu. A tet Pepa je fšude vodil a vokazovaljim to — von to
ušecko znal, jak taki ňegdi museli spravit sudd, diž jákorád do ňej natáčeli
a von tek. A von je ták napominá: „Jen si toho, hoši, hlette, dik co já sem
zažil do tolika roku, já sem grejcar nevidál, a vi ted máte — hned váz daj
do práce!" A předloňim, jak vicházeli ze školi ti jeho hoši, tak mňeli nejvic
viznamenáňi.
Bm/Bm, Bá
1

2

3

4

s mužem; na zápraží; chlebové placky pečené při chlebě; vždyť mně schlamstnete; 5 spodní peřina; 6 svrchní peřina, sloužící k přikrývání; 7 do Německa
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J E Z B O ŘIČE, okr. Pardubice
U pluhu
Mluvil Antonín Kramář, nar.. 1885

Ten řidel, ten musel ležet tadidle na tom (zhlaví). A to schlavi1, to zvostane
tadi a ta houžeu1, ta se naulikne na todleto. Jenže to přišlo třeba dál, vite,
a ti plúžňata3 přišli semle, ják se chtělo hluboko vorat. Tadi bil plech, f tom
plechu bili díri nadělaní a ten přepikaČ4 se za tu houžeu musel zasadit.
Ťim řidelem si pomáhal. Tu houžeu, diš to dal táhle na konci, vite, tak to šlo
hluboko, poňeváčto ruchadlo-bilo zdelšejc5 uš, a vobráceni, že to, ta špička
šla do zemňe. Diš to chtěl mňélko, ták ti plúžňata dál aš semlen, k tej radlici.
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A ten řídel přišel náhóru hodňe, a šlo to mňelko. Ťim si musel pomoct jako.
A na todle se dali váhi, dal se do toho dobitek, a uš se jezdilo.
Hlauňe hospodář, diž bil trošku, nebil lajdák, tak na zejmu abi mňel
zvoráno. To je hlauňi vjec.
' x
Jč, Ks/Jč
1

2

shlaví (část pluž. koleček, kam. se pokládá hřídel pluhu); houžev (tj. železný
kruh se řetězem, který se nasazuje na hřídel); 3 plužní kolečka; 4 potykač (železným
kolík); 5 takový pluh měl delší hřídel
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V

STUDNICE, okr. Chrudim
Příhody s různým koncem

-IR TCKO V?C\ C. MOT-

Mluvil František Novák, nar. 1899

Ocoj1 sejenou stálo, šel k u)láku,tadihle stežňikem2, jak se de k Lincku3.
A chodíval taki k tomule pulnočňímu wlaku. No a tet tadi de uš na přepát4
k Lincku a tammfiél Mkej Dopita kovář posekaní žito. No a otec nevjedel —
bilo tma jak v ránci — a tet tadi vot toho Hlincka, jak stoji ten Husuf
pomňík, šel tákovej visokej bílej sloup. Ták otec se zarazil a kouká, co to
je — a von to mňel voyázaní zloděj žito, víte, vobojamo5, hoňňe toho chtěl
navázat, bil to mladej chlap, tak toho navázal, co unes. A mel to takle —
přetr sebou to nes, vobejmul to — a tet chlapa nebilo vidět, jen ten sloup. Tak
otedz bil rozdešenej, no a poá: „Co to může bejt?" Začalo to šustět, diš přicházel blíš — jak je to sláma, vona šustí — ták šel. No a co prej se mňe
může stát, húl mám v ruce, ták přišel k tomu a ted do toho takle praštil holi.
A ten chlap, von s Um (nákladem) praštil a utek. No a otec, to vite, nebude
tam u toho cekat a poá: „Ták si pot pro to, vem si to!" No tak vodešel,
a tak vjedel, že to je zloděj. To takle se kradlo dřiu. ^ Tak ešte jeden přípat, ale to je teda skutečná prauda. F šestašedesátim
bila válka a to vojsko táhlo tadihle vot toho Herálce sem a na Lhoteh bil
ňákej, Urban. A won to bil taki starej pitlák. Von mňel flintu, no a jak to
vojsko jelo, tak von si po nich střelil, ze stropa6. Voňi se vrátili, toho chlapa
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chitli — toho Urbana — a víte, co mu událi? Jak jeli s terna koňma, s terna
vozama, tag ho chitli, uvázali ho za nohi,télem dolu, a jeli, trap. No vrátil
se, že nebil sobje podobnej.
Bm, Ra/Bm
1

otci; 2 poněkud širší stezka; 3 k Hlinsku; 4 terénní přelom; 5 z obou stran; 6 z půdy

Probuzený nebožtík
Mluvil František Novák, nar. 1899

Otec náš vipravoval, že tadi zemřel ňákej muskej. Nákou chvíli stonal
a zemřel. No a tak vobiČejňe se dicki tadi druhej den deíá spíváňi, diš tři dňi
• je ten néboštig doma. No a tak to spíváňi bilo, obicejňe k tomu přišel ten
spjevák, víte, co chodil při tech póřbách, a přivet ešte ňákí ti spjeváci k tomu,
spíváli štiří nebo ešte víc. Sedeli u toho stolu,.. pilo se, uš to bilo tadi — voňi
spíváli heski dlouho aš přes púl noci. No tak spíváli, spíváli, a tet koukaj
a voň tam začne házet rukou, ten mrtvěj, h rakvi, poác tenkrát ta rakeu se
dávala dělat u truhláře, tenkrát se nekupovali rakve. No ták voňi spíváli
a tet ten mrtvěj dál tu ruku dolu, no tak von ten domácí šel a tu ruku mu dál
spátki'. No a za omend1 zas, zas tu ruku zdál — von si tam ňáko houjel —
zas jí zdál dólu. Tak voňi zas šli a zas mu ji tam dali spátki, ale už jim
hrkálo w hlavách. Za chvíli dal nohu dólu a to uš se lekli. Fšecko to začalo
utikat, virazili dvéře a utíkali — strach, hrozněji Vodešli, von se zvích
a fstál. Vlastňe von setd f tej rakvi, set, jako blbej, vomámenej — voňi na
ňej koukali zven2 — pjekňe se postavil, tet to. prohlížel; f čem ležel, nevjedel,
vo co se jedná, no a tak set ke stolu a sedel. A už voňi domu nesli, ráno
přišli a von ležel na posteli. Tak na ňej začali mluvit, mluvili s ňim a: „Co
prej ste mňe to událi, co prej vlastňe to se mnou je, vo co de ?" No tak voňi mU
to řekli, že zemřel, no a tak si misleli, že ho taki pochovaj. To bil humbuk
tenkrát. Rákeu vzali, dali ha strop3 — mňel ji skovanou na púde a ešte bil
dva roki žiu. To ale je prej fakt prauda.
Bm, Ra/Bm
1

2

3

za okamžik; z venku; na půdu
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S VĚTLÁ pod Ještědem, okr. Liberec
Hospodaření na Pláních
.Mluvila Josefa Valešová, nar. 1882

Mi sme holečku mňeli spatní zaČátki, mí sme mňeli, mí sme to nahoře
koupili, bilo io fšechno ladem. Nebejd z Jiříčkova Stejskala, toho sedláka
tam starího, tak to já nevím, kambisme bili ... Ten nám dicki radil a na
potich nám dál s koňma. Mí sme mňeli dváadvacet sed zlatejh dluhu a jenu
kráwu ve chlíwje a máli dítě na kolípse. Já si to dneska nedovedu přectaviť,
jak se s toho člověk vibrindal. Do Rostaňi sem šla Hauzra prosit — toho,
co bili ti handlíři dobitkem — abi nám čekal za kráu. Že nám počká,
ábisme si přišli vibrat. Pag zaz dje bilo taki málo, gde bisme bili vzali
(splácet) procenta! Ták sme zas šli k Slukoj prosit, do Rostaňi. Že nám
počká; jen ábisme si přišli vibrat. No tak sme zas krmili prasátka, abisme
zas ňeco utržili, vot krau bilo mlíka dost, prasátka dobře rostli, no a tak sme
to tak jako žebráci spláceli, no. Jo, jo. Diš je člověk mladej, no tak se ňičeho
nébóji, no. Neska bi to uš člověk nemoch.
x
• Jako tenkrát chodili ti handlíři, krusňáci2 a ženckí košema přes Pláňe,
a mí sme vibírali tu pejřauku3, vono to bilo znečistení, takoví ti staří ouhori.
Šli dolu: „Začpák prej to budete prodávat ten chrust4?" dáli si z náz dobrej
den lidi, diš šli vokolo. Ale potom, aš sme to mňeli vičistení a mňeli sme
pjekní vobili, to "pák koukali. To zvoral a přišel — právje ten Stejskal,
poslal dicki kočího nahoru, ti to vivláČeli a mi sme to schrabovali na hromadu,
á tas to převorávali, abi se to dostalo s tí zeme ven, víte. To bili hromadí
jako túletí pul seňňice, toho chrustu. Jo jo jo, a kameni sme taki ..., bóže,
víc než dost, to tam sou hropki5 ešte tet, vokolo, u háje6.
• To sem chodila aš pod Ještet na tráwu, na koudelku. To je taková, vůbec
ňigde — múze člověk jít kam chce — ta tráva ňigde neroste nežli v Ještede.
Vona je vodzdúli taková silňejší, po tí moc krávi dójej. A moc pjekní
máslo. Újé! To sem, v nedeli sem si to dicki napakovala do koše a šla sem.
Jéžiš, díbi ho bilo bejvalo! To šlo na vodbit, pane! To bilo inčí, nežli dneska
mqj. To chodilo moc máslařu tenkrát, ze ušech stran. Já jo, já sem chodila
taki jednou za tejdeň. V nedeli dicko, diž bili lidi doma — fšedňí deň
chodili do fabriki ~~ a tak v nedeli sem chodila, diš sou lidi doma. A to
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ňeherí chodili do trhu taki. Gdo halt mňel čas na to, abi tam moch sédei,
ze ju, třeba přišli domu votpoledne doví hdi. A já sem si to roznosila po
domech, co sem mňela známi lidi tam, a zas sem mohla jíd domu. — Šli
sme ušude, na ušechni stráni, na druhou stranu s máslem a na Sjetlou.
A to sme nosili centi votrubu na zádech vodzdúli a pro prasata šrot. Gdo nes
tu tíži na zádech, ten to zažil, nahoru.
(To se muselo brzy vstávat?)
To víte že ju, ve štiri, abi se to pořídilo. To uš sem kolikrát fšezd hodin
uš šla na tráu'. A bili deii taki, to víte, dá to práci. Dobitek se musí poklidit,
vidójit a piti jim dát. Ráno zas sňídaňi uwařit a—ch poledne je to zas tak,
a večír zas tak. Kráva diš má dojit, musí mít pořádek.
(A v čem jste nosili tu trávu?)
Ch pitli na zádech. Jedenkrát sem klouzla a upadla, a tet sem si virazila
bok. Nebejt starího Smrčováka s Pasek, tak sem bila mrzák nadosmrti.
A, sem křiČala, náš tatik mňe sliŠal, tak mňe přišel naproti a ... Tak pitel
uzdi a mňe tách sebou, a musel jít pro Smrčováka, abi mňe bok narounal.
A přines to domu a vážil to, mňelo to pjetašedesát kchílo, povídal: „Ti
nemáž žánej rozum!" No jo, diš je člověk mladej, tak to necejtí, že ju.
A to bila ta neščasná náhoda, že sem na ten kořeň stoupla. Jó jo. Popannout
pitel, a do háje nebilo daleko pro pitel stéliwa. Ešte tam dozd zbilo, vostalo
to tam stejňe.
Jó ale, jako se dřív dálo, ó bože, to bili paseki! Dříví se prodalo, rošti,
událi se takoví losi1, prodalo se — krčes se prodali, vikopali se, no tak to bilo
jako v zahrátce pro ti smrčički. Jó, ale dneska sázej mezi krče. To fšeckno
lidi koupili a vikopali. Hdepak krČowo dříwi9, lidi tag dřiu uhli nekupovali
jako tetko. Koupili si krče, a to diž bilo suchí,jé, to bilo topeňi ňákí, krásní,
oje!
Já sem rozená na Pláňi. Nahoře pod hospodou, co má Otik Paul, ten ...
tam sem bila, tam sem se zrodila, jo. Ta hospoda, ta bejvala ňegdi u nás.
A to bilo staří staveňi dole, jak je ta studňice nad Bábrdlikem, tak naproti
tí stuňňici, tam bilo staří staveňi a tam prej bila hospoda.
Tenkrád bilo živo na Pláňi. To sme bili, stotřiasedumdesát obivatel
na Pláňi. Že bi to' žánej nevjéřil. A víte, že tam bilo šestatřicet kraf? A že se
muselo vječinou fšeckno z háje krmit? To se chodilo celí leto na tráu, kráwi
se chodili na hora10 pást.
Náš tatig zapřáh dje krávi a naložil fúrku hnoje a já sem s Pláňe jela aš
i
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nat Padouchou s ťim. Aš sem přišla tam, mezi takoví dva lomki, tam je
vided aš nahoru ke graneim12. A tak sem krdwi vipřáhla a pustila sem je
druhejma pást. A aš pak sem vídala, --ze druhí zenou domu, tak sem je zas
chitila a zapřáhla a jela sem domu. Telátko a koza, to šli za mnou a jeli sme
žas na Pláňe, až domu, Diž bilo potřeba, tak sem přišlejfovála13 trochu —
a to sem uš vod maličkosti takle (dělala), ju. Proto nic takovího lechkího
ňigde neumím, že sem bila jenom u ti práce.
(A také jste si na pastvě králi?)
S kim sme si mňeli hrát? Sedali sme a spívali sme si. Dit voní bili každej
kus (daleko) — každej bil jen na svim. Co bisme bili, dít sme museli dávat
na dobitek pozor, abi zaseje nešli g druhém dólu! To sme si bili každej u svího>
Sedli sme si na mnes14 a spívali sme si a takle sme se bavili. •
JS, Ut/Jě
1

dělal; 2 muži s koši na zádech; 3 pýr; 4 chrastí; 5 hromady kamení; 6 u lesa;
díly; 8 pařezy; 9 pařezové dříví; 10 na horský hřeben; 11 menší lomy; 1 2 k hranicím;
13
přibrzdila;14 mez

7
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JAVORNÍK, okr. Liberec
O mléčném hospodářství na Ještěde
-.

'

Mluvila Anna Sluková, nar. 1889

Tak já sem z vosmi děti, že. A hlauňi příjem v našem hospodářství bilo
mlíko. Tam se — tešce se tam hospodařilo. Ale pásli sme veskrs celej rok.
Dvakrát se viháňel dobitek, dvakrád d&hňe, as .na hora. Teda aš tam na tu
štětku.1 Bilo to na samejch skálách a horách a práuje ta Štětka aš nahoře,
to bilo sousedovo. Mí sme tam mňeli taki asi sedům korců pozemku, co ešte
tatinek vopsejval, a tam sme říkali Ch kulovatejm2. Dókat sme bili jako mi
deti máli, tak sme zjednali pasáka. A diš sme mí deti bili vjecí, sme jih
bilo šez3 dospjelejch teda, tak tam ten dobitek sme pásli. A nahoře sme bili,
to Ukálí F chalupách. A ti taki bili deti — sme chodili s Padouchova štrnádz
deti na Sjeťlou do školi. Tagže bilo tam deti dost.
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Ráno, to se nakrmilo, vidojilo se a dobitek se pustil a páslo se na horách až
do poledne. Pag buito zatroubili, anebo mi sme uš mňeli, mi deti pasáci sme
uš mňeli takovou skušenosť, sme si postavili húl a na pjet minut sme poznali, kolik je hodin, že jo. A podle hodin sme pásli. Zas sme hnali krávi
domu. A votpoledne se zase dojilo, třikrád deňňe se dójilo, a pak sme hnali
Jcvecerou, ale to uš né na hora. To uš sme hnali pouze do tech kopanin, že jo,
tam ti polnosti. A to- bili takoví ti chrba4, Malá strana sme mi říkali, pag H
roklích, Ch křovinách, Ve Mickách, to bili takoví dílce, kerí sme, mňeli
vimenovaní.
•
Kvecerou to bila práce umejt šechni mírki5 pro mlíko, vodou vidrhnout
čisté. Inák neňi trvandliví máslo aňi mlíko, přetčasňe kiše. Ňegdi maminka,
diš mňéla dobrou dojňici a bila po teleti, tak to dávala zláŠt. Do krhaňice,
abi vjédela, mocli ta kráva nadojila. Ta krhaňice, to bila velká nádoba, tag
desetilitrová a dole uší, nahoru širší a dje velkí ucha. A diž bila plná smetáni, ta smetana se tam lila, tak se tloukla. No to už.bilo tak vimňěřeňí,
že musela dva aš tři dňi kisat. To sme tloukli třikrád za tejdeň, třikrád do
tejdňe sme tloukli.
To se vzala tlukačka6, u tlukački bila mouteu1 a na tu mouteu se naulik
škopiČek a pak se tam dal slízek8 a tet se tlouklo. A to tlúčeňi trvalo tak,
diš to bilo dobře upravení a kerá hospodiňe uš tomu rozumňela, tak tři
štvrte hodini. Ale taki se ňegdi stalo, Že tloukli třeba dje hodini a třeba
púl dne a třeba aňi nestlouMi.
Ut, Jě/Ut
1

2

3

4

jy. hřbet ještědského pásma; V kulatém; bylo nás šest; hrby, kopečky;
širší nádoby pro nadojené mléko; 6 máselnice; 7 hůlka, kterou se stloukalo; 8 těsnicí
kroužek
'
5
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LEST KOV, okr. Semily
Prasátko z turnovského trhu
Mluvila Zdeňka Kudrnáěová, nar. 1896

Muj nejbliší souset mi jednou viprávjel, jak si f Turnovje na trhu
koupil selátko. Ale že to bil handliř a řezňik, mňel ti—jak sme říkávali—
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prasečkáře fšechi za kólegi. Á tag že ho dobře znali, tah mu prasátko vibrali
pjekní, zaplatil ho a šel domu. Ale přivez ho domu, a tetko — bilo to v baráčku — nemňeli ho ham dát. Ale mňeli tahovou starou truhlu po babičce,
jag bejváli s tema přiklápjeeima vihama, tag ho dál do ti truhli, na milí
víko, abi prasátko neuteklo, pařezu narovnal, no a šel prie. Ťeiho diž ho šli
krmit, museli ti pařezí dát nejdřív dolu a prasátko nakrmit. Žena jeho šla
h matce pomoc mlátit a polene1 bježela dolu prasátko nakrmit. A von bil
tahi ve sjete. Tetko přišli domu, prasátko, šli koukat, co delá, prasátko mňélo
hlavičku vistrcenou spóla venku a to víko mu hlavičku přiskřiplo a prasátko
bilo uškrceníf ti truhle. No a ták, co teiho? Prasátko přič, peňíze za prasátko
prič. Ale zrovna druhej den bila středa, trch f Turnovje, tah milí prasátko
zbálil do pitle a šel na trch. Přišel na tržiště áuš to tomu kolegoj, co vod ňej
to prasátko mňel, ukazoval, držel ho f piťli, a hrozil mu. — „Nó, prej, co,
co, co?"—„Jaki prase's mi dál, podvej se, dit mam po ňemlTo známímu máš
táklen takoví prase prodat? Ešte's mi ho vibrál!"— „Tak viber, jakí
chceš, viber si sám." '
Tak si vibrál, ale skutečňe pjekní prase. No prasátko mňel zadarmo,
ňic nestálo, ale jen ti prvňí peňíze. No a ešte se tam povomeškal, zatim ti
handlíři vodjeli priČ a von tam zůstal na tom tržišteti sám. Tet mňel známího kuchaře v jednom hotelu f Turnovje, nevím f kerim. Ten kuchař
s vélikim kvaltem bježí na tržiště, křičí: „Nejsou tu ešte prasata na prodej?"
—„Nejsou, ti uš sou dávno prič!" — „Co mám ted dělat? Přišel mi host
a za každou cenu chce sele k vobjedu. At teda stojí, co stojí, ale sele že musí
mít. A ti máš tadi f piťli, prodej mňe ho!" — „To ti neprodám, to mám
k chovu, to ti neprodám!"
No a tet si to rozmislel: „No, a víš co, podvej se!" Votevřel pitel: „Podvej,
tohle prasátko se mi uškrtilo, ňic mu neňi, bilo zdraví, jen se uškrtilo.
Pjekní je, jak vidíš, tlustí, žádnej nebude vjedit, že je uškrcení; ták sivém
to." — „No tak ábis nerek, ták co za ňej utržím, no ták na polovičku se
rozdelíme." Tak von mňel noví prase zadarmo a ešte mňel za tamto polovičku, peňez. A dostál za tu polovičku víc, neš co za celí prasátko dal.
Ks, Ra/IÝs
1

v poledne
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PECKA, okr. Jičín
•

J

Diblík
Mluvil Rudolf Urban, nar! 1901

Gde diblig bil, tam se mňeli lidi dobře. Tam mňeli fšeho. Peňez. dost, no.
fšeho. Na co si gdo spomňel, to mňeli... No a ten diblík vipadal, diš letel,
jako rožavení košte. No taki ho viděli, toho diblika, ve dne, jak sem slišel, že
vipadal jako zmoklí kúře. Jako diž ho hodí do vodi, to péři takoví slípení1
a fšechno možní jenom né pjekní. Vot každího jídla musel dostat tři kusi,
a diš je nedostal, no, tak us vjedel, ten diblík, gdo to sňet — tak to samo
říkalo: „Jedna buchta, druhá buchta, třetí buchta — Anka sňedla."
Ks, Bm/Ks
1

slepené

Jak dva synové zabili tátu
Mluvil Rudolf Urban, nar. 1901

Ve Lhotě jeden pán mňel dva sinové a mňeli přátele1 na Javoři. Víte, gde
je Javoř? Tajdle nahoře. A ted bila ta muzika, tak tam ti dva sinové šli k ti
muzice, a ten táta tam šel dříf. No a ňák se s tátem tam nepohodli, u ti
muziki, tag diš táta šel domu, ti dva sinové šli za ňim, jeden vitách kúl
s plotu, vite, a fprostřed lese ho tam zabili. Ťim kolem ho zabili. Á sebrali se
a zas šli tancovat.
Jó, ale tet jak chodej lidi na Pecku domu votamtut, vot ti muziki, tak
klopejtali. Tak jeden si přeci jen rosvítil sirku a posvítil — našli tam
mrtvolu. No a tak, to se rozumí, že událi poprask. Hnetka tam přišel policajt
s Pecki — a ted ze Staňkof2 policajt, ten ho neznal — tak (policajt z Pecky)
vitách cetňici. Tam bili dříf tři. Tag ho zawobalili a položili ho zlášt a šli
k muzice taki, nahoru, vite, na Javoř.
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Tetu jednoho hocha viděli — dřif se nosili mandžeti — viděli zakrvácenou
mandžetu. A hned ho zatkli a či je. Tak to poudal, či je, že ze Lhoti Mílu,
Mílu ze Lhoti, vite. „A máte tadi este bratra ?" — „Je tadi". — „Gde je?"—
„Dole." Tag ho zabáslitaki. Tak ti dva sinové zabili táti. Diš šel z JavoH vod
muziki. F prostřed lese tam je kříš...
Ten jeden dostal dvacet led žaláře — ten ho držel — a co ho zabil, tag
dostal smrt. A gdiš po dvaceti létech přišel ten sin domu, tak se vožeňil a tu
ženu taki zabil. No a samozřejmí, že ho pag zauřéli do smrti.
*
Ks, Bm/Ks
1

2

příbuzné; ze Staňkova

1-3-10/

D OL A NY, okr. Náchod
Svatojanský zvyk
Mluvila Marie Beranová, nar. 1901

Šestnáctiho kjetna, to sme dicki dělali vobruč, defčata jenom. To sme šli,
nejdřiu sme šli na kitki1 do lesa, chvoj sme natrhali, pak sme šli na husi
tlapki2 zaseje — zelenej kjet to je, je to takle fšadi, i tadi po usi to je, tajdle
to je zrouna u školi, jak je takovej rof3, tam toho je hoňe — a este sme šli
na luka na bulivočka4. S toho sme dělali vjenečki, chodili sme vod baráku
g baráku a prosili sme vo kitki, víte, vo tidle macoški, ti sme do tech vjenečku
museli mit, a pomňenki zaz z luk sme si přinesli. -No a ták se dělali kitice
do kaple a na řbitof— a pak sme událi vobruč, takovej púlkruch, ale velikej,
to sme takle nesli a po Um ti malinki deti šli, holČicki pot ťim šli, takoví
košicki mněli af tom mňeli třepeňi (z květin) a takovíle malí talířki mněli
a na tom mňeli udělaní z mateřidouški vjenečki. A to dicki, kerá bila pod
vobruČej, to bila (pro ni) slavnost veliká. Každá bila ustrojená v bílim nebo
růžovím, teda za drúžički bili a spívali sme: „Přídě jaro, přídě." To je
starej zvik.
Bm, Ra/Bm
1

květiny; 2 mochna husí; 3 navršený kopec hlíny;

4

upolín

*•
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Začátky v družstevní kuchyni
Mluvila Marie Beranová, nar. 1901

\j

No diš sme začínali, bili sme sami dvje, že jo, eletriclcou troubu sme nemňeli aňi. Mňeli sme Jcamna, velki kamna sme mňeli, ale troubí bili
díraví, tam diš sme dali buchti nebo maso, , tak sme to museli přikrejt, abi
nam na. to nenapadala sas1, no vopraudu. Loupili2 sme si brambori, nudle
sme dělali, zeli sme krájeli v rukách, na takovim malim struhátku, aš se to
nafidlalo, tak se to nafidlalo. Maso sme krájeli taki jenom v rukách, sami
dje sme si to Šecko s toho prasete brali. Na dolki sme zadělávali asi s padesáti
kilo a tet se nám aňi nedostali, uš na kuchařki se jako nedostalo, tag Borufková dicki musela jid domu, zadělat, a teprva navečír mňe ti dolki přinesla, abi taki na mňe ňegdi zbilo. A kolikrát na nás nezbilo vůbec ňic.
Šecko se vijedlo. A buchti diš sme pekli, to teda bila velká práce, víte. Tak
neš sme upekli ti tři prkna buchet, jéjej. Jo počkejte a ti buchti sme chodili
pídz g Borufkom. Tadi sme vařili dole, víte, f ti kuchíňi, a g Borufkom do
toho kopečka sme bjehali pídz buchti. Přectafte si to, co sme se nalítali,
diš to bilo na dvouch místech! Jedna musela porá3 bjehad z buchtama.
Bm, Ra/Bm
1

saze; 2 loupali;

1-3-11/

3

stále

HLAVŇOV, okr. Náchod
O životě v Hlavňově
Mluvil František Janeček, nar. 1902

. .

' '

j
1

Ráno k sňídaňi to bilo kiselo1, k tomu bili bandori2. Kiselo, to bilo ze
žitní mouki zakvášení, že. K vobjedu, to bili bandori vjecinou a zase podmásli, ňáká ta polifka — kramatika — to bila polifka s chleba, to sme
říkali kramatika. K večeři — vječinou třikrád deňe brambori bili, a ten
chleba, ale málo namazanej anebo vůbec ne! A maso, to bilo tak u takowejch
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chalupňiku jednou za tejden a, no u sedláka, tam se tak to jedno prase
zabilo, ňegdi taki né. Protože bili dluhi, tak vjeČinou fšecko se prodalo na
dluhi, že. A pag bili to ti dedickí poplaťki, diš se převáďelo, převádel se majetek na deti, tak ti dedickí poplatki zatěžovali hodňe, takže každej šel do
samostatního hospodařeni zadluženej. No tak se muselo šetřit i ve statkách.
A pag bili zlí dobi taki, že zrouna Hlauňouje kolik těch sedláku prasklo3.
Zájem nebil wo to, třeba bil i krásnej les, ešte i dobitek pjeknej, ale žánej to nekoupil. Á, tak se muselo šetřitfšude ... Drive se honňe pilo, ta žitná (kořalka), že — to bejvalo i k svačňi tadi u sedláka, diž bili sekáči, to musela
bejt kořalka.
(Jaká tady byla řemesla?)
;
Řemesla?'No, to bil kolář, kowář, že. Truhlář, ten tadi dříwe ani nebil,
pak to bili ti zenňíci a tesaři. Ti tesaři, ti staujeli vjeeinou, jak sem Ukal,
honňe .staujéli po Ňemecku, tadi po tom Klacku. A v zimňe se kalcowalo.
Ks, Ra/Ks
1

polévka z kvasu;

2

brambory; 3 přišlo na mizinu

Domácí tkalcovina
Mluvila Marie Klímová, nar, 1885

* Pag začali ti žiunostňici mít tu práci, tak sem zůstala doma s tou chasou1
a kokovala sem doma. No, tak se muselo přinézd bavlna, to bilo osum set
šteňiku2..bilo
jich osum set do toho kusu, pjetseddeset na tu wosnou.3
A potom to nasnowat.4 Snowat, to sem snovala, aš sjetlo zhasínalo. A pjed
hodin to trvalo, neš se to přisoukalo,5 neš se to natočilo na ten stau. A potom
se muselo — ale pilňe. Diš mňe (muž) pomohál, to se dálo do půlnoci
aňegdo zas vot půlnoci — za tři dňi tejch sto metru (natkat). Do Police
s Um, a s Police zas vokolo toho řbitova proti vrchu s Um rancem s tejma —
ti štiri pakliki6, tejch vosům set šteňiku. A mňeli sme pjetaosumdesát korun
vot kusu. No mi sme dáli dva kusi f tejdnu, diš mňe pomohál. Von dál do
půlnoci, já vot půlnoci, von se vispál votpoledne a dál večír. A já sem zas
šla dřiu spot a fstávala sem vo půlnoci, vo hodiňe. Diš sem se zbudila vo
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dvouch, to uš sem bila eelej den nervózňí s toho. To už bilo dlouho? to uš
sem nemňela ten počet, co sem mňela nastrojenej do rána, tejch metru nadělaně jch, to mňe uš chibjelo. To se dálo ve dne v noci, to sme dáli dvje sta
metru f tejdnu.
A to přišli (děti) ze školi a žádni vožeňi8 v zimňe. To se muselo soukat.
To aňi né že nechteli nebo že nemožou. Diž bil (syn) doma a soukal, tak
'musel ti tři pakliki do tejh dvou sta metru nasoukat na ciuki, to šlo pomálej
neš na tu vosnou. A ešte v zimňe takle a že mňe to do ti Police pomoch
votáhnout. Kolikrát sme si u toho keříčku sedli a frčali sme až dolu na
sáňkách. A ešte musel ti tři pakliki za tejden nasoukat na ciuki, ten hoch,
diš chodil do školi.
Ks, Ra/Ks

2

3

4

i s dětmi; menších přaden bavlněné příze; na osnovu; spříst přízi, připravit
na stav; 5 stáčením navinulo na cívky; 6 balíky; 7 pozdě; 8 sáňkování

To vám powjedel bestak Ferda vo tom učiteloj, jak vi si asi to mislite.
Ten to má f kronice. Nečet ste to? Jag ho kluci vitrapovalP. To bil ňákej
Rajtr učitel, se mňe zdá, jo. A tadidle bidlel ňákej Kárňik, co tadi delaj
tetka to korito. A ten ho moc trápil Přines mu taki švábi do školi a dal mu
je do škatulki vot sirek, a jak má, že jo, tadi tu zásufku — mi řekneme
šuple — f tom stolku, tak von mu je tam dal; a učitel kouká, co to tam má
za krabičku, a wotewřel to a porát4 ti švábi vibjehli. A pak mu poal:
„Zatrolenej kluku, ti uš seš s toho pestvi5 suchej6 nadobro!" A kluk se
sebral a porát šel ven tam podle ti struhi do toho potoka a celej do toho
skočil — a tak mokrej, woda z ňej tekla, přišel do třidi. A won poá: „Copag
_zasejs provet?" A von mu poá: „Dit vi řikáte, že sem porát suchej, tak
tet sem mokrej."
,
Asi tak přet pjeti leti ten Kárňig zemřel. To bil takowej humorista. Ten
dibi bil tadi žiu, ten bi vám ledasco powjedel s tech starejch fšelijakejch
(věcí).
Ut
1

1-3-12 /

K O UNO V, okr. Rychnov nad Kněžnou

2

Bystré u Dobrušky; vůbec;
dění „psích kusů"; 6 hubený

3

sužovali, trápili;

4

rovnou; * nezbedností, prová-

Vzpomínání na staré kantory
Mluvil Josef Smažík, nar. 1906

Do mlýna pro chleba
Mluvil Josef Hejzlar, nar. 1892

Bil tadi ňákej Vejr učitel. Tenjennu dobu tak silňe pil a druhou zasej bil
tak silňe pobožnej. To sme šli, museli chodid do Bistrihó do kostela, a jak se
dělali ti pročeši kolem kostela, že jo, tak ti maminki ti cerki, každá jim ti
šatečki bili nažehlila a tak, a to bila druhá wojna: DiŠ přišlo, zazvoňili,
tak kleknout, a dibiste bil třeba f kaluži nebo u blátě, tag do toho se muselo,
kleknout, to bilo, jak na vojňe „g zemi" diš se řekne. A di sme přišli tag do
Bistrihó — tam tu stodolu tetka tam bouraj — tak tam řek: „Pozor!"
a žánej nesmel přes célej Bistrej1 čisté2 promluvit, a jag bi promluvil, tag bil
hnedle druhej den padesáteronásobnim rámečku. Takovi tresti dával. A Jo
neš si votčiňil, to trvalo — třeba štrnádz dňi musel dělat velikou dobrotu,
abi mu to zasej vOtpustil. Ale učitel to bil dobrej. To málo gdo bi mu stačil,
psát a počitat jak naučil deti. Spíwat. Šecko.
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U Pólu fofrováli1 voves. Fčerá mlátili a potřebovali do mlejna wobili.
Starej Póla vjertelem nasejpal do fofru a mladej točil klikou. Vobili dávali
do pitlu a nosili na podlášku2. Abi mňeli na chleba. Voves se dával a žita
dohromadi. Vjertel vousa a vjertél žita a jelo se do mlejna. Bil toho vokorčák3
f piťli a minář to semlel a upeg dvanác aš štrnádz bochňičku. Mlejni nebili
jako dneska, ňákí válce, to depak jako dnes! Tp bili kameni, to se mlelo na
kameňich pískovejch. Šak chleba bil dobrej! Chrustil v ňem písek, bil takovej
nesporej4. Diž bil mňekej, tag bil dobrej a hned bi ho sňed bochňíček. Mazal
se sirobem, máslo nebilo. Drobet tvaroha, a ešte ňegde né, tak se jet samej.
Jezdilo se do mlejna s vozejčkem, dvoukolkou, kolečkem nebo s trakarem.
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Spátki se ves chleba a votruhi:Ti vjecí, co mněli svůj potach, jeli domlejna;
ten mencí chalupňik s krávou a sedlák s koňmá. V.obili naložili na vús,
zapřáhli dobitce k voji, prostranki dali g brdícku5, a diš jeli s kopse, tak
furt šlajfováli6. Minář raci vidál toho, co přijel s vozem 'neš s trakarem.
Vono mu vidz zbilo neš vod máliho. Mlejn porát klapal „ber ber ber" —
a vono to bilo dróbinek prauda. Ve mlejňích nebilo nouze 'vonic'. A co jih.
bilo po tech vodách u nás na horách. A sou tet skasírováni.1
Ut
1

2

3

čistili mlýnkem „fofrem", fukarovali; na sýpku na půdě; půl korce, tj. dva
věrtele; 4 nevydatný; 5 postranký připjali k rozporce; 6 brzdili; 7 zrušeny

1-3-13 /

S K O Ř E NIC E, okr. Ústí nad Orlicí
Obecním strážníkem
Mluvili A: Jan Skalický, nar. 1886
B: Matylda Skalická, nar. 1888

A: Přišel sem z vojni a jakorát tadi ten starej policajt —- chodil potahovat
na vjež hodini. To se muselo list nahoru aš, tam bili takoví závaži,
tak tou. klikou — to bili na fšecki štíři stráni hodini — tak ti Štíři
závazi musel natočit. To trvalo hoňe dlouho, než ho zas vitách nahoru,
do špice. A von to bil svislej žebřík tam. To bilo tákovidle tesaní dřevo,
provrtaní a ti šlapadla — teda ti šprislata1, jak se říká — ti bili po
strafte. No tak to se musel chitat a rouňe list nahoru. A von se s ním,
von uš tam — já diš sem tam potom přišel, já poam: ',,Mórdije kuna!"
Ták sem si jich tam vimňeňil, ti šprislata, von to mňel skoro přez dvje
urážení. A tenkrát mňel trošku mouchu2 a ňáko se, šláp vedle a slíd dolu,
prolit skrs podlahu. A tam biti takle šrekou3 schodi ke zdi, tamvotuí
s tej zvoňice, ták tam vostal zaklínovanej. Jak spat, ták tím řbetem takle
dolu, a nohi nahoru a hlau taki na zet, a němoch sehnout. No tak, nešel
domu dlouho, tag dou tam a von — už bil po smrti. Tak, zabil se, s tím.
B: A potom diš to náš táta musel dělat, ták sem kolikrád bila u teh dvéři
iío

kostelňich, nemohla sem ho dočkat> a von už zatim bil ňede ve usi, zas
musel porad bjehat po tech staveních, to bilo ... A za dva grejcari deňe.
To bil plat!
(A co měl všecko ten policajt na starosti?)
A: No, pořádek ve usi, a hlauňe ...
B: Ďeťi, abi nebili u hospodi.
A: Jo. A diš ňeco potřebovali vibírat, bubnovat na buben, dát vihláški —
tet maj rozhlas, to fšecko de, a dřiu f šecko vibubnovat, co bilo s okresu.
B: A poprvé ho.vidim tak, bubnoval poprvé a von mňel promočenou
bundu na zádech, spocenej bil. Přeci to muselo bejt trošku do taktu,
a tak ...)
(To jste měl bubínek ...)
A: Šauli, kabát ...
B: A mňel taki, jaks tomu Ukal, jaks to mlátil s tim?
A: Jo, pendrek. Ešte to ňegde mám.
B: To strašňe bolí. S tim diš uhodil, tak ten...
A: Bit sem ti aňi jednou nedal s tim!
B: No, mňe né! — ... tak ten oud zůstal ochromenej. Diš vopraudu dal
ránu.
A: Diš to takle vzal, tajdle přes ti sváli, tak ruka klesla hned dólu.
(Také jste musel uhodit?)
A: Jo, v' hospodě. Tenkrát, tajdle ňákej Šejnoha — začal si tam ňákej
s Podhomole támle. A-von tam ten Šejnoha ho popat, šenkem ved do
kuchiňe, a já tam na ňej čekal, tak sem mu jich pár ušil, Šejnoha ho
popat a tradadá aŠ na silňici. A pak sem ho takle potkal, pod: „Sakra,
strejdo, to nebilo moc pjekni! Já sem to cejtil hoňe dlouhoJá
poam:
„Nojo, vidiš to, tak nemáž dělat volovini."
J6, Bm/Jé
1

příčky;

2

3

byl mírně opilý; šikmo

'
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MISTROVI CE, okr. Ústí nad Orlicí
Opatrně i při hubičce
Mluvila Anna Bárnetová, nar. 1899

Pořát se mňe ňegdo pled do cesii. Jednou — to sme mí pořádali vjeneček.
A s Chocňe celí nákladňí auto přijelo takovejh hošu.No to nebili kluci, jako
sou kluci tet, to bili hoši, to bili štramáci! Jemine, teť jeden začal pro mňe
chodit tancovat a — z ňej šla zrouna hrůza, diš se na mňe podíval, já sem to
cejiila aŠ ve střevících. No a tet si povídám: „Pane, to se budeš muset stratit,
než bude pul noci,japag dibi s tebou chtěl did1 domu!" Já bich s nim nebila
šla domu aňi za ňic. Tet já sem doma řekla sestře: „Nezavírej!" — tadi
z horňi stráni sme mňeli takoví ti staří dveři a — abi mňe nezavírala ti
dveři, protože bich se nebila tams tej druhej stráni dotloukla. A tet já du
tadi po kopci, víte, s tej hospodi po tejdle stráňi dolu. Vno tak ševelilo listi
a já vám ho za sebou furt ale slišela, já bila tak unavená tim strachem, tou
hrůzou, že sem se takle třásla. Tet přídu k tem dveřim a to bilo prvňí, žejo,
esi ti dveři sou zauření nebo voteuření. No ale voňi naštěstí voteuření bili,
tak já vlítla do síňe, tam sem se teprf videjchala. Ale jaká poptáfka bila
v hospodě! Dit von mňe taki koupil víno a — tenkrát to ešte chodila taki
ňáká Dolečková s perňikovim2, sedávala f tej síňi tam — a von mňe koupil
takovou kapcu3 perňikovího! To víte, že mňel jisté zlost. Ale já sem se nenechala s ňákim neznámim hochem jen tag honem viprovodit.
A vo tom Petroj Benešowu sem vám nevipravovala? Ten mňe zas furd
říkal, jag ho nebudu chtet, tag že se mňe pod voknem zastřelí. Ale já sem
z Mistrovidz hoši nechtela, protože sem vo ňich fšechno vjedala. Jenže
tenkrát to nebilo jako tet, depak! No dik ňe4 bilo vosumnáct roku a já sem
ešte vjeřila, že hubička je Uch. A teť sem známost... už hoši taki začali sem
tam, víte, žejo, po mňe koukat a tet já sem chtěla vjedit praudu, a ták si
povídám
právje přišli do Jabloního misijonáři: „Šok já se voptám
misijonářu, voňi mňe řeknou praudu, že." A ták sem skutecňe — ke
spovjedi sme šli fšecki, že — se toho misijonáře voptála. No a von sundal ti
vokulári takle a teť skrs ti mříški spovjedňice na mňe se dívá, chvíli, a pak
povidá: „Ďíte, líbat neňí hřích, ale pólipki dlouhé bívají říšné." A tolik
mňe řek. A tak sem teprf vjedela, na čem sem. "
Bm, Ra/Bm, Bá
1

jít; 2 s perníkovým cukrovím, s perníčky;
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3

sáček;

4

vždyť mně

1-3-15 /

TRSTĚNICE, okr. Svitavy
Jak se u nás žilo
,

Mluvila Helena Síglová, nar. 1894

Já sem porá chodila po ti práci, k tem sedldhum, co sme meli dve meHce
pachtovaniho1 pole. Tatineg bil taki kostélňikem, a to diš kopali hróbd —.
tadi bil takovej zvik, že dávali bochňik chleba a bečičku kořauki — tak
maminka Ukala: „To přide zasej vopilejyto zaz bude noc!" Taki sme pekli
chleba doma, to se dávalo takle u kamen na laje2, abi sešel3. Anebo f troubě se
pekli takoví -— diž na sváťki — pšeniční koláče. Anebo zasej potplamínki4
a potom taki sme pekávali dolki. To se taki vařilo povidli f koťlich, to bilo
dřiu švestek, mí sme teda řikali ,kadláťka'. To se muselo furt prič5 míchat,
abi se to nepřipálilo. Mi sme si to mazali v zejmňe na chleba, i po hubech sme
se namazali! A to semeno Iňení, to bilo zácní, já mám ešte jeden soudek
na strope6 vot toho semena.
Přet Kjetnou nedelej chodili muskí ťlouc kuli, gde bili douČata. To
chodili do Svitau pro budickoti kořauku7, dávali zaudávat a ti koli tloukli
a ted ráno museli ženckí zas ti koli vitahovat. <A diž bil šmerkúst8, tag dicki
mňe řikali: „Helka,9 přidd!" Bába ňe dala Šesták a kmotra mňe dala dwa.
A vot tíjedni příbuzní, co bila po strejcoj manželka, to sem dostávala pajdák,
takovej teplej šátek, jak se to takle zašpendlílo. A korunu ňe dávala, to bilo
hromadu pe%ezd/ Dříu to bilo peňez, diž dostal korunu člověk. Tem cizem
dávali koláč, třeba vejraškovej — sedláki10 pekli hodňe vejraškowi koláče.
. A na svatej Duch sme dělávali letňíce, to je zasej upečená pjekná buchta
a ta se nakrájí na kouski a vobaluje se ve vajíčku f takovim těstíčku a to se
hodi do másního11 a to se vám (z toho těsta) udélaj takoví puchejře. A na
Bóži telo se zasej dávali břízoví kloňíčki12 za krou. To bili takoví poujeri,
abi do chalupi neuhodilo, to se chodilo ke šterem voltářum. Taki se pálili
Čarodeňice, to sme si doma namazali košťata, vometení, do kolomaže a večír
událi hoši woheň ňede a mí s tejma koštatama namazanejma sme chodili
tam a to sme strkali do toho vohňe a házeli smé to do povětří. — Vidíte,
máme tu vlaštovičku. „To si zalítla sem's, vidiš to, ti troubo, di dólu!"
No vona, trvám,13 trefí.
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Zjara sem dicki jezdívala takowd stará hrnčířka, na krqJkařeu to vozili
až ze Sratki15 ze Sratki s ťim krakarem, já tu bábu pamatuju. A Šlejfíři16
tu taki'jezdili, k nám chodívali na noc, pecák — ten chodil vimetat po
staveních kamna, ale ten musel do chlíva, protože bil černej. Ale diš přišli
šlejfíři, ti sme nechávali ve sekňíci ležet, tak to sme jim přinesli šítovou
slámu17 a voňi tajle leželi na tom pláce u kamen. Ňákí beznosí k nám taki
chodili, ti sme dávali do chlíva, protože sme mněli strach, abi nám nenasadili
fši — to bil sin a táta, ten mladej mňel nos prič. A jednou šli naši na bál
a ted voňi se ti potvoři začali ve chlíve prát. Tag bratr šel pro naši18 do
hospodi, abí šli domu. A potom ňákej Franta Putnaru taki u náz bejval,
von si dicki říkal, že je císař, von bil trochu takle na hlawu namotanej —
ten uš potom k posledu bil tadi ve skate, ve stráňi vostával na noc, holt,
motalo se mu to v hlavě. Bože, u nás se taki vobešlo lidy,! A ti staří lidi —
žánej jech kolikrát nepolituje. A tamti (ubožáci) jen diž meli flašku a chlast,
meli tam takovej virčoft.19
Bm, Vč/Bm
I

2

3

4

5

6

pronajatého; na lavici; zkynul; chlebové placky; stále; na půdě; 7 lihovinu
zakupovanou k tomuto „budicímu" obřadu; 8 pomlázka; 9 Heleno!; 10 sedláci;
II
do omastku; 1 2 větvičky; 1 3 myslím; 1 4 na trakaři; 15 ze Svratky; 16 brusiči (nožů);
17
dlouhá sláma, užívaná na povřísla; 18 pro našg (rodiče); 19 nepořádek

Šetrný soused
Mluvil Josef Kopecký, nar. 1903

Tak já bich vám řek ešťe ňeco inačího, vo támletom neboštikoj Slezákoj.
Ten bil taki šetrnej hodňe. Chodíval každou sobotu do Litomišle a do Svitau—
tadi do toho mňesta, tedd co je okresňí. Chodíval z máslem, z vejcema, s tvarohem, nes toho na zádech — tadi se chodilo přez les — boti zul, abi neubejváli podráški, a vzal na rameno, noa... Chťel sem si koupit v Litomišli
takowí ti kamaše, takowí vitlačovaní na ti lejtka. A sám sem tam netrefil, tak
se mnou šel ten chlap, tedi ně sám — vícej, taková celá společnost. Šli sme po
pocíňi1, a jak ted deme, tam meli vistavení f koši takoví pjekní koláčki.
A ten Slezák se zadíval na ti koláčki, tak se mu líbili, Útkovou mel na ňe
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chut a pojidá: „Mňel bich si koupit,takoví sou pjekní ti koláče, mel Uch si
koupit aspoň dva." Ale pak takle hodil rukou a: „Nemusí mid huba, co
voci videj!" A šli sme prie, nekoupil to.,
1

Tím, Vč/Bm
po podloubí

1-3-16 / .

TAMPLE, okr. Semily

, , ... ^ Sekání korálů

,

.

Mluvil Jan Žikeš, nar. 1884

Tedi jeden cas — to sem bil malej hoch — se tu sekali korále. To bili
takoví klemprdi1, na tákowejch štanglích2 bili takoví tenkí brusi, vite.
Tenkrát to bilo žiwo dva roki, jéžišmarjá — diš si Franta Šolců se zlatkou
připálil krátkej doutňik! Vídali3 vélkí peňíze a to se fšude — tedi každej
to nedovet, nejvÍG to dáli ženckí nebo takle chitrí muskí. To se šafowali4
takovídle votipki skla a to sklo bilo tak silní, jako je asi stíblo vot slámi, víte.
No a tej ce5 s toho sekali, ti droboňinkí korále, a ti korále šli snad do Číni
nebo tam... A to bilo tak. Mnoho lidu—: to bilo dicki, tamle na hora pro to
sklo jezdili, a tadi bili takoví faktoři, víte, pro to sklo jezdili a tadi veusi to
sklo, ti wotipki sem šafowali a lidem to dávali po barákách sekat. No a tejde
vot práce — to uš nepamaiuju — to bili takoví wáhi, takoví mosazní míski
a do tí míski diš to dal, tak ta miska mňela jeden tisic (nasekaných korálů).
A wot toho ten sekáč dostal zaplaceňi6, vite. To vidáli hrozní peňíze, poudám.
To bilo žiwo tenkrát.
Jo, co se nestalo! Pag za dwa roki na Swárouje támle u Tanwaldu na to
vistawjeli towárnu a přestálo se to po barákáh dávat sekat, a bila bida
a nouze. Ňegdo, gdo bil vopatrnej, ti faktoři nebo tak, tak si uskládal majetek, a'ňedo, gdo utrácel a prohejřil to, ták přestali korále sekat a nemňel ňic,
jako mňel dřiu. Pak, už delší dobu za Rakouska sem a tam se staujela
towárna, tule v Rostokách se postavili tři, v Roškopouje, v Lipštáťe se nastaujeli towárni, a už začalo bejt jako žiwo. To bilo přet prňí sjetovou
válkou.
Ks
1

strojek na sekání korálů;

2

na tyčích;

3

vydělali;

4

dopravovaly;

5

teď se;

6

plat
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STARÁ VES, okr. Semily
Navlékání korálků
Mluvili A: Albína Lišková, nar. 1883
B: Josef Liška, nar. 1875
C: Marie Jandurová, nar. 1891

A: Tet si wo tom wiprawujem. To bila lampička, takowá — no, vi to nevíte — jako se dáwá do lucerní, takovej knútecek jen jako túle1 ze třech
ňítí, a svítilo se s tim, a naulikáli přitom. Ale f celím domňe, celí,
takleckifurt prie2 naulikali. Túle na zemi, naulikáliJšichňí. A ušichňí
na to vídali. A tejí, sjeťlo jako pometlo, a ešte na to neňi vidět.
C: A babička tdmle, Zápotocká, tá je...,. už bila takowá stará, tá to mňela
f korejtku a naulikala.
A: Nóy jak je takle pekáček na naulikáňi, ták wona mňela takowej širší
plechowej, a to mňela jako dlaň — vic to nebilo — takowi dřewo, af tom
mňela takowej káháneČek, túle skleňennej, no poudám, jako tři ňite,
vječi ten knútecek nebil. A babička podbrejlená, vona dřímala, dřímala,
a ten pekáček takle ňí šel a ta lampička ňi sjela dólu po pekáčku na tu
stranu: „Ale pro pána, pro pána!" Koukla se, jesli po ňi koukaj, zas
to zwedla, zas to dala nahoru a zas naulikala. A za ehwilku zas to bilo
dóle. Wona bila samojediná, mňela tam nájemňika, ták wona s ňima
nemohla...
B: To se naulikalo potmňe večír.
A: A tejd bi moch naulikat wopraudu aš u dveří.
B: Vo petrolku3, to bila nouze — vona nebila nouze, ale wo peňíze bila
nouze. To nebilo jen svítit u toho, tak to se musilo potmňe dělat.
C: No a, dit lidi před leti přadli!
A: To chodili, to už bili takowi baráki, dnes půjdeme tam, zejtra půjdeme
tam, tam se sešli. „Přitte k nám, přitte k nám!" No tag zas šli tam ešte
ňehde, to jih bilo, no třeba deset takowejch kuželňiku.4 Do půlnoci naulikali a po půlnoci ešte. A wiprawowali furt priČ, mňeli co wiprawowat.
Vč, Jč (1957) / J č
1

2

tuhle; takto stále;
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3

4

petrolej; návštěvníků přicházejících s kuželem příst

1-3-18 /

VYSOKÉ nad Jizerou, okr. Semily
Pytlák
Mluvila Kristina Hladíková, nar. 1885

Neviprawowála sem vám vo Frantoj, jennou jak piťlacil v'Resku? A já
newim, ten škoda — won pálil kořalku, to je tuhle, jak se de na hora1 —
já nevim, co ňim2 dával: soudek nejlepši kořalki, diš Frantu udélaj neškonnim. Butto ad ho chiťej, nebo ať mu ňákou daj. A Franta si taki
jennou višel — a won dicki f ponoškách, won nechodil V botech. Víte,
třeba dvoje ponoški, prej aj i mrzlo a won ponožek nadrátowanejch na nohách a dicki f ponoškách. A jednou si taki višel, a pane! Přišel do Resku
a cejíil, že jako bi mu ňehdo řek: „Dnes to špatňe dopadne." A won tam
chwilku pobil a za chvíli se sebral a koukal nejbliši cestou mazat prie. No,
a přišel domu — ale jestli střelil nebo né, to aňi uš nepamatuju — a přišel
domu a vzal soli, vocta a vodi, a tu flintu takle porajbloval3 a hodil ji za krou.
A šel ležet. No a domácí žánej $ic nevjedal — won taki líhal ňehdi ve stodole, ňehdi na domňe4. A tam — to bil takovej starej zvik — tam nadrobili
do takoví velikí misi chleba, nalili na to kisela5 — kafe to bejvalo aš, jak
woňiříkali, g desátce — a fšichňi s ti misi jedli. A takle jedí a neboŠiik
strejc powidá: „6 cakramente, támle de ňáká náušteva, zrána." No fšichňi
koukali, gdo — celí to právo, víte! Četňici, starosta, rádňi a já nevim, kolig
říkali, že jih bilo. „Um! Copak se to gde stalo ? Tohle se ňehde ňeco zas
stalo! — A," povdá, „jeŽišmarjá, woňi dou sem!" No, přišli tam, tot se ví,
ti sňídali, zůstali na ěe koukat. Getňik jeden povídal —jeden zůstal f síni —
ten jeden povídal: „Paňi Pawlicková, gde máte vašeho sina Františka ?" —
„Ale won ešte spí. To víte, von s ťim stáváňim nehonuje6." — „Zavolejte ho,
prosím vás." No tak vona šla a zavolala. Šla do schodu a povídá: „Frantíku,
Frantíku! Staň! Ale hnet!" No Frantík se ták nehernul, no ale přeci stál
a přišel. Vidál, že jich je pdlná síň — zatím voňi se vihernuli ze sekňíce •—
von je uvítal, koukal. A četňik povídal: „Pane, na vás je podezřeňi, že ste
dnes v raňňih hodinách piťlacil na revíru pana Škodí." Von poudá: „Já?
Jak vidíte, pánové, že stávám."—„ Ukašte nám váš, vaši flintu!" — „A, jo."
Ták šel na dum a ukázal ňim tu svou zbraň. Ták nejdřiu ji dostál cetňig do
ruki, pag druhej cetňik, pák ji podali starostoj, a*ten starosta — to bil pan
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Hólba ňákej — von bil nat terna ďetmaporučňikem. „Uznejte, pane starosta,
jag dávno múze nébeji střílení s ti zbraňe ." Starosta taki koukal, povdal:
„Paňi Pavlíčková, to aňi bich..., to aňi nevim, to já nejsem takovej znalec.
Tadi sou páňi wot toho." No tak, Frantu do sekňíce, zavedli s ňim protokol,
no a nebilo ňic.
Taki dostali asi za štiri, za pjed dňi vopsilki a — no tet ii domácí,
fšichňí (í bi bili přisahali, ze ňihde nebil. A won bil. Fšichňí ho hájili}
fšichňí, no a woňi taki řekli, že teda, že vopraudu stával, že ho budili, diš
tam bili. A já nevim, co Frantoj — cestu zaplatili ešte, že jo? Von a.ti sjetcí,
fšichňí ešte musili dostat vot toho škodi cestu g zaplaceňi. A pak vo ňem
Franta eŠte složil píseň.
A jennou nat stodolou ruchal,1 bilo to uš na podzim. Ale ten se bes flinti —
von říkal kuše — ten se bes ti kuše aňi nehnul. Tam ruchal a tam ho póřát
vrána — pořád ho zlobili, lezli mu do brázdi — won po ňi tam taki prásk„
Ale za chvíli vidi, že se drápe cetňík pešuňkem8 nahoru.,,Ó, pracákramente!
Ten de jisté na mňe. Čerd ho má tadi..." Vzal flintu, zaworálji a jel dál.
Spívál si. A tak neš von pozdravil — von asi dvakrát na ňej musil — povídal: „Pane Jón, tadi ňehdo střelil. Nevíte, hde to?" — „To já nevim. Já si
takovejch vjeci neušimám, já mám tadihle vola na starosti a sví, to nevim."
— „No dit ste to musil slišet, dít to musilo bejt ňehde tadi!" — „To né —
vijo! —já nemám s timle gdi — hijo!" A jel dál.
A won zas flintu viškráp a vipucoval. To bila taková potvora z ňejf
práskaná. No poudám, dit voňi vjedáli, že won to pitlací, nó ale, diž ho
nechitili. — To sem viprawowála ti paňi Jandovje.
(A to mají vnuci radost, když jim tak vypravujete.)
A to maj, to wám řeknu. Tu chvíli je ticho, víte? A jináč, to je barák na
hlase. „A wipravuj nám, babi, vo strejcoj Frantoj Jánovu!" — „A dit ste
to uš ušechno slišéli!" — „A bábi, ešte ňeco, ešte ňeco!" —= „A nech vám
herkod deda viprawuje, did bil ve sjetowi wálce! Ďedo, viprawuj wo Barbusoj!" No tag zaz deda wo Barbusoj, no — a deda, won toho mnoho neví.
A wo ti kočce a wo tom psoj, a wo tom, jak šli na ten vander, to- taki ale
rádi poslouchaj. Ták woňi dou na dedu, ale deda hrozňe pomalu viprawuje,
no a tak, to woňi rači dicki wlézou ke mňe.
>..•••Vó, Jč (1957)/JČ
1
6

do hor; 2 jim; 3 několikrát protáhl;
nepospíchá; 7 oral; 8 svahem
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4

na. půdě;

5

polévka z chlebového kvasu;
;
.
-
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PONIKLÁ, okr. Semily
Lhář
Mluvil Karel Plamínek, nar. 1880

Bil jennou jeden, takowej mladej a won tak ukrutné uhál. Jo a ušude ho
takle ve vesňicih znali, jak uže. A jennou šel cestou tadi, šel a potkal ho pan
farář. A farář na ňej: „Tak Venouši, mňe tadi ňeco zauži bes pomišleňi."
Prej: „Pane faráři, neska mňe dejte pokoj, mamince je tuze špatňe, já du
pro pana pátera." — „No," prej> „pan páter neňi doma, tak tam musimjií
já." Tag hnetka na faru, do kostela, víte, ti wobřadi sebou wzali, kostelňika,
tedi zvoňil, jak to ňegdi bejvá, žejo, diž zvoňí. Diš (lidé) potkali kňeze, žejo,
smekali, kluk taki ešťe smekal. Diš přišli domu, máma zrouna vilejvala
špínu s prádla, vite. Tak koukali, co se to deje. „Ach," prěj, „hochu, tis
mňe ale zauhal." Nu máma hnetka brala húl a chťela kluka prát a ten pan
farář poudál: „Ne, vi ho neperte, já sem chťél, ať mňe zauže ňeco bez pomišleňi, ale že mňe takle zauže, to sem si nepomislel."
Vo, Jó (1957)/Vó

Muziky
Mluvili A: Karel Plamínek, nar. 1880
B: Marie Plamínková, nar. 1883

A: Přet časem tadi bili kapeli dje a silní, já sem taki chvilku hral, diš sem
bil jako v mladejch letech. Trošku housle — a tu hornu, lesňi roch.
To je nejhorši muzika. Nejťeši, poudám, nejťeší. Gdo to jako umí na tu
valdhornu, žejo, to je poslechnuti, žejo. Já neumňél tedi. Gdo umňél
perňi1 hornu trouhiť, to musel bejť uš mister, vite. Bejvalo to, bejvalo, to
bil pulliter piva za sedům grejcaru, žejo. Tadi bejwáwali muziki často.
Nejenom wo masopuste...
B: Wo pouti, wo posviceňi... Tadi je sáu2 u kostela. Vihořél, ešte to neňi
postavení. To si to tam prohliňňete.
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A: Tadi bilo za Rakouska, ešte za prňí republiki dvanddz hospot a neska
tu je jenna. Tadi bilo lidu wo mnoho wic, neš je tetka; tadi je polowicka
lidu, jako tadi bejwalo dřiu. — Tadi bili štiri sáli, jen práuje sáli
k tancowáňi. A neska tu neňi žánnej. Jeden vihořau.
V3, Jč (1957)/Vó
* první;

2

sál

V

O nářečí
Mluvili A: Karel Plamínek, nar. 1880
B: Marie Plamínková, nar. 1883

A: Tenle kluk má bratra, pjet roku mu bude. A ten, diš ňeco špatňe řeknu,
won uš to wopravi. Jako já sem jennou řek „leu". Uš na mňe, že se má
• řikat ,lef. No jo, a je to holomek, ešte mu neňi pjet roku.
B: Nu, ti řikáš „leu, leu", lef se má řikat!
Vč, Jč (1957)/VČ

Na vandru
Mluvil Karel Plamínek, nar. 1880

To bejvávalo heski, takle diš chodili na wander, jako muj brater, ten
chodil, často. Won bil nejstarši, no. To každej takowej towariš musel mit
honňe čajku1 sebou. A jennou muj brater taki šel na wander a bili tři.
A přišli na jennu faru, tam mňeli venku pekáč masa. Tak ten jeden ten
pekáč masa uzdi a šli a za farou daleko ho sňelli, to maso. A poudá tomu
druhimu: „Ďi a ňim za to maso poděkujAle
won mu neřek, že ho ukrat.
Tak won s tou mísou šel nebo s Um pekáčem a bil ešte bit.
1

Vč, Jč (1957)/Vč
nářadí
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Žebrák
Mluvili A: Karel Plamínek, nar. 1880
B: Marie Plamínková, nar. 1883

A: Přišel žebrák. Na tom statku bejwáwali tileeti pece, tak woňi ho nechali
lehnout na pec. Taklecki1 nat pecej viseli pjekní noví boti, zánouňí boti,
jo a won mňel takoví boti rozbití, ten žebrák — to bejwalo na podzim,
tedi dlouho tma—a ráno (žebrák) stal a koukal po teh botech, a won tam
poujesil ti sví staří a uzal si noví. A woňi mu poudali prej: „Tak
počkejte, aš po sňídaňi." — Prej: „Ne, ne, já wám dekuju, pámbu wás
naděl, ve zlim sem přišel, v dobrim wotcházim." Ti ale ňeujedeli, na co
to poudá. Nu a potom za dlouhou chvíli kouknou takle nat kamni
a woňi tam uwideli íakoví rozbití boti. Won se přezuu a šeu prie.
B: Ve z\ejch přišel a v dobrejch wodešel, že.
Vč, Jč (1957)/VČ
1

takhle
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J E S T Ř Á B Í v Krkonoších, okr. Semily
Oblíbené jídlo
Mluvil Jan Novotný, nar. 1889

'

Tadi bilo wobicejní, gdiš se kráwa votelila, tak to pdrňí mleziví mlíko1 —
dali do toho mouku a vajíčko, rozmíchali a dáli to píct. A tomu se říkalo
vrzauka, poňevac vono to tak trochu vrzalo, diš se to jedlo. A tadi bil ňákej
zeňik Nácku —fšechni říkali Franc Nácku •— a von to ohromňe rát. Von
řikál: „To já, dibih bil císařem anebo králem, to bi mňe museli sedláci misto
daňi samí vrzaví mlíko nosit." A jednou zeňicil tadi v boudáh2 v Ňemcich
a Ňemci, ti dojili pot tesi3 to pdrňí mleziví mlíko. A von poudá: „Ale,
hospodiňe, to mňe s toho upecte vdrzauku!" Vona wám upekla vrzauku,
tákowej pekáč, že bi na ň.em moch tříletího kluka mejt.
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Tah sem set a jet.4 A najet sem se<pořá(lňe.A šel sem po vobjede dělat.
Pane, začnu dělat, začala se mňe motad hlava, boled hlava,, žaludeh sem
mňel napatej5, tah sem si musel jit lehnout. Poudám: „Hospodiňe, neňi
mňe dobře, já si musim lehnoutA
vona, co sem nedojet, tu vrzauhu, dala
tahle na hamna. A já sem lech nahoře ve sjetňici proti hamnum a tej cem6
tam videi ten pehács tou nedojedenou vdrzaukou. Já wočipřimh, abich na ten
pekáč nevidal, do smdrti že nechci verzauhu vidět. Ale diš sem tři hodini
pospal, sem se probudil, bilo mňe dobře, tah sem se na ten pehác podval,
poudám si v duchu: „Franc, to to dojes, voňi bi to zahodili!" A tah sem
milou vdrzauhu dojet a vite, bilo mňe dobře, šel sem dělat a šlo to!
Ks, Vč/Ks
1
4

2

první mléko po otelení; v, horských chatách;
Franc si sedl a jedl; 5 napjatý, plný; 6 teď jsem
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3

roubenou podlahu v chlévě;

MRKLOV, okr. Semily
Ze životopisu
Mluvil František Kraus, nar. 1882

Nu a to sem tedi se viucil kálcowinu. To se ví, videi sem, že halcowina je
ubohá, že bi mňe to neuživilo. Tah mňe bilo dvacet rohu, šel sem se učid
zenňicinu. Viucil sem se zenňičinu na Vrchlápshu mezi Ňemcema. To se ví,
shusil sem mnoho, ňemechi sem neumňel, no ale viucil sem se. A dicki sem
hledel, ábisme si baracište ňáhi... — třá1 bilo schňilí —• a jen diž budeme
mít svoje. Koupili sme tedi tenle barák. Barák sme koupili, a ujeříte, po
dva rohi že sem si nekoupil púlliter piva, jah sme bili wopatdrní a šetřili,
abi nás s toho nevihnáli! Za minutí republihi, na začáthu minulí republihi
sme koupili ten barák.
Vč, J6 (1957)/Vč
1

třeba(že)
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Tkalcování pro faktora
Mluvil František Kraus, nar. 1882

Faktoři víte, ti se uš mňeli lepší neš towariši. Faktor si ddržel polle
možnosti pjet, deset, patnáct, dvacet stawu, tech kalcu. Diš nemňel misto,
tag dáwal ti foroti1 takovém tovarišum a woňi mu ti Šátki, to zboží spracovali
polle jeho přáňí, jag zas mňel opchonňikoj dodat. A diš mňel tedi mnoho
stawu, už docela lepší žil, gdešto towariš kállec, to bil chudák. To bili
chudáci. Ucenňik se musel ucit púl roku, a gdiž bil na mistrowu zdrawu,
tak rok, kálcowinu. No to se rozumí, že si ten faktor vjecinou i ceUrodíní
bral do baráku. Tadi bila sjetňice, tet s toho máme tři místnosti a ešte kus
sine. To ti místností- uš pro tu kálcowinu se staujeli velikí. U každího
'wokná bil kálcofskej stau. A tet tam bilo ešte soukáňi. Mňeli tedi ti sukaři2,
museli soukat pro ti kalce. A to bila pélná místnost tech sukařu, kalcu,
stawu. To gdiš ňegdo přišel ,na náuštewu, musel dát pozor, abi se ňekam
nezaplet.
Vč, Jč (1957)/Vč
i zásoby materiálu určené k práci; 2 sukaře

•

Pašeráci
Mluvil František Kraus, nar. 1882

, Depak naše máti abi cuker. kupovala, to bilo ušechno wot pašeráka.
Jemine, ti pašeráci se tadi nachodili, za Rakouska! Tadi v Jilemňici
ňákej, ten bil zastfelenej. Ten pašoval ve velkim a zas málem pašerákum to
prodával. Uš na ňej mňeli políknutí — tedi financňí stráš a četňictvo —,
uš tedi to mňeli dobře narafičení, abi ho chňapli. No ale zaplatil to strážmistr životem a ten pašerák taki. Voba dva to zaplatili. Jeden druhího
zastřelil. To bilo tadi v martinskim háji, tadi za Jilemicej. To bilo za minutí
republiki. " ' ' " " -' •
• •
Vč, Jč (1957)/V6

123

1-3-22 /

PASEKY nad Jizerou, okr. Semily
Jitrnice od Honcíry
Mluvil Adolf Hajna, nar. 1883

V Jablonci, gde je tet modlitemna československi cirkve, bejvála stará
barabizna a tam řezničil ňákej Honcíra. Řikali fšechno1 Franta Honcíru.
No vono tenkrát to nebilo žáni umňeňi ňáki to dobitče votporazit a nadelad
z ňej itrňic, ňáki ti salámi anebo jak se to ušechno menuje. Itrňice se pro- •
dávali wot pátka do nedele, no v nedeli zas mňel kšeft, zas prodával polifki
a wobjedi, mňel takle porát tam v nedeli plno lidu. A jednou, diš jich tam
bilo pdlno, přišla ňáká bapírn a ve dveřich vostala stát a povidá: „Iioncíro,
já sem si tufčerá koupila itrňiei a našla sem v ňí čúchu.2 "Von se na ňi
votočil a povidá: „I ti sakramencká babo, ti si mislíš, diš si koupíž za
štirák itrňiei, ze tam najdež za pjeťku hedvámňik3?" — A ňic si s toho
nedál.
Voňi si ho dobírali s tema itrňicema. Jennou bil v Ráji, tam naproti
v hospodě, a tam hostí si ho navalovali,4 že ti jeho itrňice aňi jeho vlasňi pes
nežere. „No to bich se na to podval!" A šel domu pro itrňice a psa nechal
tam, v hostinci. A woňi ho zatim nakrmili, ňečim lepčim, co tam mňel
hostinckej f troubje, a diš von přišel a dáwal psoj itrňiei, tak won ňi5 nežral.
„I ti sakramenckej neřáde, já tebe snat musím zabit!"
Jennou, právej katólickej křesťan chodíval ve velikonočňi dobje ke
spovjedi. No, tak se spovidal, že jet na Velkej pátek itrňice. A ted diš se
vispovidal, pan farář ňemu povídal: „Och, to ste udělal vélikej řích! Na
Velkej pátek, to se nesmí íst itrňice. To nevim, jakí pokáňi vám dát. — No,
a voťkadbili ti itrňice?" — „No, vod Honcíri." — „No, no tah to neňi tag
zli. Vot Honcíri, to mušte6 jíst. Třeba na Velkej pátek."
Vono tenkrát nebila taková higína1, a jen diš to bilo wod massa, tak se
sňedlo fšechno. Přebitek taki nébejval. Ďeti rohlíček dostali ňégdťv nedeli
a bili rádi, dneska se to ušade válí, že jo.
Vč, J6 (1957)/J5
. 1 všeobecně;
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2

kus fáče; 3 hedvábný šátek;

4

dobírali; 5 ji; 6 můžete; 7 hygiena
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CZERMNA (CERMNÁ), okr. Klodzko
(Polsko)
Ze vzpomínek na zábavy v dětství
Mluvil Emil Horák, nar. 1900

V zejmňe sme mňeli želíska1, ale táta přehlížel boti. Diž bili vélikí douri,
tag bilo zle. To bili jenom želíska na zašroubováni. Nó diž bili uš na kliku,
ti bili lepši, to ten kramflek a řemínek napřet — a tak se jezdilo. Ale v zejmňe
naše zábava to bilo víc na prkinkách, no na prkinkách se jezdilo víc, protože
se bota šetřila a v zejmňe tadi bilo mnoho sňehu po silňici, tak se nedalo jet
po želískách, a takle po tejch šnejšú — po tejch prkinkách — to se dalo.
Ale to nebili žáni spráuni prkinka, to bili jenom duhi2 vot sudu, no dle jelo to.
Anebo diž bila saňice, tak se zali sáňki a jelo se sáňkách. No protože to bilo
tři kilométri do školí, tak kluci radž diš mňeli sáňki a mohlo se ňeco — tako-,
vou zábavu mit. Nebo diš museli pješki, to se pak jenom hoňili a hrudovali3.
A přišli pozdě třea do školí a ze školí zas taki pozdě domu. No co, diž za
máli kluci, tak to nebylo tak vážni, abi se potloukli, no ňedi halt to přešlo
i trochu dovopraudi, ale sňích ňidá neuškodil. No ňedi se to popohlaukovalo
taki, diš to nešlo jinác.
. No a kulički, nejsnás4 kulički sme tu jenom hrdli, dolíček a kulicki. To
nebilo tag drahi, ten špás, bila to hloupost, no tak to bilo — za pár feniku
dostal padesát kuliček, dřu5 neš je prohrál, to moeh mrskat aš... No a taki
skleňenná bila, to se koulelo i skleňennou.
. Vo velkonocich se chodívalo dinovat6, to bil taki den pro kluci i pro
doučata. Jeden tejden chodili hoši a pak chodili doucata, no dřu chodili
doucata a pag hoši. To kluci už dostávali vajíčko anebo ten fenik nebo
pjetifenik, to už bylo mnoho peňes, tak to už bylo zácni. 1 prúňi casi sme
ešte dostávali svatojánckej chleba a do školí ňákej ten papír dávali. No tem
vjecim klucum, takoví bi bejvali chtěli uš tu cigaretu nebo retko. Mňeli sme
dinovacku1, to i táta ešte uplet, no mdli kluci to mňeli jenom Šterma prutama,
a diž bil vječi kluk, no tak to už bylo vosmi prutama, to už byla šikouná,
to uš ňákimu tomu doučeti (když se jí uštědřila rána) — to se říkalo: „At te
mouchi neštipou!" S tou dinovackou se trochu potočilo, a jak se ta písmiČka
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spívala, tag honem honem ať to zaz de dál, to musel pospíchat, diš to chtěl
fšechno vobroubit8. Ďoucata zas mňeli líto9, to bilo upleteni — no diž bilo
jedlička, jedloví, to bylo lepši, tah se zalo jedloví, ale na ten den diž bylo tah
mnoho jich potřeba, tag bili i smrkoví. To se ti malí stromhi, gde jih bilo
mnoho, tah se ten vršeh uřís, pák to spletli. Maminha nebo máma udála
na to růže douceťi, doucatum tejm uš se dávalo vic perňikovi10. Tů11 bilo
tah móda perňihovi: voučicki, paňáchi, ňákiho Mihulášha, rajtouňik12 uš
vječi chase,12 no tak rozmajití14 vjeci. A bopki, taki se dávali bopki, to sou
takoví perňikovi — no perňički. Anebo sejrek, to se dávalo, diš — hde bili
uš vječi, ten už bil draši, takovej vječi perníček, ale dobrej, navrchu posipanej
cukrem, slaťki to bilo. A to sme říkali takovou pismičku, ale nejdřu bylo
po česku a pag bylo i po ňemecku. Po česku bylo krátce: „Dini, dini,
vejce, straťili sme strejce, našli sme kohouta a won se nám višeredil do kouta."
Pag bili zas ti vječi, poňekut vječi kluci: ,,Dini, dini, kólaňňiček, teťinko,
přišel sem si pro červeni vajinko. Vajinko mňe. dejte, a ňic se mne nesmňejte.
A jesli'se mne budete smát, musíte mne. grejcar dát." Doučata taki spívali,
ale doučata už bili lepši, ti tolik nepospíchali jako klůci, klůci ti spješňem15
prie, doučata už bili mírňejši, no né ušecki', ale přewážňe doučata bili
lepši. A spívali taki, jak se náleží, pjeknou pismičku, ale vod doucat málo
vám možu zaspívat.
'
.'
A diš se šlo na pout — i na pout chodili —, ták to přinesli s poutu taki
ten sejrek a bopki, no nějakou takovou malou památku, ňákou tu píšťalku.
Z Vambeřic, nejsnás se chodilo teda na poud do Vambeřic. To ešťe s mámou
a tátem, převážňe se šlo kajždej rok. Diš se šlo s muzikou, ták se šlo na tři
dní, a to bilo veselí. Vambeřicich je pjeknej kostel, velkej kostel a taki
brovar nebo pivovár, ňáki ti stari poutňíci si tam ešťe koupili—to se řikálo —
paňáka, kořauku, a naspátek šli trochu—no né abi bili vopilí, ale namotaní,
veselí šli. To muzikanti pag hráli aš vostošest. To bylo zvikle16 — fšeckni
tam spali, to bili stružáki nebo slamňiki, slámou vipškaňi11 a to se tam
spálo na zále18, to bilo mnoho lidu, a tak se tam spalo. To nebilo dráhi, ten
noclech tam byl za deset feniku. No a to večír, to diž bili uš pak ti starší hosťi,.
tak muzika dižhrala nebo ti muzikanťi, co hráli na ten pout, to voňi^pak večír
i'tam zahrali ňejakou veselou, ale touš si zr obili19 tancovačku a to se tancovalo. Ale to nejsnás ten..., diž bil kňes—převážňe bil ňákej kaplan sebou
nebo kňes, už diž bil velkej houf— tak ten říkal: „Ale do deseti hodin! Hodinu,
a to stači a vic nesmíte!" To bylo dicki, uš se na to kajždej těšil, aš to bude.

No a vo vánocích to uš musel bejt ten stromek. Stromeg bil f kajždím
(stavení) — to bila ta památka. No a ti bambulki20 se na to povjesili, ze skla
bili ti bambulki, to se taki koupilo f tejch krámách. Tadik se to nedálo,
ale inde, ňede dál, tak to, jag Ukálí, že se to mejchá,21 ale vono to bilo takoví —
fšeno takoví pjenoví skla to bili jenom. Taki bili i malovaní, ti bili draši
a tamto bili laciňejši, ti zviklejši. Ale na vánoce to už dicki ňeco bilo. Deň
přetíim sme museli ňeco napsat ňehde, co bisme si přáli. To pak přišlo
kristindle22. No ňáká ta málickozd dicki bila, ňejakou tu botu anebo ňákou
tu zástěrku sme dostáli. A uš na tu nedeli23 bilo i to ídlo, ňeco lepšího, to,
co kajždej si přál, vjeci kousek.
Bm, Ra/Bm
1

2

brusle; dužiny; koulovali se; nejspíš; dřív; P na pomlázku; 7 pomlázku
(z proutků); 8 obejít (expr.); 9 zvyk vítat příchod léta průvodem s ozdobeným
stromkem; 10 cukroví z perníku; 11 tenkrát; 12 jezdec, husar; 13 mládeži; 14 rozmanité
15
rychle; 16 obvykle; 17 vycpané; 1 8 na sále; 19 udělali; 20 ozdoby; 21 míchá; 22 Ježíšek;
23
týden
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JAKUBOWICE (JAKUBOVICE)
okr. Klodzko (Polsko)
Ty neúrodné kopce
Mluvil Anton Drasehner, nar. 1895

Taji f tejch Jakubovicách to pole mnoho nepřináší. Pak taki tále technika s Um...,, tam dóle ti louka tetkom trenírováli —jako dáli trupki —
a tak sou taki suší ti louka, roste tam slaci tráwa, a tak Um pádem maj voňi
jako lepší, maji víc s toho ze ušeho. A potom taki tile ruchádla1 a ti mášini
a ta šena správa2, to je šechno víc na dolejší půli (vsi) zrichtovaní, na rovini
víc, a s Um voňi maj taki ulechceňi, jo. A pak tile povoňňe, že jo, že to
takle trhalo šeckno, taki to bilo zlí f tejch kopcích, no a přívos teší, šeckno
taji f tejch kopcih bilo teši.
Já sem ňedi Ukal, diš sem takle bil ve vopci—teda mi sme patřili k Germi3
k vopci — a diš sem tam takle chodil do vopce, tag diš sme takle jennali
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ňáko, no tak voňi — ňedo nerat rozumňel temle horám, jak (esko se tu žije.
Diš sme potřebovali ňeco pro tu malou vesňicku, ňákou pomoc, ňedo teda
s toho nemňel rozum, abi pomoch, víte, jo. Já sem dicki řikal: „No jo,
vidite, ví máte u wás, diš naroste, s toho morgnu4 vosům až deset centu, a,u nás
štiri pjet. A tu slámu pak k tomu — tag řekneme — nanejmíň máte víc vo
štiricet marku5 s toho morgnu, máte víc. Tetkom z deseti morgnu, to máte
štiri sta marku uš víc a za štiri sta marku uš si možu koupit mašinu. A to je
velkej rozdíl! A to za rok jenom!"
To máte jako moje tetka, ti mňeli tajikle důle6 taki takoví staveňí, za tou
kolonijej, za tim lágremL Tam jenou sem navecír přišel a voňi sedali na
lajci8 venku pod voknem, já sem poudal: „Co, nemáte co dělat, co, že možete
si tak sednout!" A tetka poudala: „Ale nemáme, tadi každej večír si takle
venku senneme a možeme si votpocinout. To na Jakubovicich nebilo, to sme
ňídi nemohli."
Bm, Ra/Bm
1
6

2

3

4

5

pluhy; všechny ty věci; k Čermné; z toho jitra (plošná míra); čtyřicet marek;
tadyhle dole; 7 za budovou rekreačního střediska; 8 na lavici
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4. Českomoravská (jihovýchodočeská) podskupina
Oblast leží z větší části po moravské straně bývalé zemské bránice
česko-moravské, zhruba na jihovýchod od čáry Dačice—Jihlava—Žďár
n. S. — poličský výběžek, a zahrnuje vedle Jemnická a části vých. Jihlavska zejména větší prostor ve středu Vysočiny — v rozpětí od Polenska po Bystersko a od Svratky k Velkému Meziříčí. Rozčleňuje se
tedy na dva základní úseky — centrální (žďársko-bystřický) na severu
a jižní (jemnický), k nimž se některými znaky přičleňuje i moravský
úsek jihozápadočeských nářečí na Třešťsku, Telečsku a Dačicku.
Celá oblast česko-moravského nářeČního přechodu (přechodového
pásu) se vyznačuje přibýváním moravských prvků na české nářeční
základně. Tyto prvky houstnou stupňovitě směrem k východu, takže
celá jihozápadní Morava představuje z tohoto hlediska pozvolný přechod od (vlastních) českých nářečí k nářečím středomoravským (hanác128

kým); naproti tomu na severu mezi Lanškrounském a Zábřežskem je
tento přechod mnohem ostřejší.
Všechny tři úseky „českých nářečí na Moravě" (podle Trávníčka
též nářečí moravsko-českých) navazují zároveň na sousední české nářeční oblasti jiho(západo)českou, středočeskou a (severo)východočeskou: napříč k stupňovitému přechodu mezi nářečími českými a moravskými je tak orientováno jejich další členění mezi severovýchodním
a jihozápadním blokem (zónou) nářečních prvků.

Některé společné rysy celé oblasti
(1) Proti ostatním oblastem českých nářečí v užším smyslu je tato
oblast vymezena (celo)moravskými jevy s nej větším územním rozšířením,
jako jsou zejména krátkosti ve slovech a tvarech typu rana, mucha, male,.
bláto, dat, jest (jíst).
(2) Z pouze západomoravských jevů sem zasahují délky ve slovech
jako babička, fára, přehláska 'á v i uvnitř slov jako kuUtko, přídlo
(prádlo), zapít (zapnout), předsouvání h- před u-, ou- ve slovech jako
huzel, houskej (uzel, úzký) a záměna i, d s c, z ve slovesných tvarech
jako vóbraiet, hádet (obracet, házet), chic (chyť).
(3) Základní česko-moravská nářeční hranice však probíhá poněkud
východněji než západní hranice znaků skupiny 1—2; zejména celý
moravský úsek jzč. nářečí (dačicko-třešťský) se tu do moravské sféry
nezapojuje. Tuto hranici tvoří hlavně jevy tvaroslovné, především ve
vyrovnávání tvrdých a měkkých sklono vacích vzorů: „moravské" tvary
koňa, ke kosu, do póla, kasa, kasu, kasou, ju, s nou (proti spis. koně, koši,
do pole, kaše, kaši, kaší, ji, s ní) a obdobně do stodole, ve stodoli, v lesi,
za lese (proti spis. do stodoly, v stodole, v lese, za lesy).
(4) U zájmen ukazovacích jsou v mn. čísle charakteristické tvary
hjch, tejm, tejma (na jihu též tich, tim, Uma), v 6. p. j. č. muž. a stř. rodu
vo tem (na jihu i vo ťim).
(5) U sloves se sem řadí tvary jako chcu, musijou, su, bíd (chci, musejí,
jsem, bud), nesl, padl (nikoli nes, pad), vzácněji též bel, bl (spis.byl).
(6) Proti moravským nářečím je oblast charakterizována i zachováním
řady ustupujících českých nářečních rysů, zvlášť tvaroslovných, jako
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je splývání 1. a 4. p. mn. č. živ. podst. jmen (hoši — pro hoši) nebo
podobné splývání ve shodě u příd. jmen a zájmen (typ voňi ti dobří
chlapi, voňi ti dobří kuse).
"(7)' Velice se v poslední době mění poměry v spodobě hlásek a v souhláskových skupinách: tak „české" tř- (třecha) ustoupilo „moravskému"
stř- (střecha), starší sch- (scháňet) novějšímu zh- (zháňeť), šc (ešče) novějšímu šť (ešte), více se drží jen typ negdo, neco s tvrdým ne-.
Některé další rysy jednotlivých úseků
(1) Na jzč. rysy navazují na jihu stopy měkkosti v případech jako
mje, bjic, pjatro a odlišení ve skupinách sykavek a zubnic typu snaj se
(snaž se), sejte (seďte).
(2) Bez přímého navázání na jzč. okrajové úseky se vyskytují na
Jemnicím, Jihlavsku a zčásti i na Dačicku zavřené dvojhlásky ou, ej, resp.
yj (dlouhejjdlouhyj) a zbytky tvrdého y (zyma, ryby).
. (3) Do centrálního úseku přesahují svč. rysy jako obouretné w, u
(kráwa, zrouna), skupina nnjdn (prkennejjprkednej), koncové znělé
souhlásky (hlad(d), vid(d)).
(4) Uvedené znaky se v textech objevují jen zřídka, naopak se zde však
vyskytnou některé úsekové rysy další, např. v textu z Rohozné na sv.
okraji centrálního úseku podoby hu (ji), jom (jemu).
(5) K takovým zvláštnostem patří i znělá spodoba typu tag -vidíš,
zaz ňic a ve tvaru zme (jsme) ve starším textu z Dobroutova.
Ut

1-4-1 /

HORNÍ P O LE, okr. Jindřichův Hradec
Tkalcem a punčochářem
Mlu vil František Šalanda, nar. 1887

Von fotr dělal, tak já sem to tak pomalí chápal. Plátna, tile koberce, ne 2
A potom ňejakí šátki dělal taki do Telce ňeakímu faktoroví Tomáškovi
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a co este — dál ti sukna takoví, mi sme tomu říkávali prdi. Bilá vosnova1,
tenká bavlněná, a takovejma, takovím neřádem to bilo pohadovaní takovím,
řikáli sme tomu pálički, ten outek.2 A to musel sem bejt u sukadla3 a soukat
furt celej den. Protože to šlo cerstvo na ten pajčik.4 Nejvíce já, já musel
soukat furt. A mňe uš to vomrzélo a ešie ňekerej ten outek se dobře soukal.
Tak já sem si přichvát, a ti cifki co sem mjel, tak sem si nasoukal, pak sem
si chvilku vibjecli.
- (A co jste pak dělal nejvíc jako tkadlec?)
. . . ......
. To mi dali přízi a já sem to udělal plátno, tenkí a tlustí, jag do mňel..
A to si bjelili potom sami. Vono se to — třeba sou štiri pjet kousku, po
šterech nebo pjeii, třeba ešťe povic — dá se to na zem pohromadě a polejvá
se to, nabere si vodu do komvi a polejvá to studenou vodou, a jak je heski,
ták vono se to ťim polejváňim bjélí. A diš uš veďeli, že je to dost, tak to ešťe
potom dáli do žbera a zapařili, negdi na to třebas uvařili louch s popela
a ten na to vlili. A nechali to tam nákou chvíli a pak se to zase vimáchlo
tule u ribňíka a nechalo se uschnout na dme5 a... Jo, jo, bejvali košile
plátení. V lete chladili. Ale škrabalo to! Já ve válce sem mjel košili sám
takovou, no s tenkího plátna. A vono to nebilo i ešťe ani moc vibílení a sám
sem se nestačil za zádi takle drbat, jak to šimralo. No ešťe sem tam ňejakí to
pazdero,6 jak to holt Šlo.
- A dij cem1 taki dělal punčochi! Štrikoval8 na mašiňe! Šale ji mám ešťe
tadi na púde. Štrikovací mašinu svoji. Punčochi, fuselcle 9 rukavice, to
fšecko umím. F Studenej tam bil ňejakej žit Bem. A ten mňel, von to tam
mjel tujilijálku a tam mu posílali ten matrijál, voťkatjá nevim, asi z Hratce.
Tak nám tu bavlnu..., no a tadi se dělalo. Vůkol fšadi. Dit sem dál taki
punčochi dlouhí, ženckí! To sem udál dva tucti za den. Té10 dost. Šestatřiced
grejcaru tenkrát. To se človjek nahoml z mašinou. To bila zvlášňi mašina
na, to. Bilo to asi táklec dlouhí a mňelo to takoví saňki, sáňe. Diš takle
klikou dělal, točil, tak vono to bjehalo, ti jáhlif tom bjehali a ňit protahovali
a vono to štrikovalo. A to ubejválo. Za chvilku toho bilo kus, za Štvrd hodini. No jo, dibi bila jen rovná! Nejčkon11 kus lejtki přišel, zase ujímat,
zase to oužovat. Patu a špice, to dalo práci — peprnou! A bili sme rádi, že
tobilo!
(A to jste to dělal pořád tady?) Já sem tadi nebil. Já sem bil napřet tam
dólě, to bila moje rodná chalupa. Moje totiž né, otcova teda. A tadihle bili
ňákí Špičkoví a mňeli dvá siňi, ten Špička. A von potom šel na vojnu a pat.
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F tej prvňi válce. No a tak ti kluci, von pat tam, a ti jeho hoši tadi to prodali.
Tak si to koupil ňeakej, to bil tátu bratr a muj strejc* A von potom bil
z matkou, matka zemřela — se mňe. zdá v dvacátim a von potom v jednadvacátim. Bil svobodnej, tak já sem mu posluhoval tadi a tak mi todle
poručil.12 Tak já sem tadi uš vod dvádvacátího rokuj tejdle chalupje.
Ut, Jč (1959)/Ut
1

osnova, podélné nitě tkaniny; 2 útek, příčné nitě tkaniny; 3 nářadí na převíjení
příze na cívky; 4 „bičík", zařízení na rychlejší prohazování člunku; 5 na trávníku;
6
úlomek dřeviny lněného stonku; 7 vždyť jsem; 8 pletl; 9 ponožky; 10 to je; 11 nyní;
12
odkázal

1-4-2 /

VOLFÍĚOV, okr. Jindřichův Hradec
Dříve ve škole
Mluvil Bohdan Beran, nar. 1905

Já si pamatuju, jako kluk, skrátka do ti dobi, neš sem višel ze školi —
mám jenom vobičejnou vobecnou školu v naši opci, mješťanku nemám
žádnou — a tak sme chodili do tí školi. V dřevjenejch pantoflích. Učebnice,
co bili sešiti a takoví, to sme si nesli pot paždí, anebo ňekeří mjéli z vóbičejního bílího plátna, takoví — já nevím, jak bich to pomenoval — takoví
pitliki. Kolem trku bila taková šanda1 s toho udělaná a f tom to mjéli to
učení narovnaní. V naší škole — je to právje jednotřítka, kerou máme
dodnes — bilo nás tam, f tej škole po padesát pjet deií.
To bilo jenom z Volfířova, potom tadi, vedle .Volfířova, jeden sedlák
ješie při svím hospodářství, při ňom, mjel cihelnu a cementárnu, gde dělal
cementoví rouri a cementoví taŠki na střechu. Potom tadi máme — takovejch,
muže to bejt tak púldruhího kilometru — osadu, tam je pjet popisnejéh čísel,
tak s tech samot taki chodili ti deíi do tí školi. Devadesát pjet deií nás tam
bilo.
V nešňí dobu máme ve škole dvacet štyri deií, z Volfířova — ti samotí uš
tadi neska nejsou — a potom ze sousední opce, kerá se menuje Šach, kerá
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neska patří národňím víborem do naší opce jako vosada. Mjelí tam dříve
taki Školit, v Šachu, f tej osadě mají tam jenom třicet dva popisnejch čísel, no,
a mjéli tam školu. Bil tam učitel a neska votat chodejí do školí jenom Štiři
deti. Z celí tí vesňički. Taková je situace. Málo, málo deti... No, ve škole
tenkrát to bilo ňeco jiního než dnes. Neposlechl ňegdo, učitel vzal rákoski.
To bilo pjetadvacet třicet na'zadek rákoskou. To sem taki ňekolikrát dostal.
Sk
1

popruh

Otec dělal plátno
v
Mluvil Bohdan Beran, nar. 1905

Já, já sem se narodil v naší opci, ve Volfířovje. Múj otec, ten nemjel
tehdi žádni pozemki, aňi krávi nemjel, nemjel ňic. To si pořídil fŠecko aš
f pozdější dobje a dělal ručňe tkalcofství. Plátno, s příze, tedi z vobičejního
lnu. To bili na pitle, potom prostěradla, to dávali ženskí na postele, potom
tem starejm ženskejm tehdi dělal takoví plátna, látku na sukňe. Říkalo se
tomu šerki. To nosili ženskí, to staří ženskí, takoví širokí sukňe s plátna,
dlouhí. No, matka tam to, připravovala, tag zvaňe soukala, se říkalo, na ti
cífki takoví, no, a otec, ten dělal to plátno.
No, diš udělal, takovej kus plátna, říkalo se tomu štouček, tak to vodvedl.
No, dostal vot toho pár grejcarú a každej takovej, komu to dělal, tak mu dal
bochňík chleba za to,ješíe mu... jako přídavek. No, tak to sme si dicki, jako
deti, pochutnávali na tomto chlebje, poňevač doma ho nebilo;
Chodili, co já si pamatuju, chodili po fsi žebráci, mjéli ten vergl1, na
verglu třebas toho papouška a f každím staveňí mu dali ten krajíček chleba.
No, a diš přišel do tech chalup, moje rodiče to samí, tak vot iech žebráků si ti
krajíčki chleba koupjili. Zase to stálo pár šestáků jenom, poňevač toho
tolik tenkrát nebilo. Bil nedostatek, skrátka fšeho.
x
1

Sk

kolovrátek
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1-4-3/

MLADOŇOVICE, okr. Třebíč
O Mladoňovicíclx
Mluvil František Jordánek, nar. 1904

No ten pan řidiči teda jak sme... diš sem chodil do školi, ne, bilo to ve
svjetovi válce, začal sem chodit v roce iisidz devjecet jedenáct, do školil.
A vicházel sem školu v roce tisidz devjecet osumnáct, akurad diš skončila
válka, svjetová, ne. Tah sme tadi mje- (měli), nákyj pan Udici tu bil,
Fijala se menoval. A tak nám teda vikládal, ne, jak to gdisi bilo v naši
opci, ne. Tag vono to bilo původně pryj jako mjestecko tady, tagže tadi bil
pivovar, tam jak — na prostřetku na dediňe — tam bila kašna, ne. A byjvali
tadi trhi. Bilo to jako mjestecko, tadi Mladenovice, a trhi že se jako votprodali vot naši, teda vot tech Mladenovic do Jemice. V Jemnici, no to bilo
za starýjch času, ne, a tak Jemice jako že dostala ti trhi tam. Vod nás tadi
z Mladenovic.
Šr

O svatbě
Mluvila Marie Zelenková, nar.

Dibi to nedo slišel, tak si řekne, toto je...
Já kolikrád diš to slišim f tomto1, no tak si misim, no, ešče ta bapka to
pjekňe povidá, no ale já, já to, ja to fšechno neumim vikládat.
(Tak jakpak to bylo s tou svatbou?)
No to se peklo koláČu a ba- a chleba se pekl a fšechno možni, maso a fšecko.
Připrava teda bila velká proti tet, ne, napřet2: Ničko3 se to tak nedelá. A,
diš se chleba nepovedl, nepovede se aňi manželstvi.
• A já nevim, dit4, de5 se tolik chleba... dicki se peklo osn devjed buchňikú
a dicki teda. Anebo tyjch koláčů! No ale ti koláče se sňedli, ti se roznesli
po fsi, ti se sňedli do svatby, vo svadbje se koláče nejedli.
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(A copak se dávalo k jídlu o svatbě?)
No, jaho tet? No polifha, maso, ne? To jahi bili na tu (svatbu) tizvihi.
Zavíjeni nevjesti, dával se ji dól6 vjeneceh a to se upeklo tahovyj velihyj,
velihyj — zaslouženec se menoval. To bil tahovyj velihyj plech a na tom bil
promazanej makem, perníkem, tah visohyj a na vrshu nadělaní vjenechi.
To chodili a spivali. To bilo teda jaho na ti svadbje. Us se1 na to haždyj
ťešil.
No a ti verše se řihali. Mládenci chodili takhle dohola a verše, mládenci
chodili. Ďefcata museli říhat verše, neherá neco na- družbu řekla a ten ji
zase potom veršem sklidil8. Pjekni to byjvalo. Spivalo se fšelijaki pisňicki.
Nebo dij se9 přišlo, prvně10, prvně se přišlo do sedňice a družba rozbil talíř
mezi dveřima, to bilo jako že nebude Šikovnýj. No fšechno se to smálo.
No a pak začalo jidlo. Prvňe se haždyj pomodlil, no, družba začal se modlit.
As se11 pomodlilo, nosili polifhu, dichi jeden mládenec a ten družba nebo
dvá mládenci. Po polifce hnetha pah začali spivat a pah přišli druhí jidla
a meziten12 se spivalo. A pah nakonec, až diš už bilo teda řiski, ale jako teda
třeti jidlo, tak sme začali ti verše řiháňi. A to se šlo kolikrád dokola, ale13
třikrát, štirihrát, haždá družicha musela řic jinyj verš, to bilo teda... No,
musel pjekňe to řikat.
(Nepamatujete si nějaké verše?)
Já sem jich umjela tadi! Třeba:
Já družička nejmlaci, do hospodi nejrači
ze svim mládenečhem budu tancovaii.
No to byjvá. A to musela dat třeba še- říkávalo se šesták — na talířek a ten
talířek si držela, mjela shleňichu s hořalhou, no necim, nahimu liherem,
a to se musela napit. No žánáls se nenapila. A druhá sklenička, do ti se dal
ten dvacetník nebo co se dávalo. No a dij se šlo kolikrád dohola, ti 'peňizě
zůstali družbovi. Tah von si hone15 viďelal. Při ti svadbje.
'
Z.
"
•-.
•
Šr
1

v rádiu, v televizi; 2 dříve; 3 nyní; 4 vždyť; 5 kde;
usadil ji; 9 když se; 10 nejdříve; 11 až se; 12 mezitím;
16
hodně

6

dolů; 7 už se; 8 odpověděl;
asi; 14 nějakým; 15 žádná;
-

13
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1-4-4/

HLAD O V, okr. Jihlava
Ves a studánka v lese
Mluvil Václav Čermák, nar. 1901

^

Dou ráno do lesa, je sedům hodin, a sou tam do pjeti. A malej vejdelek
je taki, moc malyj! To dibi mňel rodinu, tag bi se z ní nemoch viživit. To je,
že cojek má teda kousíček pole, nasádime si brambori a voves, tak můžeme
zase slepki mít a krávu a tak. Ale diš iního neš les tadi neňi. Vona je tadi
eda pjila, ale tam jich moc nejňi, na tí píli. Sou tam, zas vodinad dou.
To je tadi začátek ti vesňice, to bila ta pila nákího Švejdu, né, a ničkom1 je
. znárodňená.
Ale jak tu sturánku rozhádeli. To je Ilalabrunka. Dibiste tak mohli, to
je tadi v lesi, neňi to daleko ta Halabrunka. To bila seč2 a tet uš je tam zas
les visokyj. Tak uš je to heski dávno, né? No voňi vo tom vipovidají vo tí
Halabrunce. To teda oňi seli indá voves a žito a voňi ti pařezňíci3, jak chodili k tí studánce pjit, tak voňi jim chodili přes ten voves, né — a von se
zlobjil. Tak ji nechal zaháďet tu studánku ten fořt. No a potom vonemocňel
lehl a přestal mluvjit. No taková nemoc, dopak ví.
No ale voňi taki říkali, že von, jak jindá taki bili ti pitlácí, ne, tak von
jednoho postřelil, né? No voňi ho za to stříleli. Von vartoval4 ten les teda
tadi, abi tam nechodili, jak indá chodivávali, ne? Svalili si strom a vezli si
ho dom. A von šel jako vartovat a ňiČkom videi, že tam maji sjetlo a že
řežou. Tak von střelil. A voňi střelili po ňem. A von teť střelil zas a tak
ioho pitláka zastřelil. Voňi ho potom zavezli tadi ňákí do Jihlavi, ale už bilo
po ňem.
(Ale snad ještě něco o té vodě jste chtěl říct?) — No jo, vo tí vode! Jag
bilo tadi to vojsko, jakí to bilo vojsko, to já uš se tak moc nepamatuju. To
víte, to uš je dáuno. Je to Halabrunka. Jesi se tak menoval ten, bil to nákej
dustojňik, chcel se tam napjit a vona prej ho bolela moc chlava pořát. A že
pryj se f tyj studánce napjil a vona ho ta hlava přestala bolet. Tak oňi holt
ji pomenovali Halabrunt. Jesi se ten voják tak menoval, ten dústojňik
nebo jak, nebo je to na ňemecko neco — Halabrun5, co je to ňemecki, to tu
nevijou.
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A voňi tam nyjckom chodijou k ti studánce do toho lesa sjara, mládeš
a tah, na prochásku. Von se toho'zase ujal z Brňički6 jeden cojek, mladej
to je. A zase tam ten strom je a tam si dává vobráski, vobraze, a nat tou
vodou zase si udělal stříšku. Tam chodijou v Me. Kvjetini tam nosí, dávaji,
a tak to tam jako vokrášlujou. A tam takle je aji1 hrňiček takovej, se tam
muže heski napit, víte? Spíš to bilo jaksi už zapomenutí a ten mladík, ten
z Brňic, tak ten to tam zase vobnovuje a tak tam lidi zase chodí. Ale že je
to tam ve Špatní místnosti8. No je to v lesí, f kopečku. Je to tam takoví
nerovní. Ale chodijou tam aji z Brňiček aš, aš taki řikali že (někdo), tam
z Opaiova, ten taki tam aj se9 šel podívat.
Ut, Jč (1959)/Ut
1

2

3

4

5

teď; mlází; kopáči pařezů; hlídal; Halabrun, Halabrunka je z něm. Iieilbrunnen (studánka s léčivou vodou); 6 z Brtničky; 7 i; 8 na nevhodném místě;
9
tam až se
> '

1-4-5/

DOBROUTOV, okr. Jihlava
Blesk neulijete
Mluvil Josef Matějíček, nar. 1872

Gdo videi udeřit ten blesk, tag muže neco povídat. Já sem to videi, do
kovářovi stodole tule. Bilo jedenádz hodin v noci, diš se to stalo. To vám
letí taková modrá kule. No ve dne to nejňi vidět, že je to modrá, a v noci to
krásňe vidět! A neulijete to... Schořet to musí. Taki to schořelo.
Já sem dělal s nákim Frantou. Bdi to truhlář a von hold nemňél žádnou
práci stolařskou. Mňeli tam, jag říkají u Miškú, sem tam vzal stavbu
stodole — a kúlňa. Sekali sme to skrátka v lesi. Sedlák nám to vitahal na
takovej palouk a na tom palouku stála jedle, ale Sdlná. Povidá: „Ta je
ješie za mího dedu tadi." Mňelo to suki1 vodzdúla, mohl po tom jid jak po
žebříku. Hotovej zázrak, že se to nesvalilo už dávno. Nákej, Havránek se
menoval, povdal: „Aš sama se skátí,2 to je památňí strom."
Tag zme tam sekali štiri dňi — takle bdlo jako dneska. Pátej den vilezlo
mračínko. „Povdám ti: Zeberme naše šidla a podme votái!" Dofsi zme mňeli
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tag jako tú vod Richlejch dolů g Dvořákovejm. Přes celou ves, jag je Dobroutov dlouhej, tak sme bili tag daleko vot toho lesa: „Zmoknem na sračku!
Franto, pod! Já pudu!c< Vono se blejsklo. Von povidá: „Ale co, diž bude
nejhůř, vlezem si pot tu jedlu ňejaho." Já povdám: „Pod jedlu? Pa3 misliš,
že se tadi nechám zabit ?" A vono to událo hrrr — švík — bum! Jedla vám
letí vejpúlki. A hořelo to jak svíčka durch!4 A takovej liják vám se strch, di
nám ti širočini, teda tesacki, jak říkáváme mí fšeobecňe, ti nám voda vzala!
Mněli sme je aš f ceste. A pole to tam pobralo... Blbí zme bili vobá dvá.
Protože zme vot toho nebili daleko. Copag zme vot toho mohli bejt? Konec5
Plachího chalupi tam dole.,Dál to nebdlo. A hořelo to přes celej liják. No
a ta stodola taki. Přes celej, celej dešt. A hasiči a hounofŠecko platní!
Ut, Jč (1959)/Uf
1

větve, pahýly větví;

2

skácí, svalí;

3

copak;

4

skrz, jedním plamenem;

5

na konec

Můžeš spadnout, ale nesmíš!
Mluvil Josef Matějíček, nar. 1872

Ve Veselí na vjež žádnej nechiel lest — bilo to bez lešení. Von tam vítr
skroutil kříš, holt se višciplo tam ten šroup, to je taková dřevjená špice, ta se
navleče, má to tulaj1 jako vidle, víte. Šroubem se to zašroubuje a musí to
bejt přes kostel ti ramena. No a vono to bilo šourem2. Tag já že to srounám.
Za desítku3. Taki sem, desítku sem vot toho dostal, dva dňi sem ňidz nedelal a tu desítku zme propili. Mňel sem s toho vječi škodu nežli zisk.
(Jak jste tam vylezl?) Voknama! Jag je, jak sou zvoni zadělaní v dřevech, no tag bilo volno nahoře, tak tím voknem a vzal sem si — pučili mňe
hasickou smičku a já sem tag dlouho házel, aš sem ten křížek přehodil.
A jeden konec sem držel v zubech a druhej sem chňapál. Aš sem to chit, tag
holt sem to svázal dohromadi. A držel. A po tem sem les. A jak sem se chiťl
kříška, nu tak co, bilo vihráno. Francouskej klíč sem mňel sebou. Ale! Tři
štvrtáki kořalki sem vižral u Šterna ve Veselí, u žida, a pulitr sem ši ji vzal
sebou do jlaški. A nebol sem nic vopilej, aš sem přišel na zem, tak mňe
museli žebrat. Strach! No to máte jistí, gdiš spadneš, je s tebe vomáčka,
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Slíznou te jen psí a žádnej jinej! Depak, žádnej se tam nechtel dat, a já sem
se tam dal!
No a co mi vivedl muj zet, támle? No přivezli ho zabitího, no. Žádnej
tam nechtel lest, gdepag dvacet metrů vejška. A von tam les. No taki uš
nesles. Tam je to samá traverza a samej trám, já sem za Hej vzal, tak von
vám chrastil, tak jako diš voblepíte hliňenej hrnec a necháte ho uschnout,
hadr teda na ňej dat, slepnoud ho a Šlápnoud na ňej: tak chrastil. Aňi
neštek. Mňel mou céru. Prasklo to pod ňim, jakej bdi4! Já sem Ukal:,,Kadle,
diž lezeš nahoru, tag dicki mňej na pamňeti, že múžej spadnout, ale že
nesmíš!" No a von mňe votpovjedel, na takoví kalamajlci5 že nemá gdi.
Já sem f práci nadekanckím kostele f Polní přelízal, jak sou kchóri6,
víte, nahoře, a na střeše vidíte takoví zítkiJe na tom ten šífrdekP, ten se
taki se mnou jeden utrch. Zeptejte se lidi, a gdo mňe nevjeří, ajt to skusí.
Ut, Jč (1959)/Ut
1

2

3

4

5

objímka; šikmo, na stranu; 10'zlatých; a co mohl dělat? slovní hříčky, řečičky; 6 kůry, zvýšené venkovní zdivo na zádi kostela; 7 břidlice
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BOHDALOV, okr. Žďár nad Sázavou
Příhoda z vojny
Mluvil Josef Toman, nar. 1898

A mi' sme leželi f ti stodůlce a najednou — no už bilo ale devjed hodin
večír a tma bila, bilo to na podzim — povídá •nekerej: „Cakva,já prej mám
žizeň a vono prej tadi kapka vodi nejňi. Nejmlači pro vodu!" No já sem se
nepřel, esli su nejmlači nebo nenejmlači, já sem taki si povídal: „Taki bich
se napil." Spakoval sem ti láhve polňi, navješél sem šije na sebe a šel sem
k ti studňi pro tu vodu. No jo, nabral sem vodu a ten post1 tam chodil po
tem prkňe sem tam a kveri mňeli postaveni f kverštante2. A tet já du do ti
stodulki a přidu... Bil tam židof skej krámek takovej, a vosvjetlenej. Svítili
tim karbitem. Taková... Dost vostri svjeťlo tam bilo. A já sem se dival —
éšče tám bil hovor. Bil to židof skej krámek takovej, prodávali tam kořalku
a ledasco takovihot No jag židi mňeli tam,
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No a dovnitř sem si netroufal, voňi tam bili šarže3 sami. Ale tet sem eejtil
že něgdo de. A von to bil rožňi barák a já sem bil jako slepej. No, neš sem se
rozhlit, a vilitnu za ten roch a vrazim do chlapa. Aš sem, aj sem, no vrazil
sem do chlapa, jak sem letel — copak tehdi sem bil kluk takovej, copak mňe.
A najednou von teda: „Haltn si, frfluchte kcherl!"4 Povidám: „Sakra!"
A von to bil obrlajtnant5 Rišánek. Tak já sem se zastavil, ale tři kroki vod
ňeho a von se ptá: „Vas is, doje, bém?"6 Povidám: „Cech." „Fon velche
hompani sin si?'"1- No já sem si mislel: „Ti detku, dit ti mňe nedohoňiš!"
Povidám: „Vot padesáti." A ten tam. Gdepak uš mňe bilo, utek sem.
Sákra, jen sem dolit do stodulki zadejchanej, chlapi povidaji: „Copak
letiš jako honec, gdopak te hoňi?" A, já sem jako ze smichem sem jim:
„Jářku, ale co hoňim. Já sem vrazil do obrstlajtnanta a tak letim, abi mňe
nechit, no." Ale von, dij sem8 vodlit vod ňeho, ešce na doslech řval: „Voche
heraus! Hilfe! Hilfe!"9 Řval, že je přepadenej, ňemecki to řval. Temu já
sem rozumňel.
No, já sem... Nejakej kamarát tadi zdejši, padl tam, povidá: „Bit
sticha! Von prej to dá bestak višetřovat." No tak já sem zarazil, pane. Ale
netrvalo to aňi štvrd hodini, uš chodila patrola vot ubigaci10 k ubigaci —
to sme řikali ubigaci tejm stodůlkám, gde sme bili ubitovani. A ptali se,
gdo bil venku tam a tam. No žádnej ňic neřekl, neřek, nedovjedeli se ňic.'
Še/Fi
1

2

3

4

strážný; v jehlanu; důstojníci vyšších hodností; Stůjte, prokletý chlape!;
nadporučík; 6 Co jsi, Němec, Čech?; 7 Od které jste roty?; 8 když jsem; 9 Stráže!
Pomoc! Pomoc!; 10 od ubytovny

5

Druhá příhoda z vojny
Mluvil Josef Toman, nar. 1898

U ti dedini bila, kuchiňe tam bila, a von tet šel (obrstlajtnant Ryšánek)
a vizitiroval1 mináš2. Povidá: „Vi Špeci, vokaŠte mňe mináš!" Šel koštovat3
ti polifki a sakra, viplufto. Povidá: „Todle má žrat negdo. Vi špeci špinavi!"
A bác, a kotel, vivalil to na zem. A mi hladovi sme bili jako psi. „Co máte
dál?" No tyk kuchař voddelal hadr špinavěj takovej a mňeli nokrdláta4
HO

a kovjezi maso. Von to dicki napich a mrsk je kuchařovi do voci. A začal
řvat na ňeho, no a to tu menáš rozházel. Ti deti to zbírali a slepice to popadali.
Ti nokrdlata mu házel taki do voci tomu kuchařovi, vono mu to padalo za
košilu, teklo mu to fšadi, i spotkem, ta vomácka.
A diš se viřval hodňe, tak povidá: „Vi špeci špinavi. Vi budete
čisti. Gdopag bi, diť se maškrťite5, diš se na vás podivá. To je mináš? Za jag
dlouho uvařite mináš?" „No, diš prej bichme mňeli fšedino připraveni, tag
za dvje hodini snad bichme si troujli to uvařit." Tak von povidá ten (Ryšánek): „Tak Štiri muži se mnou a do provijanturi6."
Tak štiri muži žebrali celti1 a šli fasovat do provijanturi na novou mináš.
Tet nejakej Gotisa a Ištván — to bili Cikáňi — šli, aniž bi bili zváni, abi,
aňiž bi jim gdo řikal. Ale netrvalo to — sotva sme se ubitovali — Ištván
donese takovou bednu. No hodná bedna, nesl ju na rameňe. A mrskl s ňou
na mlátek. A jak s nou hodil, tak ono se to rozvalilo a vono to bilo samá
čokoláda. Povidá: „Sakra, já sem mislel, že sou to masovi konzervi, že si to
dáme vohřit a vona prej je to tule čokoláda. Hrómski dilo, to prej sem to zas
jednou vivet!" Cikán.
„Kluci, popadejte to!" Tak sme to popadli. Eospopadli sme tu čokoládu
a jedli sme čokoládu. Prkinka z bedni sme strčili pod, do kuchiňe, pot kotel,
i kuchaři si vzali, skrátka sme to rezébrali. A ti přišli, donesli provijant8
kuchařom a f patech za ňima přide kaprálg. A bil to, mňel na starosti tu
provijanturu tam, a přišel z nářkem, že prej se mu stratilo tam bedna cokoládi a jinej, že tam nebil, jenom, že tam bil, že tam bila naša kumpanija10
fasovat a že to mňeli vecir fasovat dustojňici, tu čokoládu, a voňi prej jim ju
tam ukradli. Jéžine!
F kanceláři si to stěžoval, tak ten obrlajtnant vilit a hnet nařidil vizitu.
Copak višetřovali to, mi sme museli rozdělávat ristunk11, podivali se a ulomil
sifkapsi kousek cokoládi a jedl čokoládu a višetřoval. No šli hlásit visledek,
že ňic u nás nenašli podobniho. No a roták ulomil si dicki kousek cokoládi
f kapci a višetřoval. Ale ňic nevišetřili.
Še/Fi

1
kontroloval; 2 stravu; 3 chutnat; 4 noky; 5 protivíte;
dílec; 8 potraviny; 9 desátník; 10 rota; 11 výstroj

6

skladu potravin;

7

stanový
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Kavky v kostele
Mluvil Josef Toman, nar. 1898

Jednou sme mňeli na požehnáni milistromt1, bilo to vo svatodušních
sváteieh a kostelník nás poslal, aj deme2 zvonit na požehnáni. A. mi z nejalcim Rudou Sobotkovim —je ten Ruda f Praze — tak sme milistrovali a šli
sme zvonit. No vodzvoňilí sme a povidali sme si, diš nás poslal zvonit, tak
nemusime chodit milistrovat. Aj dou milistrovat druhi kluci. Vono náz bilo
milistrantu ale šest. Ale zatím druhi kluci nepřišli a mi sme si tam vibrali
kafki. Na v ježi. Bili tam mladí kafki, tak sme šije vibrali a dali sme si ju
(oba) pot kabát.
A tet přideme dolu, v zákristiji uš kostelňik nám dal každimu drkanec,
povídá: ,,Kluci, co tam deláte tag dlouho, pan farář uš je voblecenej a vi
ňigde! Tak dlouho ste tam, co tam viťloukáte!" No a mi sme holt3 neřekli,
že máme každej kafku pot pažou a museli sme honem se voblict a jit k voltářu.
Pro boha vjecniho! Tet kafka mňe Škrabala pot pažou, já sem mňel strach,
abich ju nezadusil, porát sem se kroutil, Ruda taki. No najednou tadi pan
farář dává požehnáni, mi zvoníme a kafka mňe viliťla. Rozlítla se po kostele,
já za ňou. No pan farář zůstal, jářku, že ho raňi mrtvica. Já za kafkou
místo zvoňeňi a raf sem ju, no tot se vi, pan farář chvilu se divá. No dopadlo
to tak, že sme je museli donést naspátek, ti kafki. Ale mi sme je nezanesli
naspátek, mi sme jenom teda ...A doma sem bil za to bitej. Matka bila
f kostele, viděla to taki.
1

ministrovat;

2

ať jdeme; 3 zkrátka a dobře

Še/Fi

i
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OBYČTO V, okr. Žďár nad Sázavou
Ode všeho něco
Mluvila Marie Pánková, nar. 1890

To mňe bilo patnás let, diš sem přišla do tile pazdirňe z rodičama, a vot
ti dobi sme tu. Muj tatínek patřil do Ždára a maminka sem teda správňe1.
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MuŠ, jako ďedouŠek, bil ze'Sazomina. Diš se vrátil z vójni, von potom
sloužil u tejch Řeháčku tu potom navrchu f takovim domňe2. A vod mejh
dvacíti let sme dáli porá u jednoho hospodám'.Já su vo dvje leta mlací než
von. Von neumí cist aňi psat. Já zas ctu fšechno. Do škole sem chodila
ráda. Nápřet ale tuleta škola nebdla, bdla taková maličká tadi, a chodili sme
jen na púlne. A chodili sem s náma ze Sazomina a mňe se zdá, že taki
Hodiškof. Ten je sem taki přifářenej a Vaiín taki. To je tadi dědin kolig
dokola: Suki; Sazomín, Vaiín, Hodiškof, to je velká fárnosi.
" Přidávalo se tu moc, ale jen len. Sak já taki předu, tule se podívejte na mi
• ňiiel Ójé, co sme se tadi f pazdírňi napřídli; i dedoušek, ti taki přídli moc!
Třelo se to f pazdírňách, to dalo práce! Ti hački3pag vdole, co bili napadaní,
sme si žebrali a tejch šteňíku4 takovejch co s toho napřídl! Ale to se napřídl
za šez grejcarú célej den. Tet je to lepší, tet videlají víc. Na ti šteňíki je
takoví motovidlo, takle se to motá, takoví to má dešcicki5 a tak se to čítalo
po štiriceii tejch motouskú. A to se svázalo a tejch pásem se čítalo deset,
diš to bili ti hacki, teda ta koudel, hačkovina, dvacet pásem pačíska6 a štiricet
pásem len cistej. s '
''
.. .
Borufki tu sou moc. Z autama na ňe až z Brna jezdijou, ale předlonski
to pokazili ti jarňí mraze. Tejch bruslinek nejňi tolik. Ďelaji to na kompoti
a delaji s toho i povidlí, diš to umijou. Vloňi aňi nerostli, vůbec toho bilo
málo. Aňi ti hubi nerostli, bilo jich malinko. Neš >kuřátek'1 prej bilo moc.
No kuřitka jim tu řikaji, takoví žlutí malickí — a doubravňíki8 taki tu sou
a březácki9 tu rustou, a takoví ti reski10. Nedo je zbírá, nedo ne. A pak taková
veliká bakula11 bílá na mezách tu bejvá — žampijóni nebo jak to menujou,
ale to já bich nezebrála, já bich se toho bála. Taki smrža tuje, má talcovejhle
hlaťkej stonek a čepičku jako kužílek a takovou rostřepenou hlavičku. Pak
taki křapácki12, takoví prázní fprostřetku, zjara, jak sleze sňich, to vejde13.
-

Ut (1960)

1
příslušností; 2 ve statku; 3 poslední odpady při česání lnu; 4 pásem spředené
příze; 5 prkénka; 6 odpad po prvním česání; 7 jen hub lišek; 8 hřiby; 9 křemenáče;
10
ryzce; 11 koule, boule; 12 chřapáče;'13 vyleze, vyroste
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BOBRŮVKA, okr. Žďár nad Sázavou
Za živa pohřbený
Mluvil Josef Sýkora, nar. 1902

Tahi jednou se... Múj otec hopal hrop. Bil to chudí, náležel Bobrúfce, psal
se Kovář a říhali mu, že sejlundal1, Šedina. Potom diš umřel, bil danej jaho
mrtví do šupni2..Léhař ho neprolilížél, a diš sem já, teda potom diž bil pohřbenej, tag bilo, padlo strašního sňihu. Vozili sme řepu, bilo to o našem
posvíceni, před nehdi osumadvacátím řinem. V nedeli mňel pohřep.
Bilo moc sňihu, za tři dňi nestál, nerostál. A tah potom, potom diš to otec
zahrnúl — to sem ešče tag bil menši chlapih, ešce sem chodil do šhóli, ale
vozil sem teda řepu ten deň. Moc se metlo, že na holo se nám to (lepilo). Tule
ze Svobodou bratránkem, ale s Um starším. No a tah, jag ho pochovali, tag
zrovna hrop otec zahrnul a potom po nedeli, vůbec do tídňafurt psi višhrabovali. Událi jamu do pul hrobu. No a že teda museli cejiit, že bi mohl vobživnout. No ale žádnej h tomu nejahí (víry) nepřikládal, jen otec poslal
teda Strahom, abi psi uvázali, abi mu... Voňi přelítli, řbitovňí zed bila
ňíská. A voňi mňeli velkí psi, né malí psíčci. Řehňime jaho vlčáci tahoví
velhí, ale jiní barvi, tahoví žlutaví. A tet to višhrabováli. Tah potom esi je
uvázali. No a diš sem já hopal ten hrop, tah lepha bila votočená hubou dolu.
Tak to mňe zajímalo, že ňigdi dis kopu, že nejňi ňihdá hubou dolu votočená
. A proto... A proč ti psi ho celí tíden, dělali díri?
1

toulal;

2
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Še/Fi
do kůlny

JÁMY, okr. Žďár nad Sázavou
O požárech
Mluvili A: Josef Svatoň, nar. 1896
B: Cyril Mach, nar. 1883
C: František Kundrát, nar. 1887

A: U Kadlu udeřilo do tí chalupi.
B: Jo, u Kadlu.
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A:
B:
A:
B:
C:
A:

U Kadlu. To bilo nehde f če... f srpnu, né?
F srpnu.
F srpnu nebo v září?
Koncem srpna to už bude, vezli se vouse1 domu.
Vofse se klidili2, jo.
Nó, to přišla taková malá bouřka, tehdi to bilo votpoledne. Á tam je dole,
aš na konci dedini je chalupa. Pjekňe postavená nová chalupa to bila,
pjeMe, to tam bil, von bejvával hajním a mňel tam takovou chalupu
starou; tak to zboural a postavil si novou chalupu s toho. No a bilo to
postavení ale3 tři nebo štiri leta. A to přišla bouřka, votpoledne, á bil
tam u tí chalupi strom, ale nebil moc visokej, taková vrba to bila! A do tí
vrbí udeřilo, ale bilo to tesňe u baráka. No a sjelo to s tí vrbí do toho
baráka a to, ta chalupa se teda chiťla a schořéla. A von tam žádnej nebil,
voňi bili na poli, no jen bila doma ta tcera, jo, ta bila, tcera bila doma.
A neŠ voňi přijeli s toho pola, no tak mňeli chalupu schořélou. To tadi
bil posledňí voheň.
B: No a potom ešce...
A: Podruhí, to bilo ale za rok nebo za dvje (léta)?
B: Za dva, za dva!
A: Za dva roki nato, do tí samí chalupi zas udeřilo a zas schořela.
B: V noci to bilo.
A: V noci. To bilo zaz v noci. Přišla bouřka, ale né velká. Párkrád zahřmňélo a do tí chalupi udeřilo zas a schořela zas. No á uš si dali tam
bleslcosvodi na to.
B: Toto bil ten voheň u tejch starejch. Jo, no jo.
C: U tejch starejch, tejch starejch Skořepu.
B: Tu chvíli, f tí chvíli to bilo nejnovjejší.
A: To bilo posledňe. Posledňe tadi bil (oheň),/ kerím to bilo roku? To si nepamatuju. (A jak se to stalo?) Nó, tak tadi na ten, to je státňí statek.
- Tak na tem státňim statku , tam mňeli pařák a blísko toho tam bila řezanka, víte? A bilo to nějak špatňe zabespecení nebo jak se to tam stálo,
no ale skrátka, ta řezanka se tam chiťla, voňi to ale vjedeli, brzo to uviděli
a tak se tam snažili dostat a uhasit to. No ale pro kouř a to se nemohli tam
dostat, no ták se to chiťlo. No ale zafcaz bili teda požárňí zbori tadi, tagže
neschořela aňi celá střecha. No bilo to hrozní! Hrózňe to vipadalo! To vipadálo hrozňe! No ale lili tam do toho vodu ti, ti požárňí zbori se do toho
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dali a lili tam do toho vodu a, tagže to uhájili tah, neschořela ani střecha
celá. (Stříkačkou?) Stříkačkama, stříhačkama, to lezli, tam mňeli
ňeheri tahi aj ti mashi ochrání. No tadi místňí zbor tam bil a ze Zdám
a ze Ždára a s tí slévárni tadi bili, ne?
B: Z Veselíčlca tahi tadi bili.
A:- No bili tadi, ze Ždára, z Veselicha, z Hliního tadi bili požární zbori
no a tadi místňí samo sebou, no to bilo tadi ale štíři nebo pjet tejch požárňíh zboru. No ale podařilo se jim to, že to udusili, aňi neschořela celá
střecha. Úplňe to likvidovali teda. No to vipadalo hrozňe, to dibi se bilo
chiťlo celí, tah já nevím! (A tady máte hasiče?)
B: Ano, tadi máme. Tadi máme. skladišce, jak je. národňí víbor, tam mi ho
máme. Voňi tam maji stříkačku tříproudňí, samocinou, tá, na pencín4,
tet uš se to nepumpuje, hdepak, tet uš... (Je to lepší, že?) Lepší! Na to
tři proudí pustí a, a potom přijedou ze Ždára, ti maji kor,5 to uš tet,
to bi střechu schodili, jak tam pustí vodu!
Mi, Bh/Mi
ovsy;

2

sklízely, svážely;

1-4-10 /

3

asi; 4 benzin; 5 teprv, zvlášť

MI LOVY, okr. Žďár nad Sázavou
Než přišli kupci pro len
Mluvila Anna Veselá, nar. 1890

(Pověděla byste nám něco o zpracování lnu?) .
Neš přídě sin s póla. Ešťe pojedeme, na pole. — Mi sme ho pjestováli moc.
Vememe to vod zasetí. Diš se zaseje a vzejde, tak se musí potom viplet.
A gdiš má dvanác nedel, tak se trhá, abi bilo zralí semeno. A gdiš se vitrhá,
musí se rozložit. Mi to roskládáme na Iňisko1, diš neňi traunati, nebo na
strňiska: na vousisko2, jecmeňisko. Na režnisko3 ne, to je traunati a to von
rád voblízá4. Pag diž zaschne, tak se vobracackama vobrátí, abi zasch zasej
na druhej straňe. A ňegdo gdiž zaschne, tag ho zbírá kvůli semenu a drhne5..
Ďelaj to tadi taki na mašiňe.
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Diž ho vodrhnou, musí se poznovu viložit, abi se urosil, jak mi říkáme,
uležel, deštema nebo rosama. Dis ti rosí žádní nešli, tak sme bili rádi, že
přišel díšt. DiŠ rozmok a bilo teplo, tak máme ho uleženej pjekňe. A ten
uleženej, z hláfkama6 diš je, tak se vodrhne. Mi ho budem drhnout na drhlenách1, abi z ňej neubejvalo. Diš se drhne na mlátičce, tak ta mlátička přeci
uráží vršícki, zůstane krací. Pak je to práce čistá, každá votípka je, jako
diš jí viťískňe, vzhledná. Diš se vodrhne, tak se dá jen do votípek, sváže.
Ale dřívejác diš sme třeli, tak to se musel snopkovat8. Diš se zesnopkoval,
tak se stavjel. To bili sušárni na len, po stáru pazderki. Do každího kouta
se dali poctafce, na to dali šraňki9 takoví. A to se staujel snopek ke snopku,
ke stropu tedi, abi ti vršíčki se jen málo vohnuli. Drobítek vot sebe, ne snat
moc, abi bilo pjetadvacet nebo třicet kloubů10 lenu. Tet se topilo f kamnech
zvenu, s pece. To se tam dávali takoví kuse pařezu, to se muselo dělat šikouňe,
abi se kamna nevibořili a len se nechit. Diš se usušil, musel pruhovat, esi
praská11, esi se vilupuje. Den a dvje noci a druhej den se třel; A to sme
mňeli takoví válce, takoví tabule, to bil točič, muskej, a ten to valchoval, abi
se tředlám12 lepší třelo. To musel hrstovat, hospodář to hrstoval a strkal teda
do tej mašini. A takovou mňedlicí13 tředle třeli. Pak, diš to tředle vitřeli, tak
to vitřísli. Dvje hrste dali do sebe, vitřísli to s pazdeří a pak to zažemňovali14
a událi kloubí. Třiced žemňí přišlo do kloubu. A událi ouvazek15 a ti žemňe
rouno srounali a na to pokládali. Nejspíš patnást a potom tak třikrát pjet
abi jih bilo třicet. A fest to zatáhli, dvakrát kolem, abi ti žemňe bili jak
panenki. A chodívali kupci, tadi vokolečňe16 bili, z Imramova, z Novího
Mňesta, a tak to koupili. A to sme si třeba dva tři kloubí nechávali na předeňi. To se muselo zvochlovat17 a tu koudel18, ta se vitřísla a svinula —
říkalo se tomu troupki — do takovejch bakulí19. A ten len čistej, zas se to
'•* dálo — říkalo se vovláče20. Pak uš se to přídlo.
.

Ut, Jč (1957)/Ut

1

pole po lnu; 2 ovesné strniště; 3 žitné strniště; 4 chytá plíseň; 5 odtrhává hlavičky
se semenem; 6 s hlavičkami semene; 7 řadě hřebů v trámku, kterou se len protahoval; 8 vázat do snopků; 9 lešení; 10 kloub je 60 hrstí vytřeného lnu; 11 zkusit, zda
se ze stonků dají odloučit dřevité části, pazdeří; 12 ženám, které třely; 13 lamačkou,
ručním zařízením na drcení stonků; 14 utáhly a svázaly do tzv. žemně; 15 povříslo
na svázání ,,kloubu"; 16 z okolí; 17 vytřít na vochli, potírce — kartáči s hustými
dráty; 18 odpadový len; 19 neforemných koulí; 20 oválné balíky
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HARTMANICE, okr. Svitavy'
Reci na besedách.
Mluvila Vincencie Plchová, nar. 1891

No diš sme kálčívali teda, diš přišli besedňíci, to se tah — nemluvili jah
teihej politiku! Gde gdo houpil hrávu, houpil hu1 na trhu, vona bila vopilá,
nalili do ňí litr hořalki silnej špiritusovej2. Vona stála jako baba — sprosté
řečeno — na trhu, diš si hu ženckd pruhovalaesi
nekope při dojeňí,
mátla4 jí na vímeno, na cáki5, že, anebo esli netrče. Skutečňe, takle to bilo,
skutečňe to tag bilo! Anebo no, ten hu koupil, přivedli hu dom, ženeká k ňí
nesmňela přijít, vona prala rohama, diŠ chtěla — skutečňe to tag bejvalo!
Nebo ten a ten koupil koňa ňegde tam a tam taki, to se chodilo jen na trhi
pro fšecko, no.
Copak Rohozeňáci! To se řiká, to von dicki říkával náš tata, von s tema
Rohozeňákama hodňe taki semtam dál, třeba dál na stavbách nebo tak.
No sprosté vám řeknu; esi to bude ňegdo sliŠet ňegdi,xtak řekne ta tetha bila
sprostá! Náš tata říkával — jom6 bilo jedno, esi hlempířinu dál, řemeslo
teda, anebo nádeňičinu — von dicki říkával: „Za peňize třeba kameňe do
prdele budu tlouct, jen diž dostanu zaplacení dobře!" A tak voňi vo Rohozeňácích dicki prej říkávali: „Diš Kolumbus vobjevil Ameriku, ták Rohozeňáci uŠ tam hráli na harmonikuAnebo
říkávají: „Diš jedeš po Rohozni,
tak nesmiŠ táhnout aňi — řikaj kolečko, teda trakaču, korbje teda kolečko —,
musíž ho tlačit přet sebou dopředu, nebo než bis přešel kus, tag bis kolečko
mňel prič." Ale dobří lidi sou, to jen tak Škádlej.
Ut, Jč (1956)/Ut
1

ji; 2 s velkým obsahem lihu; 3 zkoušela; 4 sáhla; 3 struky;
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6

jemu

v

Surový muž
Mluvila Vincencie Plchová, nar. 1891

Ňákej, von se menoval Tušla, a bil zrovna —já su tuhle s tej chálupi —
a to bil, zrovna je tam takoví dozd hrubí1 šedí staveňí— a Ukalí mu fšecko2
Kolář Dobijásu. A von vopravdu tam kolář na tom stavein bil, kolářil
a mňél ženu z ďeďini, ňákou Zavlounovu Nánu Šecko říkali. A to prej bila
žencká túze hodná. A to nám říkával dicki tatínek a maminka taki, to sme
slišeli mnohokrát. Tak mňeli dva hoši, a diš ten menší se narodil, ten mlací,
ták prosím, přibjehla k nám prej — s tím ditetem v náručí: „Prosím vás,
mňe, sousedovi, skovejte, nás mňe chce zabit!" A naši hu3..., vibjehla na
strop4 a přikrčila se k senu — na sekňici5 sme mňeli dicki seno — přikrčila se k seny, a naši na ňu hodili ňekolik náručí sena.
Ze von hu k nám přišel hledat ze sekerkou v ruce, víte, ze sekerkou v ruce!
A dicki říkávala maminka, takle sem se třásla strachem, esli to díte pískne,
tag že hu tam zabije. Ale mi sme s tatem šli voba s ňím, mi bisme ho snat
přece bili zmohli, abi hu teda nezabil. No á dicki říkávali naši, anděl
strážnej tom dítěti tu pusu držel, že se nevozvalo. A. diž hu nenašel na tom
stropje, tag že tatínek povídal: „Ti seš pjeknej múzo, pane! Já k tobje ňigdi
ženu nechodím hledat, a ti chodíž hledat ženu po sousedách, to je harnba na te!
Jó, to je vidět, jag ze ženou zacházíš." A diš kolikrád říkávali teda naši, že
tatineg říkával: '„Mamo, pot poslouchat, ten kolář zas tu Nánu bije!" Jó!
A tak tatineg dicki vibjehl zadňíma dveřma a zarumploval na vokno u ňich
a von hu pustil a utíkal vén a tatínek se votočil a vbjeh dom a zavřel dveře
zadňí a f tom dvorku poslouchal, co se bude det. A vom pjekňe hu pustil
a vona takle zatím druhejma dveřma na zahradu utekla. Tak takle zacházeli
muži ze ženama.
• (A co vlastně chtěl?) No zabit. Protože bil, vožrál se a bil lotr a bil gróbiján.6 Nó prosím, diš si taklehle, jag bili ruliki, diš si vomotal ten její rulík
vokolo ruki a ted hu za tu hlavu držel, a jag je do kola špica, tak tu špiců...
a za ti vlasi hu držel a tou špicou hu mlátil. Nó a tak, vopraudu vám řeknu,
to bila mučedňíca, von hu utlouk. A tak mňeli dvje deti a pag hu vzali dom,
rodiče teda.
A potom pag diž ovdovjel, tak říkal tatínkovi: „Pane sousede, ó jej, pane!
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Ted budu mid ženu kref a mlíko!" Ó no tag dobré! Mňel ženu, heskou, slušnou, silnou, ó pane, milí zlatí! Netrvalo to dlouho, bila s ňim cásek, a von
si taki na ňu troufal, tak jako na tu prvňí! Chitla vite železňák5, praštila
mu do hlavi, rozbila mu hlavu. Šla vod ňej prie, šel jeden vod druhího prie,
staveňí prodali, fšecko se rozešlo. A jak skončil potom: támle jak se de
g Hamrom, tag v lesi se vobjesil. Toulal se po svjete a pak se v lesi vobjesil.
Tenkrát ti ženckí, vám řeknu, to bili mucedňice!
Ut, Jč (1956)/Ut
1

velké;
hrnec

2

všeobecně;
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3

ji;

4

na půdu;

5

nad světnicí;

6

hrubec, surovec;

7

železný
•

UBUŠÍN, okr. Žďár nad Sázavou
Pohlavek za brambor
Mluvila Františka Hanychová, nar. 1892

Ešce paňi, co tu bila, ta Gregorová, ta dibi vám začala vipravovat, jag
bila, bitá u tech sedláků, jak ju mlátili. Vona bila taki nemanželská, víte,
a takovej... Holt1 matka mňela ale tři ti holki. Nechala to u tetki a, a...
A vona mňela deset r.okú, musela jít mezi lidi a hrnec unést nemohla a ňic.
A poudá2, kolikrát že vo ňu jedna hrápki3 přerazila.
Jednou',že tenhle, vařila brambori — vona bila voddelovaná teda. No a tak
si vzala, vařila brambori pro prasata a mňela hlad, tak si voloupala to
japko4. Ta selka ju uviděla, ten brambor, vona šla, takle že jí dala pohlavek,
až že se ji ten... Chtěla ju mlátit. Bóže dobrotivej teda! No tak tam votai
utekla. No to. Tam nebila dlouho, bilo jich tam hromadu. Šla zas mezi lidi
g druhejm. To prej nebilo lepší. Ta se naviprávjela!
Fi
1

zkrátka a dobře;
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2

povídá;

3

hrábě; 4 brambor
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VOJTĚCHOV, okr. Žďár nad Sázavou
Starý kocour
Mluvila Antonie Bartoňová, nar. 1900

No tah mi máme Macícha, jaho hochu, né, a uš (jej) 'máme patnást let*
A diš sem šla do Mošcišce do nemocnice, tah sem povídala: „Neubližujte jí!"
Protože ona ďelá velihou službu, třeba za den chitne šest miší, né? A tahá to,
jen sejí to bombá1 u hubí, tagže nemáme f chalup je jednu miš. Jah se gde
šustne neco, tah tam bude u toho stát, třeba celej den cehat, a to jen se třese,
abi uš vilezla, abi ušju chlamstla/a tah jí nesmí žánnej ubližovat. Dibi nedo
jí neco dělal, tag zrouna dostane.
Uš je takovej plesňivej2 chudáceh. Plesňivej. A už bil túle marot, tah sme
mu dávali maso. Aňi nechcel, maso nechcel žrat, ňic. Já pam3: „Ó jé, ten
uš chudáceh donde4, to misím zároveň se mnou. Shřapneme5 vobá dvá."
Á, tah sme mu vzali... Já sem ho vzala a ďedouš mu dál šcahíleh6 tahle do
hubi a já sem vzala sádla rospušceního a dala sem mu dvje žlice sádla. Von
to táhle mu to rospáčil, já sem mu to tam pomali lila, ale pane nechcel to,
ale nechal si, nešhráp nás, ňic nás neŠhráp. Ale uš je chudáceh teda, uš je
chudáceh, ale ešče chitá furt miŠi. Esce furt chitá miši!
Fcerá nes a vona bila živá a von si ju chiiil za tu palicu a vona se, vite...
Chcéla mu utéct. A pane, a von v lujte ju tahle nadhodil a chlamst ju dál
a uŠ ju přines tadi, tadi tej mladej. Kocourovi přines. Ten letel a ňaucel,
pane, né! Ten na ňej zavrčel: „Ó ne, pane, já tiju nedám." Žebral se a na
strop7 tentam a tam si ju zežrál sám. Ale von uŠ nemá tahi modz zubů;

Ei
1

houpe;

2

šedivý;

3

povídám;

4

pojde;

5

zemřeme;

6

7

dřívko; na půdu
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II. STÍÍED O MORAVSKÁ (HANÁCKÁ) NÁŘEČNÍ
SKUPINA

Nářečí středomoravská neboli ' hanácká zaujímají střed Moravy.
Na západe souvisejí s nářečími českými, na severu jsou oddělena pásmem
bez tradičních nářečí od nářečí slezských, východně se přimykají
k nářeční skupině východomoravské, na jihu pak sahají až po hranici
území s tradičními nářečími a po hranice státní. Toto postavení v okruhu
ostatních nářečních skupin se odráží v charakteru střm. nářečí, jejichž
územím probíhají četné izoglosy nářečních jevů.
A. S mluvou, vlastních Čech spojuje střm. nářečí provedení tzv.
úžení, tj. užívání forem typu mlíko, mdlí kotě proti výchmor., slez.
a také spisovnému mléko, malé kote.
B. S ostatními nářečími na Moravě spojuje střm. nářečí několik rysů:
(1) Není provedena přehláska -u, -ú (-ou, -ó) na konci slov po tzv.
měkkých souhl. (typ na našu kočku, s našó kočko).
(2) Na většině střm. území není provedena ve skloňovacích koncovkách přehláska a > e (typ naša slepica).
(3) Ve slovních základech jsou u některých typů slov krátké samohl.
(např. psat, mucha, bláto).
(4) Živá je výslovnost typu esce, scestí proti českému ešte, štěstí.
(5) Tvrdé a měkké sklonění podst. jm. se liší méně než v mluvě
vlastních Čech (např. 2. p. j. č. chlapa—muža: 3. p. j. č. mňestu—polu,
ev. mňesto—polg, mňesto—pólo: 3. p. mn. č. ženám — cepicám: 6. p. mn.
č. o ženách — cepicách). „Tvrdé" zakončení je v přítomném čase i u měkkých typů časování (1. os. j. č. biju—bijo—bijo, 3. os. mn. č. bijo).
(6) Y mn. č. příd. jm. a zájm. se uchovává zvláštní tvar pro životná
(ti chitrí chlapci — ti dřevjeni stoli).
(7) Y 1-ovém přič. je v mužském rodě zakončení -l (typ nesl proti
obecně českému on nes).
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(8) Existencionální sloveso být má tvar j já su, ti ses, zatímco pomocné
být má formy (šel) sem, (šel) s // (šel) si.
(9) Část nářečí na Moravě má rozk. zp. typu řekni, řekňime, řekňite,
proti českému (a výchmor.) řekňi, řekneme, řeknete.
Celkově ve střm. nářečích směrem k východu ubývá rysů ukazujících
na české sousedství a objevují se archaičtější rysy nářečí výchmor.
C. Samostatné rysy se ve střm. nářečích vytvořily především v soustavě samohlásek.
(1) Střm. nářečí mají pravidlem é, ó na místě ej, ou obvyklého v mluvě
vlastních Čech, výchm. í j ý j , ú a slez. i-y, u (srov. střm. stréc, zlé pes,
móka, budó; české strejc, zlej pes, mouka, budou; výchm. stric, zlí pes,.
' muka, budu; slez. stryk, zly pes, muka, budu). Tento jev tvoří hranici
střm. nářečí. Jen na malých ostrůvcích tzv. čuháckých nářečí na sv.od Prostějova se tyto hlásky dále vyvíjely v í, ú.
(2) Y. soustavě krátkých samohlásek nebyl vývoj ve všech částech
střm. území tak jednotný. V podstatě došlo ke změně starého y (nebo y
vzniklého z i) a původního u, na jejichž místě vznikly nové hlásky e, o,
zřetelně odlišné od e, o původního. Tyto hlásky se buď zachovaly, nebo se
vyvíjely dále. Někde nastala změna pouze u hlásky y, zatímco u se
neměnilo. Celkový stav je komplikován tím, že v některých nářečích zasáhla změna pouze koncovky. Tím se stalo, že počet samohlásek je
v jednotlivých střm. nářečích různý a jejich využití se někdy i dost
podstatně liší.
(3) V soustavě souhl. a jejím využití nejsou střm. nářečí jednotná,
západ území má např. protetické v, na východě se objevuje tvrdé l
atd.
(4) Tvarová soustava střm. nářečí také není zcela jednotná. Obecnější
tendence k vyrovnávání skloňovacích typů mají v jednotlivých oblastech různé výsledky (např. vyrovnávání tvarů 2. a 4. p. j. č. typů
přeceda a Lada ve prospěch 2. nebo 4, p.; vyrovnávání 3. a 6. p. podst.
jm. muž. a stř. r. měkkých; k srcu, na srcu — tvary 3. os. mn. č. přít. času
sloves 5. tř. — volají, volajó).'
Celkově jsou střm. nářečí přes nevelký územní rozsah celkem dosti
diferencovaným. Až na hláskově poměrně jednotnou podskupinu centrální se proto při vymezování podskupin uchylujeme k hledisku geografickému.
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1. Centrální středomoravská (hanácká) podskupina
zahrnuje nářečí v oblasti mezi Zábřehem, Šumperkem na západě, Olomoucí a Prostějovem na východě.
(1) V celé podskupině se vyskytuje sedmičlenná soustava krátkých
samohl., tj. jsou tu krátké samohl. i, u (vzniklé zkrácením dlouhých i, ú),
e, o, e, o, a. Široké e je tu nejen za y\rebe, bel), nýbrž i za původní i
po c, s, % (cezi, selné, zema), a dokonce i po c, š, z, ř, l (oce, šeroké, žeto,
perena, ledi).
(2) V celé podskupině jsou tři'dlouhé samohlásky é, 6, á. Hlásky é, ó
se vyslovují v malém úseku na západě podskupiny široce, jinde úzce.
(3) Na švu slov dochází před samohl. a jedinečnou souhl. ke znělé
výslovnosti (g autu, už mám).
(4) Místy se zachoval rozdíl l^—l a znělá výslovnost koncových znělýcb
souhl. před pauzou.
(5) Podskupinou prochází hranice znělé výslovnosti na švu tvaru
pro 1. os. mn. č. rozk. zp. (kupme X kubme — východnější) a hranice
užívání protetického v (voko X oko — východnější).
(6) Na severu poskupiny jsou ve shodě s Čechami tvary s přehláskou
a > e (naše, kaše X „moravskému^ naša, kaša).
(7) Východnější část podskupiny je doménou vyrovnávání tvarů
2. a 4. p. j. č. typů přeceda,. Lada ve prospěch tvaru 4. p. (mám to ot
přecedu — přecedo — přecedo).
(8) Na západě podskupiny se hojněji objevuje protetické h (halmara).

2. Jižní středomoravská (hanácká) podskupina
se rozkládá na jihozápad od skupiny centrální zhruba od Moravských
Budějovic, Třebíče, Velkého Meziříčí a Kunštátu až po Slavkov u Brna
a za Vyškov.
(1) Nářečí mají většinou pět krátkých'samohl. Jde o nářečí, kde je
na místě starého y, u hláska e, o, jež se neliší od e, o původního. Méně
časté jsou úseky se šesti krátkými samohláskami. Je to na severovýchodě,
kde se zachovalo rozlišení e — § (< y), zatímco původní o a o < u
se neliší. Zajímavější typ se šesti krátkými samohl. je na Znojemsku,
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kde vznikla z původního i polosamohláska nebo kde zcela zaniklo (např.
íocho, ňd(, kapička, vóň delál = voňi dělali). Zvláštním úsekem jsou i nářečí „horského" typu na T i š n o v s k u , v nichž došlo k- vyrovnání.e
původního a e < y, ale k novému rozlišení hlásek o a o < u, jehož
důsledkem dnes je, že hlásky w a o s i v jednotlivých slovech z hlediska
spisovného doslova „vyměnily • místa" (je tu např. kopec = kupec*
kupec = kopec).
'
(2) Soustava dlouhých samohl. není jednotná. Na většině území jsou
tři dlouhé samohl. é, ó, á, v horském typu najdeme dlouhých samohl.
pět, i, é, á, ó, ú. Na Ž i d l o c h o v i c k u se vytvořil vzácný typ s pouhými
dvěma dlouhými samohl.;^ a ó zde splynuly do hlásky, jež má nejblíže
k á; přepisujeme ji á (tedy maka, bodá = budó, budou). ,
(3) Pravidelné je užívání protetického v (vokno), v jádru území je
velmi časté protetické h (hinác, hale = ale).
(4) Častá je neznělá mezislovní asimilace na švu slov před jedinečnou
souhl. a před samohl. (k autu, uš mám).
(5) Na jihozápadě poskupiny je ve 2., 3., 6. p. j. č. žen. r. příd. jm.
a zájm. koncovka -i (dám to tí malí).
(6) Jména skloňovacího typu přeceda, Lada vyrovnávají 2. a 4. p. j. č.
Ve prospěch tvaru 2. p. (videi sem přecedí).
(7) V 1-ovém přič. v muž. r. je dlouhá samohl. (von videi).

3. Západní středomoravská (hanácká) okrajová podskupina
je po jazykové stránce dosti pestrá.
Na Zábřežsku jsou nejčastější nářečí se šesti krátkými samohl.,
a to buď se změnou y > e, nebo i se zbytky výslovnosti y. Ojediněle
jsou doložena i nářečí se změnou v polosamohlásku (d). Na části území
změna krátkých samohl. neproběhla vůbec, nebo hlásky vzniklé z y, u
splynuly se, o původním. Soubor dlouhých samohl. je trojčlenný (é, á, ó),
na severozápadě pětičlenný (í, é, á, 6, ú). V jednotlivých případech jsou
v těchto nářečích „české" rysy (výslovnost typu schoda, tvary von nes,
spad<apod.). Z jevů archaických najdeme tu stopy výslovnosti w, rozlišování l — l, zbytky měkkých retnic.
, Okrajový úsek na K u n š t á t s k u a B u d ě j o v i c k u je po jazykové
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stránce méně složitý. Je tu převážně pětičlenňý systém samohl. krátkých
se změnou y > e, jižněji šestičlenný se změnou y > e; ojedinělý je
systém se záchováním dvojího i (i — y). Soubor dlouhých samohl.
je na severu pětičlenný (i, é, á, ó, ú), na jihu troj členný (é, á, ó). Také
do tohoto úseku pronikají některé z „českých" rysů. S ostatními střm.
nářečími spojuje tento úsek např. neužívání náslovného j před i (typ
idlo) a délka v 1-ovém přič. (typ vidél). Archaickým jevem jsou v tomto
úseku zbytky měkkých retnic.

4. Východní středomoravská (hanácká) podskupina
má kromě znaků střm. i některé rysy ukazující na výchmor. sousedství:
(1) Společným znakem je úzká výslovnost hlásek é, 6, jež při hranici
centrálních nářečí hanáckých v enklávách tzv. nářečí č u h á c k ý c h
přechází do hlásek i, ú (oni bodů = budó, budou; více = véce, vejce).
(2) Nářečí mívají znělou výslovnost na švu slov před jedinečnou
souhl. a před samohl. (g autu, už mám).
(3) Nebývá zde protetické v (oko), obvyklá je výslovnost bez protetického^' (idlo).
(4) Časté jsou nestažené tvary zájmen (typ mojeho, mojemu).
(5) Ve 3. p. mn. č. podst. jm. r. muž. a stř. je koncovka -om (mužom,
kur atom).
(6) Na východní části území se dlouží o před j, ň (např. hóňí, bójí se).
(7) Soustava samohlásek je v této podskupině nejednotná.
Na K o j e t í n s k u a P ř e r o v s k u se vyskytují nářečí s pěti krátkými
samohl. a změnou y > e, u> o, popř. jen se změnou y > e a zachováním
starého u. Okrajová nářečí mají šest krátkých samohl. se změnou y > §
a zachováním u, na pomezí výchmor. skupiny někde posun krátkých
samohl. nenastal vůbec. Soubor dlouhých samohl. je v tomto úseku
troj členný (é, á, ó; v čuháckých nářečích i, á, ú), na východě pak pětičlenný (i, é, á, ó, ú). S výchmor. nářečími spojuje tento úsek např.
koncovka 6. p. mn. č. podst. jm. r. muž. a stř. -och (o mužoch) a výslovnost mj na místě starého m (mjesto), se slezskými nářečími výslovnost
typu kfitko, tfuj zasahující v jednotlivých slovech až za hranice úseku.
Úsek s l a v k o v s k o - b u č o v i c k ý je poměrně jedrctiejší. Soubor
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krátkých samohl. je tu většinou pětičlenný bez střm. změn hlásek y, u,
dlouhých samohl. je také pět. Rysy ukazující na výchmor. sousedství
jsou tu slabší. Blíže mají tato nářečí k# jižní podskupině střm. nářečí
např. výslovností typu mňesto, neznělou mezislovní asimilací před
jedinečnou souhl. á samohl. na západě toho úseku nebo nepravidelným
užíváním protetického v.
Kč

II-l-l /

DLOUHO MIL O V, okr. Šumperk
Na konci katastru
W •

Mluvily A: Anna Linhartová, nar. 1895
B: Ludmila Nasadilová, nar. 1895

A: Mňe tam Petr postavil na Jcrajo tahová bgdg, deš prši, abi mňe děti
nezmokle.
B: T§s to mňela daleko, až o lesa...
.
,
A: Až o lesa, tah temo řikale perňihová chálgpha. Já deš sem tam Šla, tak
sem vzala hošata sebó, povjesela sem na ... (tyčku) hadr o, neco biliho,
a vone se g teho pasle, prádlo sem si tam bileta, protože tam je potuceh,
voda, tam b§lo krásňe.
B: Aj ta voda, ta vám bila jak hřišcál.
A: A to, takovi stgdinhe tam bele vocuť, sprava.
B: No tetka se tam pase dobetek, je tam teda, no, hrozňe je tam.
A: E kamna mňe tam postav jel, ze staréch kachel, Petr, a, a tag deche ta
mládeš tam chodila, řehle: „Můžeme jid do vaši bode V — „Můžete."
Fšah Alenka, opekla deche neco slaťkiho, chlapci kgpile kgseh masa
a nadelale si tam guláš a, tahovg hosting. Já sem deche řihala...
B: No.
^
A: „Musite jid jak pašeráci, abeste mi to tam moc nepotlapali.1" Protože
nadále2 tam schoťku, pravda, sme, abe mohl pjekňe navrch. A jiřině
sme tam mňéle, ješce dodnes je tam mám, ty hrvavi Ulije, vokolo té bode.
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B:
A:
B:
A:
B:
A:

A to jgž aj Hrabečťi3 a gdo šil4, jag belo povjetři5, honem do Linhartové
bgde. A deš potom jeden čas hradle — ze Sothova tam chodile na ovoce
a na to — tah sme hlidale. VáŠa, Jeňik Hrubé vzal harmonihg a Vitáseh
hlidal, Vepřek hlidal, Kadliceh tgde Jilhu chodil na hon a neboŠčik
Vilém a fšecko se to tam zešlo. No, to vám belo krásné tam...
A te červeni Ulije tam ešce kvetg?
Jesce tam pořát kvjeto, to mňe nezežrále meše. Aji tglepáne sme tam
mňele.
To je krásni, te červeni Ulije.
Zdá se, že v noce sviťijó, deŽ mňesic...
Sviťijó v noce. A ten mňesiček tam tak jakse jináč sviťil, vite. ,
No... vono je tam taková álej volŠi, tgde teče potůček. Deš sem brávala
sébg Libuško, dež b§la malá, tak sem ji dála hrníček, odála6 sem ji
takové stávek'1 a: „Tade si, Libuško, hré.(( A dež mňele ptáčci mladí,
okázala sem ji je a: „Nesmíš ~na ňe chetat8 aňi hledet, abi negleťele."
A to vona mňela tákovg radost, vjedela vo každim hňizde.
A jedno sme tam mňele pot kopcem9 korotve a — mňele já nevím
jesle10 deset nebo jedenáct vajíček — a té sme nosele chleba a vona se nas
nebála, ta korotvička. No potom dež mňela máli, tak mňe chetála pseňicg,
to jgž nebelo tak pjekni.
Já sem mňela tg zvjeř hrozňe ráda. Jednó sem vám tam bela a leťela
srnka, ale tak vám supala. A já hledím a vona mňela pot krkem zahrezló lasičkg nebo co a já sem ji chťela pomuct, a vona se holt mňe bála
a gťikála. Tak hledela meslimjg střist. A na krajg mňele te, mladí lasičke,
decke si hrávále s tg staro. A nad mim pólem mňele takové bunkr gdelané
a já sem jednó okopávala a říkám si: „Copak to tgde je za dgrgV Tlapla
sem na to, skopala. Přendg podrghi, vono zas. Aš potom šil jeden
lesák a videi, jak si tam stará s tema mladéma hrá na krajg v lese, tak je
meslim postřehl. To sem nemňela ňigdá meše aňi ňic. Já sem tam mívala
zeleňino, vite.
K6

1
6

nepošlapali; 2 nadělali; 3 lidé z obce Hrabišín; 4 šel; 5 náhlý déšť s větrem;
udělala; 7 malý jez; 8 chytat, sahat; 9 pod keřem; 10 jestli
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II-1-2 /

BOHU SLAVIC Es okr. Šumperk '
• ' o

o

Ochotnické divadlo
Mluvily A: Anna Balcárková, nar. 1907
B: Anna Neoralová, nar. 1896
C: Cecílie Neoralová, nar. 1902

(Tady se hodně hrálo divadlo?)
A: No jé.
C: No, hodňe.
B: Cilka take hrála. E já sem nehde1 hrála, staro bapko decke.
A: Take to belo príma. Deš ste tam lópile te japka2, tak to tak pomále
dgcke. „Na hling rádi hledíme," ledi decke řekle. To belo tak spravedlevi, dež belo schňili, tak s ňim decke mrskla.
-B: Brile.
• * '
A: Brile na nocích a kókála přez ňe.
B: Já sem nevidela, neska jož b§ch to jináč gmňéla.
A: Jak me- z Hinkem, tenkrát sme hrále divadlo „Me sme me", uplňe
našim nářečím, celí divadlo.
C: Hanácké. To bela kňiška, kňiška iiščená, přímo napsaná.
B: Napsaná.
C: Menoválo se to „Me sme me", „Me sme me".
A: A pak sme tak§ hrále „Baťoch", take. Potom bel, poválečná doba, jak
teda chodile ti Pražáci, to belo z dob válke drghé, prvňí, prvňí válke.
Tag Bartož bel holič a Soňa bela jeho cera, decke s tem batochem přešle
na deding teda, na kgp3, na, no, vežebrat a žehnat, tak, a četňik to hoňil,
je decke hledal.
B: Pré černé vopchod.
'
C: To potem ffineg bel to, ne, Žváčeg bel starostem.
A: A já sem bela, já sem bela tg starostovo. A Jeňik, ten Strašélu, ten.
Jaromír, ten přeceda teda béválé, to bel muj muž. A tabák se scháňel,
jšecko se scháňelo. A me sme na dediňe bele g starostu, mňele sme
• zabiti, práv je po zabijačce, a sena sme mňele na vojňe a drghé bel doma.
* A tak na té vojňe sme mg pakovale bedinkg a já sem . mg dávala ten
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B:
A:
B:
A:

1
8

tahák a ten mgš to videi a: „Tahák nedám, tahák rozhodne nedám!"
A deck§ ten tabák mňe rval a já sem popadla s teho balička tg jetrňico:
„Jesle te nedáš, já (e tg jetrňico rozbijo o palecg!" Tak s tgj§trňicó sme
se táhale o ten tahák, to belo po-ve-de-ni! A na to přešil4 cetňik. A
přešle potom (i Pražáci, ale me: „Nějaké,, véžirkg5 vám dáme." A tak
Mařa hrála tg slgško afcel5 směji dále ten baioch, ať jim de na komoro
napakovat. A ták teda napakovala, bochňik chleba, že, já sem tam
mňela opečeno bábofkg, ták ábe jedle, nám sem dála, hrnek, takovi hrnke
veliki sedlécki1, pulitrovi, s tema střešňema, tak sem mg je dála, tak
jářkg, tetka to sňeste. A, a tak. A ta Soňa děcke řikala: „Já nemužg, deť
já..." Takovi defče, hrála prvňi úloho, že, a tag že nemůže apořát, no ale
ta bochta mňela zmizet a mňela se přenizd drghá, ta bochta... A tak,
a von ten jeji taťinek, ten strkal do kapes, ten bel chytré, ten ale mňel
podle (role) teda strkad do kapes.
Ábe to tam nebelo.
A fčel přešil ten sen — Kadlik ho hrál — přešil sen.
Já to pamatgjo.
•
'
A tak pré: „Mám hlad." A tak vám, tak sem mo. do teho kafákg take
nalila teho čaje a tak, a jářkg, pré: „Já to bgdg jest, ahe to zmizelo."
A ták ten jed a decke šils, tam bela lavička g kamen, a decke šil a vzal si
a ták veliké (kus), že nemuh, ale pořád jed a pořád "jed, ahe to belo teda
sňedeni.
K5

někdy;
šel

II-1-3 /

2

loupaly brambory;

3

na nákup;

4

přišel;

5

potraviny;

6

teď; 7 selské;

PALONÍN, okr. Šumperk
Noc v hrobce
Mluvily A: Filomena Hudečková, nar. 1891
B: Albína Kleiblová, nar. 1895
9

>

A: Ale co vám řekng. Me sme s Křiškovó, znáte Křiškovó? Taje na Července v důchode. Me sme šle, no bele sme tenkrád hlópi, já sem ešče
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chodila do škole a vona još mňela vešlá školo. A šle sme do Kacléřova1
:
na pót. ,.••.•".:'•<
, .•.
. • . v. • • '
•
2
A fcelka drohé den šle sme prie, a tam Frantina povidá: „Te, sedni si
g teho kostela a set tade, aš já přendg." No a tak sem povidála: „Tade
só deske, já si sedng na to." Tak sem sedla, jé, vite, vone se te desk§ se
' ^ mnó svezly a já sem spadla do hropke. Safra, já sem nevjedela, gde sg.
Fcel chatám vokolo sebe, vone tam bele trghle3. Poam4: „Márija Jozef,
gdepak já sg?" Volala sem.. 1 -*'-.'• •
' •
: 5
B: Jaks sletelas?
•
•';•••.•'
A: Ale já nevim, pravda, jak sem sedla na tg deskg, vona bela kraci, tak
• sem sjela a vono se to zavřelo. A fcelka povidam: „Jezus Márija, gdepak
já sg? Já křecim, no ale žádné mňe neslešéh Pravda, belo to v noce, tam
bele g spovjede a já sedela na trghle. No ňic. Vona potom přešla, hledala
mňe vokolo kostela, protože já sem mňela bet s ňó na faře na noc. Fcelka
vona povidá: „Tade — pré — néňi, tak pojte mňe jg pomuct najit."
Tak mňe chodile hledat, volaly mňe, no já nevim, já sem nic neslešela.
A možná, že gj sem e spala5. No tak sem spala do rána.
A ráno vona potom chodila tam dokola a znovg hledale mňe a já sem
potom začala křičet, tak mňe slešel§. „Gdepak — pré — ta je?" No já
sem spala v trgh..., tam na trghle sem*ležela. * . •
Zeptéte se Kriškové! Zeptéte se Křiškové!
B: Ješce žeje.
A: Ta ješce žeje. Á já sem vylezla, pomuhle mňe. „Nebála ses?" povidá.
• Povidám: „Nebála sem se. Tatinek só hrobařem a já se smrti nebojim."
A ták sme šle dom.
' '. .V. '
1
6

2

3

Koclířov (u Mor. Třebové); teď; rakve;
tatínek je (plurál úcty) ....'•,
; >

.. '
4

Šr, Fi/Šr

5

(rychle) povídám; už jsem i spala;
. „• 1 ' ' '
: '
,

Masopust
,
v V
,."•'./

./-'•

' Mluvily A: Albína Kleiblová, nar. 1895
B: Marie Fuňková, nar. 1899 <

,
>

;

B: No, to se dávala, jezdile voze dřif, pravda, voze, ostrojeni, nastrojily se
- voze a tehó, do teho se dale maškare nejaki.
' •

x1
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;
Aha, mgsite říct kobl$h§.
"
No a chodily po koblihách, po dediňe po... ot Čísla, k čisto.
Ja, ja, to se nastrojil žebřeňák. V
No, no.
A na tem žebřeMko belo moc jich, maškarádu1, a pag belo gvázani páti
kolo, na tem bela slamňená pana, ta se točela a jeden pák chodil vebirat
po domech te koblehe. A tam se v hospodě jedle. A pile.
B: No. To belo piti a koblehe. No toš tak se voslavovale tade, ale jezdily
zhurg dule po dediňe, toš takovi masoposty na dediňe bévávale.
A: A fčyl se nic nedelá.

A:
B:
A:
B:
A:

Šr, Fi/Šr
1

maškar

11-1-4/

;

DOLANY, okr. Olomouc
O staré a nové škole
Mluvil Antonín £>uba, nar. 1898

. Já, deš sem začal chodid do škole v roko devatenást set štere, no, toš
tenkrád ešče ta dědina vepadála načesto ináČ. Žádná taková selňiča a taková
opravená cesta. To se jezdilo tó óvozovó cestó ke škole tam a teprvá óvozem
zaš smjerem k Toveře. Á... na Svaté Kopeček.
Tam se chodívalo na pót každém rokem. No a potom v téh letech pozdéšich,
dež gŠ1 ta stará Škola nevyhovovala, protože vegČovalose taki po sókroméch
staveních, tak se začala stavjei škola nová. Taki smjerem z Toveře, to belo
v roko devatenást set sedům. No a toš, tenkrát to dálo, pomáhalo se, svépomoci sef šecko dělalo.
"Pozemek se pro to opravoval, aby ta škola jakse bela na pjeknim pozemko,
postavená, no, a ták to potom bjehem jednoho rokg belo vebgdovani a jgš se
v rokg devatenást set osum začalo chodid do Škole nové. Tam bele tře třide
afté staré škole tam byly, tenkrád byla dvojtřitka škola. No a . . .; . , ; "
Já sám pro svó osobo, já sem odeŠil sem do Ňemec, do Moravskiho
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Beróna. Tam tyl od nás jeden přetchuce,: které, tam mtieščanskó školo
nafŠčevoval. No a nás tam otporóčel. Bel to Kréči a on b§l nelepším žákem.
Sk

iuž

II-1-5 /

-

;

.

. .

PŘÍKAZY, okr. Olomouc
Moji rodiče
Mluvila Marie Záhorová, nar. 1889

To pole pachtovále negde, deš po úmríi teho hospodáře, tak to póle, casi
sispachtovale domkaři, keři mňele každé ze dvje krávě a pak chodile na pole
take k tem sedlákom. No, negde .to belo dobři, negde se mňele dobře. Hospodář
bel oznalé a negde take bele sekanti,
... Já sem bela eŠče defČe, desetiletí, aňi ne, dež mi rodiči kópile si tade ten
domeg a ten bel staré, že to mgsele zbořit a stavjel se nové. Ale protože peňez
nemňele, tag jenom tg práeo, co si vedelale g sedláku, od rána do večera se
dělalo, skoro do tme, pak přesl§ dom a mgsele zase doma fšecko nachestat pro
zedňike. Tagže stávále o pul noce — v lite to belo tak, to se chodilo dělat—•
po pul noce mgsele stád a zas chestad maltg a tihle a vepřovice. Fšecko na
ráno, ahe muhle zedíáci stavjed a ofii zaz ráno šl§ k sedlákom do práce.
Tenkrát se seklo, říkalo se od mňeřece ve žňe. Kóleg gdo nasekl, tak toleg
dostal zaplacino. No, a pochopitelné že zaz od noc§ do noce, tagže ti ledi bele
skoro zedřeM, ale oňi mi rodiči bele o takovéh hospodářů, Že se tam mňele
dobře a fšecko, co potřebovale formanko1, tak ti hospodáři, at to bel§ vepřovice, at to belo kameni, at to belo vápno, to ti hospodáři zadarmo, fšecko im
př§vezle. .
. . . ,
.. -•,
No, a pag začal§ teda hospodařet samostatné s tema dvóma kravičkama.
A to se ví, že se mgsele přečeňid a nadřít, že tatíček se doželevjekg třeadevadesáti let a matička třeaosumdesáti. Tagže ta práce opravdg ih nestrhala.
1

povoznická práce

•

' ' '

'

''

163

Poslední hanácká svatba
Mluvila Marie Langová, nar. 1900

Toš podivéte se, já jos1 si nepamatojo, ale pokut sem slehla, esce naše
stařenka2, tag naši stařečci, to bele rodiči mé maminke. Stařeček3 se narodile
v osumnást set šesdatřeced a stařenka v osumnást sed dvaašterecet. Svajbg
mňele osumnást set šedesát, decke řikávale, že to bela posledňi hanácká
:
svajba. • • •
• Oňi ešče chodil§ f krojg. To belo jejich bježni oblečeni a teda zachovale
sme si kroje ndšé stařenke f takové nádheře, že já, kerá se hodňe ráda obirám
a znám hodňe krojů a tag dež je srovnávám, tag naše só — načesto nezaujaie
mgsim řict — tag nádherni a tag zachovani kroje sem málogde viděla.
Tag oňi ešče jako posledňi hanácká nevjesta ze fšeckéma tema nálež§tostma, jak svajba se tenkrát dělala, tag ešče ta jejich svajba se f tem
šedesátim rokg odbévala. To eŠče belo s tém vozem, z.redigó4, s tém pátém
kolem g voza. Tenkrát pro nevjestg jezdivale šesti koňma. Naše stařenka...
A to nemuh každé jet, to nébel každé tak šekovné, abe šest koňi, to šestispřeži
teda, tře páre koňi, dovedl řidit. A toš, bele tade nějaké strédz Babičku —
Babička se menovale5 — z grgntg6 teda sedlák, starŠi, a ten te nevjest§ vozivale a z grgntg, s keriho naše stařenka pocházele, ten bel hodňe óské, mňel
óské dvůr a deš přejele pro nevjestg, toš, stařečeg decke řikávale:
„No a strédz Babičku se na tem óskim dvoře s tema šesti koňma zatočele."
.

2

3

S

k

4

i již; babička; dědeček; žebřiňák, na němž bylo kolo od vozu, jež symbolizovalo nadvládu manželky nad manželem; 5 jmenoval se; 6 statek
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ROUBANINA, okr. Blansko
Chodila jsem s aprílem
Mluvila Anežka Říhová, nar. 1912

Mgsim vám říct, jak jedng sem chodila aprelem. Tak sem si právje na to
spomňela. Tak belo to v nedélg ráno a muj otec pořát jenom chodile, tak
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jenom pofšechňe. Indova1 se vypravoval do kostela, mosel tam byt prvňi
a toto ne. Poslal mňe ke starostovi. A já sem mg pravila: „Dete2, já nésem ,
voblečená!" Popravovála3 sem. Mňele sme dobytek a chozeňi kolem toho belo.
A von pořáť: „Jenom mňe tam skoč! Já nesg vóblečený a já to ngtňe potřebgjg" Ták, že pudg. Von mňe dál do vobálky papir a já sem šla. Přyndg
tam — starosta jstával, bel takové bručgn staré, povidá mňe: „Copak chceš?"
Já povidám: „Tatínek mňe táde posiíá s ňejakým papírem." A von mňe
povídá: „Copak to bgde?" Já sem to nechala a hgtikála sem naspátek. Tet
přyndo dom, otec mňe povídá: „Gde máš votpovjet?tc A já povidám: „Ne- ^
mám!" A von: „Honem se vrat! Jájg ngtňe potřebgjg." Ták já sem mgsela
ke starostovi naspátek. Přyndg tam, starosta stál v siňi a hrozňe bel roščylené
1
a povidá mi: „Copak s tým? To je stará lestina!"
A ten starosta mňel tře dospjeli seny. A to vité, jak to bývalo. Voňi byle
v mích letech. Prostředňi stál a pochechtávál se. No, já sem to popadla a dg
dom. No, přyndg dom, otec to rozbalí a maminka se hrozňe dopályla.
\Povidá: „Te, staré blázne! Prý nedelé z ňi takoviho votroka. Jgš tam byla
dvakrát!" A von ješte mňe chtěl poslat k sósedom. A maminka jgš mňe to
nedovolyla. Jgš mňe to řekla, že chodím aprelem. Drghý deň, třetí deň, po
celý dediňe vohromni smišeňi5, že sem chodila aprylem. A tam taky byl
takový starší človjeh. Belo mg přes vosomdesát, ale na blbosti bel jak dělaný.
Křeči na mňe: „No, tak co? Gde bgdó ty volby?" A já sem mňela hrozng
zlost na celg deding, protože se mňe posmívaly. A já sem si povídala: „Tobje,
detkg, se pomstím! Deš deláŠ takoviho blázna! Šak já te to voplatim!"
Ňic sem mg neříkala. A deš sem šla vokólo, týdeň na mňe pokřykovál. A bylo
posledňiho, tak já sem si říkala: „Tet zase já napálím tebe!" Šla sem vokólo
a von (soused) stál na schoťkách a pokřekóval: „Gdy ty volby bgdg a jak to
bgde?" Já povídám: „Jéjda, milý pantáto, divýte se! Na kostele délajó novi
hodiny!" A von povidá: „Vopravdg? To se tam mgsim podívat!"
Hnet mazal k temg kostelo se dívat na te hodiny. A vone tam žádni
nébele. Ale taky mňel na mňe zlost a ňic neříkal. Jenom sem šla jedng
vokólo a von zase stál na tech schoťkách. Já mg povídám: „Pantáto, kolyk je
hodin?" A von povidá: „Ješte je čas k volbám." A ták sme byly spolem
vyřizeňi. A jgš vot tý doby mňe dál pokoj.
Sk
1

v jinou dobu, dříve, jindy; 2 jděte; 3 poklízela dobytek;

4

již;

5

smích
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KNÍ NICE u Boskovic, okr. Blansko r
Na besedě
Mluvila Marie Dosedlová, nar. 1896

Sem dělala v Šebetovje na jpile a dělala sem tam no hale1 třiced let. Tatineg
bel kolář a tag von zde dělal kolářskó.2 Tad§ f Keňicichz dělal kolářskó.
.(A jezdíváte ještě občas někam?)
Tetjgš4 ne, protože so nemocná. Nemožg déchat, a tak so načesto5 taková,
iagže doma hgvařim a poklidim to nádobí a ...
(A jak se chystáte na pouť?)
Á, na pót se chystáme. Tag vona vodešla do tehotok6, bela na operaci ze
žlucňikem a tet ji to přešlo, tak šla do lázni. Přet tó pótó. No tak nám
napekla nejaki te cgkrovinke a defcata to dodělávají, no a, na pót bgde pót
jenom taková. Sami pótňike sme mgsél§ vodřict. Tak jenom přende jedna
cera z defcetem a vic ňic.
(Do kterých lázní jela?)
Do Karlovéh Varu. To si mgsela vzid žok peňes! No ba! No dets ji
dedicek řikal, Igdikofské8, zde bel v nedelg, no deš nebgdeš mňet, tak napiš
„přišli a pošli". <
•
Šr
1
7

tak asi; 2 kolářské řemeslo; ' 3 v Knínicích;
vždyť; 8 ludíkovský, z Ludíkova

4

už;

5

úplně, zcela;

6

do tohoto;

Jak dědeček dostal jméno
Mluvili A: Josef Krejčíř, nar. 1899
. B: František Ševčík, nar. 1898

A: Muj dávné předek, muj rot pocházel snád, abeh vám to řekl, pocházel
z Bgkové1. A přešil2 do Novici, do Novici — to je za Letovicama —
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proste jako pacholek. A přet tím vládl jehló. Tak š§P. A nemňel přimňeňi,
mňel jenom mino4. Franta nebo Jozef.
B: Franta nebo Jozef.
,
A: Ja, ja5... A deš potom mosel přimňeňi každé mňet, tak von bel známé
pod minem6 no kréciř1. Ož deš šel. Tak to mo zvostalo a dostál v Novicó
• pocedek8. Deš potom se zakládále te pocetke, tam von jé9 táke dostál. No
bel tam, proste gčedňik10, defcat proste nebelo. A deš mňel to mino
Kréciř — v Letovicich v matrici ješce muj dedek bel zapsané Kréciř,
pradedek — tak dež dedek muj začal chodit do škole do Kochova, tak
očetel povídal: „To neňi dobři. T§ seš Krejčíř. Bgješ11 moset mňet tojé."
A takjgš12 ten dedek se psál potom s témjé a još nám to zvostalo.
Šr
I
7

Buková; 2 přisel; 3 šil; 4 osobní (křestní) jméno; 5 ano; 6 označení, přezdívka;
krejčí; 8 menší majetek; 9 jej; 10 byl za učedníka, jako učedník; 11 budeš; 12 už

/

'

i
l

•
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HROCHOV, okr. Prostějov
Houby za obilí
Mluvila Marie Greplová, nar. 1904

Pomáhat sme si mgsele. Jedná táke z hgbama1. Naši s tém nechtél§ jit,
"ale rádi na to chodile, že. . A toš potom, teda chodile hodňe, tak ti ledi, vite,
na hřépke. A jezdily s tém do Prostijova nebo vokolo mňesta, za vobili a tak,
vite, to vozele. A toš pak mňe teti jedna povidá: „Poť pré s nama " — šak
to bela tetka — „pot pré s nama, me pré pudem do tehoto, do Volšdn, a tam
pré to dává za jecmeň." No belo to po té válce ...A kolek sem mňela let, že?
A toš já sem se s ňema dála2. Naši to nazbiral§, pravda zanesl§ mňe to na
Strážgsko, no ale přece jenom koz Mépku na tákovi dečko, kož hřépku, že!
No toš sme to do téh Vólšan. Do Prostějova sme jel§ vlakem a tam do téh
Volšaň pješke. No a fcelka deš sme tam přešle, tag von mňe říká ten sedlák:
,,Jgš3 pré pro fŠecke tře nebgdg mňet ten jecmeň. Co pré bech s terna hřépkama dělal? Tag já pré jgs... Tobje pré to defce nemuŽo vemňeňit." A tož
mňe říkal: „No bješ pré tam po té straňe, po tech sedlákách, pravda, a tam
167

pré třeba teto vemňeňijó." No a sedláci videle takovi defčátko, že, každi si
vzal táliřek hřépku, no ale dále mňe za to mókg a dovico. A pakješóe vone:
„Pod jesce, pré ten zbetek pré íe vemňeňi, za ten jecmeň." No vite,*já sem
teho mňela dost! Jako deckovi přece jenom... No alefč§l4 sem teho mňela kos
afcel zas š teh Vólšan sme šle pjeŠke do teho mňesta. Hrozná cesta! Na to si
nemužo aňi spomňet. Já b§la f přikopje pořát, hgnist sem to nemuhla.
Teplo belo, pravda, koš... Povidám: „Jagžev v ževoťe nepudo, rac... Debe
nevim co se delo!" A toŠ náši mňe přešly na Strážesko naproti, ale vic sem
nešla s tema hřépkama. To teda take bel jeden takové zážitek. Ěikám: „Ve
ste velci, bješte.si sami, ale já nepudg." Ale voňi zas to rádi nazbirale, a neřádi s tém chodile. A toš pák nechodily žádné.
Bh
1

s houbami;

2

vydala na cestu; 3 již; 4 teď!

/

Buchty pro partyzány
Mluvila Otýlie Sinová, nar. 1901 .

'

•

•••••'

Přešil1 senovec a řikál mňe: „Tetino, prosim vás, nemáte neco jest V
A já sem votevřéla tróbo a vedála sem — mňela sem tam bgchte hopečeni —
a povidám: „To máš sám hlat?" A von říká: „Vic mňe teho, prosim vás,
déte. Já vám to negd§ v živote venahradim." Tos sem vzala] asi šest. téh
vélkéh bgchet a složila, aňiš.sem se ptala, na co to je. A von des2 se chodák
vobjevil nějaké partizán, vite :— bele fŠode rozestaveni jgž3 hlitke, to stál
hd4 chlap a za hospodo stál, za dedinó chlap a fšode prohližele. Legitimovat
se, gdo je to a co je to. Á von negde natpádil5 nejakiho chgdáka partizána
aješce zas videle vo nejakim negde skovanim, a ták chtěl po mně teto bgchte.
Tak je vzal a šil6. A tuiká1 na roscesti ho jgž haltovál$8. Ale to já sem ne:
viděla, kemo von to tahá. A náhodo ten muj senovec hgmňel trochg ňemeck§,
tak mg votpovidel neco a von se spokojil.
, (
/
'
1

*

' ' ' '

•'

přišel; 2 když; 3 již; 4 t a d y ; 5 potkal; 6 šel; 7 tady; 8 zastavili
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OTINOVES, okr. Prostějov

: » ,

Vyhrál jsem deset korun

<••'.,•

Mluvil Jan Dvořák, nar. 1900

.<••••
,

Povidá mňe: „Dvořáko, mám tade esce tře lose. Kop si jeden!" „No"
povidám, „deseiikorong?" Náhodg sem jo mňel, tah sem ten los kopii.
Povidám: „Šag výhrám, vehrám, nevehrám, nevehrám." No a mňel sem
onéhdá lig sena křtine, toŠ se mňe te decha zešle, Aňička, Jenda a pré: „Táto,
deš vehráte sto iisic, co nám dáte? Nebo, jag beste to rozdélele?" Já povidám:
„To je docela jednodgehi to počétáňi. No, dal beh vám každimg dvacet iisic.
To je šedesád a štiriced bech si nechal pro sebe"
No, toš fšece bele spohojeňi a bele rádi. Já enom sem cekál jak to dopadne. No afčerá poslóchám radijo. No,pjeťka na koncg vehrává deset korgn.
Toš sem šil za matko a povidám: „Matko, slešiš, deset korgn jgž máme
histech." No toš, jak pré to bgde dál? Tak sem hned ráno, jak sem šil do
spolko — to řikáme tag opchot, to je pravda — tak povidám: „MáŠ tam
novině nejaki?" „No, mám." Tak se divám. No, tak sem zisiil, že sem
vehrál enom teh deset horon, tagže sem vlastňe ňic nestraiil, aňi nevehrál.
* • ',
' ' •' \ ' ,
:
• sk
1

šel

' '

'
«

1

'

Pohádka o Šemíkovi, Klemíkovi
a Kožešníčkovi
Mluvil Jan Dvořák, nar. 1900

Tah fcél vám povim poháťhg po našem, jak sem to vekládávál dečkám
a tgze se im to líbilo. No, jak se vám to bode Ubit, to já nevim.
• Tak poslgchéte. Deš sem šil jedno prez jeden dvůr, vozél tam sedláček
tříleté hnuj a f tem hnojo. bele tři stáři vlce. Jednomg belo1 Šemík, drghimg
beloKlemigatřeiimgbeloKožešňiček.
.
. '
. '
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„A te milé ŠemJco, Klemkg, Kožošňičkg, proč tg tem,o ňašemg chlapcovi
nebo defceťi spad nedáš? Aš pudež na řepg, nedivé se tam haňi tam a kope,
trhé. Dež žádniho nebgdež vided a dýž nekiho bodéž videi, tag votřepé řepo
ahgiiké"
No, to se jgš tag decki přebásni,- bgí temo defčeti anebo chlapcovi anebo
vidz detom. To se dgcki im tgze lébilo a to každé poslgchal. Voče veraženi2
jak knedle nebo šeške a to belo.
'

1

\

jmenoval s e ; 2 vykuleny údivem \
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ŠOSŮVKA, okr. Blansko
O místním rázovitém člověku
Mluvil Oldřich Krátký, nar. 1919

. Puvidá: „Te, Krátkí, ták puzurojo,že se nám viklá méslím klín." Puvidám: „No dubrí, Oldřicho, f přestáfce vu desíti párkrát tam rumpnem1
kladivem a bode tu dobří." Tak Oldřich puvidá: „Jaké máš hamřík2? Más
trucho pjekné hamřík? Nu kladivu puřádni. Tu je slabí na mňe, já so
kuťlář veočené... Tak já pudo k Inuncuvi Perňicuvi kuvářuvimo a duneso
tam pjékní, pjekné hamřík." Tag dunesl tu névječi kladivu. „A šteklík3
sem ti taki vzal, habes tu pjekňe pudržél, hale nebuj se, já ti4 neuderím"
Tak sme zastavili (chod stroje) a tu bitu rustupení, ne, fšecku, já sem si
tam dal desko pud nuhe, mňel sem teda botke, ne, a von bel busé. A von:
„BjeŠ s tó deŠčickó priČ, darmu bi se mňe viklále nuhe" Tak si stÓpl na ten,
na ten kutá, tu bilu žhaví, devadesátpjet nebu tak nějak stupňů. A tema
huléma nuhama tam stál. A puvidá: „Meslíš, bodejoš5, Krátkí, dust? Još
tu dustalů désed ran a još se nám tu, tu nepuhne" A já puvidam:'„Já još
ale, Oldřicho, já jož nemužo vedržet." A von: „Já još taki začínám nejakí
teplu céťit." A vunu se mojos s teh nuch pářilu, jag deš koje kuňal Tu bélu
smrat, tu bélu smrat, tu bélu strašní. A von puvidá, že začíná céťit teplu!
A tak sme tu hodelali a: „Te, Krátkí, méslím bechme mňeli kópit sudu170

vek6." Nu tak šélkTundovi. „Neso jich jedenáct, no hale hnet sem tu rozdělal, habechme se nezdržuvali, du kihlíka1." Takuvé mňel kiblík vud
marméláde, talc tech jedenáct sudovek tam dál. Puvidám: „Oldncho, ja
nechco." „Ale já si tu dám vuhUt. So jakési trucho zachlazené. A žórá8
mňe v břocho." Tak si tu dál zehnt9 tech jedenáct sudovek a vepilje.
To ale legrace s ňém béla..
Šr
1

uhodíme;
®ohřát
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2

kladivo;

3

dřevěný špalek;

4

tě;

5

6

už; limonád;

7

do kbelíka;

8

kručí;

LAŽANY, okr. Brno-venkov
Na konci války
Mluvila Marie Komárkova, nar. 1901

Me sme beli v lese, v bungrách1 tam, vite, za dedinó daleku. Mňeli sme
tam bungr hodelané a nacistu vuciehuvaňi. Ale me sme mňeli duma tu
fšecku skuvani, zakupani, peřine a — a jen cu sme putřebuvali, tak sme si
vzali ,du lesa. No afcilka decke sme si šli dum pru te jáblóška2, vite, a he3
ten chleba sme si šli dum hopict du pece. No ale putum se nám ti Ňemci
ňasťihuvali a me sme tu decke, diŠ sme tam přišli a vuňi hotekli još, tak
me sme si tu tam veklidili pu ňich, hočisiili. No ale voňi tam viděli cistu,
zas tam přišli. Tem jeden nám puvidál, ho náz že máme pjekňe.
Ale já, jednó sme táke šli dum, šok vuna Šla táke a manžel múj, a slepice
sem mňela duma, vite. A jak sme přicházeli g dumo, vone chodere bele
hotečeni aŠ tam navrcho na tem kupco nad naŠéma4. Jak mňe hoslešele
chodere prumlovit, vite, tag vone letéle za mnó. Mňe jih belu tak litu. A přendo na dvůr ke stodňi, tam ale štire hlavě ze slepic. Voňi je zabili a... Já sem
se vám dala du placo, tak sem plakala, tak mňe jih belu litu. A tó lítustó
ftrhno du kocheňe a vuňi si tam chestali dorto, mňeli vám tam pudinko
nadelaniho. Šak našemo klokuvi — belu mo ale deset let— tak mo tuhu dali.
Já sem vám začala plakat a začala sem nadávat. Já pám5: „Ve tade žerete
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a vevalojete se, a me mosímě bet v bungrách." - A von vám tem jeden iberhóf
tam ležel na pusteli, na naše ~ sme jim říhali iberhófl — a flinto mňél
puvješenó nat tó pusteló a vun vám skučíl a čapl6 to flinto a chcél na mňe
střelit. A vona z manželem mňe eheťli a vetdhli mňe, zatáhli mňe tam du
prádelňe, pré: „Te vule, shrz slepice se necháž zastřelit?" A zamkli, obe
nemuhli na mňe.
*• '
Bh
1

v krytech;

2

brambory;

3

i;

4

na kopci nad našim domem;

5

povídám;

6

chytil

'

•ř

Partyzáni
Mluvily A: Marie Komárková, nar. 1901
B: Josefa Svánovsltá, nar. 1904

B: Šah tu beli partizáňí, na Shaličce, f sósedňí vesňici, vite. Tuhu hajníhu
Šotolu Ňemci žebrali, tem uš se nevrátil. Bel tam ho ňeho akorát —
von chudil pu zabíjačhách, nejahé Čípeh se menuvál, zvjeroléhař —
tah tam bel ho ňehu, akorát ho ňehu spál. A ránu brali fšecke te partizáne,
tak jé1 take žebrali. A von bévál be hotekl, ale ta dumácí, ta chcela,
abe pučkáli, qš se nasňídajó. No tak...
A: Ale Čípeh hotehl, ten dochtór.
B: No tah voňi čehali na tu sňídaňí a najedná zastavilu auto a još šli pru
ňe. Pru tuhu Šotolu vlastňe šli, pru tuhu hajníhu. A vun ten Čípeh tam
ahorát spál, tah vehópl a vuhnem... Tah shučíl dulú s tuhu vuhna
a letél tam aš na lóke. Tam zasi šél nejahé chlapíh, tah se ho Ňemcí ptali,
eši negdu hotihál, a von řehl: „Ke Shalici ". Tah vuňi jahse se minoli
a Čípeh, von hotihál putuhem až du dedine, du Lažan a tam se ho jednéch
shuvál, vite.
A: Du senhruvňe2 se skuvál. Tu bechme bévali beli vepáleňi celí Lažane,
tu bechme beli, jak Lidice bévale, debe jé našli.
B: Tah tam bél putum skuvané, aš v nucejé zavezli někam du Černé Hore
a tam se straiíl.
.
,
' •
^,
A: Nalužilijé na hwujňák a jag be necu vezli, vevezlijé daleku.
1

jej; 2 do žumpy
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DRAHONlN, okr. Žďár nad Sázavou
Starosti před pohřbem

v

.
1

'

,

Mluvili A: Ludvík Janda, nar. 1905
B: Jan Psikal, nar. 1902
C: Aloisie Pšikalová, nar. 1901

B: Tak ten Jozef, ten Johan Vojtúj, no tak se tam ...
A: TJmřél bez doktora.
Bez doktora.
A: Žádního.
B: Bila tadi — tei sem povidál — bila tadi tato ...
C: Jozef je zde z vjemem. Uš je doma.
A + B (současně): Uš je doma?
B: A ešipak mu to visťavíl? Bila tadi, ze pré ... Tak přišla ta Vojtova
Boža s takovéma lamentaeama1. Přišél tadi, že pré Boža tam lamentovala2
rukama, že Jozef fcerá nemňél šebó Miie po tom úmrtňim liste g doktorovi.
A: Mňél legitimaci opěanskó.
B: Mňél?
A: Nó.
/
'
B: Já sem mo povídal ať ... Eši má legitimaci.
A: Von jé musí vidět.
B: Já sem take povidál. Jářku, ňic se nebojte!
A: Copa blázňijó? Tak až bi mňeli vod doktora papír, tag dó do matriki
\ anebo napřed do matriki, g doktorovi, a pak mu to ...
B: Já sem take povidál. Jářku, von ho nevidél.
A: Šak ste se mňél zeptat Rósa. Já sem říkál Božeňe, abi se zeptali Rósa.
. Von uš vezme auto, vobjede to a je to.
Q: Depa.
,
<
,
B: Von je má na správ je.
•
A: Tak iné. Mají tadi auta. Von múze jít, Pepeg do Dóbravňíka a do
, , Tišňova? Depág bi to stvořil? Aňi za tři dňi.
B: A tag že pré ...
A: Madrónovi to take viřizovál Rós.
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B: No z Madrónem to vyřizoval, já vím, von to viřizovál.
C: Nám take, diš umřel ...
B: Nám taki, diž babička zemřela, tak taki nám to vobjézdíl.
A: . Fšechno musí bit papírovje.
B: A tag že pré tam Mírek s kancélářa bil telefonovat. Teda eši vona tam
donesla jeden. Co to bilo? Křesňí list. Křesni list, ale to nebil ani jeho,
to bil Bože.
A: Von ani nemňél misím vipsané křesni list. Na co? Didho nepotřeboval!
B: No, že bi s toho, víš, to vitáhl. Vona Boža, že pré to.
A: Ledaže be ho musél mňet na ten opčanské prúkas.
B: Že pré zebrál ...
A: Diš se nežeňíl, tak naČpag bi potřeboval opčanské, tuhle křtící list?
Na ňic.
Fi
1

2

nářky; lomila

'

•

'

^

Stavba domku
Mluvila Aloisie Navrátilová, nár. 1904

Cihle, to se delále na našem pólo, tam na Hlince. Nachestale se přet tém.
Dva cihláře se žehnal tatík. Nadělali cihel. Postavili se tam pec, vepáleli
nejakí a nejakí bele truple1.^ Vječinó sme dávali hodňe kameňí,f tem našem
baroko, protože sme na to nemňeli peňíze, obe sme se mohli nakópit samí
cihle.
A f únoro, v roce třicet, sme mňeli vekopané sklep a v dobno, před velikonocama, sme mňeli glajcho2. Hlavňí zde stále. To nebela taková krutá
zima, jak je letos. A víš, co sme se nadřeli! Tvůj tatínek, belo mu kolik?
A zepté se ho! Noseli sme spolo malto. Víš, jak je to ten ščít. To belo tag
zdlóha udělaní leŠeňí. Tak sme spolo noseli malto. Gdopak to vikládál, keré
sme do teho kecli. Já tet nevím. Tak a dedóšek jo míchal. Míchal a sme me to
spolo noseli. To bela dřina. Já sem se nadřela. A šibre3 sem nosila f takovím
truhlíko tuhle na břiše. Šibre a kameňí, s cihel, nejakí pleskáčke. A pak sme
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uš vnitřek. To dodělával taťíh skoro sám, přičké esce. Udělali příčke a nějak
to, ta příčka bela křivá. To pomáhal tade kmotr stříteské a stréc Bednářúj.
A nějak ta příčka béla křivá a tatíkjocéló rozháral. Já sem plakala, furt sem
mu to rozmlávala, abe to nebárál, co to dá práce, dle depá, že to nesmí křiví
bet. A vnitřek sme dodělávali sami. Já sem mo pomáhala. Víš, že to šlo
pomalu.
Fi

; 1 nevypalované cihly; 2 dovedenou Stavbu zdí až po střechu; 3 úlomky kamínků

Krutý starosta
Mluvila Aloisie Navrátilová, nar. 1904

Bel starosto. A bél pjekňe doma, na vojno nemusél. A vůbec sedláci, ii bili
vječinó doma. Ti vječí. A malí museli na vojnu. A von ze svího chlíva dobitek
nedával, ale co mňéle manžele na vojňe, na téch to vimáhál, abe mohl...
Musele dodat. Hlavně diš von nemusél ňic dodat. Diš já to nevím, co von
fšechno... Dostál diplón. A jako s okreso dostál za to, že splňíl dodáfke.
Fšechno za válke svjetové vimáhál na lidech. Dostál na to diplón a viznamenáňí. Jo.
'
;'.'....'..
- ,
Dež bilo po válce, tak se, skoro celá obec béla proii ňemo. Přišli museí
mladí z vojně, žebrali fšechni aji1 matki jejich. Fšecí šli z hůlkama na
bévaliho staroste. Ten sedel na židli. Jedna hospodiň bila névječí, diplón
ze zdi zhodila, ženckí se na ňé zhrkle, rošlapale ho a putum, von esi to udál,
gdo vihrál, nevím akorát2, ale ženckí se... UŠ tade nechcéle mít... Místo
v Drahojňe udelale se zvonkové bál ve Volší. Na truc, abe vidél. Vúbedz ho
ňigdo v Drahojňe nemňél rát, protože nebél dobré človjek vůbec. Pro te
drobňéší lidi ňigdi ňic neudelál.
Fi
? i; 2 právě

•

•••.

•
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RUDÍKOV, okr. Třebíč
Silák 'Jakub Trnka
Mluvil Jan Jaša, nar; 1890

' ,

• •. !

,

Vón1, to bél z Vlcaťina Trnka a chodil tam a von bel takové hluché. Fšecko
neslišél. A ženski přebirali, ti deti taki vodrosťli přebirali hrách a von to
vodnášel a nesl padesát kil hracho a tén, co bél vedóci tam správedz, za ňim
šél a podá2: „Je to ťeški?" Von povidá: „Neňi. Débeste mňe tenpitél hracho
dal, tak já ho doneso dom. Až do Vlcaťina." A von povidá: „No ták ti ho
dám, ale nesmiš si votpocnót, až dojdež dom. A dež uš si votpocnes, už ho
musiž donést spátke." A ták tem lidem řekl, co Šli, že za to rucijó, že pak
řeknó pravdo, esi si votpocivál.
Ale von bél chlap silné, pré takové zaražené3, tak si ho hodil přez rameno
a deš šli dom, tak teda bez votpocnuťi. Bet4 kolik to muže béd hodin ? To je
vidzjag deset... Povidám ^ tag desed hodin je to> tak to done§l až dom. Až do
Vlcaťina. A ti druzi, co s ňém Šli, tag mo záviděli, že co bode mňet jidla, co
to bode dobři stravě, hrách, hrách* že mužó pořáde vařid, diž má padesát kil.
Hracho! A voňi že ňic nemaji.
,
., '
,1 . v
"A
. V' \
,
• Šr
1

citová nadměrná délka; 2 povídá; 3 menší podsadité postavy:
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4

vždyť

ZBRASLAV, okr, Brno-venkov
Nepoznala; bratra ,

(

/

'>:

Mluvila Marie Smutná, nar. 1907

Já sem se narodila ve Zbraslavi u nejakéch Záhradňiku a pák sme se
přesťihováli ke Kudrnum a vot Kudrnu tade, k Ribňickum. Tade bévál na
vašem domňe Tomášek, Svoboda. A mňe bilo, já sem bila strašňe slabá,
no a tak mňe do škole nevzali vot šesti let, aš vot sedumi. No ale bila sem
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potvora nabíjená, protože sem misím nemohla rust. No vo sedumi sem Ma
do škole. No a mňe bílo devjet let, no a Mat sme take mňeli. Našá matka,
ta chodila po mlénech, dicki kafé, cigórko kópila, chodila po mlénech, ňo
a já sem... Ten Halámek — nějaké učitel — furt k nám chodil a řikál:
„Déteju do Škole ." A matka dicki říkala: „Gdepak ju možo dat do škole!
Gdo bude pást huse, gdo bude chodit kozám na trávo! Já jo nemužu do
škole dat. Vona musí béd duma." No a diš sme mňeli hlat, tak sme k Tomáškům vlezli na japka. Jedno mňe tam Tomášek chitl a kamarátka, ta
utekla, hotekla ze zahradě a já sem zůstala na stromňe. Tet Franta Miči:
„Taíi, máme tade Hančo." No tak staré přišel a lapli1 mňe a dovedli mňe
k vokinkó a že mňe dají do chlíva. A já sem furt votravovala a najedno
sem se mo vecásla2 a ta tam. Gdepak mňe Franta chitl!
No a tak sme se tak pomale živili. Mňeli sme te huse a koze, já sem chodila
na trávo a f ti válce, já sem bila slabá, jest nebilo co, tak jedná sem stála
u Špajzo3, mňeli sme takové špajs a jedla sem sirovi vajíčka. Najedná
přide takové chlap, visoké, rostrhané, špinavé. A stoji na praho a divá se
na mňe a já ruke zepnoti: „Stréčko, prosím vás, nebite mňe." A von se dál
do pláča a to bél muj bratr a já sem jé neznala. Já su take z desíti a sedům
náz bilo a tři zemřeli moli a — no tet uš nás neňi toli, sme tadi jenom tři.
Já so némlači, sem bila.
Bh
1

v

chytili; 2 vytrhla;

3

u spížky

Vaření zrnkové kávy
Mluvila Františka Strašáková, nar. 1890

Já sem mňela tetičko, tade jo znaji, řikali sme ji fšeci Honzinkova.
A voňi bévali v JRutce a do Domášova chodila do škole. A gdiš sem přišli
f šestašedesátim roce Prajzi1, tak vojáci —• to vite — rozbjehli se. Ťi neumňéli česki, tadi zasi neumňeli ňemecki. No ták přišel ten jeden voják
a prosi to paňi rechtorovó2, co tadi bila ta Udici, hábe jim uvařila kafé.
A donesl f sáčku kávu, zrnková. No a tet paňi Udici povidá: „Jéšmá!"
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No pani Udici povidá: „Jak já toto jenom uvařim?" Mňela strach, abe to
na poledne bilo, ták hned ráno jo postavila do hrnka. Celí, te zrnka. A vařila.
A ňički3 furt píchá vidličko, kafé furt tvrdí. Bilo jedenást hodin, vona se
povidá: „Jak já jim to jenom dám f poledne? Furt je to tvrdí, celí dopoledne
to vařím ." No ták. UŠ plakala. Přišel ten pan rechtór4 ze třide a povidá:
„Prosím (i, co zas řveš5?" — „No já mám jit hovařit kafé a vařím to vod
rána, vono je to furt tvrdí." Von ji povidá: „Te tróbo, det6 te si mňela
napřet semlet a do vode, do vařící vode dat, hábe to belo kafé, a ne takle."
No ták nevideli, co s tém. Vona to paňi rechtorová hodila fšecko do hrnca,
žádni suchi nenechala. No ták přišli vojáci, no a nedostali kafé. Bélo tvrdí.
Bh
1

Prušáei;

2

učitelovou;

3

4

5

teď; učitel; pláčeš;

6

vždyť

\
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Ž E B Ě T í N, okr. Brno-město
Vynášení smrti
Mluvila Františka Bartošová, nar. 1887

No tak pravda, nékerá jo, každá chvilo sme jo nosele teda, pravda, tó
smrtko1, a spívale sme. No a tak vona nám tá hospodeň dicki dala nejakí
vajíčka anebo (něco jiného). No, sem tam noséla taková-—sme říkali špórkaso2, víte — a tam teda dávali peňíze. A jedna bela taková také smjelá,
gurážná, tag do hospodě (šla) A vona Šla vot štola ke štolo, teda víte a voňi
nám tam tí museí3 dávali. Me sme vébrále peňes tedá4! Dicki hromado!
A pak sme zasi ho nékerí se hodelale taková tó, sme říkále „bodeme to propíjet" vite? Potom sme jo votstrojile a fšecko to se schovalo, te rukáfce,
pravda, a šate a fšecko, a ten vích s tó smrťó sme hodili do potoka, víte?
„Smrť pline po vode, nové léto k nám jede, š červeními vejci, žlutími mazancemi" A pák sme za to kópili...
Ti vajíčka nám ťeda ta hospodeň usmažila a pák sme se rozdělili, každímo
na talíř, pravda, rohlíke a sódofke5 a nejakí tí, takoví cukroví sme se kópili.
A to sme zas mňele takovó trachto6. Trachto. Diš ešče zbili peňíze, no tak
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sme se rozdelele a kópile sme se sešite nebo tak neeo za to. Tak to bévalo moc
pjekní. Z Brna páni diš chodili, tak — to jich víc chodilo tich — dicki
pohromadě třeba deset téh defcat chodilo, víc téch smrií chodívalo, ale me
sme mívávale nelepší nastrojeno. No, moc pjekňe nastrojeno. To he1 selskí
cerke,- také chodile, chodile sme do škole teda. No a kluci
nezvedňíházeli
po Meh kameňím. Ti vajíčka toto (rozbili). A jednó take jedni bóchli do
hlavě, tomu defčeti. Pak teda ve školí jim to zakázali.
Bh, Ch/Bh
1
8

figurína smrti;
nezvedení
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2

pokladnička; 3 muži;
'
,

4

tehdy;

5

limonády;

6

hostinu;

7

také;

KOMÍN, okr. Brno-město
Pracovité stáří
Mluvila Františka Grošová, nar. 1883

Afčílka, tag do vosumdesáťi let sem dělala, to přešla teda nevjesta, a tak,
mňela te dvje deti, no tak, bela doma. Já povídám: „Bed doma." A já sem
ze sinem jezdila. Von teda mňel, mňeli sme pár kóňi, tak na zelení a skopít
(seno) a tak. A vona bila z deiima doma skoro do osmi let.
(Měla jste dost práce.) No, to bilo mí. Tak sem na to jakse hleděla, víte.
Že ahich, abi zase voňi neco zahospodařili. Vono, z detima musí bet negdo
doma, dokai to nende do škole, a vopatrovat a tak. A tak já povídám: „Vopatruj deti, já sem se1 je taki vopatrovala."
Já sem taki mňela babicko takovó staró, chodila zvohnotá a tó malinko
nosetaf peřince. A zvohnotá. A tadi sme mňeli sedům schodů. Potom sme se2
spravovali tadi chlíve, chlíve sme spravovali, tak vone tři uřezale se. A tag
babička, diš mňela díiátko zvrcho, tadig bila kuchiň navrcho, diťátko
v nárucách nest, f peřince a venest se jé semka na kočárek na dvůr;..
(Byla už slabá, bylo to pro ni těžké?) Ne slabá, stará, stará, a nebela kor
silnáy ale taková fest. A tadi mňela ráhno, tak pře tí zdi, a vona to diťe
nesla f peřince a tem ráhnem se drMa, vite. Tadi po téch schodech dulu bilo
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ráhno.* To sme potom dali prie, aš umřela. No pravda, po schodech stará
osoba diš má neco nest. Já tahi hopiplanó3 mám fčilka4 zeť, protože uš
nemůžu hit, tah se držím zdi. Zda se piplajó, né. Ať je ruhajahá chce čistá,
ták přece se to hopaple5.
Kč
2

* jsem si; jsme si;
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3

upiplanou, umazanou;

4

teď;

5

upaple, umaže

LÍŠEŇ, okr. Brno-město
Zábava vesničanů
Mluvila Julie Šlatinská, nar. 1896

Hdepáh naše zábavi, to jenom hrálo. To zme dichi to tah zřidili, vite, to
bil prúvot, to se chodili dívat z Brna. Jéjdanena, to béváválo heski agdejaká
stará bapka bila pozvaná. Třebas ich bilo sto. F krojách, f krojách, fšecko
f krojách, fšecko f krojách.
To zme tadi s teťičkó Stázinkó chodili zvát.
Dicki zme řikalir„Mi vás deme zvat!" '
A uš se vibirálo na bufet zrovna, víte, jak to bévalo a žebrali zme a ženski
se nastrojili a juchalo se a uš se šlo. A bufet veliké dicki bil, to zas bil veliké.
Bilo to potřeba. Vibrali zme dva, třeba tři ťisice a to béváli peňizef Čas míro,
že? To bili peňíze a lido co bévalo! A lido se přišlo podívat a celí mjestečko
bilo auf1 dicki, diš zme virukováli.
Jéjdanena. To néňi aňi k přiruvnáňi, to néňi aňi k přiruvnáňi ti hodí.
To je pravda. Diš fčilka stavijó májo, no, vezmó vršek a je mája postavená.
Prf? Prf to béváválo dicki ...Touš se f sobotu dopoledňa jelo pro májo a uš
stárci přišli a uš se juchalo a jelo se do lesa. No a z lesa jeli a muzika hrála
a přišel kovář, musel májo vokut2 a vršek tesař votěsat a kovář zas ti vobruče
železní k temu dat. Uš se juchalo a uš se pilo. No a uš se chodili dívat, to
uš tam bévalo lidi a uš dechufka hrála, uš hrála, f sobotu to uš začalo.
A večir bila zábava, večír uš se bavilo, no, a v nedélo ráno to začali
chodit stárci nebo stárki z rozmarinem po Lišňi. Chodívali vot radňice
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z muziko. Chodívali tah. Voňi bili dvoji stárci, jedňi selšči, to bévalo u radňice, a (i druzi to bévávalo, vot Volhu se řeklo, na sépko zme Ukovali. Vite,
no, a ti zas chodivávale a (i vot radňice mivávali klobóki široki a visoki boti,
červeni kordule3 o vot Válku mivávali černi sáti a mivávali černi botki
a hlobóhi černi, vobiČéni a na nich kiťki. No a ti rozmarine, no, a tak bévali
ruzňi.
No a tak dopoledňa chodívali s tem rozmarinem a votpoledňa chodili, aš
šli pro stárke. No a uš se chodilo, uš pruvot šel, do mjesteČka se šlo pro
stárko. To se pilo, zavdávalo se, rozdávali koláče na ulici. To se rozdala
celá vopálka koláčů, no, a potom, pravda, gdo šel, pár, mušské ze ženskáj
tak každimo se hrál marš.
i ' " /
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PĚÍLOŽANY, okr. Třebíč
O zabíjačce
Mluvila Julie Matoušková, nar. 1891

A maminlca dicki zabijala vepře v zimňe a na posvíceni sme mňeli takovi
prase, tag vona. říkala: „Žabe, veleste a vetahňite to!" Tak me sme tam
vlezle, hovázale tomu provas na nohu a tahle sme to a vono nám se vešklublo
a hoteklo na dvůr a me po praseti bjeháli a řechtali a maminka nám nadávala,
že sme k ňičemo, tak sme to cheťli a zabili sme to. To bila dobrá pečínka,
nički1 uš takovi pečinki nésó. To sme mňeli ze samiho mlika kiseliho te
prasata na posviceňi vekrmino, abe bela dobrá pečínka.
Še/Fi '
.
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nyní
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Zmýlená s čárkou
Mluvil František Beroun, nar. 1910

PHšel do Lipňika dopis na mistňi národňi vibor. Psaňi. Pošto. A na
vobálce bilo napsáno: Návratka. — To uš je dámo, to uš osmnást set, diš se
psalo. — Vibor študoval, co to aleje a co to má znamenat. Nevidel, co s tém
a ten jeden vestópl a řiká: „Aha, já užvim, co s tém psaňim. Já ho přebijo
na vrátkaTo
se, to bela návratka, vite. A von povidá: „Já už vim, co
s tém. To se přebije na vrátka a bode to veřideni" Šel ke štolo, vetáhl dva
řebike a kladivo, přebil to na vrátka a bélo to veřideni. Voňi pré se zmélili
s tó čárko, nat á, misto návratka tak pré se to přebije na vrátka a je to hot.. .uš.
Še/Fi
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ČUČÍCE, okr. Brno-venkov
Zpěv na panském
Mluvila Ludmila Jarošová, nar. 1890

Ale zase teta moja, nevlastni tatinkova sestra nemňela deti, tak se mňe
vzali jako schovanku. Ták sem bila u nich. Ale nemňela sem se... Teda na
jidlo sem se mňela, jak se nemňél ňigdo, protože nebili deti. Maminka,
doma teda, (i mňeli bido, protože bilo deti hromado. Tatineg bil cestářem,
a to mňél osum renskéch1 mňesičňe. No, co to bilo tenkrát na tolik, na takovó
četnó rodino ? Já sem se na jidlo mňela teda dobře, ale tetička nemňela ke
mňe láske. Vona neznala, deti nemňela, a ták vona neznala láske g detum,
protože dite mňela teda svi, a vono ji zemřelo. Pes u ňého zašČekál a vono
zmodralo a zemřelo. Devjet mňesicu dite. A tak vona tém steskem, vona nebéla
ňigdá laskavá ke mňe. Bijávála mňe a práco...
Vod dvanásti roku uš sem chodila venášed do lesa. To se venášiválo vod
řéke až zhúru. Ščipe2, metre, metrovi ščipe teda. A na řepe sme chodili
k Nové Fsi, g Biskópkám, na ňive. To béle panski ňive3, k Hrubčicim,
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g Biskópkám a tam sme chodili. Pješki. Diš nebelo, muselo se chodit. Neska?
Neska chodijó do továrně. No ale tenkrád bélo, teda! Béla bida. A co sem
vedélala? No tak sem, chodila sem do akortu4. Mňe dál dráb do akortu, že sem
bela porát před ňima, fpředu. Já sem bila zviklá moc pracovat. Já sem se
mohla ke každi práci postavit. Fšude sem fšechno dokázala. Ne že bech se
chválila, no ale to se můžete teda optat. Protože sem bila zviklá a musela sem.
Ale najedla sem se dobře. To se teda naše děti nenajedli tag zase. Mňeli
vjeei bido. Kolikrát přišli bratři pro krajicek chleba, diš šli na panski. A to
přez řeko sme chodili každé deň. Dicke sme šli na prvňiho kvjetna, uš sme
šli na řepo. Potom sem tam chodila na žňe, tak sem vázala snope. Mňela
sem dvje nakládacke. Museli kláski bét pozbirani, to sme fšechno teda museli
tak akorátňe5 fšechno udělat. A mňe to tag bavivalo. A voňi mňe mňeli fšeci
ráde. Ti dvorski ženski fšechni mňe mňele ráde. Za poledne sem jim psávávala pisňicke, učila sem je spivat. A jéf Na sta pisňicek!
Me sme spivali na panskim celé deň. A von tam bél zlé inspektor a von
dicki přijel s Oslavan k Novi Fsi a von dicki bél zlé na drába. Dráb bél
staré, a von diš uvidél dvje řepke nebo tak, ták von s ňém delál veliká melo.
Von dicki řikával: „Ďefcata, Vichřica jede. Vichřica jede, nanotujte si
neco." Tak me sme spivali a má kamarátka, s keró sem spivávála, ta ňigdi
nebéla vedle ňikoho jen vedle mňe. A me diŠ sme spivale, to be tade vám
muhli řict, to bélo jag diš muzika hrá. Vone řikaji doposut: „Ve diš ste
s Fanká spivali, to bilo, jak muzika diž hrá." A tak me dicke sme ho zachraňovali, abe na ňého teda nebél takové zlé. Spivali sme a von stál přet
nama z huleckó. A von decki se tak na nás jenom divál šórem6 a poslóchál,
uši mňél napnuti a poslóchál, jak spiváme. A me hodňe sme spivali a řikávál
dráp: „Troško zmirňite tempo, von si podle hodinég znamená práco a potom
pré mňe podle toho delá melo, že tulik neudeláme."
"
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Úraz v dolech
Mluvil Josef Vaška, nar. 1906

Vono je to vám teški. Gdo tam nebil, to je teški řict. Vono se tam negdi
leze po kolenách, pod zemňó, negdi se aj břichem smeká, negdi je to teda
visoki. No to páteř a kolena, to každé haviř to má bolaví, misiím, co do ti
havirňe1 chodi, poňevac je to odřeni. No a te uraze só navíc. Já sem mňél
na levi ruce zlámáni prste a pravá noho sem mňél zlámaná tadi ve steMe.
To sme bjehali na vozich, to sem bél první rog ženaté, sme bjehali na vozich
a řikál sem kamarádovi, co bií nahoře: „Počké, aš já (i zaklepo, tak pojedeš."
No a von tam mňél asi štíři voze a von — bilo to na votpoledňi smňeňe, vo tři
čtvrti na pjet — eši to nějak přeslechl nebo co, tak von ti vozí pustil dulu
na mňe. No já sem to slišél, že to bježí, ale ňikam sem nemohl utict vot toho
sviho voza, no tak sem si stopl na strano a vono mňe to tó pravó noho chitlo.
Tak mňe to rozbilo. Ve stehňe mám takovó náhraško. To se mňe stalo vo tři
čtvrti na pjet a vo vosumi hodinách mňe aš vetáhli nahoru. Nemohli mňe
tam dobet vocat2, te voze museli vetahovat spáťki, ne, tak vo téch vosumi
hodinách do nemocňice. To vite, v nemocňici jak uš je to. Vikópali trošku
a černiho mňe dáli na postél. Tak mňe to léčili. Voňi mňe to špatně udělali,
tak štirikrát mňe to museli znova lámat, abi mňe to napravili. No, jak vidíte,
aňi nechrumu3 ani ňic. '
Bh
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HLÍNA, okr. Brno-venkov
Slabá úroda
Mluvila Marie Šťastná, nar. 1884

Nički kopeme brambore. No von (manžel) kope a tet pudu votpoledne já
a potom fčera sem prala a votpoledne sem šla chvilo a tet von šel chvilo.
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Voňi uš toho maji hodné hus vekopaniho, tah ešce nejakó chvilo. ( Jsou letos
brambory?) Nésó, só málo, málo je jich, bramboru. Letoz budó drahi.
Protože vone só, taki só nekeri velki dost, ale málo v dulku. Gde je zelená,
silná mňat, tam só, co je slabá mňat, tam só málo. Letos je málo brambor,
vluňi bilo vic. Voňi mňeli vlahu dost, ale že bilo zima, ták vono nenarušilo.
Voňi potřebujó mit teplo. Tet ešce tam maji, turkiňe1 tam máme kus a ta je
ješee zelená; esi doruste, já nevim.
KarUťka2 só a japka málo anebo ňic. Já nevim. A hruška nějaká. Ale
karláťki a dalamaškiti
só. Me tadi máme na roli4, tam só, teda je jich
tam dost. A esi budó, no mesim, voňi se decki5 přidó pakovat je, vité, a tah
jesi sem přidó, já nevim, ale ešce to neňi taki zráli. Jindá bivali zráli a letos
ješee nésó taki, fšecko je pozdéši.
Nebo hrozni, hrozni taki nésó letos. Mi teda nemáme aňi jeden. V záhradě
decki miváme tóli6 hroznu a letos ňic, aňi jeden. Vono akorád diš pršelo,
tak jak ti hrozni kvjetó a prši, tak žádni nésó. A aňi jeden, dicki na hode1
mám ráda hrozen, a aňi jeden! A vonegdá hlásili, že só hrozne, ale já nevim.
FČera tadi bili v Jednoie, tak vosům korun padesát, ti velki. To mi nemůžeme
kupovat.
BI
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SYROVICE, okr. Brno-venkov
Krupobití
Mluvily A: Marie Stoklásková, nar. 1904
B: Ludmila Stoklásková, nar. 1900

A: Jak tadi belo to krupobití velki, tak to zňicilo. To teda belo tadi hrozni.
To ti stromi, ti bili tag zbičováni, te koruně s toho, tá kura s téch vjetvé,
jšecko ták rozbiti, fšecko.
B: Takovi huse.
A: To bilo druhiho červenca. Hrozni. Tadi lidům, gde to maji ták trocho,
aj voda do staveňi se dostála. To vobili. Ti vobila, to bilo, to fšechno bilo
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nacisto ňic. Kukuřice, to všechno přišlo prie. Ěepisko1, fšechno shlučeni,
ňic sme nemňeli. Kopřifko nemňeli ste. Tá drůbež béla, nemňeli ste
travičko, kopřifko tomu co dat! To bélo hrozni.
B: Povodeň veliká, fčil to hrnulo tade tém potokem. To belo hrozni. Nemňeli sme, jézédé nemňelo co dobithu dat.
A: Mi sme nemňeli teda vo ten dobiteh, ale mňeli ste —jah povidám —
tó slepico, tó kačenko, á travicha ňigde nebéla! Proto, ábe tomo se dalo.
B: Me sme vůbec nesehli, co sme mňeli na záhumence zaseti. Ječmeň,
vůbec sme jé nesehli. Me máme záhumenho na spodiňe2 a přes to letéla
tá voda, to bila upíná náplava, ták visoká náplava. Japka, to belo
fšechno dole. Kotóce3...
A: Fšechno vovoce, fšecko vovoce a ti stromi fšecko ták rozbiti.
B: Áňi lísteček nezůstal na stromňe.
A: Vono téch stromu de dost přič, no tak se sádime, ábichme mňéle te mladi
nejáki, no.
B: To trvalo aspoň hodino, to krupobití.
A: Druhiho červenca. Gervenca. To uš máte fšechno. Kukuřica už bela
taková (velká)!
B: No nébelo naprosto ňic.
A: Jéj, to sme se naplakale! Co sme se nadelale, bichme to mňele pjekní,
a tet sme velezle... Muj sin je v Brňe, ne, a von tade bil, f sobotu tadi
bil, ne, pomuhál, ešče na té záhumence. sme řepu vokopávali a fŠechno
sme dělali. A to bilo álefpondéli nebo f uteri. Tak nékeri ten...
B: Fe čtvrtek.
A: Ve čtvrtek, no. A von přišel sem a von se za ten mlat Šel podívat, von
tak plakát. Tak plakal. To teda belo!
B: Lidi plakále, jag diš vám negdo umře, no. To muselo bit hrozni, tak
štráfem4 to šlo. Jenom Sirovice, Blučina. A uš to dál misiím aňi nebilo.
A: Ale, já nevím gde.
B: Bračice só jenom kósék vot nás, Sobotovice, tam ňic.
A: A Sobotovice, ti uš to nedostáli. Gdo mňeli ti póla jako na bračickém,
tak jako tém štráfem, no ták ti lidi neco teda mňeli, ale co mi, jak mi
sme to mňeli, tak to belo. Při dediňe ňic.
Bh
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JEZEŘANY, okr. Znojmo
Muzikantské historky

/

•

Mluvil Robert Tručka, nar; 1896

Vite, já sem zacál hrávat, muj otedz za mňe musel ehoďet proset, belo mňe
třinást let, na hétmanstvi. Jako vijolista. A tade na venkov je vijolistu
nemáte, ne. Tak sem ehodél po tech plesách, to mňe belo třinást let. Belo mňe
třinást let. Belo mňe Štrnást let, už sme hráli jako takovi chlapci, vite.
Nelceři vo dva roki starši bili z Maršovic, sme hráli na pohřebje, f Šumících tade. To máte tak dle hodinu cesti. To sme jšecko pochodeli. A s tém,
co teda padl, ták ešce jeden, ten je prie, vo tem nevim, a ten jeden staré
zemřel, vite. Tomu sme řikali Karlicina, vite von se menovál Karel a von
bél mdlé, no tak Kadlicina. Gdiš sme šli dum s téch, sme hráli fPetrovicich...
Vite gde sá Petrovice tade? Za Vedrovicama tam. Tam sme hráli, belo nám
šestnást let, ne. No ten bél starši, ten Kadlicina. Tak sme šli dom. Vedrofci1
muzikanti, to bela taková, takovi kvarteto. Na vostatke2 bévalo málo muzikantu, tak po Šteřech rozdelet, vite. Prvňi husle, druhi husle, jléta3 a basa,
a to se hrálo. Ale hrávalo se, jen to řinčelo fšecko! A me deme dum, a to bele
vedrofci muzikanti. A tam sá skále. Vite, že sá tam ho Vedrovic skále? Tam
je na vrŠko potkáme. Voňi šli teprvá dum a me sme šli take dum, tak sme se
potkali. „A tak co, chlapci, jak ste se mňeli?" No to vite. Me sme se mňele
jako muzikanti modz dobře, ne. A voňi take. Ale co pré ňicki4? Bél sňich.
„A vite co?" povidá ten néstarši, „chlapci, svesme se na ti basi!" Bulu
s téch skalé. A skutečňe jeden druhiho vodvozél na ti basi. Ta basa to vedržela.
A tade zase jeden, to už belo pozdéš, to belo za prvňi republike nebo —
no pravda — nebo tetuš? To já vám nemožu řict. Bél take basista, menovál se
Francek, vite., Tade na tem roho se to stalo, vite. Jak se pochovávala basa.
Tak se chodelo po ti dediňe a von si Šél teprvá druhé den pro baso do hospodě.
Von tam hrál take. „A chlapci, tade jo pochováme na tem roho." No tak jo
pochoval. „A tak jo napřet mosime přeskocet." A gdožvi,jak von tag zapadl,
zaškobrtál5. A von na to baso padl, dle ne přetkem. Zadňicá. A povídám:.
„Franto, tade to máš. Ňicki maž baso!" Mňél s toho pár střípku. „Chlapci,
vetáhňite pré mňe to tade ze stehna!" — Dobrá basa, dobrá. Taková! Má
tade take basista baso, ale to je šifonér6, víte. Me sme téch vjecé prožili! . .
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Nebo ten. Jak sme šli jedná. Vite, gde je Ivan, ne?. No. Tam sme šli
a tam sá te šprletovi1 zahrátke, te plotke, ne. Berne tam vokólo a vowřbél
takové vitr ohromné. A tade s téch Trbásan jeden, už bél starsi clovjek.
Čibok8 mivál pořád zapálené. To be nevadilo. Ale ten boben mňél — vono
už belo na cisařslci hode9, a to už je koncem řijna, ne, ták to uš teda se musel
clovjek pořádné voblict. On ten kabát, jak se řiJcálo hazár, se zapl pjékňe,
zapálél, ruke do kapce, boben přes sebe, to se tém řemenem přepjál, ne, a von
bél, vitr jag bél takové ohromné, veliké, von ten boben mo nadhodél a hodél
mo jé do ti zahrátke. A zacál volat vo pomoc: „Chlapci, nehoťikéte! Pote
mňe pumuct, já pré nemužo vocat10." — „No, co se ti stalo? Tomeš!" Von
se menovál Tomeš, Tomáš. — „Ale," povidá, „vitr mňe hodél, vitr do
zahrátke." —~ Aš sem jé veprostél teda s toho, povidá: „Debe tade bela
Duné11, vjeřite, že je boben foc?"
Bh
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IVAŇ, okr. Břeclav
Poprvé k muzice
Mluvila Terezie Jeřábková, nar. 1897

To sem béla defcisko. Tak meslim šestnást foku, vite, a naši maminka,
voňi mňe nastrčile1 po sestře takovi šorce2, vite, te šorane3, já, sem mňela
štire dule a ten červené, ten sem mňela navrcho, ten co bél troško parádňi,
ale belo to stari fŠecko. Maminka to veprále, dále to na slámo hosušit,
voškrobile to pjékňe, dále to na slámo hosušit na žitná. No pák mňe to vežéhlile, nadélale mňe faldiclcu4 fšelijakéch, pjéknéch. No a přišle hode. Jé!
Tá pluzňo5, to sem mňela takovi te šoške6 — vite, jak to napřet, ve to nevite,
jag bévale šoške, to vám cucelo1 vzado aŠ po krk, te šoške, vite — no afcil8
vám já sem se ták na tá moziko těšila. Šla sem ponéprf.
,
A to belo ho fšech tech chálupé, bele zahrátke, ho fšech tade na vrchňim
konco bele zahrqtke, vite. Ták sme se s tá kamarátká stáple, z Lizlá Toncrová
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sme se stáple k tě jedné záhráice. Každá sme mňelétakové veliké rozmarin.
Gdo náš prvňi vezme na kásek, tak tomo sme ten rozmarin přešpendlile.
Prvňi kásek, žádné nešel. Ale to vám ešče musim řiet, jak tá naši maminka
si dale se mná práco, ne. Me sme mňele ešee tá hliňená podlaho tentok.
To belo ešee za staréch času teda, ne. Tak f sékňici sme to mňele záličeni9
červeném, tá zem, afti siňi, pot tém kominem sme to mňele slinem10 záličeni.
No a fčil maminka holt se klekle a cheele, obech já ti sukňe mňela pjekňe
f párátko. Ták se kleklé. Voňi se stáple, voňi bele sama červená hlinka!
Já sem se smila toli. Jářko: „Mami, deť ve máte hned žlutá hlinko, a slin,
a hned zas máte červená." Panenko Matko! No ták přece mňe jenom
vepravile k té muzice.
No tak me sme s tá kamarátká se stáple k té zahrátce a fčil sme Čekáte,
gdo nás vezme tančit. Prvňi kásek — žádné. Ďruhé kásek •— žádné. „Lizla,
poťme dum!" sem povidala Lizli Toncrové tam. „Poťme dum, žádné nás
nevezme tančit!i' A já furt sem se steděla, červená sem béla jako pivoňka,
stedela sem se, že žádné pro nás nende. No tak sem mňela ti voči... „Musiš
se divat!" vona mňe povidala. „Musiš se divat, esli pro nás negdo nende!"
Jářko: „Dě mňe pokoj! Já se nebudo divat." No a potom sem přece pozbihla11
té voči a najedná leťi jeden a povidá: „Rézlo, poť." Vincék Pláteňikuj. No
a to bél chlapisko, né, proti mňe. Fása černi, já sem se začervenala. „Jéžišmarjá, Vincko! Deť já to nebudo homňet!" — „Homiš! Jen poť!" No tak
sem mo přešpendlila rozmarin a voňi hráli polko. Ďeťi mili, me. sme bele
hnet ho kostela s tá polka, hnet sme bele ho toho Toneroviho sklepa, ho toho
Céťloviho. A litále sme! Babe se toli12 řechtále! A já sem mo furt řikála:
„Vincko, podivě se, esi já mám te falde jáksepatři na té šoraňe." — „Co
más s toho!" von mňe povidá. „Tancuj!" No ták sem tančila, litala sem,
babe sě chechtáte. Panenko Matko, co já sem skusila! Ale ták sem béla
ráda, že sem tančila. Že přece jenom sem se vetaneuvála. A pák uš sem se
nestedela.
"
Bh, Ch/Bh
2

3

4

Navlekli; sukně; široké sukně; záhybů;
9
obarveno; 10 jílem; 11 zvedla; 12 tolik

5

bluzičku;

6

šůsky;

7

trčelo;

8

teď;
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11-2-15/

NOSISLAV, okr. Břeclav
Zakázaná pouť
Mluvila Anna Rýlicliová, nar. 1895

Mňele jit na Vranof, na pái. Já povidám starimo1: „Ti, já bech chcéla
jit na pái." — „Pomodlit se mužes tade f kostele a co budeš jezdit po svjeie!"
— „Tak holt nemužo." Ďeťi bele moli; ale bévala bech tuze ráda. No fcil
přišla tá sobota a já sem šla na trch. Pochitala sem kuřata a do s košinká
na ten trch. No a tak sem te kuřata prodala a do tak po mňesie. No a přinda
tam dolu, jag bél rink, selata jak se prodáváte, a stála sem tam s Mariána
Kopečková. No a tak vekládáme,f tem dá ti pátňici. Páže dobrotivé! Diš já
sem chcéla tak jit na pái! A já nesmim. A mihlo mňe hlava: Co bes nesmňela?
Jaki hale! Jákpag debe na tebe Pán Buh dopustil a svalila se a belo po tobje?
No tak! A uš sem teda šla na tá pái s ňima.
Ách, to sem béla ráda, že do na pái. Ták holt2 sme šle a vona (sousedka)
to hnet řekla: „Vona de na pái a ňic sebá nemá." No ták tetinka Hrabalka
potom mňe dále štvrto kudlufa3 makuvaniho. No ale co? Tenkrád dostál
za koruno polifke rovné táliřek lukšové4! Deš ste si dále dvá táliřke, ták ste
bele jako buk! No a tak to dobře dopadlo. A pak sme jele dum.
Deme Nosislavá, procestvi, šle nám naproti, to se vi, a fšeci Šle jim
naproti, a mňe deti nešle. Mňe toho bélo toli lito! Já, sem plakala. A holt
sme šle do kostela a pag dum. A fcil donda5 k vratům, jářko6: „Jak to dopadne hale? Mám si te vrata nechat vodevřeni, nebo mám zavřit? Ňic tu
néňi, klacek, s cém se budo bráňit? Jak ale to bude?" A té ženski povidále
mňe hnet na té páii: „Chlapi, mňele beste tam nékeré s ňajit,
abe..."
Já povidám: „Ne, ne, ne, to já nechco, já... At to žádné nevidí. To já si
sama veřidim." No a tak fcil uš sem'chcéla vodvirad dvirka, álef tem mňe
napadlo, deš prvé nechcež bét vaděné1, začni sám. Tag z gurážá! Vodevřo
dvirka a von bél mezi dveřima u chliva. „No tak, jak se řiká? No honem!
Esi8 pak? Vitám ti ze sváté páii! Pana Marija ti skázála pozdravit a máš
jo take přijit naŠčivit." A von se culil9, bél rát, že už do. A povidá: „Kočárem10 ti dat!" A já do siňá a divám se: Tam bél hrnec s polifká, tam zas
knedle. Toto? Von umňél vařit? Ták to von navařil a cosi tam na táliřko
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tahe belo. Já rozložím pinglicék11 a vona se vevalila12 tá štvrtka kudlufa
makovího a von škráp13 po tem. No já povídám: „To nech Elišce!" Nemlaci
cerce, bele ji tři roke. A von povídá: „No te mesliš, že sem já jim nenapekl?
Já sem jim take napekl buchet! Nale14 potvore dečka nechcéle to žhrat.
Velápele15 kadlátka16 a buchtě se tam pováluvale po zemi. Jen se bješ
podívat! Sáfsiňi."
No tak já do, chitno talířek, cákra11, vona mňe jaksi
s tém ruka klesla. Von spařil kvasňice! Tak s toho bele bráske1B. Nevídáno!
A sýseda potom mňe povidá: „Tak sem povídala, viděla sem, porát
kmotr bjéhál f soboto po dvoře a povidám Školce: „Té néňi tá sáseda na
pátí?" — „Ale gdepak, det19 chitála ráno kuřata!" No dobrá. Druhé deň
v nedelo zas. Furt sem jo nevidela. Povidám: „Kmotře, a co ve porát sám?
A gde je vona?" — „No co? Šla na pád Utekla mňe na pád Debech jo
bévál nechal, vona be mňe f šecko béla nachistala. No toto, sem jo nenechal,
vona utekla." Já sem vám ešce to ráno aňi nepodojila krávo. No nemňéla
sem cas. To vite, sem si povídala: „Ale donda, já jo podojím, a bude mliko
tepli, hned zadělám." Tak to dopadlo. Já Jak mně to tak napadlo, honem
na tá pái jit, tak sem si povídala: „No tak co? Von jel dvakrát s hnojem na
láko, votpoledňa už bude Žehlit vázanko a uš se bude richtuvat20 na nedelo
a co já bech mňela zháňeňi, ne? Ať negdi to take udělá!" Dobře to dopadlo.
;
1

Bh
2

3

4

5

manželovi; teda; bábovky; plný talíř nudlové polévky; když jsem teď přišla;
říkám; 7 hubován; 8 zdalipak (pozdravíš); 9 usmíval; 10 karabáčem; 11 uzlíček;
12 vyhrnula; 13 sáhl; 14 ale; 15 vyloupali; 1 6 švestky; 17 sakra; 18 zákalce; 19 vždyť;
20
chystat
6

11-2-16/

CTIDRTJŽICE, okr. Znojmo
Požár lesa
Mluvila Antonie Heverová, nar. 1927

Ale1 přet pjeti letama sme vepáléle celó paseko. Ale vite, to bélo neco!
Sádel2 sme f takovím kopco a vono tam belo tráva pot pás. ŇČkom2, ta jedna
stará bapka, Hobzofka, taková jednasedmdesáiiletá, stará lesařka, povídá:
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„Tade je to prachneplechi4, me bechme to mňél vepálet." A bel tam takové
chlapec, patňást, Šestnást roku, vešel školo, a povidá: „Já bech to skusét,
ale nemám sirke." Já pám5: „Vopovašte se! Det6 neska je vitr a tade sme,
na takovim kopci, tudle je šlók1 s tém... Dřivi vekáťené8 pod nama, celé...
no hrůza. Kládi, toho klesti, kure! Fšechno to tam bélo. Tráva suchá.
Ňckig ze straně sečd10. Vite, z vobóéh stran.
Jémináne! Von ten Mojmir chit, ta Hobzofka mo podala te sirke, von
chiii te sirke, já povidám: „Chlapce, vopovaš se!" A voňi, to vite, gdiš ešce
negdo potpichne, ti mladi radi poslechnó to horši. Ešce takovi žabe tam bele,
jedna vosumnást, jedna devatenást, řechtá se mo, že já jako mám s toho
strach, ne. Von vepustel to sirko do ti trávě, já, honem motičkó sem to zaklepla, meslela sem, že to hohasim. No gdepak! Jak sem do toho klepla, vono
se to ešce vic rozjisMeló, letelo to dál. „Dokavát pré je to jako plachta, tak to
necháme," povidá ta, Hobzofka, ta stará baba.
Jémináne! Vono za chvilko to belo jako plachta. „A nckom uš hašte! Už
hašte fšeci!" začala křičet. Tak sem skocdla pro ti halóske, nějaká sem
hotrhla a že to bodo klóct11. No gdepak! Pod nama delál ti lesaři, kátél ešce
ten šlók — vóň nevjedél12, co sme provedli, jenom vidél ten voheň. Tak
letél vám z haluzama velikéma a šh nám pomoct. Vite ti náz zaéhráňél.
Tém do smrti já nezapomeno. Vitr, no ohromné vitr. „Máňo, proboha te
prosim," křici Hobzofka. „Haš, det to mosime hohaset!" Máňa povidá: „Já
nemužo, mňe, be schořela motika, já mám novi toporo." Vite, to bele takovi
mladi defČata. Ťi lesaři přdletél a pak vám haseli s celó vervó, s celó vervó.
Vono nám to celi voboci, roke, vite, me sme nemňele ňic, žádné chlop na tele,
co sme mňeli nahi, to fšechno bélo vohořeni. Tak potom sme to slavňe ho~
hájél13.
Ale co ten chlapec? Ten co zapálel. Najednók14 já ho vidim, že von leti
prie po ceste, tak sem meslela: Ten chlapec nčkom se toho holékl, ten si de
neco hodelat. Jémináne! To nebél čas se ptat, kam ten Mojmir leti nebo co.
No tak uš sme to mňeli uhašeni, já poám15: „Gde ten Mojmir je?" No a ti
lesaři povidál: „Me sme ho poslál do fsd, abe šel pro hasiče."No tak já sem
jako bela klidná, ale Mojmir furt nejel. Me sme se pak nesmňél hnót, pak
mosél četňici přejit, lesňi přišel, vešetřováň, véliki, jak to bélo, co a jak.
A za hodná dobo teprvá Mojmir. Povidá: „Lidi dobři, já sem mohl
vletet pod motór16!" Ten pul dvanásté jel, vite, a to se mosi přej štréko11
v lese, po ti cestě. A von ten klok jel s toho kopea — ohromné kopec, jak sme
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sádel, povidám, na kopci — tak s toho kopca tak po ti cesťe leiel, — bele
závore zavřeni, von se vohl a te závore podjel e18 s tém kolem, neslezl aňi, vite.
A ten motor zase tróbil na poplach, že tam hoři, ale von to aňi nevňimal,
aňi neslešel, 'hic, jel furt, aš slišel, že za zádama mo fókl ten motor. No
teť sem povídala: „Hobzofko, debe béval ten klok, ten vlak ho zajel, debe
nemohl mlovit,e< tak sem řekla " ve beste nemohla homřit za toho Moka,
že si neco hodelal." To be ňigdo nevjedel, ne. Tet přijel dofsd, pusťel siréno
a sedl na kolo a hojiždél zase k leso znova, ke kaplcce, ne, ke škól19, a von
ten klok jak pruťko jel, tak vrazel do toho plota a uplňe zas to předňi kolo si
skřivil, verazél dušo aj plášť. EŠce že sebe nezabil!
Bh
1

asi; 2 sázeli; 3 teď; 4 prašpatné; 5 povídám; 6 vždyť; 7 vykácený pruh lesa; 8 vykácené; 9 teď; 10 mýtiny; 1 1 tlouci; 12 oni nevěděli; 13 uhájili; 14 najednou; 15 povídám;
16
motorový vlak; 17 přes trať; 18 i; 1 9 ke škole
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PLAVEC, okr. Znojmo
Plavečtí muzikanti
Mluvil Josef Vystrčil, nar. 1887

Deš mi belo deset let, tak uš sem se ucél muzikantem. Tade u nejakiho
Valende, takoviho stariho, s Frantíkem Šilerovém. Belo nás tade ale1 pjet
kloku, a diš mňe belo dvanást let, tak tatínek uš šel proset ucitela, abi mňe
pustél hrát na masopost. Tak sme hrál2. Já us sem piskál flóto3 hi4 hrál
husle a jeden hrál baso. A ten staré Valenda, to bél takové šprimař, tak nás
naučél taková pisňicko hrat „Náž Valenda zabil koňa a dal si ho do komína
A tak sme hrál celé masopost. A tancovala celá hospoda. A me sme to také
humňél spivat. No, jako kloci. Taki sme hrál a spivál vojšechno prie. Celé
masopost.
A tatínek muj bél také muzikant. Ten šel hrát aš na Šrámek a to je štiri
hodini daleko a donesl S9 tenkrád za te tři dn desed zlatéch. A já sem bél
klok dvanást let a donesl sem si také desed zlatéch. A bél sem jenom doma
f Plafci. Tatínek se zlobil. Poal5: „Já takové staré chlap, já do 6 tag daleko,
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a tento TcloTc je doma a vehrál tahé desed zlatéeh." (Kam šel tatínek?) Tatínek.
Aš na Šrámek. To je štiri hodině daleho. Tam šél pjeŠki, aš tam hrát.
Také bél muzikant, také pískal fléto. A taiinek se zlobil, že mosél tag daleko,
a já sem bél doma, vehrál sem. A druhé rok, to uš ne belo třinást let, hrál sem
zas masopost. Taiinek musel zas (k) učitelovi jit prosdt, abe mňe posM hrat,
a tah sem třikrát jako škólág hrál decki masopost. Tak sem běl decki, des
sem si téh desed zlatéh vehrál. A hrával sem padesát let.
Ale jednó se mňe stala f Šatavje taková příhoda... Tři dn vot posvicén sme
hrál vo fšechno prie. A dej sme1 potom scél ve středo ráno penze, von tam
bél Ňemci, penze sme nedostál. Ten jeden ten stáreg hojél s nma do Vidňe
a me sme ze Šatave šl pješke. A začal sme se- tam s nma hádat, tak tak že
sme nebél ješce biti. Tak tak jako mozekant jednó sem nevehrál. Fšecke
leta sem decki, dej sem hrával, vehrál, ale tenkrát sem prohrál. Jednó za
muj ževot. F Šatavje. Fčil8 se to menoje Šatof. To bévala Šatava. A po ňe~
mecke se to menovalo Šatau. A tam béval Ňemci. Hrál sem tam dlóhi leta,
ale pak uš to bélo. decki dobři, uš sme bél vopatrňi, dej sme tam šl hrát,
tak sme řikál: „Toliš9 a toliš nám dáte." Ale tenkrát sme tam hrál ponéprf...
A pak uš to tam bévalo dobři. A hrál sem tam přeš štiricet let f Šatavje.
Ale ponéprf sem tam prohrál. A vot ti chvíle se to pamatujo... Fciléši
muzikanti řikaji, že vehraji: Ale me sme prohrál.
Va
1

2

asi; hráli;
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3

flétnu;

4

5

6

7

8

i; povídal; jdu; když jsme; teď, nyní;

9

tolik

PÍSAŘOV, okr. Šumperk
Pečení chleba
Mluvila Žofie Straková, nar. 1903

Chistálo se vecir, to se menovalo diže, co se to (těsto) tam dávalo, no, to se
Zadělalo večír a nechalo se to do rána. No, to se dicki nechalo drobet f té díži,
tak po díži, neviškrabalo se to úplňe; a pak se tam nalila voda a to kisalo1 uš
pak samo, diŠ to udál2 ten kvásek, to stačilo, no. A to se nechalo do rána
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a ráno se tam přidala moka, vodmísilo se to zase a pak to vikisalo, viválel se
, chleba, peklo se. Taki sem pekla chleba. Sama. Esce sem bila přece dosti
mladá. Já nevím, jak sem bila stará, snad vosumnást, taki sem 'upekla
chleba.
(Prý se pékalo tak deset bochníků.) Mi taki, dewjet. (A na jak dlouho
to vydrželo?) No tak na desed dní, naz bilo doma sedům, pjed deti a voňi
dva, no tak na desed dní. A to se speklo3 pjetadvacet kil móki.
(To se peklo ve starých pecích?) Ve staréch pecích. (Ta, pec se roztápěla?) No jo, to se dalo dřevo, dlóhí dřevo a to se potpálelo a to aj schořelo4,'
tag bila vitopená. To se vjeďelo, to uj smi5 ňigdá nepřidávali. To jak smi
vitahli chleba, tak uj smi tam narovnali zase to dřevo, protože abi bilo dost
suchí, to esce uschlo f té peci tám, a jak se pek chleba, no tak to se jenom zatopilo.
(Stačilo jen podpálit.) Potpálet a nechat pohořet, chvílu viležet tu pec,
abi to jaksi, nepálel (se) ten chleba, abi nebila horká, a pak seto...
(Ta pec se musela vyčistit, vid!te?) No, to dicki si udělali pometlo ze
slámi — taki smi událi, slámi smi vzali, svázali — a to se namočilo
do vodí a tak se to vimeťlo, ta pec, vimeťlo, no, ten popel se vimet s tém,
abi ten chleba bil čisté zespodu.
K6
1

kynulo;

2
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udělal; 3 na pečení spotřebovalo;

4

až shořelo; 5 už jsme

JEDLÍ, okr. Šumperk
Práce a výdělek
Mluvili A: Josef Entr, nar. 1891
B: Jan Beneš, nar. 1885

(Kde jste pracovali, když jste byli mladí?)
A: No, aspoň já, Entr, sem napřed ddš sem vdšil školu, tak sem s tátem
doma ťkalcuvál za ručňim stavem. To sem vddál1 za tédeň sedům korun,
ale musel sem dělat vot pjeti hodin ráno do deseti hodin večír, a to ešte
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máma mňe musela dělat člunkoví cífkd, ináč sám bdch to aňi nébdl do• kázal. Potom, potom ddž u nás počl Jedlím se postavila taková malá.
továrňička, ručňí tkalcovna, tak to mňe bdlo asi sedumnást let, tak to
sem šil2 dělat, teda to sme deáli na ručňích...
B: Ne.
A: Vlastňe ne na ručních, mechaňickéch stavech.
B: Práv je sem ťi chtěl říct.
A: No, bavlňeníplátno, vobdčejňí bavlňení plátno, ale deáli sme zaz dvanást
hodin, jedenást až dvanást, jag bdlo třeba, ale nemiň jedenást hodin.
No a to sme vddeáli — přet tó prvňí válkó — tak prúmjerňe patnásU
névéž dvacet korun za štrnázd dňi. Teda za štrnázd dňi sme brávali
véplatu tak patnást, névidz dvacet, nehdd3 takd dvanást, ddž nebdlo moc
práce, i dvanást korun sme brali nehdd. No a to bdlo célkovje málo, iní
továrňe, hde bdla podobná taková továrna, tak si tam Vddelali dvakrát
tolik, no ale u nas,fchudobním krajů, bdli sme rádi, ddš sme mňeli takové
jenom malé védelek, jak podotíkám. A tadd múj kamarád Beneš, ten
tam téš pracuval, tak aj takd4 neco řekne k tomu, co dál5, tkalce nějaké
Čas, i nádeňíka.
,
B: Já sem deál prácu, jaká bdla třeba. No, já sem začal, prvňí sem začal
na té továrnice, krumpáčem, jako na základd. Ale to bdla rasovina, milé
brachu, néj se6 postavila. Md sme fšeckd práce samí udělali, gruntd vdkopali...
A: Vím to, vím, pozoruval sem to dobře.
B: A mňél sem sedům, kolik, sedumdesád grécaru deňe, tenkrát to bdlo
rakóski ešče, víš?
A: To bdlo přet první válkó ešte, no óušem. No ale, přece jenom to bdlo
málo, dje korund bdlo málo za deň, a md sme se vddelali tak korunu,
neco málo přes korunu, no, tkalci.
B: On ten pan továrňík videi, že je to... To se dáli (tady podomácku)
vobdčejňe td knofličkd ručňí, to, pravda... Tak on to, jaksd vdužil to,
a deŠ to postavil, tak mdslil, že udělá lidom dobrodiňí buchvíjakí, tak.
A: Ano, ano. Pak se tam lidi, teda jak se to postavilo, pak se tam lidí hnali,
defčata teda. Přec tam vic vddelali jak na tech knoflíkách, no.
B: No.
A: Protože, pravda, kamaráde, ten bévalé, ten náž zamňestnavatél bdi
, bévalé sedlák a von tu továrnu postavil takd jenom tak, z nóze, že ja1,
196

no, ták tahd z noze sme tam pracuváli. Tah jaho třeba já sem umňel
ťkálcuvad doma za dřevjeném stavem, no a ddš sem mňel tam túze
mizerná prácu, f té mechanické tkalcovňe, že Benešů, pravda, no tak
sem řek: „To já delad za to nebudu, musíte mňe přddat." Pravda,
a jak sem to tag řek, tak von mňe řek: „Bud rát, že máš prácu." Já sem
mu na to ale votpovjedel: „Co mňe pomože práce, ddžnemám zaplaceno
Na to slovo mňe vdhodil hnet s práce, moch sem jid dom.
Ma/KS
1

2

3

vydělal; sel; někdy;
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4

ať taky;

5

6

7

dělal; než se; že ano

LUPEN É, okr. Šumperk
První zaměstnání
Mluvili A: Josef Řehák, nar. 1902
B: Amálie Čulíková, nar. 1910

A: Já sem nechodil až do štrnásti let, pravda, (do školy). Že nás belo hromadu, tak udál (učitel) slevu, tak sem chodil na pilu, dělat. To mi belo
třinást a pul roku, uš sem dělal na pile, uš, u Šubu, tade.
B: No, to se ták nehledelo na to, jeslí chodi do škole nebo nechodí, že.
A: To se tak na to...
B: Dneska je to přisňéši a je to správní.
A: Gdepak tenkrát. No tak tenkrát, to bélo jini čase, pravda. Tenkrád dež
. bele prázňine, tak se šlo na stavbu. Muj bratr třeba chodil, Franc,
ten chodil každé deň až do Jedli — vite gde, jak je to daleko — do Jedli
pješke na selňicu, tam stavjel Lolék selňicu... (To je dvě hodiny pěšky.)
No, no... Dobře, dobři dvje hodini. A to se deala sélňice s tohotodlék
(ze Zábřehu)..., k Jedlá. Tak tam chodil k tomu Lólkovi, každé deň,
t
človjece, za tech pár grécaru a...
B: A kósek suchiho chleba, a aňi to nebelo...
A: Kósek suchiho chleba.
B: Nějaká ta polifka do konvičke.
A: Jéžišmarja, to se... Neska deš to človjek vekládá, tak...
B: Žádné tomu nevjeři.
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A: Voňi meslijá, že to je ňáká bajka nebo přéháňi nebo neco, že ja, ale to
neňi žádni lhaňi, no.
A potom za válke ta práce, noto... Já sem třeba dělal tadi na té pile,
vite. To bél Pepin Polišů, ten Crhák — znalas Crháka — a já. Tak sme
s tim Pepim Rolišovimjezdile s tim —jak von se menuval ten pacholek —
dvá stahuvad do lesa, viš, zatáhuvat Jiólama u tohotok, voza. No takovi
cdlapáii1, štrnást let, marjá, diš to na nějaké kameň vliťlo, tak to tebó
smeklo, tos litla na druhá stranu. No, jest co nébélo, chtěl sem jest,
tak sem dělal na pile. fšecku prácu.
To sme — béla válka, tak to sme nakládali třeba tře vagáne téh
deseg deňe. A já sem tomu majitelovi Ukal: „Pane " — von bel veréklamuvané, pravda, že dodával deske, pravda, na te zákope a na to, tak
nebél na vojňe — já sem, povdal2: „Nemohl beste mňe předat neco?"
Mňel sem pjetasedumdesád grécaru na den. Pré: „To já si raci vezmu
stariho chlapa a von mňe udělá fšecku prácu ." No ja.
Já nevim, gdo mňe to poradil, tak sem šil3 na pilu do mňesta. Tam
bil stavitel Ján. V nedelu, pravda, to esce v nedelu take f kancélářu se
fungovalo, dojednávale opchode, v nedelu. Přešil sem tam a povdám:
„Nemňele beste pro mňe prácu?" —• „Votkáť se4?" Povdám: „Z Lupjeniho." — „Odez dáP?" Pám6: „Dál sem u Šubu." — „Umiž zalamuvat?" Pám: „TJmim." — „Přendi f pondeli."
Já sem přešil f pondeli, tadi sem mňel pjetasedumdesád grécaru
na deň, tam sem dostal tře koruně, to bélo jedná toli. A ta práce tade
anebo tam, to beto sto a jedno. Tade mňele na celé plac vokna. Jak pjet
minut postál, to bélo jak f kriminále, pravda, a tam, to bélo sto a jedno.
Ten staré dedek se sebral a šil na záchot a bel tam pul hodině, pravda,
a žádné nepřešil, že ta pila vrrr. Ded viš7, jak to (zní), diš se zalamuje!
B: No.
,
A: Vrrr. Tade, u Šubu, jak ta pila furt nejezdila, e sakra, uš tam, uš tam
dupal. Nebo ta pendlofka, ta kivadlová pila, co na metre se řezalo — '
mňe se zdá, Gulik take na tim řezal na pile •.— uš tam bel. No to belo, t
to bélo sto a jedno. A tam sem mňel jedná tolik. No, nébélo mňe dobře
tu cestu dělat? Daleko to nébélo a takové kluk, to sem za pul hodině zbjéh
jagbic.
K6.
1

2

výrostci; povídal;

3

šel;

4

odkud jsi;

5

děla];

6

povídám;

7

vždyť víš
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KUNŠTÁT, okr. Blansko
Kmotřícek Suchý
Mluvila Františka Cibulková, nar. 1900

Ale to bil takové zvláštní clovjek. Von bil vobuvňík a žil ze svó sestro
v mdlím domečku a mňel..., bila to nějaká mňeřica pole. Ale pak, co si ho
pamatuju, a tu jeho sestru si pamatuju jenom tak málo, v mlhách, dij1
ješce sem bila nemocná, tak vona mňe nosívala dicki hovjezí polífku.
A potom, diz zemřela, tak si vzal, abi se ňijak nemohlo vo ňem říct, že si
nějak zadal, zeje staré mládenec, tak vzál taková vám chuděru za hospodyň,
že vopravdu bi se ji druhé šcítil, vite. Ale von bil takové clovjek, že skráika
dobře deál přitom milosrdné skutek, diš si tu osobu vzál, nejen že ji platil
a živil ju, tak proste se vo ňu staral.
A von bil přesné jag hodini. To jeho sósedi říkali: „Mi nepotřebujeme
mít vubedz hodini, mi rázi2 podíváme se do oken k Suchém a voňi, vo šesti
hodinách von sedí za verpánkem" Von šil pro takovi ti starší lidi, ti spráfki
mňel, takové strašné pilné (byl). A přitom ten clovjek nemňél žádní nároki
vite. A ešče fšecko možní potporoval, co se negde pořádalo, tag dicki šli
k ňemu a von naf šecko přispíval.
Sr
1

když ještě; 2 pouze, jenom •

•• , •

. Lakomý krejčí

\

Mluvila Františka Cibulková, nar. 1900

To bili dvá starší lidi, já je jenom podle vypravováňí sviho muža znám.,
Ta paňi bila, mňela dvá zubí a ten pantáta1 bil krejčí a bil trošku lakomé.
A tak mňeli veliká třešeň. Ale obrofskó, tu ješce já si pamatuju, diš sem
přišla na Lipku.2 A ti kluci s'té dilňi mu na ti třešňe chodili. Á, von je
proháňel a dicki říkal: „Já vás, pakáže, zastřelímAle
voňi ňijak (na to
199

nedbali), ne, totok, a tah jedenkrát si řikali: „Bis voňi3 porádem4..."
Von, vite, pozná, že tam lezó, protože ten hmen bil zabílenéa jah voňi bili
vod hlíni, tah vot tech chliňenéch (nohou) bil zabílené, zašpiňené.
A tah jedenkrát si řekli: „No pocké, detku lakomé, mi te dobjehnem."
Tak udeáli vélikího panáka a do ňeho přivjesili hrnek, hrnedz dvóuché,
a do ňeho dali — to vite, co se dává při takovéch příležitostech. A milího
panáka povjesili na strom. Ted deda šel večír hlídat. Vidí tam panáka a říká:
„Slez dolúl" Ale žádné6 neslízal. „Střelím!" Žádné nereagoval. Tak střelil.
Tet to buchlo dolů a tet, to vite, že se to rozlilo. A tet von řiká: „Chudák,
ješee přet smrti se podélál."
Tak Šel dom a říkal: „Já sem zastřelil clovjeka. Ráno se du udat." Ta
jeho žena řiká: „Podme se tam..." „Ne, nepudem. Aš ráno. Já pudu
k cetňíkom a já to musím udat, já se udám, já su vrah." No dočkat se rána
nemohli.
Ráno šli a zatím místo zastřeleného tam bil jenom panák.
Šr
1

2

hospodář; část Kunstátu;
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3

on (plurál úcty);

4

5

6

pořád; nalíčený vápnem; nikdo

TAS O VICE, okr. Blansko
Úspěšné podnikání
Mluvil Josef Kolář, nar. 1886

(Kdy jste přestavovali váš statek?)
Copak to. Přestavovalo se to za mího hospodařeňí. Přet tím to bili, to
mňélo taková střechu, hňískí, nepohlední, šindelem krití. Místa ňihde
nebilo, nebilo kam složit seno, trávu, vobilí, ňic. Sklep bil takové malé, aňi
nestacoval pro brambori, pro řepu. Prvňi1 sme začali stavjet tam tu kúlňu>
abysme mňeli kam dávat seno a slámu. No to bilof kolikátím roce? V jedenáctím roce sme začali. A potom sme stavjeli ve dvaatřicátím. Tadi kucheň>
sekňicu, sklep a vopraovali sme. Toto teda, vazbu a fšecko sme deáli ve
dvaatřicátím roce. Václav syn se oženil, no tak mi sme si stavjeli, abysme
mňeli jít kam na vímňenek. Tam na tu stranu.
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(Vaši rodiče byli odsud?)
Jo, ti bili vocuto. Matka, maminka teda bila z Ůerňovic2, tatínek bil
teda vocuto.
(Jezdívali jste i na trh?)
Na trch sme jezdili do Boskovic napřed3. Dii bilo potřeba neco kópit
nebo prodat, tak se muselo jed do Boskovic. Nebili drustva hospodářski, tak
v Boskovicích, to bilo mňesto, tam bil každé štvrtek trh. Tam se jezdilo
z husama nebo diš bilo potřeba selata kópit. Vobilí se tam také prodávalo. To
se muselo stópnót s piťlama s vobilim a tam to prodal. To bil trh. Napřed.
Sr
1

nejdříve; 2 z Černovie; 3 kdysi
/
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VELKÝ TÝNEC, okr. Olomouc •
Starý život v Týnci
Mluvily A: Marie Stavělíková, nar. 1918
.
B: Vlasta Suchánková, nar. 1908

^

A: Jak se menuje ten otfor, ten...
B: Me zme mňele, ano, sopúch, to bel sopúch. Tak to bel sopúch, to bél
sopúch. Ták to béla pec, ale nat tím béla taková ctferhranatá, takoví
Čtferhranatí otfor jag ókinko a to bel ten sopúch, kerím se tam nahlíželo,
co tam vlastňe se pece a jak se tam peče. Inak. Tag me zme doma takovího
ňidz nemňele, vite, tag vám to nemužo ňidz říct, protože aňi vedle o1
Osúdilu, aňi o Kolářů, aňi ňigde f teh místech2 to nébelo. To snad belo
f téh menših místech, jak se říkávalo f těch, vite, f chajdách, no.
A: Ve fšeckih izbách3 to taki mňele.
B: To fšecko jednakí. To bélo sítko. Jenom na koláče sítko, na osiváňi
múke na chleba belo seto. Velki, pravda.
A: Vlastičko, ešče se pamatuješ, jag bívávále...
B: To bela řičeca4, víš, to zaz bela ohrabečná řičeca.
A: Řičeca.
B: Podle Tínca ohrabečná řičeca. To se mosélo, pravda, oset, abi te ohrapke
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se osele navrch, a pravda, to zrňi propadlo "na spódo. A teprof se to
fúkalo na fukare. Řičeca. Správňe teda řičeca.
;
A: A co tobelo? Vecir,jag
litale...
B: Yyyy, čisté enom netopír, no, netopír.
A: Vis, deš se otrhalo ovoce, viš, hroške, japka.
B: O stale japka anebo hroške nebo proste teda to na opštrlís5 a potom. Deš
to, pravda, jd sem. Stařenka6 (měla) ešče zahrado vélikú a maminka
bele taki z dedine a stařenka taki z dedine, vite, tagže; pravda, ta stařenka,
ta decke mňele takovi teda te řeče.
A: Noja, tak tez bela ešče ze stařenkú...
B: Opštrlís...
A: ... gdešto já sem uŽ nebela.
B: Zbetek teho ovoce to se řeklo na opštrlís. Procteda nevím, ale říkalo se tak.
A: Abeselizalo.
B: No, bat. Pravda, čisté zme terno řikale, viš, dež zme třeba...
A: Nebo se oťlúkale piščálke.
B: Piščálko,no.
A: A bude se oťlúkat, až béla ta...
B: No, aš ta mizga1 bela. Doma zme mňele v zahradě březo. A jako tře
defčata zme bele doma, tře defčata zme bele doma. Tak, ešče, vite, zme to
březo natukle a tekla ta mizga.
A: A ona bela dobrá.
;
B: A decke zme se tím, vite, vlase čistile, no, a pravda, mastile, no, skrátka
jakoženski.
'
•'• Sk
1

u; 2 chalupách; 3 světnicích; 4 obilní síto; s paběrkování ovoce; 6 babička; 7 míza
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HRUBClCE, okr. Prostějov
Do lesa na dříví
Mluvil Alois Hoch, nar. 1891

Po zaseti poli na jaře jezdile zme pro dřevo do lesa. Na Drahanskú
vesočeno. Tam zme naložele na jedno páro koňi dva metre nebo tři metre
202

dřeva, zaplatile a jele zme naspádek, Pag zme poobjedvále negde v dediňe,
f Prostijovičkách, Meslejovicáeh nebo Podivieieh, a jele zme dom. Tag zme
fezdile do teho lesa. Jedna cesta trvala šest sedům hodin. Tag zme jezdivale
přes deň, protože zme mjele koňe rádi, svoje. Tag decke zme jeden deň jele
a drohi deň zme nechále koňe otpočívat. Tag zme jezdivale do teho lesa, tag
řekňeme, takoví rolňig jel ze sedumkrád do teho lesa. Dovezl si dom od
dvaceti do třiceti metru, dřeva, no, a pak se to poskládalo, doma se to poščípalo, sékerama, a pořezalo a nechalo se to veschnút, aš to dřevo veschlo, tag
zme ho dale do drvárňe1 na topeňi a na pečeňi chleba.
Sk
1
dřevník

Pečení chleba
Mluvil Alois Hoch, nar. 1891

No, peklo se u náz na Haně chleba, v Hropcicich, teda tak. Bela taková
diža veliká, dřevjená nádoba, ta se dala do kocheňe, do tepla, tam se nasepala
múka a dalo se tam trocho vode, vlažní a náiestek, pravda, nátestek, to se
odelalo večír. Nachestalo. Fčel1 se to nechalo do rána, f kledo, ono to do
rána nakesalo, ráno se vzala kopyst a ta kopy st se dala do tí diže a chodilo se
dokola kolem tí diže, abe se to těsto dobře promíchalo a vemichalo. Aš to bélo
vemichani, tag još mivale maminka nachestani slamňenke2 a dávale to
těsto s tídiže, napřeí to skólatile to těsto a pak to do slamňenke, do slamňenke.
Přetěm ale još chlebovápedz mňele vehřátú, dalo se tam dřivi, to se zapálelo,
a ják ta pedz bela vehřátá, tag maminka mňele tákovú dřev jenů lopato a na
to lopato dale ze slamňenke ten séroví pecen chleba, strčele to do tí pece, no,
a fčel dávale pozor. Jag videle, žeje to opečení, tak pjekňe zaz na to lopato
nabrále ten pecen chleba, vetáhle ho ven, pomáčéle ho vodú navrcho, pravda,
pak se to nechalo yechladnút. To pekávale dvanást pecnu chleba za ráno.
To belo jedno pečeňi, jak to vechládlo, tag zme to venesle na komoro, návrh
oschovat. Tag zme chleba mivávále na tídeň. Dvanást pecnu. To mjele
fšeci, me i chasa3. To belo pro ňe, na tídeň dvanást pecnu chleba.
Sk
1

nyní; 2 ošatky;

3

čeled

-
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Z historie obce
Mluvil Alois Hoch, nar. 1891

No, tag muj taiineg mňe říkával, co malimo chlapcovi, že nážrot se dostal
do Hropcic tag v roko šestnást sed dvaced jedna, po bitvje na Bílí hoře,
přesil do Hropcidz nejakí Karel Hoch, š Čech, z Mladoboleslavska, a osadil
se na prdzním gronie1, v čisle osmím. Oženil se a tag vznikl v Hropčicičh
rod Hochu. No, a tak to teda ide až do dnešňiho dňa. To je ten rod Hochu
tade v Hropcicich.
Nám řikávale bochetke2. Hrobeckí bochetke, a to proto, že to omňele
hrobeckí paňimáme picď dobře bochte, tag řikávale nám hrobeckí bochetke.
No. Já vim, že nám decke nadávale hrobeckí bochetke. Me zme Hanáci.
Snáť, že říkáme f šecko na ú: húser kúše prútek f kúie, hoňime kohúta s kúta
do kúta. No, snáť proto nám řikale Cuháci, že říkáme fšecko na u, no...
Sk
1

statek, hospodářství;
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2

buchtičky

ZÁŘIČI, okr. Kroměříž
Malí kazisvěti
Mluvila Marie Jehlářová, nar.. 1900

Já sen vám chtěla vikládať, jag zme bili taki nedobří, nedobří, diž zme
bili malí? No. Tag zme bévali1 tam f kovář ňí na bite, jag bévá Jozev Blažek.
F té kovárňi zme bévali. A to pravda tam bila pec a takoví kamna velikí
při tí peci. Maminka naši chodili do lesa a mi s tím Janem, s tém bratrem,
dolu je tam, mlací, mi zme bili hrozní spózaU2. Mi zme podělali kóskú,
co nepoďelali ťí starší aňi. No tag dobře. (Kolik vás bylo?) Sedn deťí. Sedn.
Padl jeden ve válce a ešce náz zostalo šest: štiri defcata a dvá kluci. No tak —
nechali náz doma. Ti starší bili gdesi s tema maléma deckama a mi pro204

středňí, s tém Janem dm, tož3 zme bili doma. Mi zme svedli4, co nesvedl...
No, darmo mluvit.
Nechali náz doma. Tag zme si vilezli na tu pec a tam zme si hráli. No
tak potom se nám to zmrzelo, tag zme slezli. Ten bratr slezl napřet5 a já sem
se fcil chitla teho rohu tech kamen. Kamen. A já sem spadla aji6 s tema
kachlama, celé ten roch sem urvala. Tak fcil sem zůstala na té zemi černá.
Ten bratr bil černé jak... No, jak komináří zme bili. Tag zme pjeMe vlezli
pod lúška. Pod lúško. A za chvilu maminka přišli. A tetička Krajičkova
stará říkajó mamince na ten dvoře: „Jozefko, ale mjelas tadi komináře." —
„Tetičko, jakíV — No bješ se podívat. Komináře ste tam mjéli." Maminka
jidó. Fšecko sama sazal Černí zme byli! A tož bilo: „Vi potfori jedni! Gde
ste?" Tetička říkajó Krajičkova: „Pod lúškem, Jozefko."
Oňi už nechodili ňigde, bili stará, tag na náz dávali pozor. Ale náz neuhlídali pravda. Tag maminka nevjedeli, co majó dělat — už bil skorém
večír —, majó-li plakat, nebo mazat kamna, abi mohli topit. A toš pjekňe:
„Pote ven! Pote! Pote!" A tož zme museli jeden po druhém vilíst. No tož
zme si teho nachmatali, nachitáli dost.
A to éšče nebilo fšecko ňic. Zaz disi zme bili sami dvá doma. No tak —
maminka si zaléČili vápnem, už na svátki vélikonočňí. Tož mjéli pjekňe
zaléčení. „A tož mám zaléčení, pujdu zaz do teho lesa." — Přet svátkama
se uklózí, uklózí se přet svátkama a léčilo se, no tag zaléČili ešče, pri: „Pudu
do teho lesa." — No tak šli do teho lesa. A zas tá tetička náz mjéli pohlídat.
No ale špatňe nás taki hlídali. Mi zme s tém bratrem Janem šli a f tín
šporáku, jak só ti opalki s teho dřeva, takoví černí, tag mi zme si to vzali a
celo tu zed zaléčenó zme jim pomalovali. Pravda. Ale fčel zme si povídali:
„No, to zaz dostanu!" Toz zas šup pot to lúško a tam zme bili. A zas tá
tetička na tén dvoře — dveři bili otevřité, aji třeba okna —, zaz bilo: „Jozefko, tis tadi mjela malíře!" — „A jakí, tetičko?" — „No bješ se podívat,
Jozefko. Budež vidět." Tož maminka šli. „Ah Jéžiš Marija! ToŠ to mám
zamalovaní!" Ale potom zme dostali namalovaní mi. (Kdo to byl ta tetička?)
Sósetka to bili vedle. A oňi už bili stará, tag nechodili do pola. Tak chodili
enom pravda kolem téch chajdě8 tak. No a toš tak. No.
A eŠČe. Mjeli zme taková truhlu... Pravda, truhla bila dřevjená f každé
chajdě, taková truhla, kostna9, truhla. A nebila malovaná. To bila veliká
truhla na šatí. A tam bila taková přihrátka. Af té přihrátce mjeli taiíneg
hodinki. Pravda. A tož mi z Janem ti hodinki vzali. A tož Jan nožem,
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misím tí mfedrmeslem10, a tož rípal, rípal... Ale gdejakí kolečko... Pravda,
já sem to skládala zas spátki do té přihrátki, do kotka. A fcel jag zme to
fšecko rospatažír ováli11, tak pjekňe zme to, ten zbitek, dali fšecko do té
přihrátki do"k}tka. A eŠce zme to přikrili hadró. No, nebilo Hic. Najedno
tatineg v nedelu chtěli hodinki. „Gde sen si ti hodinki mohl dad jenom?"
A hodineg nebilo a nebilo. Ale mi zme utékali ven. Mi zme... Abizme bili
venku. Afčilkaj: „De ti hodinki možó bit?" Maminka hledali, fseci hledali,
maminka tam potom našli — už jenom každí kolečko zvlášt. „Ách, toto
náš... to naša Marina z Janem, ti potfori to udělaliTag
zme si chitli,
co chtěli. A tož dicki bilo, tatínek, diž neco bilo o hodinách: „Ale já mám
doma hodináře! Marinu z Janem! Ťí podelajó kóskú!"
Va
1

bydleli; 2 neposedové; 3 tak; 4 provedli;
síň; 10 kapesním nožem; 11 rozebrali
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5

nejdříve; 6 i; 7 vybílila;

8

chalup; 9 nízká

N A H O § O VIC E, okr. Přerov
Těch vzpomínek je moc
Mluvil Josef Zmeškal, nar. 1896

Mi otedz umřel. Mjél sem šestnázd roků, mjél sem hospodářství,
pjetaosumdesád mjeřic póla. Pravda, a to bilo v roku tisíc devjet set
štrnást, diš začala svjetová válka a já sem narukovál. Bil sem odvedené až
v šestnástém roku, tak sem hospodařil z maminko a z bratrem doma. Mjél
sem to šČestí, že sem nemusél, jaksi proste, ščestí mi v živote přílo.
Víte, abih vám tag řekl, já sem si na ňic tag nezakládál. Já sem brávál
život tag jaksi trošku, jag mi to život podál. Víte, abih jaksi chtél zbohatnód
nebo majetku dobudovat, to já sem ňigdi nedelál. Já sem to brál,jag mi to
. život podál, dál. Víte a chválabohu, musím říct, že mi ščestí v živote přílo.
Skutečňe, musél se človjek přičiňit. To samo nepřišlo. To je pravda. No,
ale toš, diš to tag vezmu a ohlídnu se, tak tech padesád roků spáťki, tak to už
je heská řada let.
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Tech spomíneg bi bilo modz a modz za padesád let. No a, tos. Koňe.
Koňe. Koňe bili mojím údelem, taková radostá, hned jako kluk sem mjél
koňe rdt. No, ale že sem mjél koňe rát, enem že sem, víte, já sem bil takové.
Dicki sem chtěl mjet prácu brzo udělaná.
\; Tag říkávali mi, aji1 moja manželka: „Ti si koňák2, máz diplomi fšecki,
ale ti si na koňe ras. Ti velice hoňiš ti koňe."
No, a dis já sem chtél po ňich fšecku prácu. Diž já sem stavjél, pole
obdelávál aji tem lidom mensim sem obdelávál. Oňi mi zas za to pomohli,
pravda, tagže já sem musél to fšecko doháňeť, abich tu prácu zdolál. Jak
sobje, tag lidom vihovjed a tag dál. To bylo. No a že sem se nastával skoro
ráno, diš sem stavjél, tak, já sem dicki bil zásadi ráno fstávat, dle večír
ňigdá ne dláho do noci. Ňigdi.
'. •
Ráno, to o šesti hodináh zme museli jedna pole. Víte, jak se selo anebo3
ve žňa, a tag diž bila ráno rosa ve žňa, tag zme jezdili na futro4 za rose
á potem zme šli teprvá do žňí. Ale dicki ráno se muselo začat skoro a ojedenásti zme museli přijet s pole dom. To bila naša hodina a zaz v jednu
hodinu zme jeli na pole. To bilo afpúl sedmé zme bili aji dibi slunce svítilo
třebas jak stodola, jak se říká, ale v púl sedmé hodini zme bili doma aji
s krmivem aji ze fšeckém.
Já sem ňigdi nedržél na takoví ti nočňi práce, dláho večír.
Sk
1

a, též; 2 chovatel koní; 3 anebo; 4 zelená píce
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LO UKO V, okr. Kroměříž
Babiččin život dříve a dnes
Mluvila Božená Bělíková, nar. 1903

Toš, péři dyš se drhne1 v dediňe, hdo nás zavolá, ideme do dědiny a zende
se náz vídz a je nás třebaz aji2 desed nebo dvanást, štrnást, no, a jak podrhnem v dediňe, tož z dláhé chvíle nehdo nám dá dom drhnód a toš sedíme
doma a vykládáme nebo pospíváme sy, aji třeba nábožný pjesňičky, nebo
řády jo sy pustíme, pomáháme spívad z rádyja a toš tak se bavíme. Ze života
tak fšelijakéch to trápeňí uš sy povykládáme. Toš co? O sfojích deckoch,
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co by roby mohly sy povídat? Aji sy postěžujem na ňe, aji pochvaléme, no,
živod je takové.
Toš,fČil se načisto inddž žije, jak prv my zme žili. To se nedá... Skromné
a bylo náz vídz v chalupje. Náz bylo doma šest, no, a toš to je načisto inší
život, jag gdyš só dvje deeka v chalupje. A prv maminky, aspoň moja, já
sem mjela dvanázd roku, dyž maminka umřeli3, no, a némlačí mjel pjed
(roků) a toš ty deeka, to neužije na svjete ňic, enem starozd a prácu a žádné
se o ňih nestará, enem sami se rvó ze životem, jag je možný. Doma my zme
mjéli šedesád mjeřic pola. A toš, starší sestry, jak se vdaly, napřet šla
jedna do fáry, potem se vdala, šla za ňu druhá, Štefka, šla za ňu druhá,
té se tam nelébilo na Slovákoch4, že tam inší5 kroj, inší řeč a pořát tíhla dom
do hospodářství. A na jednu stranu to bylo lepší, protože my zme byli
sami nedospjelí doma, tag jak přišla dom, to bylo lepší.
Já sem mjela sedumnázd roků — teho rozumu aňi skušenosií z dobytkem
néňi — toš sem byla ráda, že přišla spáťky. A tá mlačí — co mjela, tá
0 šezd roků míň jag já — tá šla do Slezska. Tam byla z deckama, pomáhala
v opchode a toš my zme užili dřiny moc. No ale jag je človjeg zvyklé prácy,
toš, to nevadí. A dofčilku6 mi to nevadí. Človjeg je spokojené. Já aji fčil,
dyš přindo z jezedé, sem ledva1 ráda.
Fčil chodím štrnázd dňi hlidad na kravín tam. Tam nám onemocňeli
hlídači tří, toŠ, to só tam vječinó sami takoví invalidi, jak se řekne, už vyřazeňí napoly. Lidí uš čékajó na důchod a toš ten je nemocné, taje nemocná.
Toš sem potkala zootechnika. Povidá: „Teto, potřebovali byzme váz na neco.(<
Povídám: „Néňi možný? Dyd my už zme vyřazeňi." Toš povidá: „Na to
hlidaňí aspoň na štrnázd dňi." Povidám: „Štrnázd dňi, to nevydržém."
Ale po téh nocách to velice néňi pro stáru robu8. V nocy zme dvá a přez
deň, to só takový smjeny. Jedenkrád máme smjenu deňí, podruhý máme
po sobje dvje nočňí a toš to je dozd veliká otrava. Pořát chodíme do vepřína,
do chlífka, do kravína. Tam zatopit, tam zapnót pás, tam zase vodu pustit,
aby nezamrzla, nebo zapnód elektryku do pařáka. Zas se sfiňa prasé.
Fčerá zme krávu telili a toš to se človjeg nachodí. My zme nesedli céléh ,
osum hodin v nocy z hlídačem. Pořád zhůru dolů. Tele přistrkovai, uvazovat,
nahlidat, aby kráva na to nelehla. Toš, to je pro staršího človjéka dost.
Ale tešé to.
.
Sk
1

dere se;
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a i, také;

3

4

umřela; .na Slovácku;

5

jiný;

6

7

dosud; jenom;

8

žena
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HLINSKO pod Hostýnem, okr. Kroměříž
i

Mlátilo se žentourem

v.

,

1

Mluvil Josef Kundera, nar. 1894

A

^ ;. \

}
ř
1

'

•t

tM

- '

To si pamatuju jaho hlucisho, tah to zme mlátívali teda. Esce se mlátilo,
sice mi zme uš mjeli žentór, tah se mlátilo teda na tem žentóru, no; ňegdi set to
vimlátilo do vánoc, ňegdi to trvalo tahi do jara, poňevač se to deňe nemlátilo, podle teho, jahí bilo počasí. Jednag nám vihovovalo teda. Bilo to 'podle
teho, jahá bila zima nebo hólig bilo sňéhu, poňevač ten žentór tam zafuhovál
sňich. Bilo to za stodoló, no, tag diš to bilo jahsi přijatelní a dalo se, tah
se to viházelo a mlátilo se. No, a diš teho bilo moc, tah se pochalo, aš to
sejde dólu.
No, a potem uš tadi se utvořilo mlátící drustvo. Kópili zme si benzínová
mUtichu a potem se už mlátilo tó mlátichó benzinová. No, a potem tadi
dojížděli různí mlátící harnituri1 z různéch opcí a tag zme udělali tadi
zemjedelshí svépomocní drustvo. To už sme bili sócasňíci. Fungovál2 sem
f tem já. Vrstevňíci vjecinó. To zme tém mlátili.
Sk
^mlátící soupravy;
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2

pracoval jsem

/

HABR OVÁNY, okr. Vyškov
i

Ach, ta vojna nešťastná
Mluvil Tomáš Hrdinka, nar. 1893

Šle sme teda pješhe do fronte. Přešle sme vedle do štelunhu1, tah nejahé
totha3 Tomáš Čech, to bél chlapisho, mladé chlap, pravda, zdravé, a hnet
prvňi deň bél raňené. Přez břuch, přes střeva teda. Fcélha3 deš sem to vidél,
pravda, fčélha sem pravjél hamarádovi: „Vincko, toto je posledňi noc/
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Já povidám: „Já se práskno sám." A von povidá: „Já take." A povidá:
„Tag zbihňi4 tó roko a já (i práskno." Já povidám: „Ne, to néňi třeba,
roko já se práskno sám." Tag já sem mňél ten bochňik chleba a takové
režné ročňik5, teda z dumo6, namočené ve vode. Fčél sem si tó pazóro zamotal tamaP, dál sem si tam ten bochňik, fčelka sem se práskl. Máchl sem
ale rokami, já sem meslél8, že mám roko prič. Toto mi brnělo, vite. A ten
povidá: „Já se práskno." Ten se práskl do nohe. Potom sme se táhle spátke.
Vincká semjož9 nevidél, ten šil10 negde jinde. A já sem bél na tem divizijónhilfsplaco11, to sem tam vidél, sakra, raňené, a tam jeden na ňeho řval,
ten dochtor: „Já váz nechám vobjesit." Von to mňél celi začerňeni, von se
práskl jenom tak. 'A von to mňél spáleni, ne. Ale já sem to mňél bili, pjekni,
přes ten bochňik chleba a přes ten ročňik, tag mi nepoznal ňic.
Já sem povidál: Debe mňe teda zastřelile hnet, zvostál beh mrtvé, dle co
jako tento, mrzák, mladé, klug dvaadvaced roku, povidám, toto néňi pro
mňe. Tak sem se práskl.
Fčelka sem přesil do Brna a bél tam nějaké dochtor Šimrlink. To bél
zubňi tento, technik. Ten zase to prohlížel, mňél takovi bríle, takovi skla
selni a furt sem mňél tó roko votekló. Napřed mi jeden povídá: „Te hňope,
tak pré se nesmíž léčit, abe pré ti rane zavřele hnet. To pré musíž nečém
popichat, jpravda, abes to mňél furt te rane votemeni." Toš sme tam bele
pravda fčél f tem (lazarete), tak sme chodile na te prohlíťke, ne. Fčél nám
to decke vepláchle, zavázale, zafačovale pjekňe, a me hned do Lužánek,
pravda, po tem převazo, popichat to tam, lemóna12 nakapat, anebo tabáko,
a zaz zavřít, ne. Fčelka — uš to trvalo dozd dlóho — a ráne ne a ne se zavřít.
Fčél na náz vezrále. Tož nám dále zas ten frbant13, no ten kipsové14, a napsale tamfijalovó tuškó na mokři, pravda, gde15 se má jit k temo převazo.
No us se16 nedálo ňidz dělat. Co pré fČél? Fčél zasi abe tá roka béla furd
• voteklá. Tož decke navečír zatáhnót fáč11, tá roka bela modrá, tá kríf tam
nešla, ale to béla bolest! To bela bolest, víte. Tak co fčél? No a tpŽ né a né to
zahojit. Šimrlink, pravda, ten se furd díval přes te bríle, co pré s ňema?
Roka béla zamodrálá zasi, pravda, no tak konečňe suprabita18 a dom. Ták
sem se dostál f šesnástim roko, zase sem bél f civilo.
Bh
1

do zákopů; 2 tady; 3 teď; 4 zdvihni; s ručník; 6 z domova; 7 tam; 8 myslil jsem;
již; 10 šel; 11 divizní obvaziště; 12 citrónu; 13 obvaz; 14 sádrový; 15 kdy; 16 už se;
17
obvaz; 18 zproštění

9
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MOR KO VICE, okr, Kroměříž i
Do Národního divadla, ;
Mluvil Alois Šebestík, nar. 1900

,!
' .

Diž bil deváté sjest stráni, f Praze, tah sem tam taki bil poslané jako de...
delegát, jako, jako, no, bez hlasovacího lístku... (Jako host?)
Jako host, ano. No a ted zme dostávali lístki na různí podňíki a tehdi se
hrál v Národním divadle Kremelski orloji No to, to mňe teda tag zaujalo,
říkám si, ták to se tam musižAt podívat. No ale fšichňí dostáli, z mé
partiji1 dostáli tam ti lístki, enom já ne. No tak, já sem... On řiká, ten
sódruch: „Tag máz Vinóhratski divadlo a tadi máš... různi divadla a kina."
Řikám: „Né, já neehcu ňic."
. . .
A gdiž zme šli g večeři, tag já sem šel s ňema. Oňi řikali: „Človječe, gde
ideš, didnemážlístek." Povidám: „Podívéte se, já vám neco řeknu. Z lístkem
to neňi žádní umňeňi, ale bez listka, to je umňeňi." Já videi2 enom jedno:
takoví lidi vezmó lístek, ňic to nestojí, tref i se společnost nějaká, no ták se
proste listeg nechá propadnót a nejde se. S tem já počitál.
No tag zme šli do Národňiho divadla. No tag já sem tam šél za tem, co
uváděl, řikám: „Sódruhu, posliš, nemám listeg a chtél bich se tam jit podívat,
to víš." On řiká: „Neboj, jak se zhasne, podívám se, gde je díra, tak te tam
píchnu." No tak za máló chvilu se dostaví a povidá: „Pot se mnó, tadi."
A ták sem dostál f přizemku třeti lóže od jevišče. No to víte, to bila pro mňe
smeca3/ A já sedel tam, rozvalené, a ti moji sódruzi bili aš tam pot střecho,
a diš se rosvítilo f přestáf ku, tag na mňe hrozéli. Já sem na ňe kivál rukó,
abi šli ke mňe, no tak se fšeci osta... — bilo ih ale jedenást — (vydali) za
mnó. Řikali: „Človječe, prosím te,jaks to delál?" Já řikám: „Dit sem vám
řikál, že to néňi umňeňi mňet peňize a pobavit se, ale bes peňeš."
Kč
1

2

z mé skupiny; věděl;

3

příležitost
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ŽAROŠICE, okr. Hodonín
Muziky, muziky
Mluvili A: Anna Žaroská, nar, 1905
B: Fabián Žaroský, nar. 1905

A: Ešče řekňi, jaks utekl s Padelka z řepi, v hodi1 taki.
B: To sem utekl, to sem utekl, diž bili hodi. Já sem muziku mívál rát.
Tak já, jak sem uslišél muziku, řepa neřepa, povdám2: „Já du dom"
Mama né a né. Rid řepu a ať se narije, ať moŽem vozit. Já zaz říkám:
„A to ně, diš só hodi, tak tančíme, su veselé, a né rid řepu. Tá počká
ešee aji za tédeň." No gdepák, tá začala nadávat. Já prašcim z rijákem3.
„Dom" povidám, „a ti tadi ri, třeba dva dni, ale já uždu dom. Já nebudu
tadi na hodi rid řepu." Indá4 diž bila muzika, nó tak co, to bilo muziki!
Hneť otpoledňa po požehnáňi hrála muzika. A tá chasa5, jag došla
s kostela, tá nesmňela jit f tech šatech. To musel it se přeslíct a teprof mohl
it k muzice. InádŽ bi dostál doma od rodičů seku, že za to, že jidef tech
šatech k muzice —.
A: Ále nevikládé. Vi ste se chlapi nepřeslíkali.
B: No á, co na tom, že né?
A: No takto že né. Vi jak ste bili f kostele, tak ste šli. Ale mi defČata ano.
B: No a to zas říkáš ti. Diťs to nevidela!
A: No bá, nevidela!
B: To je hotoví, že né.
A: Na prvním sále sem já musela bit.
B: Bag didz bila!
A: Diš sem nebila na prvňím sóle, to nebila žádná muzika.
B: No dobře, ale to já sem už bil přeslecené.
A: Prvňi a posledňi. A strécek Janek, šmitedz hore6: „Á defeata uš só
tadi. A chlapci taki." A to bila aspoň muzika.
B: No a tančilo se do šesti hodin do večera. A řekli muziganťi: „De se
k večeři!" A šlo se k večeři. A za hodinu, za dvje, o púl osmé a už zas
muzika začala. No dneska? Dneska, je desed hodin, šak tam žádné
néňi! Otpoledňa muzika vůbec néňi. Á. Svobodná chasa de napřet na
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(

A:
B:
A:
B:

kino a po kiňe se teprof scházíjó k muzice. A jedna hodina nebo dvje,uš
idá dom, protože musijó jid do práce každé. To nésó žádní muziki. Za
svobodna, jak to bévalo jindáf
No tak só inačéší1 chlapci fcil. Vi ste bili takoví lajdáci.
Fšecí só inší f čil, jak svobodní, tag druzí.
Chlapci si peníze vidélajó a taki si jich šetřijó. V i ste si peníze nevidíelali.
Vi ste dicki doma neco žebrali a prodali, abiste mňeli peňíze.
Indá diž bila muzika, tak svobodná chasa, tá nesmňela seded za stolama
tak jak fčíP. To Tceré spolek to pořádal, tak řekl: „Nesmí žádné clen
sedet, aš se usadijó hostí." No a to taki diž došli tí hostí, to bil sám ženáč9.
F pondělí na hodi diž bila muzika, to bili enom ženácí a ženácí. Svobodná
chasa musela počkat.
Bh

1

2

3

4

5

6

o posvícení; povídám; s rýčem; jindy;
mládež; smyčec vzhůru;
lepší; 8 teď; 9 ženatý Člověk (Nahrávku pořídila J. Prokopová.)

7

jiní,
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IIL VÝCHOD O M R A V S K Á
(MORAVSKOSLOVENSKÁ)
NÁŘĚCNÍ SKUPINA
(s nářečími kopaničářskými)

Zabírá široký územní pruh ve východní části České socialistické republiky
při moravsko-slovenske hranici, tj. Břeclavsko, Hodonínsko, Kyjovsko,
Uherskohradišťsko, Gróttwaldovsko a Vsetínsko. Je to území zhruba
na východ od čáry spojující Hranice, Kelč, Kroměříž, Kyjov a Hustopeče. Uvedená oblast se uvnitř dále dělí na čtyři podskupiny: 1. severní
(valašskou), 2. jižní (slováckou), 3. západní (hranickou s kelečským
ostrůvkem a dolskou) a 4. jihovýchodní (kopaničářská nářečí).

Některé společné rysy celé oblasti
Na většině území existuje dvojí l, l-l nebo l-u apod., srov.: lampa,
lámal; učitela, huava. Slabičné hlásky r a l bývají krátké i dlouhé, např.
hnka — trní, Jclský — kízat. Na části území jsou vedle neznělého c a č
také jejich znělé protiklady (v našich textech jsou psány jako dz a dž,
hádzat, džigat ,bodať). Skupina šč zůstává zachována, nemění se v št:
ščasný, ščípe, esce, ščuJcať.
Staré ujú po tvrdých souhláskách zůstává většinou zachováno (já
vedu, oni vedu), po měkkých souhláskách se změnilo v některých případech v i, í (srov. cizí, cítí X čuch, Jcožuch, bruch). Zůstává také staré é
(kamének, poléfka), dlouhé e (ie) se změnilo v i (víra, mířit, písek). Staré a
(i z g) po měkkých souhláskách v některých případech zůstává (duša,
kuřa, téla). Směrem k východu území přibývá podob vyrovnaných
s náležitými nepřehlasovanými tvary, resp. prostě nepřehlasovaných,
srov. pršat, klečat, poklúzat; jahňa, jastřáb; mna, ta, sa; leza; do obilá.
V slabikách s původními dlouhými samohláskami došlo k přehlásce
(zajíc, itrňica), v řadě případů i k vyrovnání (smít sa — smíl sa, přít —
příl). Substantiva typu hrách, mak, jama, klada, mísa, bláto, bezpřed. 214

ponová slovesa typu psát, dat, (Met, mňet, bit, rit & 7.-. p. zájmen nama,
varna mají krátké samohlásky slovního základu. Před j a ň bývá pravidelně ó (kójí sa, zvóňí). Většina spodob uvnitř slov i mezi slovy se uskutečňuje ve prospěch znělých (hubme, prozme; zhodit; g mamince, g vode;
v aute, z auta; pez a hocha apod.).
Jako důsledek neprovedení přehlásek není v některých pádech j. č.
rozdíl mezi tvrdým a měkkým skloňováním podst. jmen všech rodů
(potoha — nóza, pána — učitela, žena — rúža, ženu — rúzu, ženu — rúžú,
stádo — vajco a zčásti i mostu — kúru, placu). Je zde více podst. jmen
patřících k měkkým typům (jecmeň, řemen, host, kost, stuclňa; Rosta,
Jiřa). V 3. p. mn. č. podst. jmen r. muž. a stř. převládá zakončení -om,
v 6. p. zakončení -och.
Tvrdé a měkké typy se nerozlišují rovněž u sloves (např. já vedu —
píšu, chcu, placu, hraju; zbířu, počícu a oni vedú — píšú, chcú, placů,
hrajů; zbířú, pocícú). Spona má v 1. os. j. č. většinou podobu su, v 2. os.
j.č. si.
U zájmen a příd. jmen dochází v 2., 3. a 6. p. j. č. žen. r. tvrdých
typů k vyrovnání na podobu tejjtéj starejjstaréj babi. K vyrovnávání
co do kvantity dochází také u tvrdých příd. jmen a zájmen v 1. a 4. p.
). č. žen. r. (tá stará baba, tů starú babu) a dále v celém mn. č. (tich, tím ...).
N ě k t e r é další r y s y se vyskytují ve výchmor. nářečích porůznu.
Y 1. p. mn. č. vlastních jmen bývá zakončení -é, např. Bartošíké, Šimaré,
Vaculé (tj. rodina Bartošíkova, Šimarova, Vaculova), stejně jako u ně-,
kterých- podst. jmen obecných, srov. kováře, přecedé, súsedé, ucitelézlodejé, a to zvláště v severní části uvedených nářečí, ale i jinde. Přede
vším na Vsetínsku a Gottwaldovsku se vyrovnává 3. a 6. p. j. č. muž.
a stř. r. zájmen a příd. jmen: k tom našem starém vínu •.— o tom našěm
starém víňe. V 3. os. mn. č. přít. č. mají slovesa v severní a jižní části
výchmor. nářečí zakončení -ú, -íjaj-ijá, -ajú (nesú, prosíjajprosijá,
delajú), na západních okrajích ú, -ijúj-ijou, -ajůj-ajou (nesú, prosijúj-ou,
delajúj-ou), na severním a jihovýchodním okraji -ú, -áj-já, -ajú (nesú,
prosá, delajú).
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Některé další rysy jednotlivých výchmor. podskupin

1. Severní (valašská) podskupina
(1) Starší generace vyslovuje tzv. měkké retnice, tj. b', p\ m, v', f ' ,
mladší je vyslovuje většinou rozloženě, srov. ob'ed X objed, p'ena X
pjena, m'esíc x mjesíc, mňesíc, zrfedavý x zvjedavý, fěrtoch x ffěrtoch.
(2) Starší generace vyslovuje dvojí i(í)ly(ý), které je zvláště výrazné
po retnicích, např. vidím, míchat, písek x vysoký, rozmýslat, slepý.
(3) Infinitivy končí na -t: vozit, kopat, řécť.
(4) Na Valašskokloboucku se objevují zdvojené souhlásky typu:
zlttý, masso, kasša, necco; kamenný, súkenný.
(5) Příčestí činná se hojně vyskytují bez koncového -l: sék, nés, véd.
(6) Některá slovesa přecházejí z 5. tř. k tř. 1., srov. (já) spívu— (oni)
spívú, lécu — lécú, zbířu — zbířú.
(7) Na jižním Valašsku se setkáváme v mluvě staré generace v 1. os.
mn. č. se zakončením -my: my smy, peremy, kopemy.
(8) V severní části tohoto úseku se vyskytuje v 7. p. mn. č. podst.
jmen muž. a žen. zakončení -dmi, popř. -ámy, např. volámi, kozami,
rukámy.
*
(9) Stará generace živě tvoří přechodníky přítomné: vida, vdaja sa,
pokolébaja ho, přichoda, popř. vidaci, lezaci atd.
(10) Y severní části se vyskytuje nezřídka přízvuk na předposlední
slabice slova.

2. Jižní (slovácká) podskupina
* (1) Tzv. tvrdý člen dvojice l—l se v některých oblastech vyslovuje
„obalované", tj. jako neslabičné u; vyskytuje-li se v sousedství u,.
nezřídka s ním splývá, srov. máuo, uafka; húpí, chaupa.
(2) Slovesa typu' tisknout tvoří hojně participia bez -nu-, srov.
spadli spaduj spadéu, sekljsekujsekéu apod. Slovesa vzoru nést tu mají
délku nésljnésujnéséu, védljvédujvédéu.
216

(3) V severní části tohoto úseku je zachováno krátké a dlouhé
slabičné l, tj. l-l, srov. tlstí — stlšča, hlbokí— hlpka, a rovněž r, tj. r—r,
srov. hrnut — ohrňat, brnkat — brňat.
(4) Z tvaroslovných rysů sluší, připomenout užívání tvarů 2. p. mn.
č. živ. podst. jmen r. muž. (a jejich shodných přívlastků) v platnosti
4. p., srov. má dobrich učitelů, kúpil dvoh volů ap.'

3. Západní podskupina
má tři úseky:
a) Tzv, úsek h r a n i c k ý je charakterizován
'
(1) skupinou -mj- před e, srov. mjesíc, výmjena;
(2) dvojím i{í)!y(ý) po tvrdých souhláskách. a po všech sykavkách
v řeči staré generace, např. bil — byl, milá — myš; vrapcy, učytel, šyroký»
psýk;přýdu;
(3) podst. jména všech rodů končí v 6. p. mn. č. hojně na -ech, srov.
chlapech, bičech, rojech, krávech, nitech, nocech, japkech;
(4) infinitivy končí na -i (jako ve valašské podskupině), byt, kopat.
b) Tzv. úsek k e l e č s k ý je charakterizován
(1) „nadměrným" výskytem dvojhlásky ej po tvrdých i měkkých
souhláskách, např. vejška, každej; lejstek, křejž, mjesejc;
(2) „nadměrným" ou, srov. klouč ,klíč', volajou, hourá, pouz ,pavuza\
c) Tzv. úsek d o l s k ý je vnitřně poměrně diferencovaný. Tvoří
přechod mezi oblastí východomoravskou a středomoravskou (hanáckou);
některé jeho rysy:
(1) V ostrůvku na západ od Uher. Hradiště je „nadměrné" ej a ou
ještě hojněji než na Kelečsku, např. motejl, blejská se, malejček, bijou,
moura, plouca ap. V ostrůvcích na severozápad od Kyjova a na východ
od Klobouk u Brna a Hustopečí je ej hlavně v zakončení u příd. jmen,
např. hodnej stríc; v některých obcích je za toto ej pouhé é, tedy hodné.
(2) Na Buchlovicku a na severu uherskohradišťského ostrůvku je
za staré ý obecně i, tedy hodni stríc, a i je rovněž za ej (z pův. aj), např.
nedáví mu to, nílepší, od malí, k malí (dediňe).
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4. Jihovýchodní (kopaničářská) nářečí
jsou rovněž vnitřně bohatě diferencována. Jejich hlavní znaky:
(1) Neexistuje zde ř, např. tri, dveri, přišli,, pres (plot).
(2). Za staré dj je zde dz, srov. medza, cudzí.
,
(3) Slovesa konci v 1. os. j. č. -m; já idemjidem, umrem, u slovesa být
je sem]som. Proto končí 1. os. mn. č. vždy na -me; idemejideme, umřeme,
sme.
K d a l š í m v ý r a z n ý m rysům patří:
(4) střídnice za .staré ď, ť, ú; v severní části kopaničářského úseku
je za ně d, t, ň: deň, tetka, ňesem; kolem St. Hrozenkova je za d} ť—dz, c:
dzeň, eetka; v jižní části úseku je za ď, ť, n — d, t, n: dědina, tichí, nic.
(5) V některých kopaničářských nářečích jsou jen tzv. tvrdé retnice,
srov. hrjéba ,hříbě', (oni) neuma, trúba apod. a ve výrazech jako behutí,
město apod.
(6) V některých pozicích jsou v kopaničářských nářečích v okolí
Sr. Hrozenkova vedle dlouhých souhlásek dvojhlásky s i j j nebo s ujv,
srov. chlieb, mljéko; ruóza, kvóň.
Mi
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LUBOMĚĚ, okr. Nový Jičín
Už děti musely umět příst
Mluvili A: Rudolf Mik, nar. 1892"
B: František Farda, nar. 1883

B: My zrny musely, já sem sám ešce museu vecýr přast1. V jíte? Veeýr
přast. Byuy krátký dni a tuš sedlag nemjeu práce do stroma2 a tuš sem
museu vecýr přast. Pachoueg ne, ale já sem byu kravař, tuŠ,já sem museu
každý vecýr přast. To sa přaduo ceuý týden a f páteg obycajňe přyšeu
tam Jantun. Ten to zebrau a dau ze šestku. To byuo podia tyho, podia
ceny. Tymu sa povjedauo púu přadena nebo přadeno. Tymu.
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A: A tuš povjiz dalej, Že museuy baj4 už dečka prvej5 přasd a nemohuy
nohama dosýhnúd6 na kuvraP. Je to tak? Pravda?
B: Aji8 to dofabryg brávaly prv už za našyh let. A to tam deualy dvanázd
eš štrnázd hodin. A to dečko omdleuo. Byuo suabý, tuš povjedaly, že má
padúcy nemoc9.
Sk
1
9

2

příst; v lese;
padoucnice

3

asi šesták;

4

třebas;

5

dříve;

6

dosáhnout;

1

kolovrat;

8

a i, také;

Ye službě
Mluvil František Farda, nar. 1883

Moh bych to řýcí? Jak sem já šeu na suužbu? Može1? V roku osumnásed
devadesát sedům sem šeu na suužbu do Lindavy a tuš tata mni pravjeu2,
abych sy ukrau3 chleba. A já povjedám, esy ho bude? No, abyh nemjeu
huad. A tuŠ sem šeu s tym sedlákem napřed a jak přydem k tymu stavy ňum,
otevřeu sýňový dvýře4, tuš sem vjideu korýtko a sekádž a zemňákovi košýg5
řepy. Povjedám, že už nebudu mjed huad. Najím sa řepy, dyž nebude
inýho. Ale do máua6 sem tu řepu jed. Zbyuo tam tak tak, že nebyuo huadu.
Byuo tam dozd dobře. Tam sem byu dva roky. Potem sem už byu velký
ofce past, tuš sem šeu na druhý mMsto. Tam byuo trochu lepšý, ale puaný.
Dohospodařyli. Lichcajk, Klézl, (i dohospodařyli.
~
1

lze;

2

pravil;
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Sk
3

ukrojil;

4

5

dveře do předsíně;. košík na brambory;

6

málo

BERNARTICE nad Odrou, okr. Nový Jičín
Výměnek
Mluvila Rozálie Glogarová, nar. 1900

No, toš sa hnojilo, tož hnojivem, pravda, a dyž ve chlévje bylo, tož baj1
muselo sa... A zemjákuf2 sa sadilo a toš pot to sa muselo pot cukrofku dávat,
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ale my smy dávali baj velký výminek. My smy dávali našim rodičům, jeho
rodičům, Štyryadvaced metrákuv zrna ročňe. Dvje krávy mjéli stád ve
chlév je a jalovicu a byla sťélná potem a prodali sy hu3. No, a dyž by nebyli
chovali krávy, tag oňi tam byli Štyřé. Dvá svobodňi a dvá stáři, že to byl Dolv
a Anděla, víte, tak každému týdňe, poslúéhajte dobře, tag dávat kýlo másla.
Každému týdňe kýlo másla. To by byly bývaly štyry kýla másla týdňe.
V léťe a v zýmje po púl kýlo másla každému, to bylo na záhubu.
My smy to ňechťeli podepsat při svatebňi smlúvje, ale potem sa to podepsalo, prý aby ňebyla zlá vúla. No, oňi mjéli do smrti ty krávy. To sa
dávaly dvje fúry sena na zymu afúra otavy a přez leto futrovat4 tag zeleným5
zarovno6 s nami. Krávy mjéli ékstra. Seno mjeli ekstra složené. To bylo na
udáveňi.
Sk
1

třebas; 2 brambor; 3 ji; 4 krmit dobytek; 5 zelená píce; 6 zároveň

Za stara na vesnicí
Mluvili A: Antonie Hanzelková, nar. 1910
B: Karel Hanzelka, nar. 1904
C: Rozálie Glogarová, nar. 1900

0: Tož jag my smy byli doma ešče, jak sem byla u Horuta, tu doma, tak sy
pamatuju jako za taiinka, že sa hrubje1 ňerodilo tež na grunte2, že smy
múku kupovali. Dycky mjéh3 múky sa kúpil pjéknej.
A: EŠče stařenka povjedali4, že bývala u Horuta spjež5, už dávno a dávno
velká bida a že to byl grunt, že naši by tu záhradu za pecen chleba byli
dostáli. Jaksy ňemjéli na tem zájem mjet kúseg vjedz ňečeho.
B: Turka Pisařa sy znala? Tag jeho stařičeg Jozef Turek, un6 byljakymsy,
esy1 ňébyl mynářem vyučený, lébo8 co — un baj9 s tymi sucharámi10„
handloval11 — tož u ňeho jaksy bylo to, tá obživa jáksyg byla. No, tož
u tého Horuta že byla bida, tag že mu to nabizali za pecen chleba. Gemu
to ňevzali, já ňevim.
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C: A šok tam v Žebrákovje, víš, tamf Padoláh eš12, hoňec, jag je les,fšecy .
tam mjeli les. Edem13 Horuťé ňi. Tež za pecen chleba to prodali Biskupovi. Toš, ďyď ňemjeli tež ňic, ti Granatyřé to tam mjeli. To tam byla
taková chalupa.
B: ToŠ, ono, to haj tak ty výnosy, ftedy14 sa pšeňice telej15 ňeselo. To sa
vjedz16 reš11, aby bylo na chleba. Tak sa to (selo) a tá rez ňihdá ňedala
takové výnosy jak pšeňica. To je marné.
Sk
1

velmi; 2 statek; 3 pytel; 4 babička říkala; 5 dříve; « on; 7 jestli; 8 nebo; 9 třebas;
10
sušené ovoce; "obchodoval; 12 až; 13 jenom; 14 tehdy; 15 tolik; 16 více; 17 žito
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PETŘKOVICE, okr. Nový Jičín
Chudé hospodářství ,
Mluvila Františka Janíková, nar. 1883

Kúšceg1 ofsa, ze dvje mjeřyce2 ofsa. Potem ze dvje mjeřyce zemjákúch3,
řepy, ostateg detelinu4 a potem zbozý5 a toš tag zme hospodařyli na chalupje.
S hravama sa dělalo fšecko a chlab orál. Tag to bylo, ach bóže, a nohy bolely
a sedláka, dyš ste naptali6, za kúseg meze ste museli dělat, hdoví dokái1.
Každému ne, ale nekerý býl takový, vjecynum.
V obecňim lesy to bývalo. Dycky jedenkrád za rok, na vesno8 to bylo,
toš to prodali, zme dělali cýsla a toš to šacovali9 a prodávali to. Tož esy10
bylo a toš potem sa chodilo do lesa to zhazovat. Právje býl prodaj, zme
mjéli kúpené v lesy, na vesno hořelo. Hořelo to fojtství. Utíkala sem k stařence11 z domu a tam sedel bratr její, stařenčyn, a já sem přyšla s křykem
a onpovjedá: „Co řveš?" A. jed právje smažeňicu12. „Hořýl" „A hde hořý?"
„Fojtství hořý." „A tož ad hořý." Ho to neopchodílo13. „A tož ad hořý."
To sy dycky pamatuju, jag dnes by to bylo.
Sk
1
kousek; 2 asi dvě míry; 3 brambor; 4 zbytek jetele; 5 obilí; 6 najali; 7 dosud, jak
dlouho; 8 na jaře; 9 oceňovat; 10 zdali; 11 babičce; 12 míchaná vajíčka; 13 netýkalo
se ho to
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Zpracování lnu
Mluvila Františka Janíkova, nar. 1883

Toš gdyš sa nasél len doma, toš každý kúseg mjél teho lnu, toš, muselo sa
to daď usušyt. Jak sa ten len omlátil, sa to dalo usušyd do pece a potem byla
taká potírka1. Toš zme to museli třýskad2 a třéli a dyš to vytřeli, toš sa to
vytřýpalo3. Taková hůlečka byla. Toš sa to vytřýpalo a potem sa to navinulo na kúžél. Napřet sa to česalo na takovém, to mjelo takové samé
hřebíky a to sy vyčesala (žena). Co ostalo to vUkno v ruce, to bylo na Mti.
To bylo takové česání. Já nevím, jak sa to menovalo. Potem to vlákno
rovné ostalo v hrsti. Toš s teho sa braly ňiti. Hdo to umjél. A tá kúdél,
tá sa natřepala a to udělalo sa takový závin4 na to a tam to sa přadlo na
plátno. Na motovidlo5 sa to namotávalo. Potem sa to opralo.
A dyš to donésl... Ale hde6 to nosyli? Co to delál to plátno? Já uš to
nevím. Toš tam to bývalo to plátno. Moc sem nepřadla. Stařenka1 přadávala
na ňiti, tá mjela na niti, tá mjela, na niti něco přadla. Já ne.
Sk
1
7

potěradlo;
babička
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2

tlouci;

3

vytřásalo;

4

svinutá podoba;

5

moták, naviják;

6

kam;

V E Ě O VIC Ea okr. Nový Jičín
Svážení dřeva

>

Mluvil Inocent Fojtík, nar. 1895

Tak sem sa narodil ve Veřovicách, ale toš, tata, ten bdi jako s chalupd,
pravda, tak tu vječinu bdli zamjestnáňi v lesu. Káceli stromd a zvážali a toš
pot dm ti haluze, co zbdh s tich stromúch, to dostávali zadarmo. Tag v zímje
vzali sanka a.voZdli zmd to domu.
ToŠ, tata praví: „Pot, sdnku, naložíme sd furu a jedem!"
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A to vám bdlo v takim kopců, na ŠČepancu u Javorňika. Ale kopčisko
hromskéV A naložil furu a udělal smdk2 s takovíh haluzích dlúhíh a uvázal
na řetaz a pravi: „Jag ja ťi řeknu, skočna ten smdk a já poleťim přd oju."
Tak sem bdi nachdstani. Já, pánečku,,co ste chceli? Smdk sa urval. Já sem
zostal na vrchu a tata ze sankami jíčal, řval po ceste: „Utíkejte fšecd!"
A hnalo ho to až dolu g říce3 a tam potom, toš sa to jaksdk zastavilo,
pravi mi; „Ogare4, hde Sd?"
„No ja, já za to možu, že sa řetaz urval?"
Tož ale pravi: „Chválabohu, že to tag ešče dobře. dopadlo, lebo5 sem
mdslel, že sem zalamaní.6"
...
1

kopec velikánský;

2

vlek;

3

k řece; 4 chlapče; 5 nebo;

Sk/La
6

pochroumaný

Projížďka autem
Mluvily A: Vlasta Cajsbergrová, nar. 1920
B: Ludmila Fojtíková, nar. 1895

A: A co smd ráz vdvédh! Smd z Mářu, ze sestřeňicum, smd šld v nedelu
na prochásku a tenkrád ešče bdlo málo aut, esd1 tag ze dvje2 za tu nedelu
přejeld auta. A kúseg vdšh smd ze vráteg a už auto zastavilo a takoví
mladí srneg vdšél z auta a praví, že hde3 idem a md smd, že na prochásku,
že sa idem projíd a un:4 „Pote, defčata, já vás svezu!" Prí: „Já váz
ňehde dovezu, enem kúsek, já vás svezu." No, toš smd sd pravih:
Jak smd dvje a un je sám. Pojeďem!"
Tak smd*sd sedld do auta a jeh smd. Ten náz dovez do Mezříča5.
V Hoclavicáh bdla pút, tam nám kúpil cukrového6 s púti a dovez náz
dumu. A fakt, Sdneg ňidz, že bd ňejak sprostí bdi. Opravdu smd tag
mjeh s teho radost, že smd sa převézh. ĎefČata náz videh, tí nase kamarátkd, že sédímd v aute a jedem. Toš sa ohlídah, co to je? Smd pravjeh1,
zeje to známí jeden, že z MezříČa nebo co. Ale to bdi kravál!
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B: A já sem viděla z dumu, jak sedah do auta. ÓcL já sem sd pravila:
„O, V9 opice jednd opicofské! Hde vd sedáte? Hde vás ten chlab doveze,
hddš chlapa ňeznajú a sednu sd do auta?u Hddbdste vidil, co já sem
mjela za hrůzu, ež8 ond sa vrátih. No já sem mdslela, že bude po mňi.
No defeata S2 sednu do auta a ňeznajú chlapa a aňi ňidz a zeberú sa
a idú a vozá sa s ňim. Tož na tí bohd9 ich přivez dumu.
A: A potdm sa vám omluvil, aji10 un přišel a řeknul, ai sa ňezlobí, že náz
ed9m svez a že sa nám ňidz ňestalo, že přivez náz dumuf pořátku. Jag
náz vzál, tag náz dovez.
B: To bdla hrůza tenkrát. Já sem pravila, už vjeckrád bd sem to ňechtela
zažit, takového ňeco a to já sem im nalépala11 kolig rázúh12 eŠce, že im
bdlo horko. Aji sem pro provaz letela, že im nařežu provazem.
Sk/La
1
8

2

3

4

5

jestli; asi, snad; kam; on; Valašské Meziříčí;
než; 9 na štěstí; 10 a i; u natloukla; 12 několikrát
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6

bonbony;

7

řekly, pravily;

HODSLAVICE, okr. Nový Jičín
Za roboty
Mluvil Jan Turek, nar. 1895

Můj stařýčeg1 jezdíu na robotu. A mjéu roboty, mjéu, třy dňi, páru koňih
do týdňa. A mjéu dvje páry koňích, jedna pára jezdiua na roboty třy dňi
a třy dňi deuaua nádeňikúm a chauupňikům a jedna pára byua doma.
Ale v ňedelu ňesmjěu žádný deuat. Hyby ňeco deuáu, tag by ho vyhnali ze
staveňá. Fšecko muséu, s každým sa muséu spravid2 a íd do kosteua.
A chválíu sy, Že sa tag ňemjéu ňihdá, jag za čás roboty, protože lydih
mjéu dost, na prácu. Fabryg ňebyuo a un3 mjéu jako zemje4 mjéu stopjedatřyced mjeřyc pola. To je mysým kolik? To je sedumatřyced hektarúch.
Mjéu pola.
A v ňedelu, jak sám povjedáu, v ňedelu ňesmjéu, žáden ňidz deuat,
muséu id do kosteua a ve svátky, ve vánoce alebo ve šmygrůzd5 ňedáu aňi
hnůj házad ze chléva. Edem práv je poklůdit, pokrmid a vjedz ňic.
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A tu byua dífka6, sak to byua Lydína máma, tá tu byua za dífku a tá
v ňeďelu šua tam, jag je Myšce, šua na detelynú7 s tragacem8. Stařýcka
ňebyuo doma, á jag jeua s tým tragacem, jag jeua s tým futrem9, ftem
stařýcek přyšéu dómu, právje s cesty, uvidéu hu10, že veze v ňedelu futro,
deielynu, tag hned muséua tragac postavit, zavouáu hu do izby, vypuatíu11
hu, a muséua íi prec. Ze suužby. Tá puakaua, becaua, stařenka též do stařýcka (mluvila, prosila ho). Ňic. Muséua íi prec12. Ez 13 za týden, dyž
byua dobrá dífka, tož hu zase vzáu spátky.
Sk
1

2

3

4

5

6

dědeček; smířit se; on; půda; o velikonocích; služka; 7 na jetel;
řem; 9 krmení; 10 ji; 1 1 vyplatil jí mzdu; 1 2 pryč, ze služby; 13 až

8

s traka-

Práce v létě a v zimě
Mluvili A: Jan Turek, nar. 1895
B: Marie Bartoňová, nar. 1908

A: A toš, ve žňiva1, co se deuauo? Sa sékuo. Sékuo sa. Potem sa manduo- '
vauo2. To sa nenecháváno ležad zbožý3 na pokosoch. Zbožý sa posékuo,
zvázauo sa, postavíuo do mandlíh nebo do tých strašákúch4. Sékuo sa
kosámi.
B: Ženské odbírauy. Jak to byuo polehué, ša to špatné odbírauo, že, hospodářů? A jak to pjekňe stáuo, toš jedna radozd byua odbírat. A jak to
ležauo, toš,fšelijak sa to muséuo (dělat). Pjekňe sa to porovnauo. Roba5
uš to umjéua každá chytit, pjekňe to už umjéua každá (udělat). A potem
sa to na koňedz vázauo, manduovauo. Hdo chcéu, pohrabováu a hdo
býu, dobrý hospodář, ňecháu chudákům pozbírat. V zýmje sy přypravovaly ten hnůj, jag byuo na ubytí6, uš sy to přypravily na jaře, aby mjely
ňeco udeuaný. Roby dřéuy1 péřý v zýmje, chodiuy po pobabách, nasypauy
péřá, pár sa ih zéšuo a uš sa vykuádauo. Zaspívauy sy, smíuy sa,
najesi sa dostauy dobře a tož nájracy chodiuy na pobaby. Toš, to je
drhnútí péřá. To je pobaba. Spíve sa přy tem, vykuadá a potem roby
8
Kpravívauy, aby chuapcy přy šly otřýpai cpynky pot stůu. •
.
1
8

2

žně; dávalo dg mandelů;
pápěrky

3

obilí;

4

panáků;

5

žena;
.

6

n

když počasí přálo;

Sk
7

draly;
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J U Ě I N K A , okr. Vsetín
Jak se Valaši ženili
Mluvili A: Růžena Lukášova, nar. 1921
B: Richard Blabla, nar. 1919

A: A Valašy sy musá svoje držat.
B: Máme ...
A: Bys přýde mládenec pro drúšku svoju — jak k nám přyšél pro Majů
sy ten, tož1 řek: „Tatínku, maminko, já sem sy přyšél pro družycku
a dám i kytičku No a ona mu zaz dala fáborek. No a toš —fčyl to už
zahyňá2.
(Jaký fáborek?)
A: Tož na svadbu. Fáborek.
(Tukytičku na kabát?)
A: Tú kytičku, sa praí fáborek.
B: Tá kytička. Pro každého je inačy. Pro ženicha, pro sv'etky a pak pro
svadepcany zas sú inacy. Fšecko.
A: Prvej3 byl starý svata4, pravda, a fcyl sa praví fšecko svedeg a mladý
a toš ...A fcylkaj máte ai různé ty zvyky. To uš fšecko zahyňa. Prv
bývalo to čepení6, pravda, fcyl uš to zahyňá. Fčyl už máte svadbu
edem1...
1
(Ani na vesnici už to není?)
8
A: Né. Uš to néňi. Uš to fčyl zahyňá. To dalo koledy , práce, a néňi to
třeba. To uš sa nevyplatí.
B: Ale bývala přy tem ...
A: Sranda bývala, to je isté. Ale fčyl už mu (ženichovi) daju ...
B: Dovedli mu ledajaku cyzý (ženu) a fšecko. Že.
(Jak to myslíte?)
B: No oblečenu cyzý, m'ela nejaku masku a on m'el poznávat svoju nev'estu
hledat. Mezy ňima.
(Kdy?) B: No přy téj svadb'e sa to dělávalo, že?
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A: To sa obycejňe přet požehnáním dovedly ai ze třy roby9 mu. A toš ...
Aš to ... To víte! Potrápid musý! A dyš chtěl sa žénid a chtěl m'ed
robu, no tož neh neco skusy!
B: 'A moh negdy ai kluka (ženichovi přivést)!' Tak. Že je to ona. A ukázalo
sa, že je to klug nebo cyzy ženská načysto!
A: No ale ňic. Ono to jšecko sa dobře pravi, ale uš tofšeckoje inac! Afcylkaj
mate svadbu „Poi,ja už du!:e Je to na úřade auš ... pokoj. Aňi žádného
výskotu.
(Kde se zde konají sňatky?)
Á: Ve Valaskem Mezyřycý. To už je tam na národňim výboře. No a toš fčyl,
pravda ... Toš potem esli gdo chce id do kostela, ide, a gdo né, no toš —
žyje. V Mezřýčy. Nechá sa sezdai. Inác toš co? Kazdy kraj nese svoje.
' Aňi Juřynka (není výjimkou) ... Prvej chodívaly hodňe svadby p'ešky.
Muzyganii ...
Va
1
tak; 2 teď, nyní to už hyne; 3 dříve; 4 starosvat; 5 také; 6 nevěsta dostává ke
kroji pod šátek čepec jako výraz toho, že je již vdaná; 7 jenom; 8 zdlouhavá práce
9
asi tři ženy

O řeči v Juřincé
Mluvili A: Růžena Lukášová, nar. 1911
.

B: Richard Blabla, nar. 1910

(Vy už neříkáte: chodúvalyl)
A: Né. To sa nepraúvalo1 chodúml na Juřynce. Chodíval. Né. Protože
touž zaz je nářpčy v'ec — zuberské. To už je v'ec, tajaksyg uš tam vec ...
Tam uš sú v'ec takové tý nářeca. Inšý. Ale tudy to,' trochu přy tem
m'esie, bylo vite sparchaniené2.
(Vy zde mluvíte krátce?)
A; Uš-skratka sa tu mlúví. Jak sa řykalo: „Krasňaka, ňe3 ptaka! Pul
brapcaka. Ten mu scyp.(C Tajak Krasňacy (mluvíme). No. Tu je
moc kratka řeč.
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B:
A:
B:
A:

S ňima. uš súsedíme skoro.
No.
Uš kolik? Enem přez Bečvu. Uš sa to fšecko da dohromady za chvilu. No.
Už je to fšecko tak.
Va

1

neříkávalo, nepravívalo;

111-1-7/

2

pokažené;

3

ne

Z U B Ř Í , okr. Vsetín
Co dokáže vítr
, Mluvila Anna Vašková, nar. 1902

To bylo v nedelu ráno. Pršélo velice. Hrom bil. Búřka byla. No. Tatineg
býl na vójňe. A naras sa udelál, hrozný povíchr1 přyšél. Zhodilo také2
to pásmo; u Podzemných kuželnu zhodilo, u Skalku několik, stromů. No.
A to nám zhodilo uherku střešňu popot3 tym oknem, salzburku hrušku
a ešce tam dva stromy, jednu tú kožúfku jabloň a ešče jednu. No. A u nás
popod okny byla trnka4, tá velká. F púl sňete5 sa ulomila. Strom vletél
do kuchyně, pravda, oknem. No tož ai6 okno vyvalil. A tý dveřy s pantů vyvalilo, vyletély s pantů a ty (obrací se k synovi) sy býl syneg naprostřetku.
F košúlce. Nepřectavíš sy tú hrůzu! Já sem sa chv'éla. A fčyl1 tá střecha
udělala — jako dřevené staveni —t to udělalo hřk! A už bylo předhúřý8
do nebe videi. Skřydel9 žádných. A ty sy nemluvil ešče ftedy10. Edem11 sy —
tak ta zdvihlo od zeme a edem sy volál; „Tata, tata, tata!" Jéjda! A tož
já sem žebrala ta a, pot sebe, lehla sy na ta, jag zme f kuchyni léhávali do
teho loža. A tak to hnalo. Paramity12 odnéslo až za Kamenca, sa temu
praý Vlkoprda12. Tag daleko to néslo tá syla!
(To je asi kilometr daleko, ne?)
To mysym ai V ec. To byla hrůza! Ale hnet sa to po dediňe rozvřésklo14.
Lidé šli z hrubéj15, v nedelu. S kostela strýc ŠČepáfi,jak šél z lidmy, stavil sa
a tož nám pomohli tú chalupu přykrývat. Co16 to šlo. A lidé povídali, pry
ten syneg býl f prostřetku, teho bude vřed zatínat11! Ot Skalkú18 přynésli
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hned mačyno strůčý19 a honem vařyd laksýr20! Toš sa hned vařýl a sy to
vypil. Že. A já sem ešee nebyla schopná furt, se mnú mlelo od hrůze ...
Já sem to hnet psalo tatinkovi na vojnu. Povidám, co tady byla Za hrůza.
A Toňa už mlúvíl A to aš tá syla přyšla s teho (leku). To tá syla přyšla.
To netrvalo dlúhol Za moment to bylo. Ale tý skřydly jag dyby nem'ély
držení žádného!
Tož na druhý deň stařýčék sa žebrali21 — to byly od Žytňíka z Becví
skřydly — sa žebrali á jeli. Dv'e sta padesát skřydel bylo rozbitých! No
toš, cy22 to je málo?! .
.
Va
1

vichřice, smršť; 2 takové; 3 pod; 4 švestka; 5 v půli kmene; 6 tak, i; 7 teď, nyní;
přední část půdy; 9 tašek na střeše; 10 tehdy; 11 jenom; 12 jehlany ze tří trámců
k sušení sena; zde plné, se senem; 13 jméno samoty; 14 rozkřiklo; 15 z velké mše;
16
jak jen, nakolik; 17 dostane psotník; 18 Skalkových; 19 senesové lusky; 20 projímadlo; 21 dědeček se sebral; 22 což, copak
8

111-1-8/

VELKÁ LHOTA, okr. Vsetín
Kůň si cestu k domovu najde
Mluvil Jan Škrobák, nar. 1902

Tak to já sem inádžjél na koi%i dysyk. Jak sem býl v Zubřú, sme mlátili
ešee. Tam u Holíšů. Víš, tedy1 na tem žentůře ešee. Jozev Holíšů na jedneho
koňa2 a já sem dovét (ze Lhoty) teho druhého. A toš3 potem, jak sme to
omlátili, tož jél sem dóm. A už bylo šero. A jél sem téš přes tý lafky tam
a Hájami.
M'esýcék svítíl p'ekňe, sem býl na Hájoch, toš... Já neím4, co tam bylo.
Géhosy sa kůň léknúí. Tam f tem křýb'ú5, tem vrb'u sa cosy zab'élalo. A toš
stéjňe jakásy pára6 tam byla anebo co, kůň. ..Já sem klidňe sedél a kůň...
Naras1 ím to smýklo, sa teho leknůl a udelál skok! A takým oblůkem a já
druhým oblůkem do zem'e a kolik kotrlců8 sem udelál f tyh zemňdkoch9,
f tyh řátkoch!
A tož jak sem stanůl, sem sa probrál, edem10 bylo slyšad dupot. Kůň
desy na Hájoch tam. G Volkovi pryč. Tám. Sem sy přaíl: „De já koňa
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chytnu, dyžbýl tam, v žyvote býl tam poprvňí!" On tam býl poprvňí. Co sem
ho ráno dovét. A tú cestu, co sem ho ráno, s Mm šél, on syju pamatovál. Toš
—já šél...
U videckého11 mosta, byla tam deťélina. Tož vidím koňa. Sa tam pase,
škubýňá fest12. Volál sem naň. Ale toš kúň zdvihnúl hlavu afčyl13 jak sem
přychodíl bližéj — a tam ten prydž zas! Ale v'edél sem, že utíká na Drnholedz hore14, přes potog a na Dmholedz hore že utíká, to sem v'edél. P'ekňe
sem to tak — uš po tem hukote tyh noch. Hlavně sem nevidél ňic!
Přyšél sem na Střýtesko15, sem přychodíl tam k temu kameňú, k temu
zhoreňisku16, a ňic sem nevidél. Naras cosy sa ňe tam objaví. Kúň tam cekál.
U teho zhoreňiska. Popásál sa a Čekal. A ras11, jak sem přyšél k ňemu —
to býl tedy ienfuks. S teho, s teho Hutiska. Ten první. Tož já sem ho zavolál,
at stóý, ale sotva sem přychodíl k ňemu, že už ho chytnu, kúň vzál talia18
a pryč! No. Tož já zas pomaly šél a ňic sem nev'edél, gde kúň je aňi ňic.
Toš.
Aš tož uš sem přyšél proti Volkovi, sem sy poidál, toš šag desy kúň bude.
Nebudu ho hledat. Přyšél sem proti Volkovi, toš se páz zaséj v zavrchovéj
řep'e19. Sem (a) tam tahél kúščeg řepy ešče v hub'e. Býl Hurtík starý, ešče
žýl. A (kůň) / téj řep'e býl. Sem prál20: „Sakra, to to bude vypadat! A tož
nechsy!" No. Zas sem přyšél blísko, volám na ňeho a uš sem ho zas chytal.
Depak! Zas pryč! Enem sem slyšál, jag nejag21 na Kočýpkách ščeká pes.
A v'ecéj22 uš sem nev'edél ňic. A přyšél sem na Sklad dómu, vidím na dvoře
sv'etlofšagde. Alejakésy halaštovaňí hrozné23: kúň býl doma, a mňa nebylo
ňigde!
(Vy jste na něm do Zubří jel, anebo jste jel vozem?) Né. Holým
koňem. Enem zapřyhlýf šýroch24 a v'edz ňic! A toš sem sa po kúskoh véz
a ostatek toš sem... Ale spátky toš sem sa vés. Až na tý Háje. Aš sem do tyh
zemňákú zletél. Býl doma sp'ež než já. (Měl jste sedlo?) Né. On nosýl ale
krásňe! (Krásně?!) Tož zhodíl. Dyš sem na to nebýl přypravený já. Ten
kúň temu aňi nebýl vinen tolik! Tož já sem... Dyby býl na to přypravený,
toš sa ňe to nestalo.
Va
1

tehdy; 2 jedním koněm; 3 tak; 4 nevím; 5 křoví; 6 nějaká dvojice; 7 najednou;
8
několik kotrmelců; 9 bramborách; 10 jenóm; 11 videčského, k Vidče; 12 škube,
ukusuje pořádně; 13 teď, nyní; 14 nahoru; 15 Střítežsko, katastr obce Střítež; 16 spálenisku; 17 najednou; 18 dal se do běhu; 19 v řepě za kopcem; 20 říkal, pravil; 21 přibližně; 22 více; 23 veliký hluk, halas; 24 v postroji
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VELKÉ KARLOVICE, okr. Vsetín
Na pastvě a na houbách
Mluvily A: Jindřiška Stavinohová, nar. 1928
B: Marie Stavinohová, nar. 1890
C: Anděla Jedličková, nar. 1913

A: Tó oňi tfec1 jpamatujú, u náz už za mňa, uš co?
C: Jag bylo Republikánský dorost tak, za mlada, od dečka, ot šesti roků
sem krávy pasla do štrnásii roků, bosky kolig razú2, odespala sem3 za
kravami, vlezly mňe do zbožá4, taťka přišel aš tam do húšia a chitnúl ňa
za ruku a vyřezál ňa5: „ Jak to paseš, ty potvoro jedna, krávy máz ve
zbozú a ty budeš chrápat!" Tož ňa vyřezál, vyžduchál ňa6 a podruhúc
sem si dala dobrý pozor! Tu sa pasálo v húšti.
A: No tak po tych pasínkoch1.
C: Fšecko — tu sa pásly, to sa vypáslo, fšecko ...
A: To sa vypáslo fšecko, to nezahynulo tolik trávy jag dnes!
B: Jéj!
A: A hřiby lepší rostly, dyš sa to vypáslo, tá tráva stará!
(A jaké hřiby?)
A: Bílé8! Bílé! Bílé.
B: Aj sinale9, sinale říkali.
A: My zme inací aňi nezbírali!
(To jsou takové modré?)
A: Ty modřáky jako, tym pravíja modřáky. — Byž já, za deeka, já sem
neznala žádné, no, znala hřiby, no aj neznala, ale já sem do takých
iných kopala. To edem10 hřiby, ty bílé hřiby a sinale, kuřata11. Inací
sme nezbírali, protože týh bylo dost. To zme aj na prodaj ešce zbíraly
hřiby. Při paseňú nazbíraly hřibúh a donésly na Bečvy prodad a ...
_ nebo usušily a prodaly suché.
Sk/Mi
I
víc; 2 kolikrát; 3 usnula jsem; 4 obilí; 5 natloukl mi, nařezal mi; 6 několikrát mě
šťouchl; 7 pastvinách, pastviskách; 8 pravé hřiby; 9 i, také modráky; 10 jen, jenom;
II
lišky — žlutp s nálevkovitými klobouky

231

Jak se Valaši veselili
Mluvily A: Jindřiška Stavinohová, nar. 1928
B: Marie Stavinohová, nar. 1890

(Bývají tu ještě nějaké staré zvyky?)
A: Tož, bývajú. tak ty dožaté1 a to, no tak uš ta nálada jaksi néňi taková
jako sp'ež2 bývalo! Tož aj3 tyk delňíkúh bývalo, tož uš tý roby4 ňigdy
nedaly temu gazdovi5 jaksi pokoj, aby tu dožatú nejakú neudelál, nebo
tu dodelanú, to uš. A tož jag délajú sami, toš uš sa uskrovňá třeba aj!
(A co teď?) No tož bály súfčil6. No tož uš to končí, uš sú jako končiny7.
(A jak to bývá v končiny u vás?) No toš, f Karlovieáeh! Spíš8 sa aj
tři dni to bývaly muzygy9. Já si pamatuju ešče poslední rok, to si (vzpomínám), no to, to sem, byla ešče dečko. Já sem ftedy10 nebyla na tem
báli, ale, ešče u Šindelářa byla hospoda.
B: No ba, no ba!
A: Že, ftedy byly tři dni, to si pamatuju, naši byli ftedy, byly tady z Hanej
tetka přijedená11 aj známí tam jedni gazdové, z Hanej, toš to ftedy tři
dni sa tančilo.
B: A Valaši byli veselí! No toŠ spívalo sa, jéj, v hospodáh bylo veselo!
A: A spívalo, bargde12, aj na mezi aj, né gde13 v hospodě! Ghú!
B: A jak sa žalo, sa... Jéj, spívaly ženské...
A: Zešly sa defčata, negde zešly,jaj bau, na dřevje a, já ešče u náz jag bylo
sp'eš, no bylo to za Ňemecka, ale u náz bylo na vrchoh veselo. Bylo.tam
chalup, hodňe ogarúch15 a decék, no deček né, deček, byly zme edem16 tři!
Ale ogarúch tam bylo! Skorňovi, Sedlákovi, Juříkovi, a fšeci p'ekňe
spívali, tó, harmonygu vzali v nedelu a při harmonyce a po vrše a potom
sa negde do stodoly vešlo...
B: Na zálety17 sa najv'ec18 chodilo tady!
Sk/Mi
1
dožínky; 2 dřív; 3 i, také; 4 ženy; 5 hospodářovi; 6 teď, nyní; 7 konec masopustu,
ostatky; 8 dřív; 9 taneční zábavy; 10 tehdy; 11 přijela; 12 kdekoli; 13 ne někde;
14
ach ano; 15 kluků, chlapců; 16 jen, jenom; 17 návštěvy u děvčat, námluvy;
18
nejvíce

232

III-1-10 /

RUSAVA, okr. Kroměříž
Náš nedělní výlet
Mluvila Marie Vašíková, nar. 1912
*

Toš1 f tú nedelu, dyž je volno, toš —ja ráda jidu do kostela, pravda.
A potem, toŠ přidá uvařit a zaz na ten řbitof sa podívat. Přída s kostela.
A zas třeba negdo přídě aiftú nedelu. Olov'eg zaz je doma.
A tož ráda ai negde si zájdu, víte ? Třeba na ten Hostýn sa podívat.
Veznu uš ehlapea dcerka přídě z Holešova, toš idu s ňema na Hostýn a...
(Odsud to není příliš daleko, že ano?) Néňi. Tady vrchem je to — za •
hodinu sme tam. P'ešky. To je veliký okluk2 na Bystricu. To spíž e3 tu
p'ešky. Tod zrovna tu hore5 na ty grapy6 a tam.
(Tak vy tam chodíte vrchem?) Vrchem, no, vrchem. Nájhorší vyjít
tady na ty grapy. Tam na ten vrch. Tady na ten vrch, výjít, a uš sa jide
mírňe trochu, víte, po roviňe. No. Až na ten Hostýn.
Majů tamfcilkaj1 tý děti také. Takové tý negramotné. NaHostýňe. No.
Majů tam hromadu tyh detí. Víte, co nemožú mluvit, lebo chodit, lebo (kdo
je) nějak skrůcený, majů tam tyh detí hromadu. Sú tam fcil natrvalo, no.
Natrvalo. Tam býl veliký spíš ten půtňí dům, ten hotel a ty děti sú fčil tam
ubytované. Sú tam ty sestřičky, jak sa jim říkávalo abatyše, při ňich. Ony
sa jim velice v'enujú.
Ty detí aj8, keré trochu sú schopné, ony hrávajú aj divadla. Ih nacvičíja.
No. Hrávajú ay divadla. Protože bývá vystavené, plagád v Bystřici, jaké to
divadlo sa hraje. Jaké ty děti to tam hrajú. A že pry aj velice p'ekňe nékeré
ty děti pravda to hrajú tam. Já sem tam ešee nebyla, ale tady keré (ženy)
byly, toš říkaly, že ty deti p'ékňe hrajú tam. Toš přecaj k nečem, víte, ucíja
ty deti. Přeca k nečem to vedú.
Va
1

2

3

4

5

6

7

8

tak; oklika; dříve je; tuhle; nahoru; strže; teď, nyní; i, také
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III-l-ll /

XJBLO, okr. Gottwaldov
Bez rodičů
Mluvila Františka Čistínová, nar. 1901

Tady hodňe pléťli opáíky1. Víte, co je to opálka? Toš, pléťli přez zimu
opálky. Lebo chodili také do Rajnochovic, do hor delad dřevo. A jag gdo
mohl, tak sa živil. Nebo dyž do toho cukrovaru, á to jezdili až do Vídňa!
Á dyš to, gde mohl gdo, tak si zehnál nejakú tú prácu a vydělal si; kolig
mohl, tolik.
(A váš muž byl také ve světě?) Náž nebyl, nebyl. On byl vyrostený, ho
rodiče odjeli do Ameriky. (Vrátili se?) Nevrátili. On býl, u stařičké2 ostál, á,
tata práv'e chtél, m'él sedům, ne, oňi chtěli, aby ho poslali, nějaký (člověk)
tady jél z Bratřejova do téj Ameriky, aby ho poslali s ňíma, Pápež nějaký.
No ale oňi ho ne... on nechtél jet. On nepojede a nepojede.
ToŠ potom tata m'él jedenázd roků — tata chtél pro ňeho jet a ešče šél za
kamarádem ze Zlína, on býl ze Zlína rodák, tata jeho, ták. On jak šél,
přechodil3 koleje, vlak jag jezdil, a ho tam zachytil vlak. Ták, on umřél.
On býl jakúsi4 dobu v nemocňici, ale on ostál že5 čérný jag hlaveň. Pravda
jak sa řekne jak uhel. Takf šecko tú krvjú podlété m'él, ták on umřél, mama
sa tam vdála podruhéj, ešče sa í narodil synek. No ale, ona sa uš potom...,
pokud m'él, býl malý, toš posílala na ňeho peňíze tym staříčkom. No ale jag ,
uš sa vdala, tag už bylo konec.
By si6, dyž býl na vojňe, tož mu psala, dostál (zprávu); on napřed im
poslál dopis. Á, enom (tak) tag že si spom'él tú atresu; on dopis, co m'él
z atresú, toš straiíl. On slúžíl tady v hospodě, při koňech; potem jag uš
vidél, že tam to, ti detijejih (jsou) dorosteňí, tož že ho tam nepotřebujú, toš
šél tady; při tych koňoch slúžíl. A jél do toho, do Polanky na zemáky1 na
semeno, á dyž jél do tej Polanky, tag hodil si kabád na vúz na ty zemáky, jag
m'él pravda ty pytle, ty m'echy, a on sa neohlédl a toš kabát stratíl ajs
s peňeženkú, aj, aj z dopisama aj jšecko stratíl. No tož žádný mu to nevrátil,
to víte. No a toš, potom býl aj ve Lhotě, také tam slúžíl, také při koňech, tam
jezdil zaséj, dřevo vozili pryč, no a, potom jag uš sa dostál na vojnu, tag im
tam poslál dopis, do Ameriky. Oňi mu napsali, že aš si odbude vojnu, že
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mosi přijed za ňima. No ale on im, nechal si, vyfotografovat sa nechal a esce
to nechal vymalovat a — to víte — zv'ecit trochu a a v barv'e to. No a oňi
mu poslali p'ed dolarů, toš pry: „Šag ňa to stálo víc a táfotkajak,jak co mi
dali tych, dolaryNo
a víckrát mu uš potem neodepsali.
Sk, Fi/Mi
1

nádoba mísovitého tvaru, ošatka; 2 u dědečka a babičky;
nějakou; 5 zůstal prý; 6 kdysi, jednou; 7 pro brambory; 8 i

3

přecházel;

4

jakousi,

Třináct u stolu
Mluvila Františka Čistínová, nar. 1901

Nebojte sa1, také m'eli sa co oháňad naši, dyž náz bylo, náz bylo aš
třínást! Ten nástarší, co býl na tej hospodě v Bratřejov'e, toš ten sa ožéňíl
a m'él tři deti už a byli zme fšeci f tejto chalúpce. Tož bylo náz dost. Stařičcí2
byli dvá, rodicé dvá a nás šest a oňi ešče zas, uš tá manželka teho nástaršího
a fcil3 tři jejih deti. Á, to sme, nebojte sa! Také bylo fšelijaké živobytí. Aj co4
bylo trochu teho pola, dříf sa tag nerodilo, to dřív nekupovaly sa prášky,
aby sa — to, co sa pohnójilo krafskym hnojem, toš to bylo; a to jednúdz
za ped za šezd roků sa hnojilo jeden kúsek. Co sa nadělalo hnoja, toš to sa
pohnójilo, a jag nebylo co pohnójit, tož uš sa selo do planého5.
A to uš ty úrody nebyly; jag dnes, my máme, my sme nem'eli v živote
takovéj úrody jak fcil. To nepamatuju, abysme meli. Třeba téj trávy na téj
zahradě kolig my zeberem a kolig dříf, ché! To byla tráva toličká6, á tá
dneskaj? Ešce letos sem pravila1, letozje hustá aj, toš snad enom dyby sa to
usušilo. Toš pro tú jednu kravičku dycky máme teho futra8 eŠce. A tady
třeba sme si pravili toP, máme kúsek pšeňice tady hnet, no, tak špatňe; na
podzim byla p'ekná, ale bylo teho sňehu hodňe, tak to vyležalo. A bylo enom
zde onde10 to stéblo. No ale fcil sa spravilo, tož dobře to poházál, sůl, superfosfád a ledek pravda, toš to poházál dobře, toš spravilo sa to velice p'ekňe.
Sk, Fi/Mi
1

nemyslete si; 2 dědeček a babička; 3 teď, nyní; 4 i když; 5 neplodného, nepohnojeného; 6 tak maličká; 7 povídala, říkala; 8 krmení, krmiva; 9 tuhle, onehdy; 10 tu
á tam, sem tam
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III-1-12 /

LUŽNÁ, okr. Vsetín
Mladý pytlák
Mluvil Jan Martínek, nar. 1899

Na hon sem začal, pane drahý, chodit, hned jak sem vyšel ze školy. Hnet
Ešee ve škole, ešee ve' škole skrz zajiea1 neboščík učitel Zmydlený nechal ňa
kleČat. Na stu jmi. A hesky dluho. A to ňe trvalo týden, já sem sa nechtel
přiznat, že sem zajica zastřelil.
(Vy jste zastřelil zajíce?) Toš2 — moselo sa tak stat, protože hajný...
(Kde jste vzal pušku?) Zebrál sem strýcovi svojém. Ten býl hajným. A já,
přidá ze školy, mamka moja ňe praví: „Jane, hen důle3 v jačmeňije zajic."
No toŠ já zeberu sa dolů úvratamy, krutá sec!4, fpálil sem5 do smřčí a uš sa
přitahuju6. Najedenkrát — zajic tah — ešee (navíc) myším to byla remlica,
ale tenkrád remlica neremlica, zajidzje v jačmeňi. Já sem stisknúl — a to
byla ešee kapslovica1, víš, tá starosv'ecká —, ale na ten šub zajidz býl už
hotový. No tag zebrál zajica, pelášil sem dóm, dob'ehnu dóm.
Ale horší bylo, za pú hodiny uš tam býl nebošeík Franta Vacků jako
hajný u Bařiňáků — on býl, teda8 Bařiňák Polanský m'él hon. — „Do tu
střílál, do tu střílál?" — Hm. Tak Franta zaútočil na našu mamu, že:
„Tetko," prej, „ten váš ogar9 hen důle střílál na zajica." — „Prosím ta,
Franto, de by vzálflintu?" No, že on ho vidél. A on ňa také udál. (A on Vás
opravdu viděl?) Pravdaže videi, pravdaže vidél. Ale toš přeca ňa nechytl.
No. A to bylo důležité. A já sa bráňíl. No. Potem sa to dostalo p'ekňe až do
školy a četňík také přišél. (Ano?)
On to udál, no tah, to bylo — sranda. Ale já sa nepřiznál a nepřiznal a hotovo. Nedostáteg důkazů, no, toš sem nebýl otsůdený g ňičem. Edem10 za
udáňí. Toš oňi s namy dělali žinčicu11 a nedali ten sír, toš jakási polechčující okolnost tu byla, že on to daléj nehnál. Enem za udáňí mamka dali
zlatku. Ten (zajíc) býl zaplacený sakra mysim třikrát. No toš tak sem dopadl.
A toš potem ňa s teho12 bírávali na hony. Dyž už umíš toto dělat... Toš
potem strýdz neboščík víž zas: „No, tak, ten, toš co, ogare. Půjdeš s namy
a bude to a to." No ndháňal sem, delál sem honca mezi tymy staršímy
chlapy a potem už né, potem už ňe aj poščávali flinty13, dyž viděli, že jakési
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oko14 mám. Jój! Jag už sem sajednúe trošíčku desi vycajchnovál14, že sem
dobře střelil, podruhé, potřetí, ja15, tož uš sem s ňimy chodil. To nebylo jag
dnes! Dnes sa kontrólujú zbrojní pase, flinty očíslované, teda kapslovica takoková lebo maková, šecko bylo dobré, edem dyš to búchlo. Tož já také tak
sem s ňimy chodívál.
Va
1

2

3

4

5

6

pro zajíce; tak; tamhle dole; krucinál (zaklení); vběhl jsem; připližuji se;
flobertka; 8 tehdy; 9 chlapec; 10 jenom; 11 vařili syrovátku z ověího mléka;
12
od té doby; 13 půjčovali pušku; 14 blýskl jsem se; 15 nu

7

III-1-13 /

LHOTA, okr. Gottwaldov
Náš kroj
Mluvila Anastázie Slavíková, nar. 1894

,

.

v

(A vy znáte váš kroj?) ,
No, tag jag ňe to mam'enka vykládala, tož1 znám. Ale tady nebyl kroj
aňi slovácký, aňi valaský. Tady býl takový horácký. Nenosili tý šorce2f
ale nosili sukňe, řásné, na nedelu chodili, m'eli orlijánové3 a na fšedni deň
m'eli tisknuté, s plátna. Tisknuté. Lebo barchet. A m'eli ... na nedelu
chodili toš také p'ekňeji obleceňí. V léie chodili ve frytkách4, ty šňerovacky
jak sú. Frytky tom říkali. Ale tudy neméli doláckéfrytky. Tady m'éli frytky
s černého sametu, vyšívané patáckama5 a zrneckama. Korálkama. A na
tom byli kv'ety — ne ozdoby, jak si ta švadlena namyslela. Toš takové m'eli
ty frytky a rulcáfce6 m'eli né jag Dolky, než1 malé, z mašlickama. Červenýma
lebo modrýma. A šátek nosili lipský.
(Co je to lipský?)
Lipčáky. Takové červené šátky, malované jak turecké. Fčil8 aj9 tom
říkají turecké, dle inádž ešce to bylo malované. Já vám to nevypodobňím,
ale vím, jaké ty šátky byly. Červené, tak tmavocervené a kv'ety na tom, toš
fšelijag malované. A to nosili zavázané tak, jag dozd10 Dolky, jak SlováckyNa zaušňice11 tudy p'ekňe a to jim. viselo aš tady. Aš — ten šáteg býl
veliký až do pásu. A fertú&ky12 nem'éli jak Slovácky, široké, ale úské. Na
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sváteg tneli hedbávné alebo atlasové a zdobené portickama13 a krajkama
nu, také — tak parádní. A na fšedni deň nosili kanafasové, do práce a tak,
toš to m'eli obyčejné. A botky m'eli vysoké, z ryglama, víš s tema háčkama,
a do púl lýtek. A ty sukně m'éli také do púl lýtek. Tagze byli oblečené ot
paty aš — no durch14: sukňa zasahovala aš k tým botkom. Toš takový
m'eli sváteční kroj. A na zejmu meli kožuchy.
A mušscí m'eli také né slovácký, a15 takový — gaie16 nosili úské, ze
súkna, vesty a kabáty a klobúěky kulovaté. Tajak Slováci. Lešti11 m'eli
aj voňicky18 za ňima, to já nevím.
Va
1

2

3

4

tak; krátké sukně; orleánové — z husté tkaniny s plátěnou vazbou; v krátkých vyšívaných vestách; 5 kovovými knoflíčky; 6 vrchní část ženské košile s.vykutými rukávy; 7 nýbrž; 8 teď, nyní; 9 také; 10 přibližně jako; 11 zřasení vytvořené
uvázáním šátku a kryjící uši; 13 zástěry; 13 lemováním, prýmky; 14 celé; 15 ale;
16
kalhoty; 17 jestli; 18 kytičky květin

III-1-14 /

VYSOKÉ POLE, okr. Gottwaldov
O valašských papučích
Mluvili A: František Trčka, nar. 1902
B: Terezie Sovadinová, nar. 1884

B:
A:
A:
B:
A:

B:

,

""

(Vy jste tu dělali papuče, že? Jak se to dělalo, babičko?)
Já, tak sa to šilo. Takové ty spoťky1 enom, fcil2 sú gumové a prf3 to
bylo huňenné4.
My sme enom prošívali tady.
(Sfj jste nešili celé?)
Tady, tady vůbec, f Klobúkáh dělali.
Vrchy5 né, enom ty spoťky, ty spoťky.
Ale to sme enom tady do Klobúk chodili, to bylo za prvňí (války), ešce
za Rakúska, byli, osn grejcarú bylo ot páru. Ná6 to sme si chodili do
ňech, do tych Klobúk, pro tý papuče, pro tý spoťky.
Enom ten spodek sa prošívál!
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A: Ná to ste donesli takových, to bylo, šest párů bylo ve zvasku, pravda!
B: Bývalo šest.
A: Ná to donesl, p'et šest tyh zvaskú, ná to sa Šilo v zím'e, celá rodina.
Malí deti moséli delad dratvy, ano!
B: Také špagáty jak toto a to sa...
A: No to sa moselo dvojmo dělat, (i dělali dratvy a ťi staří, ii šili po celyh
zimáh.. Ráno jak pokludili1, sedli, dopoledňa šili. O poledni sa uvařil
ob'et, do večera sa šilo a večer sa šilo při tej potrolejovej lamp'e aj do
čtesíťi, do jedenásti hodin.
B: Tři grejcary byly ot jednej.
A: Ale, ale sme, sme za to fšeci, celá domácnozd byla obutá papucami,
víte? Ano, dnes v zím'e sedíme, nemáme co dělat. A teda8 skutečňe,
žádné dečko nebylo v zím'e bes papučí. A ty papuče vydržaly aj9, aj
kolig roků. Moja žena, tá ešČe má jedny ty papuče, co jih má doma, ešče
, ručňe, co ešče sa dělávaly za první republiky, f tych Klobúkách. No
a to býl příjem10 na Va,lásku tento; dnes po zimách sa nedelá ňic a teda,
teda sa kolik tolik, ale dycky sa neco vyšilo. Na petrolín, na sůl, to bylo
stále.
(A hlavně to> že jste se obuli, že?)
A: A obut sme sa obuli. To sme m'eli fšeci papuče.
B: Aj hadry11 sa kůpily.
,
A: A ešče aj, aj tento.
B: Také šatečky, tak to bývalo, tag lacinší, to, na lokte sa to prf, né na
metry, na lokte m'eřávalo. Vzalo sa dva štyry lokte, dita bylo přišacené12,
m'elo šatky.
A: Ná do13 ty podešvy um'él dobře šit, tag on vyšil třebas štyry páry za
jeden deň, z večerem, víte? A dyŠ šili třé štyřé, takže to bylo hromadu
peňez no, to bylo pár korun, no.
Mi, Bh/Mi
1
prošité podrážky; 2 teď, nyní; 3 dřív; 4 houněné, z houně; 5 svršky, horní části
papučí; 6 no a; 7 poklidili dobytek; 8 tehdy; 9 i, také, 10 výdělek; 11 šaty, ošacení;
12
ošaceno, oblečeno; 13 no a kdo
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Přísný učitel
Mluvili A: František Trčka, nar. 1902
B: Terezie Sovadinová, nar. 1884

»

A: A ot šesti roků sem hóňil na pole, krávy na pastvu! O p'eti hodináh ráno
sem hnál na pole, do osmi napást. A o osmi hodináh zebrál díly1 a uš
sem šél do školy. Mna učil nějaký Řehák. To bylo — já sem vyšel
f šesnástem roce, ve sv'etovú válku — tag dyš sme pásali na poli,
tady m'él takový zvonec, a jag bylo pú osmej hodiny, ty okna byly
v letní dobu otevřité, toš pár razú2 zazvonil, a to sme, daleko sme nehonili za vesňicu, bližéj3.
B: To bylo slyšet.
A: Dyš sme byli na tom poli, tož jak sme čuli4, že už zvóňí, honem s kravami
dom! No ale dyž bylo takové vedro, negdy dyž bylo tepléj, toš polovic
tych školáků dřímali, toš co. Učitel zebrál húbu, namočil ju a cřg
jednoho za krk! A tento, pomáčal nás, tak, tak sme sa učili, no!
B: A tož dříve, dyž byli rospustilí deti, vzál učitel, ohnul ho~ a (nasekal)
paličků alebo tady tak! Tak lízál, co5 bolelo, na dlaň, víte, to bil paličků.
A dneska žádný učitel nepobije a žádná učitélka nepobije a ty deti sů
rospustilí, ohromné rospustilí.
A: No bože! Já dyš sem chodil do školy a, ten Ěehág, dyž byli takoví nějací
ti synci rospustilí, tag m'él takový višňový čagan6 a přet Školáky ho
tady nebil ve škole, ale zebrál dolu do kabinétu, víte, á tam ho přehnúl
přez lavicu a tým čaganem (jej zbil), bes sv'etků! Tým čaganem nasmýkál1 mu, a žádný, tí rodiče, nepřišli žalovat, né! A dyš...
B: A fčil enom pokičká8 za ucho a uš přiletí: „A co, chlapca ňe nesmíte bit!"
Ale nepobijů, nebijů! To enom tak pokičkajů za vlasy nebo za to ucho,
víte? Tak, taký strah nějaký.
A: Alebo ten Řehák, ten býl tak přísný učitel!
B: Ten býl přísný!
A: Dys sme dělali nejaků lajdačinu, toš co! Přet tento, tady přet stupeň,
ruky natahnůt, na to vám dál tak tenhle metr á na každý konec púl kila,
to závaží. A za chvílečku, to netrvalo aňi dv'e minuty, uš, uš, uš sa třepál,
nevydržál, víte. A tak, tak sliny každém tekly. A s toho býl najv'ečí
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strach, aby nemosél ít tento a natáhnúd ruky a ten metr na tý ruky
á esce to závaží na to. Fšelijak si um'eli pomáhat!
B: Aj na polénko klecad moseli, kolenama, víte? Na polénka.
Mi, Bh/Mi
1

2

3

4

5

6

7

školní věci; několikrát; blíž; slyšeli; protože; hůl; nabil, nasekal;
vytahá

111-1-15/

8

zatahá,

NÁVOJNÁ, okr. Gottwaldov
Hony na zajíce
Mluvili A: Kristina Janáčová, nar. 1904
B: František Janáč, nar. 1907

B: No a toš aš sem vyrústl, toš sem sa oženil a sem sa g jednym přiženil.
&: No toš povfez, že k nám!
B: A tí m'eli koňe, no! M'eli koňe. Toš sem zasej jezdil s koňmi. No ále
otec přitom m'él hon1. A jaksi trochu sa roznemohl, toš posílál na hon2
mňa. Já sem chodil na hon. Šel sem párkrát s flintú, jako s occovú, ale
sem tam desi za... dobře sem um'él střílad aj3 na vojňe, toš sem tam desi
zastřelil srnca a ten, co védl ten hon, tak sa trochu na mňa pozlobil, že
on si chtél střelit. Tag ňe zakázal, abych flintu nenosil, že já nemám
zbrojňí pas. Toš sem flintu mosél nechad doma. Ale přesto sem negdy
v nedělu ráno zebrál flintu a šel sem na raupšícku4. Toš sa ňe podařilo,
podařilo enom tuším raz5 lebo6 dvakrát, co sem cosi zastřelil.
A: No v'eru, zajica!
B: No zajica!
A : To bylo aj tag málo! Dyby to bylo ešee srňisko1, tož by sis cosi postihl8,
ale taký zajíc!
B: Ale, ale co! Bys sem tú flintu nemohl nosit, toš sem chodil pořád jakot
jako naháňat ty zajíce. A jedenkrát nám dovédl nějaký také starší
clov'ek, kerý kamarádil z naším occem, desi až od Madarska, psíka!
Ale opravdu to býl psík takový, že dyš sme šli na hon, ponájprf sem ho
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A:
B:
A:
B:
A:
B:

skusíl, že idem po poli a on zůstal stát a položil hlavu po sob'e. Pravím si:
„Co, ty psu, děláš?" A idem, idem, koroptvyfřk! A on býl tag vycvičený,
že dobře delál hoňidbu. Aj po zajícovi to tag delál. No, toš, chodil sem
na ten hon a uš sem Šél třikrát, štyrykrái, pravíja9 ňe tí střelci: „Už dostaneš ty zajica." Ale uš sem šél poštvrtéj, popátéj a zajíca nebylo. Ran
bylo hodňe, střílalo sa, ale přišlo sa večer, nebylo ňic. Nedostál sem ňic.
Že10 ňic nezastřelili. No vrtalo ňe to hlavů, jak to je možné, tolig ran
a ňic nezastřelit! Až jedenkrát, v nedelu, sem sa jaksi opozdil, oňi už
byli f poli, já sem za ňima utíkal a já uš, já uš idu chodňíkem za ňima
a ten pes, ten býl tag dobrý, skočí do potoka, zavrtél ocasem a začal
hrabat f kameňí a f písku. „Co tam děláš?" Skočím tam a tam zakutaný11 zajíc.
(Smích'.)
Achá, já už vím, proč sas...!
Co vy deláte!
Co vy deláte a proč rany sú a zajíců neňi!
Skovávali enom sami pro sebe!
Já skovál zajíca do druhého místa a za ňima!
Fi/Mi

1

2

3

4

5

6

7

8

honitbu; hon, lov; i, také; pytlačení; jednou; nebo; velká srna; pomohl,
prospěl; 9 povídají, říkají; 10 prý;' 11 zahrabaný, zakopaný

O pytlacení
Mluvili A: Kristina JanáČová, nar. 1904=
B: František Janáč, nar. 1907

B: No ale toš, pytlačit sa pytlačí aj1 jináč! •
A: Dost.
B: A ešče sem k tom aj nedy pytlačíl. Máme takovú zahradu tak — mysim
možu pov'edet — půl kilometra. A tam je taková jamina2 veliká, tak,
navrchu je rovno a dolu potem takový kúseg jaminy, sme. si pravívali, že
by tam bylo p'ekné aj výletišče. No ale dobře. Tá, tá jama slúžila
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A:
B:

A:
B:

g nečem dobrém. Bys, dyž byla veliká dřeňica3, v zím'e, tag nadřela4 plnú
tú jamu tak ot teho bříška, tag mysim na tři na štyry metry nadřela,
nadřél —
Zám'ei5.
V'etr sňehu. A fčil dyš6 náhodú popršalo, déšČ, a chytilo to střín7,
takový, tvrdú kúru na tom sňehu, tak to bylo dobré. P'ekňe sa vzala
lopata, udělala sa ve sňehu tag aspoň metr padesád huboká díra jag
bečka8 a na to sa vzalo režná9 sláma, kerá sa cepami mlátívala, tá réš10,
to byla taková sláma dlúhá, a to sa položilo na to, na tú díru a navrch
sa dalo trochu sena. Zajíc přišel v noci, tá sláma sa prolomila a už býl
zajíc tam, už m'él clov'eg bes střeliva pyťlacinu p'eknú.
Uš přestaň!
.
To už bylo teda fajn, to byla pytlačina, že!
Fi/Mi

1
5

2

3

4

i, také; jáma, prohlubeň; fujavice, vánice s větrem; nafoukala, navála sněhu;
závěj; 6 teď když; 7 ledový škraloup; 8 sud; 9 žitná, ze žita; 10 žito

Počítací motovidlo
Mluvila Kristina Janáčová, nar. 1904

A naši dedáček, dedácek, há! Ťi um'eli fšecko udělat. Oňi udělali puténku, škopek a to. Celú zimu, v létě nebylo gdy, chodilo sa na pole! Ale
v zim'e, donésli si takovú stolicu do jizby a tam dělali celú zimu. Na noc
sa to vynéslo třeba do komory lebo1 na nedelu, alebo sa to aj2 nevynášalo.
Oňi dělávali puténky a dělávali sv'etu3, a gdyš v'eru umřeli, každý pov'edél:
„Éj škoda tyh rukú, ty fšecko udělali!" Oňi vám udělali takové motovidlo4,
co samo počítalo ňiii! Teda5 to nebylo, teda to bylo podivné.
A gdyš sme přádávali, tak ty ňiii sa moséli na takové pasma6 natočit,
jak fciP sa natáčajú, a oňi, ostatňífšeci m'eli takové motovidla enem ze třú
pdlicék a oňi na to to natáčali, ale naši dedáčeg udělali takové motovidlo,
co samo čítalo8. As sa tu na to chodili ludé dívat! Udělali kolečko, to m'elo
osumdesád zúbečkú; tam býl hřebíček a to sa připjalo ke stolu, točilo sa
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ruků s teho, s tej točenice9, á už už bylo osumdesdd ňiťí! Tak to řuplo10. Zvázalo sa pásmo a zas sa točilo dál. A tos tych konopných nití moselo byt
šest pasem, a gdys sme přadli len, toš tyh moselo byt osum pasém. Toš,
toš to také dedáček. Ale ešče ho, to motovidlo máme! Máme ho na hůře11,
aňi, my aňi uš fcil neďeláme ňic, to uš fčil přestalo ty konop'e a to fšecko,
to uš přestalo.
Fi/Mi
1
6

2

3

4

5

nebo; i, také; cizím lidem; nástroj na motání příze, lnu, vlny apod.; tehdy;
přadena; 7 teď, nyní; 8 počítalo; 9 otáčivá část; 10 ruplo,' luplo, prasklo; 11 na půdě

III-2-1 /

PĚEČKOVICE, okr. Uherské Hradiště
O pěstování ovcí
Mluvil Karel Pešát, nar. 1908

No, tadi sa pásali ešce ofce, dokúť tadi mňél ten dvůr1 ešče hrábje Šereň2,
tak ten tadi chovál, ano! Ten chovávál tadi ofce a tadi to dubové3 za dedinú,
fčil4 je to zarostlé už hájem velikím, ale to bívali takové pastviska a tam sa
pásali ofce. To ale já uš si nepamatuju, to ešče bilo hodňe dříf; to enom sem
čuP od rodičů moich. (Bývaly tady salaše?) To nebívali tadi salaše, oňi
tadi mňeli tí ofce, to hóňili do dvora, do chléva a zas to viháňali ven. Ve
velikém takovém jaksi mnošství sa tadi ofce nechovávali, to bilo pár6 kusů.
(A kdo je pásával?) Nó, tom7 sa povídalo pastíř tadi. Ešče je tadi taková
chalupa ...a bíváP v ňí ten pastíř. (Jak se říkalo těm ovcím?) No, to myslím
tadi aňi sa ňijak nerozeznávalo. Říkali ofca, baran a jahňa a uš to bilo.
Z jakého bili plemena, o to sa ňigdo nestaral.
Mi
1
8

velkostatek;
bydlel
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2

Serényi;

3

doubí, duboví;

4

teď, nyní;

5

slyšel;

6

několik;

7

tomu;

Sousedé se škádlí a vzpomínají
Mluvili A: Ludmila Mácová, nar. 1907
B: Karel Pešát, nar. 1908

A: Ale já uš nemožu, pravda, su nemocná na nohi, bolíja mňa kolena,
nemožu do Rudidz dójít. Tak, do Luhačovic jezdí autobus, toš jezdím
autobusem do Luhačovic. Každú nedelu... Enomže mosím jezdit autobusem, že1 nemožu pješki chodit, jak sem chodila do tech Rudic tenkrát,
jeto daleko.
B: Ti sa enom vimlúváš na ti svoje nohi, ale mislíš, já bih řekl spíš, že si,
zhňilá2.
A: Že bih bila zhňilá, no toš také, aj3 to móže bit, nech4 už je to, jak chce;
toŽ nedi mosí bit človjek aj zhňilí, diŠ to ináč néňi. (Však k stáru už
člověk může trochu být.) Ale baže. Šak sem si to už zaslúžila, od dectví.
Šak su z rodini, moja maminka mňela dvanázd detí nás, no, no. (To je
' vaše maminka?) Ně, to je po mužovi maminka, moja maminka umřela,
" bilo... mňela štirijadevadesát roků, co umřela. (No tak to byl požehnaný věk!) Požehnaní v jek to bil, to mi sa nedožijeme uš. Já mám
šedesát tři a uš nemožu. A maminka ešee bila tak čiperná. A to víte,
diš náz bilo tolig detí, že sme nemňeli na rúžách ustlané, nemňeli sme
na rúžách ustlané, to víte, fšelijak sme žili; to sa nežilo, tak jak sa žije
fciP.
Mi
1

2

3

4

5

protože, poněvadž; líná, lenošná; i, také; nechť, ať; teď, nyní

Dětské hry a práce
Mluvili A: Ludmila Mácová, nar. 1907
B: Karel Pešát, nar. 1908

A: Toš ten živod bil teškí, to sa ví, prvej1, isteže. To je... aj2 diš sme bili
jako dečkaf diš sme rúsťli, aj diš sme, mi sme si tak nemohli hrát, jak si
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fčilkaj3 dečka hrajú, fšecko majů, ti balóni, a sme mňeli enom pučku*.
Ťo sme vzali starú pančuchu, rospárali, udělali sme pučku, ná5 tím
sme si enom kázávali. A fčilkaj dečka, to mosija mňet palóni, šak jak
oňi povidajú, jakési míče a gdesi cosi, jakichsi teh hraček, to gde, to
mi sme nemohli mňet. To mi us sme moseli, dis sme bili takové dečka,
husi hnat, pást, a a a boski! To sme botu aňi ňiČeho nemňeli! To sme
moseli enom boski. .A potem uš jak sme byli trochu vječi, toš už zas
krávi, uš palicu6 do ruki, a uš hajda, uš krávi, kabaiisko sa dalo na
hlavu, diš prŠalo, nebo pit... ten mňech1 sa dál na hlavu a uš sa šlo
za kravama. Us sme pásli krávi.
Na fčilkaj ti dečka? To aňi nevíja, co je! To fčilkaj je dečko, de tos. To
bi aňi, aňi nešli ti dečka, aňi bi to nehna... aňi bi to nešli pást, aňi bi sa
nemohli spolehnut na to. Aj diš sme přišli, moseli sme viházad hnůj
a fčil tej škuiini9 donést pod ňe, nastlat,fčil sme to moseli napájat, vzít
puténku, do studňe na vodi, é, na vodu, vodi donést, napojit sme to
moseli a us sme moseli pomáhat fšecko, po dvoře zamést a tak. Ale fčilkaj
dečka, chm, co to je! To aňi nevíja, že žijú. Co fčil dečka majů život,
jak mi sme mňeli! Ej, to (není) aňi mislitelné!
B: Ale dibi sa dečka mohli fčilkaj hrát, tak jak sme sa mi mohli hrát!
Aj při tom paséňí tech kráf!
A: No já!
B: Nadělali sme trochu iních paskudin10, neš oňi dnes možú udělat!
A: No toš is... tož hrački bívali, isťeže, ti hri bívali inší, to sme sa hráli,
bože, co sme to hrávali na tech, na tech pastvách? Co sme to hrávali?
Ná, na kozu sme sa hráli, ne? Šindel sme hrávali, to sme mňeli takové
tito, takovú palicu a do toho sme udeřili a to zaleťelo daleko a druhí to
mosél uiekad vzít, ná takové hrački bívali enom!
Mi
1

2

3

4

/

5

6

7

8

'

9

dříve; i; teď, nyní; hadrový míč; no a ; hůl; pytel; kde, kdepak; steliva
pod dobytek; 10 lumpačin, darebačin
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111-2-2/

VLACHOVICE, okr. Gottwaldov
. O stravě na Valašsku

y

Mluvily Á: Anna Žalková, nar. 1875
B: Františka Hověžáková, nar. 1897
C: Marie Hověžáková, nar. 1881
D: náhodná návštěvnice

C: Aj1 chlép. TaťíČeg neboščík aj chleba si nedi2 nadrobili do poléfki, do
masovéj. Já sem to šag nejedla ale. Ale oňi to jedli!
A: Ale diž je dobrá poléfka, á víte, dobrá poléfka masová, dobří je chlép s ňú.
B: Alebo3 kafé. Mi sme neídáváli kafé, diž já sem bívala doma.
C: Ve svátki!
B: Aňi velice ve svátki. To se uvařilo mléka trochu a s chlebem alebo toto.
C: Sak já co sem slúžila u tich Kulíšků — šak sem tam bila pjed roků —
tož mi dicki: • salát pravda na sňídaňí nebo zasmaženú poléfku nebo tu
kiselicu4 nebo neco takové.
(A jaký salát, hlávkový?)
C: Hláfkoví, že zahrátki. Ale oňi víte uvařili omáčku a to se dalo do toho*
ten salát. A zemáki5 k tom a už bila sňídaňa.
D: Ten salát sa oprál a tak trochu sa tak pomňágál6 a dál sa do tej mácki1
a tož on.sa tak spařil. Mi sme aj diňu ídáváli tak s tú máčků, diž bila
na podzim, víte?
A: Diňa je dobrá, aj smetanka diž je na tú přihúšťku8!
B: To je také plaňina9!? Je?
A: To néňi planina, to néňi plaňina. To je, to je dobré, tá smetanka, diž je!
D: Já vím.. Do fšeckého, že babičko?
A: Ano! Do fšeckého!
B: Diž i10 néňi, tož i néňi!
Mi, Bh/Mi
1
7

2

3

4

5

6

i, také; někdy; anebo; polévku z vody z kyselého zelí; brambory; pomačkal;
omáčky; 8 zahuštění, záhuštku; 9 plané, nevydatné jídlo; 10 jí (smetany)
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Ják se na Valašsku vařilo
Mluvily A: Anna Žalková, nar. 1875
B: Františka Hověžáková, nar. 1897
C: Marie Hověžáková, nar. 1881
D: náhodná návštěvnice

C: Vařili zme aj kváku1, no! — A to zme, to zme topili, 'to zme topili
f kamnoch pjekňe a kolikrát aj ti zemňáki2 zme tam postavili, aj zme ih
vivalili3 tema vidlicama. Ti vidlice, to sa žebralo hrnedz na ti vidlice
a kolikrát sa vám převrátil a už bili zemňáki f popele.
D: Babi, a tož im vikládajte, ráno jak to je... Co ste to vařili ráno, zasmažeňicu4 lebo...
C: Ja, tož vařívala sa máčka5, no! Kiselá! Tá nebila taková máčka, jak
fčilkaj6 sa vaří! To bila kiselica1 enom, abilo-i krupku8 mléka, dalo sa,
nebilo-i, nedalo sa.
A: Plaňina9!
C: Á tá kváká také tak. To sa nakrájalo kváki, zalélo vodú.
B: Pokrájala sa kváká, ano!
C: No.
B: A dalo sa do hrnca, ale to zme vařili také esče teda, to zme mňeli ešče,
ešče nemňeli zme šporhérta10.
C: Ano. No a potom se to přihustilo pravda.
B: Přihustilo.
C: Smetanku trochu.
B: Mlékem! — Smetankú!
C: Alebo mlékem a uš se jedlo.
B: Trochu mléka sa tam, přihustilo sa to. A mamňenka neboška dali —
to zme mňeli za kamni takoví, taki, taki eurdík11 — a toš tam ten hrnec
postavili a až na večeřu sa jedla!
0: Abi sa zaležalo12!
B: Že, že bude záležaná! A večér diš sme nemňeli mléka, krávi nedójili
třeba, rozdehli kúsek kotlovin13, dali do toho vodi', rozdělalo sa to a to
sme jedli ze zemňáki! Na večeřu! Alebo suchih14 hrušek sa navařilo
lebo krájanek15 a to sa rozmíŠalo, taková máčka sa s toho udělala, taká
chamula16 a toš to sme jedli ze zemňáki, no! Diž nebilo mléka! Alebo,
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C:
A:
B:
A:
B:

alebo diž zme jedli maso, to, sme nejedli ňidi napřet poléfku, napřet
sme jedli zelé. A teprú17 sme jedli poléfku.
A lokší18 se nevařilo, enom ti šiški19, šiški se tom říkalo, víte, užičkú20
nakázané.
Zelí bilo planší21, toš to sa jedlo napřed
A to sa nastruhalo aj zemňákú a takové šiški sa uvařili. Zemňákú
a trochu muki.
Potem po poléfce už zelí nešmakuje22 kiselé!
To sa ídávalo napřet.
Mi, Bh/Mi

1

2

i tuřín; brambory; převrátili, vysypali; zapraženou polévku; omáčka; 6 teď,
nyní; 7 polévka z vody z kyselého zelí; 8 když bylo trochu, kapku; 9 plané, nevydatné jídlo; 10 sporák; 11 komůrku; 12 uleželo; 13 povidel; 14 sušených; 15 křížal;
16
omáčka, poleva; 17 teprve; 18 nudlí; 19 knedlíčky, noky; 20 lžicí; 21 méně vydatné;
22
nechutná

III-2-3 /

3

4

5

BYLNICE, okr. Gottwaldov
Nešťastná láska

t

Mluvila Anežka Macková, nar. 1902

Alebo sa utopit! Utopit. Mládenec sa utopil také pro jednu, jéjda, á!
Mňeli mňet svadbu, svadbu, to sem bila ešce cérka, misiím sednnázd roků.
To bilo z mojí přizňe, přižne. Jak sékl, víte ve žňách. — on, šok on aj1,
on chodil dlúho za ňú, víte, za tú, jako defcicú — a oňi mu bráňili hrozňe,
hrozňe toš, utopil sa, utopil. Joj, s ňeho bil takéfešág ohromní, jejdanene!
(A kde, vždyť tady není nikde taková velká voda?) Tot tadi,pod nádražím, tam fcil2 néňi, ale bila, bila! No a on pravda sékl, uhřítí bil, víte, a on
skočil, víte, do tej vodi, to jaksi, a tož že3 snái křeče, víte, dostál, dostál
křeče. No ale jak, tož nemňél dělat, ale tož isie, šag on, proto jaksi né, ale Co
bi sa bilo stalo, jak on, vikládál ten jeho súset, víte, kamarát, víte, slobodní,
že co, až bi bila ona šla, víte,, do kostela, budbi ih bil zastřelil, lebo, lebo co
bi sa bilo stah. Ale toš utopil sa, utopil sa.
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Ale toš šak on né že bi sa chtél utopit, víte, pro, pro to, přitom jako; sékl
a bilo strašné horko, horko a on, víte, pravda do tej vodi skočí, víte, tož že
snáť křeče. A taki4 ehlapisko, jójdanene! EšČe náš tatínek ňe praví: „No
toto, dibieh tam bil!'" A on sa akorát, no misiím púl hodini, víte, co on
odešél, múj tatínek — a on bil taki neviní tatínek, tento — a pravil ňe:
„Dibich tam bívál bil," že přitom že bi ho nebil nechal, abi sa bil utopil.
Tak mu to bilo hrozňe, víte, divné. Víte, že taki chlap a on sa utopil,
utopil.
(A proč mu to nechtěli dopřát ti rodiče?) Toš proč, to víte! (Byl chudý?)
Toš nebil, on mňél majetek, jéj de5 on mňél majeteg v ječí jak múj tatínek,^
jéj! To bilo misím f celej dediňe, misím takové, no, moc, víte co, ale misím
štiřé lebo pjet víte, co mňeli taki majetek velikí jak, jak on mňél. Hodní6
majetek, no já nevím, proč. Ne, nechteli mu to dovolit. (A ta dcerka byla
chudá?) Nebila, nebila, to bila súsedd1 moja, tam, hore8 v dediňe, v dediňe.
(A vdala se potom 1)No pravdaže! Ona sa vdala prf9, prf, akorád mňela
potom aleí0 za tídeň svadbu, co on sa utopil, utopil, ano. Ghjó.
Mi, Bh/Mi
1

také;
asi

2

teď, nyní;

3

prý;

4

takový;

5

o kolik;

6

velký;

7

8

sousedka; nahoře;

9

dřív;

10
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SLAVICÍN, okr. Gottwaldov
i

Jak vyzrál cikán na desátníka
Mluvil Josef Studénka, nar. 1872

Podruhé sem jel do Rija, sem ih (zajatců) vézl šest. Aj1 cigán bil mezi
ňima. A né, to bilo aš, počkejte, to bilo aš..., ale jakpak to se menovalo
f téj Itáliji, hm, uš, uš nevím, jak se to menovalo! Cigána, tod z Bojkovidz
bil a on mňe dobře znál. A hnet jak sme šli na nádraží, povídá ňe: „Prosík,
vás, pane desátník, Šak já vám neuteču."
s
Já povidám: „Ja, víš, cigáně, já ti nevjeřím "
„Na mou čest, já vám neuteču!"
m

No, no toš, pujdem

do vlaku;

ti řetáski, diš se tag zaprisahál,

že neuteče, á, a přijél sem aŠ na místo. A já,

potom, vzál sem ho tam f kanceláři,
mňesto,

no italské jakési

dezentéřP

vodili,

ale jak ono se to menovalo,

Pijavi

abiz bil

toš navrchu

„ já uš su tu!" No jářku5:

mřeže hledí. „Ché!" povidá,

vidím

přez okno, přez

„Šale já sem

budu spíž6 doma jag vi!" Povidám

1

„Co je na uš fčil po tobje, but, nebo né." Povidám:
přesedat,

ja, a

ti

teda

tu!"

„ Ale na mú dušu, pane desátňík,já
lechko nepůjde!"

co se tam

to bilo gdesi — á počkejte,

cigána, už bil f tak ... bil tam takoví škrkovee4,
ta sem dovédl,

sakramenské

— tam bilo takové zhromáždžišče,

nedaleko

'pustil2

toš sedl si do vlaku a tam sem mu

„Och tadi ocút uš to tak

No co ? Přídu vám tadi do Kunovic

a ten: „Hihihi,

co sem vám povidál,

si:

a tam mosí, mosél

sem

že tu budu spíš jak vi?"

Toš

já sem se enom smál, no toš co ňe už bilo po ňem, ňic

skrátka.
Mi, Bh/Mi

1
i, také; 2 povolil; 3 vojenští zběhovó, dezertéři; 4 dareba, ničema; 5 já říkám, povídám; 6 dřív; 7 mě, mne

Rozpustilí muzikanti
Mluvil Josef Studénka, nar. 1872

Šli

sme hrád do Rudimova,

Rudimova
říkalo

na svadbu...

A přídem

— vesňica je to tam za~ lesem — a vihrávali
2

štandrle ,
4

dolu a fug

víte co to je?

zajica

oknem,

Vihráváme

on bil pitlák,

a žeňich
pitlačíl

přiletí

potom
sme,

do toho

teda1 se to

ze

záhumeňí3

a on ešče na tú

svadbu

chtél mňet, toš ho hodil tam, no já uš nevím, co snie tam fšecko dělali, to si
človjeJc...
Jednúc

sme hráli f Pitíňe.

— Víte, de je Pitín?

A toš jagže to bilo zvikem prvéj5,
na misi fšecko,

víte, nebili talířki,

Á, na svadbje,

také.

lžički a tag dál, to bilo

to bilo običejňe, tí nudle bili zvlášč vařené a donesené a po-

kladené kolem dokola a doprostřetka

kúski massa

k tomu, takoví bil

kost6

u nás prf1. Ná tošs, já, mi sme dostáli guláš. A jeden ešče — šok už je také
tam, pochovaníf

nejakí

Konečník

— ten vilizovál

to, co zůstalo

na

tom
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pekáči, rukú a chlebem a čím sa dalo, já sem tam škrábl9 tu a udelál
(pomazal m u obličej omáčkou), tož bil, celí bil zalepení;
udelál,

to samé udelál

mňe. Já povidám:

„Stakra

on ale

Vojtěchu,

mu tak
nemeškál,

toš co
u

Jak sa do toho?" Bil tam obrus na stole, nemože sa pucovat .
nestačí! A toš, povidám:

No bili tam svadebňíei12,

sme sa lízali.
n

„Ja víš ti co, mi sa oblížem jeden

kaňí !

A to je fakt,

1

2

fcíl10?

Kapesňik

druhého " Toš

to víte, toš smíchu, chlachotu a plés-

to je skutečná

pravda!
Mi, Bh/Mi

3

tehdy; zastaveníčko; záhumní, místo, pozemek za humny; hodil; 5 dřív;
« strava, jídlo; 7 dřív; 8 no a tak; 9 sáhl; 10 teď, nyní; 11 čistit; 12 svatebčané, hosté
na svatbě; 13 řehotu a tleskání
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4

ŠTĚPÁN, okr. Gottwaldov
Valašská škola
Mluvila Alžběta Macková, nar. 1891

Toš chodili zme, ráno skoro1 a, o osmi a o štireh zme, dopoledňa
od jednej

a zaz

do štír. A jeden učitel náz učil. — Nó toš sedeli zme po pjeii,

štírech v lavicách. (A co v y jste se nejraději učila?) Co? Nó toš, já sem
samé jedňičky,
prvej
přísní!

3

bíjali

tož dobře sem se učila, šak co, aj2 sem dostala
učitelé,

na a fčilkaj

že ne4. Kolikrád

kolikrát,

nebojte sa5, bil

Na ruku? Nó, aj, aj po zádoch, diš si nedál na ruku, toš po

A diš sem šla do...

toš
velice

zádoch.

Disi sem tag dostala skrz úlohu, že to (stopa po ráně)

bilo vječí jak, jak to bívalo ten, na tich linkách,
zme psali

po

mňela

co sa, bez linek, na

teda. Tož bilo to vječí jak štvrt teho centimetra

a diž né na ruki, toš takú palicú6

linkách

toš, bud na

na záda. Jak sem šla dom hoře1

ruki,

dúbravú,

sem sa dívala, jaké sem tu mňela vráže8! (Smích.) Nebojte sa! Ten bil

přísní,

9

ale aj viučíl! Já ešče dneskaj lepší vím tú češčinu jag naše deeka. Já vám —
-i- napíšu
pravím,

dicki správňe.

jeden

dožil! Neňi

učitel

dávno,

To nás, ten nás, nebojte sa, dobře naučil.

celich tich osum roků.
zemřél.

No.

A jakého

dlhého

A

jak
vjeku

v

Mi, Bh/Mi
1

brzy, časně; 2 i, také; 3 bili, bívali; 4 no a teď prý; 5 nemyslete si; 6 holí; 7 nahoru,
vzhůru; 8 stopy po ranách; 9 umím
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Po povodni
Mluvila Kristina Macků, nar. 1895
Mi 'diž zme tolikí dlh1 mňeli na tej chalup je! Nám voda fšecko
mňeli zme. pjet tisíc! A za to zme postavili!
a fšecko při zedňíkoch
hrbatí2.
a fčil4

Hnet

Stavili

zme si ešee

žebrala,

hospodářství

zme si fšecko sami dělali. Zme bili na podzim

v devatenástem

aňi gde skludit5,

roku devátého

července

nacisto
žebralo3

tú stodolu

aňi, no ňic, aňi chodit sem, protože fšecki

mosti

(byly) žebrané, tož enom tam ten jeden mozd ostál, toš tam zme chodili a fčil
okolo, tam a hentam6

zme bívali1.

Toš tam zme bívali a toš tam na

to u súseda na takovej zahráce zme mňeli slámu,
a šag aj v hájoh bili, fšecko
Toš. A postavili

bilo

jednej,

zme tam dávali slámu.

No

zaplavené.

zme mi na podzim

stodolu,

tadi!

Už na podzim

zme

(Nebáli jste se zase t o t a d y postavit?) Ná8, toš uš toto tadi

stodolu postavili!

né, neš9 tá říka nemňela ten, takové korito jak fčil. To vám bilo tam, tam bilo
kus trávňíka
kus trávňíka

ešče, šak si to enom fšimňete.
10

a teprú

A fčil tam je enom cesta! A ešče

voda! Tá stodola bila na tejto straňe, no za tú cestu,

a ešče za ňú kus trávňíka!

Toš takové má fčilkaj11,

tá voda. No a to bilo jak,

to, to, si nepřectavíte

vlní jag žralok,

tak to dělalo,

Toš, desi to bilo ten průtrž,
kus, ten železňičňí,
nemňeli
zahújál14,

takové strašné

takové má fčilkaj

hrdlo,

aňi, to nebilo, to bilo

takové

vlní!

nebo já nevím, šag diš tadi jeden most

néslo12

toš si mislete, to bila teda hrůza, no! No toš, potom

zme

aňi místa, no tož jeden ten súset tu mňél tři ti rola13, toš, tož nám to
šag zme mu ňic nedali a toš tu zme stavili potom, na jaro, v dvacá-

tém roku zme to postavili

tu.
Mi, Bh/Mi

1

2

3

4

5

tak veliký dluh; docela křiví od práce; sebrala voda; ted; sklidit, svézt
úrodu; 6 tamhle; 7 bydleli; 8 no a; 9 ale, avšak; 10 teprve; 11 ted; 1 2 nesla voda; 13 pole;
14
vypomohl
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VNOROVY, okr. Hodonín
Léčení bez doktorů
Mluvila Anastázie Spáčilová, nar. 1910

Toš ti nemoce.
a fčilkaj1

ÓbiČajňe sa masiiuo,

tá ženská

namasiiua,

nabraua

osobu) fcil

dřeua.

došua,

diž biu nemocní.' Toš sa

Icerá to umňeita

si na ruki masného1,
A čovjek

viskakováu,

požmoliua
jak

(říkalo): „Ti maž hrČe3, ti máš posrážanú
mosi rozrajbovat4."

— říkauo

,a už ju

to boleuo ohromné.
Diš ponajprf

—

(nemocnou
To

kréf, k> sa mosí rozmasiit,

A rajbovaua ju, rajbovaua.

to boleuo šecko, ceué ieuo, a podruhé

vislékuo

sa jí mastička

tag

sa

to sa

namasiiua,

uš to biuo lepší a postupňe

to

opravdu

pomáhauo.
Lebo sa zdvíhali

mandle

angína pravda, jindová
mandle.

vařajkú5,

No to sa otevřeuo...
ešče víc. No tuačili

To sa deuávauo,

opuchué,

to sa to tam poždárauo'7

toš sa
ti

Nechs to boleuo, jak

„TJkaž zup!" No a vzaua sem nit, zavadiua

sa nepotřebováno.
takové ti bapské

ňii a

vitrhua.

Toš takové fšelijaké...

toš tam říkávali

Žádného

Co eŠČe sa deuávauo ?

léki.

Náš tata ten biu v JavorMku
bívávaua

Nechodívau

a zub biu venku. A biuo po bolesti. Žádní dochtor!

Fšelijaké

sa to

chieuo.
10

dochtora

bolačka11,

mandle.

a mňéu hrču na čele, toš sa vzáu nožíg a fčil

A zubí sa trhávali — to aj9 já sem mojím deckom (dělávala).
Ďecko zavískuo

otevřeua

detom.

aš tá hrča sa rostuačiua.

g dochtorovi.

biua

zdvíhali

a ono to boleuo

do teho, že prí to sa mosí zdvihnút,

víte, mauím

Lebo diš sa uderíu
tuačiuo,

No toš to

že to je angína. To bili, sa

Jag bili ti mandle

huba a f čil sa tam strčiua vařajka,
potom

víte. Toš ti mandle.

sa tem nevjeřiuo6,

za tovariša,

„úža".

na dvoře, taková veliká,

a toš tam diž biuo neco,

Víte, co je úža? Močúfka.
no jag bich...,

A

no taková jama

nějaká
močúfka

a tKam tá

úža biua. A oňi říkali temu barina. A tož mňeli takovú stařenku,

víminkářku,

a mjeli bolavú nohu. Povidá:

A toš ši to

do téj barini
fšelijakíma
Biua
Mňeua
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namáčali.
bapskíma

„Co? Do barini s tím, do barini!"

No tož lešti sa to viléčiuo,
lékama sa

já nevím.

sem nemocná, jak sem biua dečko, ale g dochtorovi
sem horečku velikú,

misiím

Takovíma

léčiuo.
sem mňeua

se mnú

nešli.

zápal plic. Ale co? DoŠli

súsetka:

„Daj

sem puachtu

konopnéj puachti,já
konopnéj

puachti

konopné!"

sem vískaua,
zamotali

13

Diš sa pořezauo ,

Namočili

ňa12 do téj

to.

toš sa paucina

(dala). Špinavá

paucina^sa

Zastaviua

zebraua

sa kréf. Tož

řikajé,

kréf.

No a diš sem mňeua dečka maué a nemňeua
naša donésli ňe sodofkovú
a povidajé:

pouožili

horečku sem mňeua veliké, a tož ňa do téj

a pomohuo

a pjekňe sa to na ňu (na ránu) zamotáno.
že zastaviua

ju,

„Pij,

sem matki,

stařenka14

toš

(láhev kořalky), dali ňe ju k temuto ...ku

huavje

Stásko! Pij! Toto je velice dobré." No ale já sem teda to

nepiua, protože moja matka už bili trochu chitřejši a tá nechťeli. Tá
nevjeřili

a já sem už biua poučená
"
* -

od ňech, toš sem alkohol

alkoholu

nechieua.
/ Bh, Ch/Bh

1
teď; 2 tuku, sádla; 3 boule; 4 rozetřít; 5 vařečkou; 6 kdysi se tomu nevěřilo; 7 pošťouralo; 8 ať; 9 také; 1 0 uvázala; 11 rána; 12 mě; 1 3 když se člověk pořezal; 14 babička
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M U T Ě NICE, okr. Hodonín
Smrt při pytlačení
Mluvila Kateřina Ištvánková, nar. 1891

Méj

bratr, toho gdosi zastřélíu,

tadi u Kijofki,

Potom tam hrabáu esce a křicáu,

v ňem enom (slabě tlouklo). Jeden
„Pomož!"

A potom padu

nádražím
nabité

clovjek,

leží chlap, teda chuap,

má v náručí."

méj bratr Jura."

tam za

má černí kabát, leží na ruksaku

a flintu

A já křičím:

z Muťeňic,

„Panenko

a povidá:

Márija

Sedmibolestná,
on nebude

Tak potom ten sin, ten co je

„Maminko,

to je
zabíjat,

nájstarší,

uš ňigde nechoite ňigde tam sa
2

tam nesmíte, tam sé četňíci." — To je aj zajímavé.
as3 sa to

křicáu:

„Lidí,

že má ve Zbrode ešče dvoh zajíců.

žádní nemože jit,

mezi žebra,

umřéu.

To že on sa ňe chváliu u stařeckéže

sedu na kouo a povidá:

zajicé.

utekáu dom a srdečko

brok mu probjehu

a tak tam —

Potom k nám došéu jeden

jak šéu piťlacid

sto kroké udeuáu,

— „Tam sé cetňíci,

dívat,
tam

višetří."

Tak já sem šuag jeho žeňe — mňeua sem teho Jana maličkého •— a povídám: „Francko,

novina je veliká, pjekná jakási,

ale ne abi saz

lekauají!"
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N&rekua sem ji: Je zastřelení,
Povidám:

ten tvůj. Tej švagrovéj.

„Jak ti to mám řect? Sedni

na tú sesluV

— Také

mňeua

„No co, co sa

si^ abis nespadua.

Sedni

stauo?"

si

maué dite. — „A posúchaj!"

pjekňe

Povidám:

„Dobře víš, že šéu Jura na čekanů. Aj víš kam ." A ona uš sa začaua
že ho chitli lebo co. Povidám:
bratříčeg je zastřelení
Márija

otec, nauožá
Sestra

ať sa udržím

Jozef,

ďeuat?" Povidám:

ot puaču.

A ona křicaua,

co budem deuat? Drobné

„Ňic

to! Uš taťinek jeli

ho na vůz a dovezú ho do

moja biua zvjedavá,

proňho

mokré vlezua,

to sa tak chitua, sleteua, rozbiua

dvje nešcestí.

Bratr

g dochtorovi s rukú zuomenú,
910

tam páraua .

tak sa tam šua

můj

11

Do mozgu

je

boti, jak na to

Tú dovézli

a teho vézli do kostňices,

A můj muš sa tam dívau.

podívat,

vozem. A jak

si tadi ruku, zuomiua.

moseua jet.

tadi jeden brog v oku, víte, a oňi misleli,
biu

budu

ten

tehoto."

tatínek tam bil z mokřím

a sestra

pravda.

co já

s koňama,

to longo1 na tém vozi, tak tá sestra mňeua obuté chuapské
zastřelení

víua,

deťi maličké,

víte, sestru mám,

Bár6 teda nesmňeua,

jak to sa...

Můj

a tvůj muš uš ťi nedonde živí." Ďeťi začali křicat a já

sem sa tak moseua,
,,Ježíš

lekat,

nelekaj sa, pocem5 ke mňe blíž.

„Ďefčico,

k

Tož
radňici

na řbitof. Komiz9
sa dívali.

že ho to zastřeliuo

On

ho
mňéu

do mozgu.

Už

zastřelení.
Potom sem došua dom a ceuú noc sme nespali,

ti nervi přeca sa

rošcílili.

Toš potém ho tam nechali, potém sme ho dovézli dom. To biu strašní

pohřep!

Tak si donésu12 zajica.

A mňe

Ďeťi křicali,

maličké.

Tak je tam zakopaní.

řeku u rodicí f sobotu: „Já nebudu ešce zabijat, já si donesu
tak tí pitláci

zajicaToš

dopadnú.
Bh

1

2

3

4

5

6

7

u dědečků; i; než; židli; pojď sem; ačkoli; příčka po straně vozu;
nice; 9 komise; 10 pitvala; 11 do mozku; 12 přinesl
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már-

V E L K É BIL O VIC E, okr. Břeclav
Cvičení v Sokole
Mluvil Štěpán Oslzlý, nar. 1894

Aš jednú

sem bil na jednej

zábavje tam z mistrem

a z mistrovú

a

cvičili

tam sokoli. No a dělali na hrazdě veletoče. Já sem si pál1: „Jak to možú tag
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dělat, né?" A tah já sem se dál do Sokola zapsat. Jeden lcam,arát můj —
nejahí Bilofčák tahi, Dostál Antonín,

on uš umřel — tedi tah s tím

tam došel a — no a ted bilo ňe šestnást roků•— a skoušeí sem
kilovú činku zdvihnút
hlavu. Tak sem bil

a já sem ju oboma rukama

nemohl zdvihnút

cvičení sme mňeli náskok na začátku

Rudž doprostřed

nad

slabí.

Tet sme mňeli cvičení — jako dorosti — tag dicki v nedeli
Prvňi

sem

pjetadvaceii-

bradel a zánoška.

Anebo přednoška.

tak slabuČkí, tak já sem mňél propadnut
tak tadi ňe hrklo na prsách. Povidál

otpóledne.

bradel. Ručkováňí

střídmo.

Enomze já sem bil

tema bradlama, jak sem se drzél,

sem si: ,,Snát uš nepůjdu

aňi."

No

ale šel sem.
Ted diš sem bil potřetí f Sokole — teda f tom cvičeňí — tag došel sem
večír dom. Dicki ot objeda do osmi hodin večer sem mňél vichásku.
nedelu. Tet mistrová,

diš sem došél dom, tak teda povidá:

Já povídám, — Ja. Já sem sám povidál,
stůpla,

bár2 sem teprf třikrát

Kazdů

„A gdez

bil?"

uš jaksi tá sokolská hrdost do mňe

bil ve cvičení.'—

Tak já povídám:

„Paňi

'mistrová, co bi tak misleli, gde sem dnez bil?" — Tam se toiis oňikalo,
říkalo se vi. — A ona, že :„No,f
„6 ne/" Potom, že u Kindlera

Prodře3. F Šenbrůňe4."

— to bilo na lóuce, tam dělali barjakí5

kumšti.

„Ó né!" „Gde ste vi mohl bit?" Toš uš ona mňela program vičerpaní.
povídám:

„No f Sokole."

hraješ fšecki

A ona že: „A ták! A proto ti každí

barvi. Dii si dolámaní."

ne-

„Ó né!" „F hiňe."
Já

pondělí

A tag dále. Jako od toho

cvičení.

A povidá mistrovi: „Ti, Franc, ai ten Štefan do teho Sokola nechodí, dit on
se tam uláme. A jemu to škodí!" A mistr bil ale Členem taki f Sokole, a ve
víboře bil, a *jeho bratr bil místostarostů
,1 ba né! Jen ai chodí! Naopak
,

f té jednoie,

to mu

No a tak sem chodil tedi. Samozřejmňe

do šestého drušstva—jako
bili f prvňím

čaz bilo rozřadování,

teda s tím Dostálem

bilo šezd drušstef.

drušstvje, přeskočili

a tak mistr

povidá:

prospjeje."
A za půldruhího

sme došli
roku sme

sme kolik tech drušstef teda. Za

no tak mi sme došli hned do třetího, druhího,

ňího.

prv.

A ted bila v hotelu Pošta, teda v prvňím
\Tak

nejakí

mi sme hrávali,

teda cvičili

hrazdu.

okrese bilo, bilo veřejní
Jako prvňi

drušstvo

y

cvičení.
sme

bili.

Sakra, to bila hrdost! A tak náhodou teda se stalo, že sem teda snái — nemňel
sem to v malíčku

ešče — ale sem apsolvovál

teda to cvičení docela dobře.

No tak co. Tak mistr potom došél a neříkal ňic, dal mňe korunu a povidá:
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„Na,

kup si ňeco!' No a tedi to ale esi sem to udělal dobře nebo né, to ňe

neříkal,

to tá koruna

mluvila,

né! Inádž

bi ňe bil

nedál.
Fi, Bh/Fi

1

2

3

4

povídal; vždyť; v Prátru; v Schónbrunnu;
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5

všelijaké

H L O H O V E C, okr. Břeclav
Zápas o českou školu
Mluvila Marie Drobiličová, nar. 1888

Mi sme chodili do ňemeckích

škol a potom komenšcí1

českú školu. Tak to bilo pouze pjet rodin opravdovích,
školu, pro tu ceskú školu bili. To bil ňejakí

tadi chceli

co išli na ti, tu českú

Vlašic, potom to bil muj

potom to bil ňejaki Garšic, potom druhí Vlašic a kerí to bil ešče ten
Nevím fčíl nějak.

Na toho si

No a teda ti páňi,
aňi budovu povolit.
s Poštorňe,

taťinek,
posledňí?

nespomenu.

co bili ve viboře, tak ti to nechceli povolit.

Ti nechceli •

Bi2 bívala aspoň stála ta budova. Bilo to tenkrát

hlúpé. No a tak s tej českej škole potom zešlo. To propagovali
Klimeš

opravdu

tadi

ňejakí

řídicí učitel. No učitelů bilo víc. No a tet nemohli s tím

ňic vést, tak sa to povjesilo

na hřebík. Ti Němci si to nenechali yzít, že! No

tak, tak to potom tag bilo. No a co bich vám ešče řekla na to. Že nám
vinohrat

udělat

potom, protože

teda (naši) bili pro tu českú

vítali3

školu.
Fi

1

členové spolku Komenský;

2

kdyby;

3

vysekali

Po převrate 1918
Mluvila Marie Drobiličová, nar. 1888
v

No a po válce senkaj1

senkaj

mňeli takové jléčki3
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došla domobrana

došli — šak mi sme tím říkali,

— po prvňí

válce — a

že fléčkari2 — napret.

— to vím jak neskaj — že si spívali

napret

Vojáci,

„Išla Marína

ti
od

Hodoňína"

a potom

tich vistridala

No tá tadi

bila

Ono a ji4 tedi chceli jit do Válčíc*.

Tam

sa to začalo bit, to ešče Ňemci to držali. Ňemecké vojsko tam bilo a tadi

bilo

nejakí čas, as sa to trošku ustálilo:

italská

domobrana.

české vojsko. A tak ti to držali. A si to nenechali teda vzít. Tam bila trošku
aji přestřelka.

No nebilo toho mnoho, ale potom uš to vojsko odešlo

Bil tadi nejakí poručík

Janek.

A nevím aňi, uš já si jich fšeckích

ottúto.
nepama-

tuju. Víte to, tenkrát sem bila mladá a uš fčil sem stará, tak uš já nemožu si
to tak spomenút

fšecko.
Fi

1

2

sem; vojáci, kteří nosili íléčky (viz 3);

3

výložky;

4

i také;

5

do Valtic

Vánoční zvyky
Mluvil Ondřej RadkoviČ, nar. 1902

Ščedrí

deň bívalo,

sa chodilo tadi spívat.

aj1 s cizích ze súsedňích

vesňici,

To chodili po celej, po

dědin došli senkaj2

teda zvik takoví. No tak jedňi aj z bídi ajedňi

k nám spívat.

celej

To bil

zasek teda — toho bilo teda na

tem zviku, žejo — dostali ti koláče a chlapci, defčata spolem chodili. No tak
ti nešli za pár tich kolácú lebo co, ale dostali vína a orechú za to
Potom

pastír

trubil.

Ten trúbíl

dediňe, po celém Lohofci3
sebje5, on mňél putnu
Jedňi

mu nosili

chlapci, pravda,
vánočňí

teda ti vánočňí

pjesňički.

Ten šél po

teda, ten trúbíl. No tak on mňél zaseki4

na koláče a komvi

koláče, víno, peňíze.
s tima defčatama

na víno, protože

spívaňí.
hnet pri

to mu

nosili.

To mňél teda, to bilo ten zvik. A ti

take chodili od baráku g baráku a

spívali

pjesňički.

No fčil6, pravda,

po vánocách došel ten Ščepán,

teda chlapci Šli holt1 slúžit zaseki. To šli zavdankovats,

né! Fčil došli
pravda,

Ščepána,

ale to vječinú

teda enom ti malé deti šli k tej rodiňe9 slúžit, ale tito hrubí10 chlapci do hospodi a takového.
Na Ščepána

To už bili zaseki

neňí pána!

Tak ti defčiska,

ti' defčiskx,

co bili pro tich

hrubích.

.

jak sa holt šlo s kostela, tak nachistali

balík,

zavázané

hadri, a šúst mu to pres plot ven. Tak tahňi slúžit! No tak uš nešél

dom,
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,

s% mislél,

co doma.

hospodi afcilejki11

Tak šél holt do hospodi

alebo tah, pravda,

sa šlo slúžit a spivdl pjesňicku

už do tej

Aš já pujdem,

povandru-

jem.
Fi
1

2

3

4

5

6

7

i také; sem; po Hlohovci; zase; u sebe; teď; zkrátka a dobře;
závdavek; 9 k příbuzným; 10 velcí; 11 nyní
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8

propíjet

LANŽHOT, okr. Břeclav
Fazole
Mluvila Marie Sýkorová, nar. 1890

Mi sme spouu chodívali

do lesa, ona mjeua tři decha a ja sem mjeua

Ale teda. Ja sem sa nanosiua
Za Hitléra4,

tak jak fcíP.

ale přeca to biuo

že biu, biui lístki5,

mužové

v holénkách1.

Aja

sem mjeua tůfazulu

nohi sem mjeua jak prkavice11,
uvázaua

kapesník,

no jak

abi mi tá fazula

No je to pravda!
Jánů9

boti a potom sme išli do Svatích

Brockého10 pješki.

no ale přeca nebiuo to

nasipanůftíh
mušské

nelétaua

Obuua sem si

a s tich Jánů

povidá:

„A

15

ženički ,

co nesete?"

sem vlňák na sebja16 a tu fazulu
povidaua:

„Ježišmarjá,
18

A došua sen
20

holénki12.

A tadi sem

a tam za stodouú

enom a( ňa11

Mjeua

nevizůvá!"

domu a tak nebiuo ňic. A došua sen dom a fcilej

ňe

sem si tak klekua —fcílnemožu

sem mjeua

kosířkama14,

„Co neseme, co neseme? Ňic!"

„Bájte

tištuch." Tak sen si prostřena

potom vipadua

řeku19:

tištuch. — Víte, co to je? Obrus. —
kleknúi, protože ňa bolá kolena —

a ti nohi sem tag zdvihua

dozadu.

22

A ta fazula

mi

s tíh holének. A co mi ostauo , tag zas potom ňa vizuli.

ceué nohi

si

sme si to

sem mjeua f tich holénkách a tak sem si

A fcíl21

tak sem si klekua

sme išli do

holénkách a víte,

a došli sme do Brockého a že biu tam ten baňdůr13 s tíma

spravili

akurát,

dobré.

Já sem nosiua ajifazulu6
8

pjet.

na ňih1 aji erteplí2! Ňiceho nebiuo, to nebiuo

ták
Ale

odrané.
Šr

1

2

3

4

5

na ně (na děti); i brambor; teď; za druhé svět. války; lístky na odběr potravin;
fazole; 7 v holínkách; 8 mužovy; 9 Moravský (svátý) Ján, o. Senica; 10 Brodské,
o. Senica; 11 tenké jako kozí nohy, nář. prkavice; 12 jako mužské holínky; 13 pohraničník býv. Uherského království; 14 s kosárkem; 15 ženušky; 16 na sobě; 17 mne;
18
jsem; 19 jářku; 20 mi; 21 teď; 22 zůstalo
6
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Pijavice
Mluvila Marie Sýkorová, nar. 1890
Fčil1 sme chodili s tú stařenkú2
né. Nosívali3
stařenka

mijávali8

Vřesovic,

No a jak sme šli otdd1, tak

pijavice.

A tak já vždicki

řeku9: „Stařenko,

sem.říkaua

neřáde, že já ta potáhnu!"
utekaua.

do teho, do tej, na tu pilu do tíh

im4 ve štfrtek jest5 f púutídňi6.

Řeku: „Nebojte

„

ja pujdu

s fama."

sa, já budu utékat10."

„A ti

Tak

sem

*

A fčil, jak sme došli. na tich uúkách, f tej jamje,
to se říkauo kačinec11,

tadi tak potpásali12

né, to sme si ti sukňe tak vihřnúli,
nohi mjeui pravda

tak tam biuo

že, tá tráva taková široká. No tak sem sa

houé a po tej vodě sme, tak...

takoví,

potkasaua,

a potom, jak sme ti
šimrauo13

A to sa enom tak
14

po tej vode. A jak to došuo k téj noze, tag dup sa tam a uš sen

íh

mjeua

a di15 sen sa teho nebáua, tak na tich nohách sem teho mjeua, na každéj
deset. Já sen sa nebáua, né, a, potom řeku: „Stařenko,
Tak ňa16 vivédli

Nabrali

do téj vodi. No a oňils
19

Tak sme to donésli dom a tam,
co, co to mjeuo znamenat,

tú vodu tam, skrátka

ten zo-

nebo púdruhejliterovej

jlaše

tam vodi, ne, á trosku tej tráví, trošku téj tráví

a dali ím do teho, do téj sklenki,
nevím,

litrovej

si to pustili.
biui furt.
\

utrhli

tam chitali

To říkavali

no to biua ta jama,

abi ti pijavički

osn,

hodňe."

ven s téj vodi, ně, a to tak s tím nechtem oškrábli,

báček, ne. To je to hoře11. Do takovej
si to dávali.

já už mám

21

že autéř .

skrátka

co to

také.
Já
mjeui

Pravda.
Šr

1

teď; 2 s babičkou; 3 nosívala (pl. úcty); 4 mu (dědečkovi, pl. úcty);,5 jíst; 6 v polovině
týdne; 7 odsud; 8 mívávala, srov. 3; 9 jářku; 10 půjdu pěšky; " tujika; 12 podkasaly;
13
pijavice se jen tak po hladině třepotavě pohybovaly; 14 jsem; 15 vždyť; 16 mne;
17
nahoře; 18 ona (babička, srov. 4); 19 tam; 20 haltýř
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MILOTICE nad Bečvou, okr. Přerov
Jak sé žilo v Miloticícli
Mluvil František Horák, nar. 1863

Prf1 se žylo inádž jak fčylej2.
na snídány.

Tq bylo v zálibu

4

Kafe se nevařývalo.

Bylo zelí a

jest. Hodňe se nakrúžalo

5

a baj

6

se

zemjáky3
pojedlo.
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Dobytek

se pás na pastviskeeh,

pastviščy

8

Prf

se lidi

sa dala.

Čepka

jak fcylej.

s kokardú

spíše

nedostál

byla

Košule

Na

na dójeňípřyšly

role10 a toŠ po pastviskeeh.

nadělali

tak nestrójili
12

Ešce

krávy přy šly hladné9,

ňidz nebylo, s pase

Fčyl s tych pastvišč

dobyteg býl chudý1.

hnoja nebylo,

Koňe též se

byly plátěné,

zrno prodat,

žultá.

kúpiď

metrág

zrna.

Tož domjél

Stodoly

nechtél to žádný
Bratr

ňiceho,

aňi

zemjáky.

malé, dřevjené,
kúpid,

F Kamency

býl v Mezřýcý,

a potem

byla bída, 6,

takové úské záhonky

zme

nedostál

nebylo též možné

a bylo to lacyné. Šezd rynskýh14

býl

mjél fůru

ňic.

hláveg zelí, neprodál

kolem humen, aby se mu lidi nevysmáli,

Na poli dělali

pásli.
šmizla11

enem

dostali kúpit kobzále13 na semeno, a to nedobré. Otedz v Mezyřýcý
ňic kúpiď• na žyvobyií.

tem

hladné.

že neprodál.

na šezd brázd.

Bylo

Byla bída.

to plané.

Tady

byla.
: Sk

1
9

2

3

4

5

6

7

8

dříve; teď; brambory; v oblibě; nakrouhalo; třebas; hubený; z pastvy;
hladové; 10 pole; u náprsenka; 12 dříve; 13 brambory; 14 zlatek
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LHOTA u Kelče, okr. Vsetín
Povodeň
Mluvila Anna Pavelková, nar. 1914

Toš1 počkejte.
pršet.

A pršelo

Lóňí se tu také zatahli ty mraky,
a pršelo!

Bylo

to f

sobotu

zatahlo se nebe a začalo

otpoledňa.

Kroupy,

to

byli

toliké2, že jak sem mjela na zahradě takové krásné kačenky, ty mi Čérd žebral.
Na to sem přyšla

aš potem, že kačenky sou ze zahrady pryč.

tady dolňim koncem (vesnice) do potoka, jak sou Pavliščýcy
im stouplo aš po náspu,
na vode tak plavalo
tady navrchu...

Viděli zme, že se žene hrozná hrůza, ale my zme

co za hrůza na tem dolňim konci je a f tyh Babicych.
druhej potog ze Fšechovic,

a vrhlo se to tam na jednu
motor, fšecko,

chalupu.

Vrata dvoje zhodilo ,
se valilo

Vídzjak

klidné

nevjedeli,

Do tyh Babic se vevalil

ešče po moste ot
3

co bylo, fšecko

hrůza tu tedy4 byla, hrozná hrůza.
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valila

koryto ze chléva vytrhla voda a hnalo se to — prase

a řvalo — a hnalo se to do Babic. My zme ale

jeden potog ze Lhoty,
řezačku,

Voda tu

na moste, to uš

do potoka.

stodolu
No,

metr vody. Nánose5 f

Kunovic
zhodilo,
ohromná
kuchyňi,

*

f kretency6,

v ledňičkách,

taková hrůza tu tedy

to ste nevidel

ňic, enem hromadu

No tag na druhej deň místňí

národňi

výbor vyhlásýl,

Tož nanosyli

výbor, traktorysti
zme náčyňP

do potoka,

poumýváli,

No a tož zme to tam trochu poumýváli
opravdu

velikého,

mjela,novej

toš to začali

Hrbáčkova,

Až dva a púl!

zůstal na zemi, nadnášál
víš, matrace, spořytelňí
poa: ,,Pane

10

otchraňovai

Až do tly11.

kňíšky — a utekla.

BoŽe, spořytelňí

kňíšky

ten'gauč
tagže

rách, a sama sem se šla

skovat'!"

A dyš ta voda se tag hnala,
na armaře

tu14...

za ňima.

a oňi utekli!"

Tá ledňička

valila,

byla

okamdveřama

Dyby snád nebyli ty

Voda se valila

Přyjél

tam jeden

Juhyň

nemohli.

Šli k sylňicy

stran,

nemjeli

a Zvjeřyncem

řepje...

Tak šli tady hdesy tot Potpalérňim
A šli dom. Taková

a kolem

hrůza tu

přez
dom?

byli19

to víte, přyplásklé
20

a kole řbitova a...

syn
vodou.

se jag. dostad dom,

uš potád z vodou, ale fčyl jak se dostad

Tak obešli na Kelč! Přez mjesto nechteli jít,
vody, celé mokré...

nedo-

z Ostravy

Naše dvje defčata, třy, byli ted18 v

ze fšeckych

dveřy

víš? No ale oňi

tož auto také pod vodou. Fšecko. To byla hrůza. No. Celej pod

Slyšte!

to
Oňi

řýká: „Pane Bože, fšecko mám na arma-

to auto také pod vodou.

A toš tedy byla velká katastrofa.

ne-

armary12—

také dala fšecko na

ve vode, tak ty dveřy uš tá voda jim

Kolářka

jejích,

se nadnesl,

tag že tolig galu tam nevletelo,

dyž uš šli potád16

bylo
Gaudž

celá, bylo po ňí, že. A jak tyma

volila zavřýt. Takfčylka11
Ten mjél

No.

No ale tá voda uŠ se tag

tagže to frklo

ták tá voda se valila

otevřeli u tych Šyndelkou,

a...

teho...

tam

navrch a nechali otevřené dv&řy

víš, a hnali přes ty dveřy.

mžyte pod vodou, tá byla v galu15,

' tym náporem,

Pjekňe

se dovrchu. Kolářka

tagže ty dveřy nemohli zavřýt,
hnali fšechyma,

s

Blata

Tam bylo vody as tak! (Metr? D v a ? )

utékli ( Š i n d e l k o v ý m d o m k e m ) ke Stašum
u Šyndelkou,

se, to us se

Stašou,

ty...

křýš,

pomáhat.

bylo dva a púl a mjel modrej gaudž a

se krásňe na tej vode nadnášál.

poá13,

prase jedno

a tož začali

tráktorysti

ten tak plaval.

U Hrbáčka

Červenej

— tag zme to do tyh Babidz jeli

tak se zabilo8, potem ho tam ten Pepa košerovaP,

utopilo,

To,

že dyby se do tyh

Babic šlo pomoct. No toš se nás pár žebralo -— samozřejmje
místňí národňi

blata.

byla.

od

zámku

byla.
Va

1

2

3

4

5

6

7

tak; tak veliké; voda strhla; tehdy; nánosy; v příborníku; nádobí;
tak jsme je porazili; 9 kuchal; 10 odklízet; u do stropu; 12 na skříně; 13 povídá;
14
vniklo sem; 15 v bahně; 16 potud; 17 teď, nyní; 18 zde; 19 měly šaty přilepeny na
těle; 20 Pod palírnou

8
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CETECHOVICE, okr. Kroměříž
Děti chudých rodičů
Mluvila Marie Tupá, nar. 1904

Ďnez gdibi tag mňeli žit, tož bi se zabili, zabili bi se, gdepak, jag mi zme
žili.

(I děti se v y c h o v a l y . )

Tahi se muselo,

ehudáh, vzala sem to, dala sem to do brázdi,

diehi sem, pravda,
1

zme se spřihali ,

tož mňeli zme ti hravičhi,

no, a toš, pravda,

toš Šag jednu

řvál,
aji

toš to zme jeli, toš sem mu (mužovi) šla

pomoct s tech hopcú zjet, toš sem ho (synka) diehi položila
sem za ňim (za mužem), uiehala sem. Podržela
převrátil,

klug

zme mňeli,

aš sem to húseg viprovodila,

do brázdi a šla

sem mu ten vús, abi to ne-

zas sem uiehala pro kluka, vzala

sem

hluha na záda a trab za ňim (za m u ž e m ) , a gdiž bil negde teda nesnáz
tim vívratu,
slišed

zas sem ho položila,

až do dedini.

A zdraví,

zas sem mu musela...

A ten hlug virústl,

a aňi sem nevjedela...

na

Klug řvál, bilo ho

je tag jag vi velihí. (A zdravý?)

ToŠ to tag máte. (A teď se s d ě t m i tolik

nadělá.)
Nadelajú

ceremonijí,

šedesát plíneh,

nes2 tolí3 plíneh,

tíh bjelunkích.

staří a cíchi, s cích dovijahi

šedesát plíneg

Já sem natrhala

A

a čistí to muselo bit, jah pro

no ale přece, a decho virúsťlo. Nebo sem ani nehledela

mám

zásieri,

ti, tahi, a decho sem do teho zamotala.

No. Bože, clovjeh to oprál, pravda,
neňi tam šéf, a

a tah. Já prí

hošulí, pravda,

šáťhi

dechojé!
tahovího,

na šef, je tam

Šef,

dečka...

Bože, diž zme mňeli teho hluha a — Máňa bila o desed rohů starší jag
za desed rohů zme to teda mňeli — toš furt chtěla ten kočárek pjehní,
se to, uš to začínalo
došél do Ghvalnova
prádelňí

tenhrád

h sestře, půcíl

tam starů

hošinu,

Tata

tahovú žlutú jag

diš

a toš do

donésl

dom a ona (Máňa) s tim gdisi jela a tadi, tod idete důle, tak tam je

tahová

viházená,

to nebilo srovnaní

tenkrát, jah fcil4 je to, tahová

příhopa

vé-li-há

přikopá

veliká, no, a tož víte, hore nohama chudáka převrátila

Klug ležel tam f téj příhopje,
úaňeho,
1
1

it. No tož gde zme na ňéj mňeli. vzít?

hoš, enomze je to na koleckácji, víte, no, to vipúcil

on,
jah

klug bil pot peřinama

no šcestí, víte, že jak
a ti peřini

se převrátil,

že ti

příhopi.
peřini

na ňeho, a to se mu ňidz nestalo.
Kč, Ch/K$

zapřahali k vytvoření páru; 2 dnes; 3 tglik; 4 nym'
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do téj

Pohodlnost mladých

.

.•

•

»

. Mluvila Anna Mozgová, nar. 1885

Copak fčíP, fčíl
3

nošku

se, nemožú

na zdda a, pjekňe

ale inádž2

kroka udělat pješki,

it kolig hodin

na dráhu4

(A chodili jste daleko?) No. Ts>d do Bránkovie,
do Zdóunek,
gdisi6

pješki.

to vás ...a
a it

diš...

Tadi

defčiska5,

tito, ešce mlaci zme mňeli dvje, dvojčata,

a toš sem

do Roščína.

„Co uš, co už idete?"

vzít

Naše

(Všechno pješky?) F šecko pješki.

sem ich poslala,

ich posílala

museli

pjeski.

A najedná
— „Diž

vi nemožete it pješki?"

se zjevijú

hned naspátek.

nás to ujelo."

Já povídám:

Já

povídám:

„No

sakra,

Tag ich to ujelo. No, tož museli se žebrat

pješki.
Kč, Ch/Kč

1

2

3

4

5

nyní; jinak; nůšku, břemeno; na železnici; děvčata;

e

jednou

HALEŇKOVICE, okr. Gottwaldov

III-3-4 /

Zlomená noha
Mluvil Jan Gavrelík, nar. 1900

Diš sem bil mladí, já sem mňél toť1 túto nohu zlomenu.

(Kde se v á m t o

stálo?) De sa ňe to stalo? Tam u tich Cevelú, jak je tadi ten pretseda.
valila ňa zeť. Jok spadla.
a na mňa volali „Uskoč!"

Búráli tam staří ten barág a stavjeli nové
Anemže

volali

pozdě.

A já sem nesťihl

a toš2 ňa kus chrápP a toš mňél sem túto nohu tadi
To je.—já
téj dobi.

nevim, f sednástém
4

Až , modz

Janečkovíma

tabulu a toš, chlapi
ven. Jeden
„FQÍI1

roků.

Ležál

koňma g Vírcovi,

musíte

tak tahnúi,

uskoči

zlomenú.

roku lebo tag nějak. To už e modz roků ot
sem f Kromňeriži.
dochtorovi,

Staríčeg

ňa

ná5 toš tam pravda

zavézli
na

toš ňa držali a jeden tú nohu táhl. Ňe kosiiska

tú nohu táhl a kerísi

Při-

{stavení)

držál

ešče zezatku

ábiste temu klukovi

aj6. A Vire

takú
vilézli

povidá:

tú nohu utrhli, Čím vídz

bu-
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dete tahnút,

tím meňéj on má bolesti."

skutecňe pravda.

vázli ňa dom, ná, naporucíl
pravda

do rána

obvaz?) No, pres
strícek,

A to je skutecňe

A tož on ňe jú zabandážovál,
do nemoeňiee

dešcicki

do Kromňeriža.
barák9,

toš sem eŠce skrvácál
koňem

ňa vezli do nemoeňiee

Aš to je
a za-

No a tož

pravda

doma

kréf tekla.
kolečkář10

to. No a ráno o Štírech hodinách

toš jedním

pravda.
a-zaplantáfi

(Přes

2

dedini

do Kromňeriža.

Až

do

Kromňeriža.
(Jak dlouho jste t a m byl?) Dva
mjesíee.

No.' A potem mňa dovézli

mjesíce,

protože

dom, bezmála11

mňe kréf tékla.

Dva

Ohéňíg zas. No ale já

sem dlúho ležál. Já sem nemohl chodid brzo. Za pú roku, za pú roku
nemňél dňi tóléj sili, abihjú

tag zvihl. Sama

sem

už leťela důle. Nebilo

boha12,

roků

Nevim

abi...
(Jak jste b y l starý?) Tag nějak
akorát urcite.

V mladíh

brlách a toš, misím13,

pomáli

Diš sem bil v nemocňici,
vizitu

sednázd

rokoch. Až v mladíh

lebo tag nějak.

rokoch. To sem chodil o tíh

dva roki, neš sem mohl
f Kromjeriži,

toš pravda

a toš — došél tam ke mňe dochtor jeden.

bjehat.
dochtoré tam -dělali

A já povídám:

„Pane

dochtore, budu já na tú nohu moci chodit?" A on sa na mňa ošklébl.

Povidá

ňe: „No toš šak staň a choť." No toš, toš, to bila rec? Aš to bila rec? A došél
potem druhí,

toš sem sa ptál teho druhého a on ňe povidá:

„No budeš,

ale

nebude to brzo."
Ná diš pravda
cimre.

Tož jednú

prubovál14.

bila tá vizita,

toš tíh dochtorú bilo víc. Chodívalo.

šél také aj ten prímar

a tož on tu zlomeňinu

Diž mňél zlomenú ruku lebo tak (něco), toš prubovál.

on aj diš tím pokíval,

toš to nebolelo,

ale diš tí druzí

bolelo.

1

8

3

4

5

6

7

Toš on —

dochtoré to

brali do rukú, sakra, až bolelo. On vjedél, jak. Až modz
•
2

Po téj
každému
bralo,
Va

zde; tak; udeřil; no, nu; no a; také vzadu; teď, nyní; zavinul, zavázal;
postel; 10 výrobce vozíků, koleček; 31 patrně; 12 nebylo síly; 13 myslím; 14 zkoušel
hmatem
•
9
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JESTĚABICE, okr. Kroměříž
Koupě koně
Mluvil Jindřich Šuslík, nar. 1896

To bila kobila dobrá, Roška zme jí říkali.
sem mňél šěesii

Kupil

sem ju v Brně,

opravdu.

No víte, jag vám to mám říct.. To tehda, tehda stálo v novinách,
zemňedelcú

potřebuje

dávad viřazení
množovali

chovnú klisnu,

klisni,

mladí

tenkrát ti teplókrevní
nemohla

potřebovat,

a ii se teško zháňeli.

koňa, vojenská

koňe, rolníkům

správa

g množeňí,

koňe, to tehdá bila jízda,

a tich koňí se málo pjestovalo.
armáda

tehdá,

Pjestovali

pro-

na chof. Abi

roz-

dragóuňi,

se chladnokrevní

a oňi potřebovali

teplókrevní

To museli z JJhér, z Madarska,

že gdo ze

že bude

pravda,

koňe, kerí

teda

koňe pro

jízdu

u nás se to málo

pjesto-

valo.

(A jaký je rozdíl mezi teplokrevným a chladnokrevným koněm?)
To je teški

kůň.

(Takový široký?)
Širolcí, takoví ti ťápale1. A teplókrevní
2

fcel

ih maji

na tíh dostihách,

ti

koňe, to zaz mívali

dragóuňi

nebo

koňe.

'(Tykoněk jízdě?)
Ti parádňi,
Tak

ano.

tehdá sem taki vzál kus papíru,

sem si napsal,
evidenci

nechal to orazítkovat

vojenskiho

koňstva.

napsal

u starosti

No a potom

na osmího

záři,

abich si do Brna

Osmatřiced

náz bílé, osmatřiced

sem v nedelu,

a poslál

tu
do

Brna
bude.

žádostí

sem dostál pozvánku

a bili štiri

koňe enom,

vite.

trhem, tam bilo cigánů a komedijantú,
osmatřiced

Toš ti volali:

losů a tíh osmatřiced

číslovaní jedm,

pravda,

do Brna,

kamarát.

za

a cetňig vivolávál

konskím
ti.

„Zde, zde, zde." No a tak,

losů, štiriatřiced

dvje, tři, štiri, Hmsktmz

•

No a přijedu

bilo prázních

Tag

...

Tak sem do toho Brna dojel a se mnú od nás taki Michalík
Mi dvá, on taki si tu žádost napsal.
mňeli.

na

šel toho koňa (vybrat), že tam

vitahl, gdo si vitahne ti lose, kteří bude tak šcasní, tak si to

jak tam ti žádosti

žádost

sem to do Brna

mina,
udělali

a ti štiri

císlicam%. Ten múj kolega

bili

povidá:.
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„Já nebudu aňi táhat, no to, na to mňe....,
šél, nevitáhl
jedna,

sem ňic, ponéprf.

tá se mňe líbila, povidám:

dělat, bil sem od ňí
No ale konecňe,
tu pozvánku

to je kuň zlatí"

sem

kor tá

No ale, co bilo

gdiž zme šli ti koňe, ti lose táhat, musél každí

a tam fšecí nebili, co se křičelo zde, zde, zde, pravda,

ukázat

jag

vivo-

tam nemohli jít, tak ti lose tam zůstali f t é j čepici. A tu

už mňél jeden

vitahnút,

„Jéje,

no." Já
líbili,

daleko.

lávál. Ťi komedijanti
pjeknú

já ňidz nevitáhnu,

No a ti koňe se mňe velice

si

může

ze čtiřeh vibrat, dvojka ze třeh a tag dál. No tak, tag uš sem

videi,

že nevitáhnu

tam, už ju držél. Gdo vitahne

číslo jedna,

nic.

Konečňe gdiš se to rozebralo, tag museli udělat druhí čísla, no a ťi, co tam
pozvánki
jakísi

mňeli, tag mi zme táhli a já sem vitahl číslo jedna.

mlinář,

Přišel za mnú

dával mňe štiri . tisíce korun za ňu\ Já sem dál za ňu

štiricet korun. Tem vojákům
ten kúň bil, za ti

sem dál padesát

korun, co ju drželi.

tisíc

Zadarmo

peňíze.

K6
1

2

koně, kteří,,ťápou", těžce chodí;

nyní

POLESOVICE, okr. Uherské Hradiště

111-3-6/

Před svatbou
Mluvila Marie Petrželková, nar. 1902

On (muž za mnou) málo chodil! Mi zme dlouho za sebou nechodili!
sem bila na svadbje,
sem mládenca,
tej svadbje,

mňela

sem...

mňela

sem ho za teho mládenca,

vidél, že za mnou se poblázňuje
to tag nepůjde."
tančil.

se ňe vdávala.

A on,

on za mnou začál velice

víte, každou

A toš ten mládenec^ se, bili kamarádi,
droušfc\

mněla

A on na

ten múj starej. Ná3 toš potom povidá:

Tag ot tej svadbi,

že4 proč 'mu pořád
svadbje;

Sestřeňica

co mám fčil1 tehoto mójeho tatu2, jeho kamaráda.

bere tancovat,

mnou

rozhňeval,

žě drouška je jeho a on je

ná tag ot tej svadbi potom za mnou chodil — to bilo jaksi
\

se,
„Toš

tou svadbu velice se
ale se na.ň>eho

Já

na

v ledňe

tá svadba — tag za mnou chodil do srpna. Šesnástého
svadbú.

Chalupu

zme nemňeli,

mi zme povídali:
já povdám:

víte, ale mi zme si to tak rúžovo

„Mi zme mladí,

„Ale zaplatíme!

mňeli

zme ho platili

patnázd

rúžovo namaluje

namalovali,

mi si chalupu postavíme."

A on

povdá,

Co se bojíš, za tři roki bude po dluhu!" A mi

rokou, né tři roki! Ale toš, mladej

odvaha, víte? Dibi bil starší,

clovjeg je

uz bi to tag nešlo! Ale za mladu

a tak to. z hlouposti

samá

si to velice

udělá, ožéňí se, vdá se a a uš

tomosej5!
1

srpna uz zme

;

'

potom

.

.
Mi

teď, nyní; 2 muže, manžela; 3 no a; 4 prý; 5 musí

Návštěva z Ameriky
Mluvila Marie Petrželková, nar. 1902

Mňeli zme tu švagrovou,
kem, aš koncem června,
ešče na ňu přijela,
a taková opravdu,

bila tadi.tři

ne, ešce bila spartakijáda,

f červnu! No, přijela!

aj z manželem,
1

tata mu přinde

strejc ,

s

temu manželovi.

Dojela

gdi bila tá

A taková šikovná

tag humor samej bila! A povidá:

prí já za štíři roki sem přijedu
Múj

mňesejce na nášcevje.

začátsparta...,

ženská

veselá,

„Enom se tadi

opatrujte,

Tondou."
No a fČíl2, toš psala

uš

potom nám z lodi, že už jede, desátého září sedala na loď a třinástého
září ji

manžel

zemřél

zemřél na tou mrtvicu.

na mrtvicu.

Právje

Tag na tou lot—

bila na lodi a ten manžel

má dva síni, jeden

jeden dvje. Tag na tou lod ji telefonovali, fčil že3 tojide,
hledéli dopravit,

že na ňu doma čekajou;

ščesťí. No že uplňe přestala
a tim letadlem

ju přivézli

pohřep. — Tak se těšila,

mluvit,

má uš tři

že abi ju co

to už ju aj informovali,

a fčil jag dojeli,

aš tam do teho Ber vin,
že sem přijede

teho

tak právje

aj s tim manželem

nejspíž

jaké

tož hned do

ji
deti,
ne-

letadla

přišla

na

a zatim

tag

dopadla.

(A jak dlouho už jo v Americe?)
Ona je tam ot sednásti
tam manžela

let. To tam je, mojeho manžela

á on dojél dom a potom zas tam jélspátki.

sestra jela,

mňela

Ale mňeli šezd deti
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tadi! No? A tak s terna Šesti detma jela potom do tej Amerikí!

Tak

že na tej lodi misela,

Štiřé

že (si) s tim aňi neporadí,

a dvje defeata! A nejstarši

mňél dvanázd

s terna deekama.

psala,
kluci

rokou! Tak to bilo postupňe

za

sebou!
No ale fšeci

se tam pravda

snát tag dobře ešče uéhitili

a fšeci

uš sou

ožéňeňí aj už májou každej svoju rodinu á tak fčil ona, tí staří uš
obá zemřeli,

a tak enom iító dvá, ten nejstarši,

ten Tonda,

tak ti umňeli

Mluvit

česki mluvit

umí, ale neumí psat, protože

ten Frank,

aj psat.

pravda

a tento, co zemřel,

Ale tí ostatňí už

neumňeli.

chodili už do anglickýškoli.

ti už neumí. A tak tito dvá nám dopisovali

Neumí,

pořát. Ano, ten jeden nám

pořát

píše, ten má tak š Geh ženu, né š Čech, z Moravi,. negde z Višehořej prej od
Zábřeha.

"

(Oni umějí dobře česky?)
Dobře, velice dobře, až zme se divili,
Velice dobře! Snád
hnet se zas opraví
to řekne anglicki,

že za tolig rokou to

nekeré, nékeré slovo pravda

řekne anglicki

a tak snat moment si spomíná,
ale dobře mluví,

bil tam, to je ten spolek Polešovice
fšeci pravda, bili f tem klubu,

ale
diš

velice. — On (švagr) tam bil velice

činej,

a okolí, tak on tam bil přecedou

á oňi

no ale tam jih

deň a tí hodi4 a ízdu

f tem,

jag bi to řekla česki,

bilo okolo teho Chicága

f Chicágu moc tíchto Čechou, tagže oňi se tam scházali,
morafskej

nezapomňeli!

každej rok si

a

dělali

králů5.
Mi

1

2

3

můj muž, manžel je jeho strýc; teď, nyní; prý;
svátcích) slavnostní průvod chlapců na koních

ÍII-3-7 /

4

posvícení;

5

(o svatodušních

STRÁŽOVICE, okr. Hodonín
Sníh v létě
Mluvila Alžběta Okunková, nar. 1899

Fčil1, f tento čas, sa stuocái2 chodilo na pút. Velikí proceství3.
si nesli f krabicách jídlo.
do Křtin.
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Na

zádech

Ve štvrtek odešli a v nedelu došli dom. PjeŠki

Fčerá ješte sme spivali

tu křtinskú

pjesňičku.

To dicki

šli

defčata.

tú velice moc ďefčat chodívalo.

Tam potom poskládali

vjenecki

a tito

co ostali doma, toš šli naproti. Tí došli tak jako do Brna a mi sme šli
Musel

bit taki statné,

diš tam chtél jit, protože

to se šlo dom pješki.

(žena) na svatej — potom na svatej duch4 se taki

A jédna

druhej zas na tu pút. Toš jedna

taková, uš jí bilo misím

a velice bila taková. Nebila aňi silná, ale prostřední,
lebo eletrika. A toš ona se vídala
gdesi důle6, pravda,
Aji7 přitem
obilí.

Jakýšecko,
prospalo

šél na jednu
9

Oňi smetli

pravda,

ten pel .

ze5 Šedesát

riba

sňihu. Napadl

tam
sňich.

toš vzali Štraňki8 a tak

stranu a takto...

Ale, gdo tak

10

A gdo nezhrňál ,

udelál,

toš mňél obilí.

musí bit opatrné. A toŠ tám na tej púti se potom,

Nó!

pravda,

a veliká tam bila slavnost. A tož zas uš potom se vídali pješki

Ňic vlakem.

do

roků,

ale tak jak nějaká

stali z noclehu, tož bil poprach

Každej

Nó!

šlo tam

boski na tu pút. A diš potom

to spadlo na obilí a toš lidi se polekali,

to protahovali.
nemňél

pješki,

zas,

naproti.

dom.

Šak vlak jél, mohli se vést!
Fi

1
19

2

3

teď; odtud; procesí;
pyl; 10 nezhrnoval
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4

svatodušní svátky, letnice;

5

asi;

6

dole;

7

i;

8

provazy;

VLKOŠ, okr. Hodonín
y

V panské službě
Mluvila Anna Chytilová, nar. 1904

i

Muj dedecek se narodil

v Jižovje1.

To je od nás tag hodina — od

A chodil na robotu na pole a velice mňél rát kope. Tag jezdil s tema
na tej robote a přijížděl
A nějak se mu zalíbíl.
hrat,

na

Buchlof,

tam jeho pán. Lichštajn2.
Tag říká: „Chlapce,

a budeš

To víte, že to dedecek přijál
vimňeňíl.

přidi

z

Buchlova.

zitra ke mňe

na

kočím.t(

z velikú ochotú a tag jezdil.

A nakonec si to

Ešce ten pan hrábje zvolil ho svojim — jag bich to řekla — tako-

vím: Nosit na stoli a viřizovat
takovím,

mojim

No, Lichštajn

přijet,

Vlkoše.
koňima

sluhou.

takoví hradňí vjeci fšelijakí,

No, oblékl ho do krásních

Ale dedecek, přestože uš se tag jag lokaj pohibovál
nezapomňél

oťkut višél.

svojim

pánem

šatů a to víte.
v nádheře samej,

ňigdi

Tak pořát mňél ti lidi f tej hlavje, jak tam o tom
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hlade pracují

na tej robote zadarmo,

chařku, herej jahsi
zůstane

ot teho jídla,

rovním

chlapcom
tam bila

vizradíl.

tah abi mu to nechala.

na tem

No ale dopadlo
potom

tah co mohl — mňél tam h sobje ku-

tah trošku vjeříl — tag ju diehi prosívál,

Jemu

slavnost

se dařilo

ze začátku

že bježél za Mm

A tag jag bil ve spodních

boshi za bránu. A ten, co mu tu bránu otevíral,

líto, teho našeho dedecha. Bil to mladí
vihnatí3,

sobje

velice dobře,

na tom hrade a negdo to temu

A ten se tag velice rozhněval,

mžité ti šatí vislece. Pjekní!
vihnál

tim

poli.

to špatňe.
nějaká

diž ji tam neco

A hledél to potstrcit

ale

pánovi

a řekl mu, at okakalhotách,

tak cho

tah mu ho bilo

chlapec, ale přeci, že bil tag

asi

jenom

tah mu šušhl, abi pochál za zíthú. Tag on tam cehál za zíthú a on

se zebrál a šél dom, vzál tam nejahí starší šatí, tag mu to přehodil
zíťhu, abi si to oblékl. Ale diž ho viháňél
opovažuje

na jeho polích negde usadit do práce, že. bi se mu to

že musí už do druhího, pravda
a Kilešani4,

Tag Žadovice

zase, toho

až do rána a přišel,

přišél

do teho Vlkoše. A tet si uvažovál

pot milotické

panství.

bila nějaká práca,

Tak šél k panu

Tebe bizme tadi aj5 upotřebili.
taki bíki, esi se nebojíšA
abich mňél tu prácu,

pot ten Buchlof,

diš se rozedňívalo

že bi potřebovál.

tu
ne-

neviplatilo,

panství.

ti ešce patřili

pješki

přes

ten pán, tag mu řekl, at se

a on šél

tak

uš — už bilo na jaro — tak

— to uš sme patřili
starostovi

a prosil

A on mu říkal:

pot

Milotice,

ho, že esi bi

tadi

„No, si šikovní

kluk.

Budeš pásat Jcrávi pro celú vesnic a s Uma

on říkál:

„Ne, já se nebojím, jenom

bich chtél,

abich mňél živobití."

•
Fi

1

v Ježově; 2 Lichtenstein;
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3

vyhnán; 4 Kelčany;

5

i

1

KOBYLÍ, okr. Hodonín
Trampoty s operací
Mluvila Františka Sedláčková, nar. 1910

Bolela mňe. tá hlava a potom mňe tadi rostla taková guča1 — jak mi říkáme, víte — tadi na tem kloubje, takovej...
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Tak pořát mňe to, tá

saňica2,

to se mňe. tah Šponovalo3 porát, víte, a eíťila sem, že tam mám takovej

tlak

že musí se s tím neco stat. No a porát sem se teho bála. Povídala sem si: „No,
snái to vidržím,
mňe říkali,

snát to vidržím."

že to je takovej

Právje f tem skloubeňí
saňica praskla.

Ale potom uš sem bila na prohlítce a oňi

straŠnej tadi šponunk4

sem to mňela.

v tem kloubje,

víte.

Tak mňe to hrozilo, že bi mňe ta,

Bila sem v Zemskej nemocňici v Brňe a pan primář

tenkrát pan profesor P. bil v Angliji

— tak pan primář

T. —

T., to bil takovej

dobrej známej náš, toš sme misleli, že bi mňe to operovál. Bila sem tam tři
tídni a jedenást

sňímkú

mňe udelál na rentkéňe a porát...

mladí doktoři nekeří uš si pořát povídali,
Operovat. Enomže ten pan primář
známí,

Vs takoví

tí

že su tam dlúho, že už bi to mňeli

T. nechtél, protože sme bili velice dobří

tak si na to pozval pana profesora

N. z úrazofki5,

kostňího,

víte.

Ale stala se táto vjec.
Já sem tam tři tídňe bila a cekala sem na to operací. No bila sem na to
statecňe odhodlaná, protože skutecňe mňe to tak moc nějak nebolelo, co sem
tam ti tři tídňe bila. Toš sem bila sama na svjetňičce. Enomže mňe
ňic tak nebolelo, tak sem chodila na sál, gde bili pacijenti,
sem ich opsluhovala,

posluhovala.

opravdu

nemocňí. No tak

Potom gdiŠ sem uš mňela jit

operací, gdiš uš sem mňela předepsanej

deň, tak sem se na to

na to

vipravila.

Oňi pořát říkali: „Vi ste statečná." A jedna: „Já bich utekla snát. Přece na
hlav jel" Každej

se bál, že. Do ví6, co to može bit. No, bila sem

Sem se na to připravila,

Ne. Aš v devjed hodin sem mňela jit.
primář pro mňe přijde

odhodlaná.

aj na smrt, a šla sem do tej ambulance ráno.
A fčil1

Ale...

sem pořát čekala, 'že pan

a že mňe zavolá. On skutecňe v devjed hodin

přišel,

a protože sme bili tag dobří známí, z manželem bil dobrej známej a s panem
doktorem naším, tak sme si tikali. Dicki na tej zábavje negde, tak sme si
tikali. A fčil povidá —já se menuju Františka

— povidá: „No tak,

Franti,

no tag honem, honem, honem." Prej vrátil se pan profesor P. a uš ideme

—jak

se to řekne — na vizitu.

„Musíš

operovat. Já si nevjeUm,

rozhodňe ne! Neco bi se stalo." Protože on mňél

tam pozvaního

se straiit, rozhodňe. Já to nemožu

teho pána profesora

ten pan P., toŠ on bil celej...

s tej úrazofki,

dnes

kostňího, a tet se vrátil

No nacisto. A já sem ho proboha prosila,

abi

mňe to udelál, že. uš nebudu mňet ňigdá odvahu. Gdiš uš su tam, abi uš mňe
neposílal

dom, abi 'mňe to rozhodňe udelál, že mu vjeřím a fšecko

Ale gdepak! Ne, ne, nechtěl. Povídá:

„Bjež do koupelní, tam uš ti

donese šatí a strat se. At te tu žádnej

možní.
sestřička

nevidí!"
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Jéjdá!

No toš fčil bila s teho tahová panika

strašná.

vipahovál

a na chodbje mňe psal propouščaei

lístek,

důle. Tah mňe to honem psal,
fšimcit

nechtel, načisto

ten pan profesor.

no mluvit

ňic. Protože

No toš mňe

ůplňe

neš tá vizita

došla

se mnú aňi nechtel, aňi si mňe

on bi to nébivál

delál, bil bi to ďelál

N, a on si to nemohl dovolit ho tam pozvat, gdiš se vrátil

Tak sem se Jconechoncú vipravila

a vipakováli

mňe tam načisto ocát . EšČe

neš tá vizita došla, já uš sem bila prič. Co fČil?
/
1

2

boule; čelist;
odtamtud

3

napínalo;

4

/

napětí;

5

.

.

.
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šéf.

8

Bh

úrazová nemocnice;

6

kdopak ví;

7

teď;

.

ŽITKOVÁ, okr. Uherské Hradiště
Neštěstí v lese
Mluvila Kateřina Šopíková, nar. 1903

Já som, na nervi som (se) Ijéčila,

kedz1 našého2 zabilo v horách.

išol zdraví a večer mi ho dovezli mrtvého, já som dostala
mala

zUcené, já som ňevedzela,

sedzom5 dzecí bolo, jeden najmlačí

aňi kaji4

zabilo! A pohrep fčil6

a fšecko,

toš,

mal rok a sedům mňesícú a nejstarši

bol

toš..

aňi čo robím.

korun som mala peňazí,

kedz ho

.

(A to h o strom zabil?) Strom, jo ano. Šol do hoři7, toš on chcel, on
bol důchoce. On si žádal,
9

poslali

do roboti .

důchodu.

Tož on šol g hájňíkovi10

ísc — tož išol g hájňíkovi,
vjéce12, g vjánocám
tu z jedním

abi mu přidali

On bral

no. Ná8 toš, on si žádal, abi si mu přidali

korun mňesíčňe,

ná...

— tož jak,

nákupu;

Jako zrjézali13

důchodu a oňi ho
ke strojů

nemohl
na

s ňim zatočili,

na ňe. No zabilo ho a bolo

zimu,

a toš ho žebral do teho lesa a ešče

ten strom, to bol velice velikí strom a ve

vrchu — on bol hodňe košatí — a jak ho zrjézali, fučal vjétr, ňim14
ten, ti, ti konári15

právje

dvádevadesát

abi ho žebral, že chce ísc ňjéČo virobic11

na ňejakú

som

A

na vojňe, no. A koruni ňebolo, dzevjgtnást

chodzim,

Ráno

šoch3 a nervi

otočili a fláglo16

zatočilo,

s ňim do zeme a

zrovna

hotové.1
Mi, Fi/Mi

1

když; muže, manžela; šok, nervový otřes; kudy; sedm; teď, nyní; 7 lesa;
no a; 9 práce; 10 hajnému; 11 vydělat; 12 víte; 13 káceli, poráželi; 14 jím (stromem);
15
silné větve; 16 uhodilo, mrštilo

8
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2

3

4

5

6

Žitkovské „carování"
Mluvila Kateřina Šo^íková, nar. 1903

Ale to je hlúposť, já vám temu, já som tam ešce vůbec aňi ňjé,
bez bohiňe1,

Dzecí som vichovala
móže. To je jej3

hlúposc.

É

Jced2 mi dochtor ňepomože,

ňebola.

bohiňa

ňepo-

...

(A co ona dělá?)
Jakomislíce?

(Co je to, ta bohyně?)
No to je, no ze bohuje4,

co robí5

no já ňevjém,

inác.

(Ani jste to nikdy neviděla?),
Nevidela.

Já sem tam ňebola,

jagžif.

(To prý se leje vosk nebo co...)
No že6 sa ten vosk leje aj1, aj olovo lejú kerési8,
aňi som na to nazjérac9

ňeverím,
pretože

tej sa10 ji zle vedze jako

to, vidzím,

druhím.

12

Kebi

no ňjé? Bajce

kerési vosk, ale já

aj takéj,

bola, kebi bola ňjéco tak pomáhala,
mi

temu

nešla, aňi bich ňé, vůbec ňešla za tím>
hori11

tak jako

tož bi aj sebe

aj

pomohla,

pokoj..
Mi, Fi/Mi

1
5

2

3

4

domnělá lidová čarodějka a léčitelka; když; její; zaříkává, čaruje, hádá;
dělá; 6 prý; i i, také; 8 některé (bohyně); 9 podívat se; 10 též se; 11 věru; 12 kdyby

Ještě o „carování"
Mluvila Kateřina Šopíková, nar. 1903

Jeden raz išol1 clovek šikovní
pret chalupů

3

aj z dzecmi
6

„Á co tam idzece ?"
Otpoéinu

Taki

á pítal

ze Slovenska
4

sa mňa

Šikovní pán

na tu bohiňu5.

si u vás a budem vám to hovořitpovedá
A já

mu povedám:

„Kedz

10

A já

to bol. Á on povedá:

chorů, ochorela1 á us chodzila po nemocňicách
ňepomáhá.

a mi sme tu tak v lece2 boli
povedám:
„Vite

mi. Tož má
dlho a ňemože jej8,

vám dochtori

ňepomóhli,

co?

manželku
ňišt9

jej

bohiňa
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vám ňepomóže."
ňepomóže

Že má rakovinu,

leda doktoři a hotovo

sa11, išol prie. Opravdu,

povedá,

eestú idze o tim uvažujúei13,

clovek, ná , na co, na co hlúposci
pomáhala,

„Od rakovini

vám

16

isc počúvat ,

zme

tam ízc12, že sám si

že bi to' bolo zbitecné
15

ňigdo

pozhovárali

že, išol domu; vráeil sa, išol prie. Tož

14

kovini

no povedám:

A toš pekňe si posedzel,

no ňjé? Kebi

inteligent

bohiňa z ra-

vjéce17.

bi, bi sa ve zlace topila,

Mi, Fi/Mi
1

jednou šel; 2 v létě; 3 i s dětmi; 4 ptal se mne; 5 domnělou lidovou čarodějku
a léčitelku; 6 jdete; 7 nemocnou, onemocněla; 8 jí; 9 nic; 1 0 když; 11 pokovořili jsme si,
popovídali jsme si; 12 jít; 13 uvažuje, v úvahách; 14 no a; 15 poslouchat; 16 kdyby;
i? víte
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BORŠICE u Blatnice
okr. Uher. Hradiště
O řeči, kroji a vyšívání
Mluvila Anna Slaníková, nar. 1911

Tadi sa vikládá
hodňe po slovácki,
tam majů mluvu
misím...
nestideli

tag vjec — jag bich to povjedela

— no po slovácki,

tak

rdi (Jenom, u v á s se říká r?) Né, tadi je to Suchof,

ale

inú, v Lúce vám nevím,

lesťi povidajú

tak negde1 do mňesta

Diš sme jeli

eř, asi né, no už

nebo negde, toš, co2 já

vím,

sme sa za tú našu rec, ale toš trošku sme sa přispúsóbováli

k tím, k tomu okolí zas, abi nám lepší rozumňeli.
našém.

-

Já nejraci

tam

mluvím

po

i

(Udržují se t u kroje a v ý š i v k y ? ) No ti kroje — mosím povjedet

— uš

chválí hodné nejsú, protože uš moc málo to fčil uš tadi jako f krojoch

chodí;

ale bilo to pjekné,

ten kroj. Náhodú

inde, ale v Boršicáh
k muzice

bil pjekní

enom f kroji

boršickí

kroj bil opravdu,

kroj. Já diš ešce sem bila slobodná,

sme chodili.

3

Rukáfce ,

4

fjertúška ,

brogát,

to sa chodilo enom f kroji. (To b y l o nákladné?) Bilo to nákladné
f pozdější

dob je uš moja céra, ta uš, to uš sa kúpíl

a vzál sa zrovna, na muziku.
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šak ono aj

noví brogát s

tak

kaníce5,

a potom

uš

kaňicama

A indi sme to nosívali do kostela, a až uš to bilo

starší, teprfna

muziku.

na tú muziku,

to bil takoví

No a toš višíváli
třeba ti rukáfce,

Ale uš tá mlací generace uš co najvjec sa

sme tadi hodně. Já sama, mňa to bavilo,

to sa fcil,

obojek , tak sa tomu povídalo.

kvítko/"

staří ludé to tak uš tomu povídali.
dodnes višívám,

višila

ešce aj9 — pravú
plachtu

misím

sa tomu kadrle

No a tož diš sa to višilo,

tá defcica f tom bila nastrojená

vidíš, je pjekná f kroji jak

6

— povidávalo

8

pjekné,

nastrojila

zvik.

taková.

Povídali

to

višívaňí,
príramki1,

—
bilo to
ji

opravdu

dicki:

A ti šatí takové fšelijaké,

,,No

to néňi,

Co já sem ze zásadi ráda višívala!

sem, si ešce plachtu g Božímu

ruku mám pořezanú

skoro dva metri

ielu na oltář

krojovú,

a levú sem to fšecko šila — celú tú

velikú.

• (A ještě t o k v e t e , t o vyšívání?)) Kvete, ešce tak, náhodú dojdú sem
nekái, nevím, lesťi z múzeum

nebo otkát, a zháňali

máme aj tu kroj, diš sú hodí10, toš to idúfšecif
a pán farár,

ii

Ešce

od-

ešce ti kroje. A• toš, ešce

kroji, to sa ide ráno do kostela

velební pán, ide s tema defcatama f tich krojoch a s

chlapcama

f krojoch do kostela. A potom otpoledňa je zábava na ti hodí, to je f

kroji,

ten vecér také f kroji, sa na ten kroj drží teda! Na Boží tělo, na ti hodí, na
velkú noc11. No a diš je nejaková
slavnost—

toš mojacéra

negde slavnost

— bila ve Strážňici,

také tam bila f kroji — účinkovali

tá

tam jako — ona

dělala nevjestu ešce za starodávna

a toš tam teda f tej Strážňici

bili. Šak ono je to tam ešce porát,

ti slovácké

(slavnosti) / tej

po dva roki
Strážňici.
Se/Mi

1

2

3

4

někam; pokud; krátká svrchní ženská košilka se zřasenými rukávy; zástěrka;
? krajky; 6 vyšívané zřasené, dolní okraje rukávů ženské košilky; 7 okraj rukávu
košile u ramene; 8 úzký límeček; 9 také; 10 posvícení; 11 velikonoce

Hodná macecha
Mluvili A: Marie Smolejová, nar. 1903
B: Josef Janečka, nar. 1901

A: Mamka

.moja mňela

sednást

roků a vdala

sa — o sednásti

rokoch

—

a vzala si vdofca. Ten vdovedz bil velice bohatý, ale velice bohatí, ale uš
teda jedna

(žena) mu umřela

... Bit on ňic nedelál,

enom chodil

sflintú
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. s starostoval á bíki (choval) a velice bil bohatí. No toš tu moju

mamku—

bila sama — toš si ju vzál. No a ostala, bila sem já — po tej
jedna

(dcera), po tej prvňi

bilo jedenadvacet

ostala

(ženě) — p o tej druhej sem, bila já; diš ji

roků — mňe bilo rok — a umřela ona, tá moja

mamka.

A já sem zas ostala po tej mamce. A bilo ňe.rok, diš umřela. Toš si ňa
vzali íi ďedácci1, jako rodiče, a on sa ožéňíl zas. On bil tuberák a toš ti
dvje to od ňeho dostali: A tá třetí uš to nedostala-od

ňeho.

Ná toš sem potom bila u tíh dedáčkú no a táto tetička, tá ňa financovali, táto tá, co to léčili. Tam nemňeli tíh detí, dedáČkova sestra bili a toš
strojili

ňa a toš bila sem tak jaksi

Teda ze bih bila moc faň2,

virostená;

nevjedela

sem, co je

nebila sem, fšecko sem pojezdila,

a deco. A divadla a to sem pojezdila

zle.

muziki

fšecko! A dicki tí dedácci

povídali:

„Ále teda!" Bili zlí, že chodím fšadi! Mi sme hráli tu divadlo a potom
sme šli zasej, došli k nám z druhíh dědin, zasej sme šli tam im (hrát).

(Vy jste hrávala také divadlo?)
Ano, aj tento (muž) hrál, mi sme hrávali o jé!
1

(Co jste hrávali?)
Ale, počítáj

to, to si aňi nepamatujeme

to mi hrajeme pjekňe.

... Ale povídali,

že velice

Mi sme tu mňeli učitelku a tá nás cvičila.

teda lúbilo sa to fšeckím,

Ale

že pjekňe hrajeme. No a toš potom, de sme to

bilifčiléj?
B: Já ti připomenu;

že tá tetička nebila taková, že ta brala do

Píščan

a gdekade3, de ona jela, tak chtěla, abi videlas svjet! Tag dicki vzala

...

A: A velice chtěli (tetička), abich sa dobré vdala ... Tich fešáků ňe dejakích
(chtěla namluvit)/ No

a mňe sa lúbíl tento, co sem ho chtěla.

B: To bil zas náš súset. Mi sme bili, sůsed bil naproti,

ona bila vedle, já

sem bil vedle.
A: A toš fčilkaj

oňi toho nechtéli, toho, co. já sem chtěla. No nadávali

velice mu nadávali,

že mu vipálá

oči vitrolínem4.

A tak mu

No a toš, já nevím, jak to bilo; toš chtěla sem ho, furt sem ho
Velice sem sa bála jih, diž ňe začali nadávat,

mu,

nadávali!
chtěla.

a zasej potom sem (ne-

ustoupila). No a diš sme tam došli, báli sme sa tam íst, jak sme

mňeli

mňet uš ohláški. Toš sme stáli u dveří a furt sme stáli a furt sme sa báli.
To sa ňe zdálo teda velice moc, abi ti ohláški bili, jak prvej5 to bívalo,
a oňi o tom nevjedeli!

To bih bila uš ohromňe moc (zlá), ode mňa na

ňích. Toš to sem povídala:
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„Mosíme

tam, íst, mosíme im to íst

povjedet,

nech už zrovna

ňa zabijú."

v noci, no ale, no moseli sme;-uš
veliké ščestí, oňi . nebili doma,
sluškú,

sme sa ždúrali6,

A furt

keři sme šli prvňi,

bili také zajetá.

oňi sa ocťehovali, ten manžel.

octehováli do nájmu.
to šli im ohlásit,

já nevím.

Oňi uš potom

Oňi bívali

neskoro1

už bilo

A

na

bívali

ze

tu a tá uš sa

potom

A toš tam mňeli slušku no a do toho nájmu mi sme
že teda (budeme m í t ohlášky). A ťí nebili

doma.

Ach to sme bili rádi! To sme bili rádi, že to teda slušlca poví, že sme tam
bili a že uš to bude tak, že sme tam bili. No a toš potom jag došli, to už
bilo po tej ohlášce, toš sme tam šli a oňi chudág už donésli pivo a f šecko
a chudák

sa smíli

a tak. To

No a potom povidávali

dicki,

teda aňi mama

bi neudelala

že on (muž) je lepší než

bárkeráK

já.

, •
1
6

2

3

dědeček a babička; hodná; všude;
šťouchali jsme sé; 7 pozdě; 8 leckterá
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4

Se/Mi
5

vitriolem, kyselinou sírovou;

dřív;

J A V O R NIK, okr. Hodonín
S houserem na Myjavu
Mluvil Martin Rumíšek, nar. 1900

Ten Šibula
3

přítma .

šeu vraj1

rás2 tam na Mijavu.

To sa tam šuo, ešce

A jak išeu po dediňe, negdo mau puštěné

přezdífka

Pavjé.

Bud

v noci

im višli

husi,

ven ze dvora,

bili do

Pavlincé,

bud vjetr im

otevréu vráta. A ti husi jag uculi4 íst, tak strhli krik. A biu, tam
húser,že,

ten křičí: „Stríče,

Mijavu."

— „Aj já, aj já!" No tak to...

halenu, donéseu ho na Mijavu

„Tím

rozhlas po dědinách,

a tím ludom sa stratiu

o ňem negdo vedeu,
dohnau."
vás, jakí

zháňali
8

neš

a

prepiu.

a dali vouat policajtem

policajd

bubnovau

a navecér

kebi10 im dau...

kebi im povedeu

teho Šibula

zebrau a na Mijavje

ho

tedi1

huásiu:
lebo9

alebo kebi im ho

Ale ňigdo o húserovi neveden. Aš potom sa jedňi ptajú:

černí fléček. „Já ,

—

húser, ke komu bi došeu bud z husama,

biu ten húser?" — „No, velikí a mau na huavje čepičku".
12

„Na

ho za krk, skovau ho pod

a tam ho zrovna predau

Ná ale6, ti ludé sa po húserovi
nébívauo

nejag
parádňí

stríče, kam idete ?" A ten Šibula povídá:
Drapiu5

biuo

„Prosím
To e11

predau."
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No tak to dali Četňíkom, Četňíci došli, Šibulu
šeu na Mijavu
„Na

višetrili.

a že on ten húser sa ptau: „Kam

Mijavu."

— „Aj já."

— „Tak

Priznau

sa, ze on

idete, siříce, kam idete?"

sem ho zebrau, tam sem ho

predau

a prepiu. Snái sem sa s Mm nemoséu tahnút spátki dom.
• " .
^
^
1

2

10

3

4

prý; jednou; přítmí;
aby; 11 to je; 12 aha

zaslechly;

5

chytl;

6

no ale;

7

tehdy;

—

Kč
8

9

ale;

nebo;

Dva lenoši
Mluvil Martin Rumíšek, nar. 1900

Tag vám teš povím
Šibula

a Babinec,

ešče legendu o dvoch chuapcoch.

ale ptávali

pravé méno lebo2 lesí sa nejag ináčpsali.
ného hospodára,

ale uš ked

im...

vedla sebja, lebo u hospodárou,
z hospodářem,

nesceu

9

pod boti, prf

sa nenosívali

10

A zas dél nesúžili,

dvoch, tag

gumi, neš

lem do jara.

sa robid12

žádnému

mdli14

kvit13 a tamotád

nesceuo.

to si oňi nakradli,

Jag biuo jaro,

trébár16 to biua ríša rakúsko-uherská

chuapcú
sceuo,

pašovali.

tu od nás moli

— ale oňi si to tam ti Slováci

Tu

co bili,

zasi biua vítečná pálenka,

vali, abi nosili tuotáí ten kvit, a tag ich stihali.
chiťit a teho Šibulu

u teho

uš

To víte, ale jest sa ím

Ale zas ti Slováci

ten Uch, to biuo, dělali u ňeho pálenku,

ňijak

zélezné —

zas nosili tabák. Zas ti silňí kuřáci,

doháň15.

rádi ten madarskí

aspoň
sužbu6

zeleza8 — to

potkovički

tak si zháňali živobití, jag mohli. Tag oňi chodili na Mijavu,
od nás nosili

dicki u jed-

nohavice. A ten hospodář každí im to

rád, každí im to rád dau, ale to, co si nezjednali,
nebiuo, protože

súžili
5

jejich

„Ghuapče,

co bili blísko sebja. Ale jak si jednali

a na nohavice11 súkna, to na ti našinské,
íiospodára.

dicki:

inší vjec nesceu, lem1 na potkovički

tag žádní

bívali potkovički

a najrači

Ten hospodář

ňejakí

lesí1 to biuo

Ten mňe říkávali

OM súžívali3

inádž ich Mgdo nepomenovau."
4

Bili to siroti,

som sa dedáčka Buanára,

rádi

ale —
nedovolo-

Ale teho Babinca

nemohli

7

10

téš.
Kč

I
II

2

3

4

5

6

8

9

jestli; nebo; sloužívali; když; nechtěl; službu; jen; železa; dříve;
kalhoty; 12 pracovat; 13 líh; 14 měli; 15 druh tabáku; 16 třeba, třebaže
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R A D Ě JO V, okr. Hodonín
Miláček a omáčka
Mluvila Marie Seěková, nar. 1900

Ten staří1, to vám je Čert. Také. Tos. (Ale v á š čert.)
Nono2,

muj čert! A toš on: „Já su čert. A ti co si? Ti teda

Toš také vám seku3 furd

a povídá

séct. A vi ráno, hned jak sunéčko trochu osvítí4,

a půjdu

Tož ale já sem ráno staua a rosa biuajag
tú rosu hrabat?

Ale víte, ón je takoví.

a fšecko

9

„No co budeme

seče skoro ceuú noc, bude si chcet

pod nos. „Tudi

buhotec6

za stúu jag

máš poléfku!"

— „Ešče
10

podaj užičku ."

púnoci

hrabat."

ón dojde potem aj dom

Ón si sedne pjekňe
7

mu poprednášat

bješte

zvon, povidám:

Víte co, ďefČata? Uvařme si napret,

s teho sečená, ceuú nodz, bude huadní,
zajest5."

čertica."

nám: „Já teda stanu hnet po

A diš sa ráno obúva, obúvau aj negde, toŠ, sedu

si g botom,

„ešče nemám onuce!" Zaz ešče onuce podat. JéžiŠ matko! No jag vám
11

dám, sedne si jag buhotedz za stúu a fčil
Povidám:
nadeuaní,
pjekňe

„Ďefčata,

na papír.

masem,

Povidám:

na papír."
a omáčku

aj maso biuo tam

kolečko
nadávat."
1

ného."

Řekne:

„Honem

jeho
„Toš,

tož bude kisat."
16

napřed ,

Martin

povídám:

Aj s

moc!
tím

babi, vivarujete
Ponáhláli

„Šag on bude Jcisad

Teprv zme vám mňeli

tam nésu15.

uŠ prašivec

sa ponáhlimé11!"

nebiuo to nic puatné.

to bi biuo

máš f trúbje."

nazadu .

Ceuú noc nespí,

nahrabané,

bude,
napsaua

13

Teprv zme mňeli jedno kolečko nahrabané,
dopouedňa14!

Huadní

A toš sem mu to

(Milý Martine.) Ne miuí,

máš na šporhélte12

poléfku

povi-

opsuuhovat.

žádní nebude doma a ón aňi nepojí.

nasečení, já mu to napíšu

„Martine,

ho

ňe8

Povídám:

a nemáte nic

zme sa, jag

už biu tam. Povídám:

„Ten

jedno

„Ten

bude

nahraba-

zme mohli,

ale

nám bude na-

dávat."
Ale nenadávau.
povídám:

Enom sa usmívau

„Ale panebože,

A fčil, fčil to s ňeho
. Povídá:

„Ale prosín

a furt sa usmivau

toš co sa tag

a dívau sa na mňai

usmíváš?"

vylézuo.
ta pjekňe,

co ti to napaduo,

Dit toz ňe neřekua aňi za svobodna. No —

tak ňe pjekňe

napsat

miláčku..."
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Já povídám:

„Já bješ, tí trúbo stará. Já sem ťí tam napsaua

omáeku',

ne 'miláčku'.

vzau tú

poléfku.

Podívajte

" A povídám:

18

„Jedus

'mášftrubje

tú omáčkuV

sa, jag on chteu ešee, abich mu pjekňe

Že ne, ze si

rekua.
Šr

1

manžel; 2 kdepak, jakpak; 3 sekl, sekal; 4 zbaví trávu rosy; 5 pojíst; 6 bůh otec;
7
tady; 8 mně; 9 lžičku; 10 sedl; 11 nyní; 12 na sporáku; 13 vzadu; 14 (žert.) prospí
celé dopoledné; 15 jeho už tam čert nesl; 16 nejdříve; 17 pospěšme si; 18 jedls

Bílá paní
Mluvila Marie Sečková, nar. 1900

Nebili

ste náhodú, jak

sú ti maštale?1

Ano, a toš tam že vám tá (bílá paní) mjeua dicki
Říkávali

stari Biuecek,

lesa chodívali

že jednú

na tú trávu dicki.

a teho dobitka zme mívali
A že akurát,

tam trhali trávu.

Tag mi zme do teho

Tos sme3 chodívali

to biuó pres pouedňe

na tú

ten stríc, aňi necítili,

A módz, módzju
1

2

viděli, modz ju viděli, tú bíuú
/
3

4

5

víte,

zavado-

že tak packujú.

Ti

posrážané.

to na ňich9 ten strach potom pustiua

Toš tag jaksi

to

A toš, že

až došli dom, že tag

váli1 o ti Icameňe. A že f tem strachu že to aňi necítili,
palce, prsty

bit pres

taková paňi.

ím kréf tékua. Fšecki ti prsti mňeli (od krve), co opackovali6,
palce oba mňeli sražené8, fšecky

zalesňené
trávu.

— nale4 proč to museuo

že sa im5 zjeviua

pouedňe ? — akurát pres pouedňe,

to.

vístup.

Tech uúkl To biuo skoro fšecko

hromadu.

tag leťeli s tú trávú, tag utékali

hore2 je

Tož u téh maštali

6

a už í

nebiuo.

paňi.
Šr
7

koňské chlévy; nahoře; tož jsme; no ale; jemu; jak klopýtal; (nedokonavě)
zavadili; 8 povrchově poraněné; 9 na něho
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IV. SLEZSKÁ NÁŘEČNÍ SKUPINA
(s nářečími česko-polského smíšeného pruhu)

Slezská nářečí zaujímají severovýchodní cíp Moravy a československou část bývalého Slezska, zčásti pak přesahují za hranice naší republiky na území Polska. Na jihozápadě sousedí s nářečími východomoravskými (moravskoslovenskými); předěl tvoří hřebeny Beskyd
mezi Rožnovem a Frenštátem. Západní hranicí je nově dosídlené
území s obyvatelstvem jazykově různorodým.
Slezská nářečí se dělí na a) n á ř e č í s l e z s k o m o r a v s k á (lašská)
a b) n á ř e č í s l e z s k o p o l s k á neboli nářečí česko-polského smíšeného
pruhu.
.

/

Některé společné znaky celé oblasti
Kromě jevů obecně moravských, jako je neprovedení přehlásek
'a v e, -u v i (např. naša kaša, kuřa; kluč, moju dušu), zachování starého

dlouhého ú (zkráceného ovšem, ale nezměněného ve dvojhlásku; např.
muka, oňi kopu), zachování skupení šč, zdz, patří k společným rysům
slezských nářečí zejména pravidelný hlavní přízvuk na předposlední
slabice, jen krátké samohlásky (např. bily ptak), výskyt dvojího l (rozlišuje se např. ona jedla a tá vysoká jedla — jedle), zachování dvojí
i-ové samohlásky s rozlišovací funkcí (např. mily x myly, bil X byl),
existence samostatného fonému cfo v jistých tvaroslovných typech
(např. podkludzeny, pokludzac), spodoby mezi slovy i uvnitř slov většinou
ve prospěch znělých souhlásek, srov. např. kuz masa, košig hub, g Aničce,
v Ameryce,

zatrubmy.

Na větší části území je zachována měkkost v slabikách de, te, ne
(ňebudeťe, popř. ňebudz'ec'e, ňebudzeČe), dále se uchovaly palatalizované
ostré sykavky s', z' (nebo s, z) proti spisovnému s, z (z'ima, s'ino, s'emeno)
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a souhlásky t, d se vyslovují asibilovaně, tj. jako c'(c, c), dz'(dz/ dz),
např. c'icho(čycho), dz'edz'ina (džedzyna). Sekundárně zdloužené o
se měnilo v u (tfaruh, moc stodul, poduj, pobud = pobodal).

Z tvaroslovných jevů uvádíme převažující typ 1. os. mn. č. na -my
(my robimy), zakončení 2. p. mn. č. podst. jmen muž. rodu na -uv (ot
chlapův), 6. p. j. č. sklonění příd. jmen muž. a stř. rodu totožný se 7. pádem (po lym dluhym

stole), infinitiv na 4 (-c, -c, -c).

Ze spojovacích prostředků jmenujeme příčinnou spojku bo, přípustkovou spojku chod, tázací částici ci (cy), slučovací a důsledkovou spojku i. Bylo by ovšem možno uvést dlouhou řadu specifických lexikálních prvků; na ty však čtenář narazí při čtení textu a najde je vysvětleny v příslušných ukázkách.

NÁŘEČÍ SLEZSKOMORAVSKÁ

(LAŠSKÁ)

Území nářečí slezskomoravských se dále člení na nářeční podskupinu
1. z á p a d n í (opavskou), 2. v ý c h o d n í (ostravskou), 3. jižní (frenštátskou).

1. Západní (opavská) podskupina
%
zaujímá s menším přesahem do Polska v podstatě celé Opavsko, dále
Hlučínsko a Vítkovsko. Jejími hlavními znaky jsou:
(1) Kromě západních a jižních okrajových úseků s. výsky tem dvou
řad sykavek a splynulin (s'eno, z'ima,

c'icho, dz'ec'i vedle čysty,

žyvy,

šyroky) má jádro opavského nářečního podtypu jedinou řadu sykavek,
tedy cycho jako čysty, žyma jako žyvy, seno jako sedy apod.
(2) V někdejších dlouhých slabikách tu došlo k přehlásce a k vyrovnání v její prospěch v typech hřyc se, Myly se, ozybe (— zebe), zapřyhnuč.
(3) Těžeslabičné aj zůstalo nezměněno, např. daj, najvyšy, prodaj.
(4) Dlouhé é po původních měkkých souhláskách se zachovalo (krátilo se ovšem), např. zele, mléko, uceC, kolebac',

přyňes.

(5) Podst. jména stř. r. měkkého typu končí v 1. p. j. č. na -o, např.
srco, ojo, pólo.
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(6) P o č, z, š, ř je většinou široké y, např. čysty, žyto, šyvy,

řytky.

' (7) Od zájmena un, ona, ono jsou tvary oneho, onemu, onej atd.
(8) V 2., 3. a 6. p. j. č. zájmen a přídavných jmen ž. rodu je koncovka
-ej, např. ot (k, o) tej dobrej

známej.

(9) Na větší části Opavska došlo k analogickému vyrovnání měkkých
příd. jmen s tvrdými, srov. např. pozadňe zrno, teho pozadňeho, ot tej
star sej cery.

; (10) V 3. os. mn. č. sloves 4. tř. převažuje zakončení na -u (např. oňi
prosu,

robju, mlacu).

J e n již. okraj má zakončení na -a (oňi

pros'a),

v několika obcích jihozáp. Opavska je též -i (např. oňi mlac'i, voz'i).
(11) Větší (centrální) část Opavska má 7. p. j. č. podst. jmen, zájmen
a příd. jmen z. rodu na -um, např. šel tum mokrům cestum.
(12) Y 7. p. mn. č. podst. jmen převládá koncovka -oma (5 kravoma),
okrajové úseky mají -ami, popř. -ama.
Menší z á p a d o o p a v s k ý podtyp je charakteristický ještě zánikem
souhlásky v mezi dvěma samohláskami v některých případech, např.
ku strykoji

(vedle ku strykoj),

Holasojiee

(vedle Holasojee),

braove

maso,

dále vkladným j před původními měkkými souhláskami (např. sejdz'ec'>
dejvjet), univerzálními koncovkami -am, -ach, -ama v 3., 6. a 7. p. mn. č.
podst. jmen všech rodů a typů, 4. pádem osob. zájmen s podobami mja,
c'a.

, V podstatě stejný podtyp představuje dnes už vlastně zaniklé nářečí
bránické. (Bránice leží 3 km severových. od Krnova na území Polska.)
Navíc si však podržuje některé archaismy a má provedeny drobné
inovace. Tak např. za původní dlouhé nebo později zdloužené ě zachovává dvojhlásku ie, za původní dlouhé nebo sekundárně zdloužené 6
pak dvojhlásku uo, např. břieh, kazaňie,

uoňi muačie: kuoň, buoh

muoj,

Dále se y tomto nářečí provedla změna e v o po č, z, š, ř, j, l, ň, c', dz',
např. ňov'esta, joden,

úon melo ( = on mele), uon šojo ( = on seje). Ná-

padné je také protetické M- před o, např. uokno, uon, uoko.

2. Východní (ostravská) podskupina
.slezských nářečí (kolem Ostravy a hlavně na Místečku a Frýdecku) má
tyto výrazné znaky:
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(lj Úžení samohlásky é po původních měkkých souhláskách v i,
např. mliJco, obili, handliř,

udic,

ňis ( = nesl).

(2) Nepřehlasované tvary v typech smjac' se, oz'ábac', hřac' ,přas' c'.

(3) Po tupých sykavkách převážně úzké i, tedy učitel, šidlo, živy,
řitky.

-

(4) Staré téžeslabičné aj ve většině případů změněné v ej, např. c%7
nejdelši,

prodej.

(5) V řeči staré generace slabikotvorné r s průvodním vokálem, tedy
buď kyrk, hyrbaty, nebo kryk, hrybaty; poslední uváděné podoby jsou
zejména v okolí Čeladné.
(6) Výskyt měkkých s', z' a také c\ dz\ např. s'ino, na voz'e, c'esto,
dz'edz'ina.

(7) Podst. jména stř. rodu měkkého typu na -e, tedy pole, srce, slunce.
(8) V 3. os. mn. č. sloves 4. třídy koncovka -a, popř. -o, např. oni robja,
robjo.

~

(9) y 7. p. mn. ě. podst. jmen všech typů zakončení na -ami, např.
vozami.

^

(10) Složené formy oznam, způsobu přít. času od slovesa být, tedy
např. ja sem je, ty sy je, my zrny neňi

su.

Východnější, o s t r a v i c k ý pruh uvedeného území zabírají tyto další
jevy:
(11) Změna původ, dlouhého i později zdlouženého á v o, např. ptok,
pjekno pora ( = pěkný pár),

volol.

(12) Změna e v y(i) a o v u před m, ň, n, např. s'ino, jedyn, hunym,
kumin.

(13) Příklonné -ch v 1. os. j. ě. přít. i min. casu, např. joch tam byl,
robilach to.

(14) Tvary tebje, sebje, popř. teje, seje v 3. a 6. p. j. č. osob. zájmen.
(15) Tvary přič. min. t y p u pjul,

vjul, ale třul, ležul, popř. třol, ležol

(jen již. od Ostravy mezi Odrou a Ostravicí).
Některé z těchto změn (d v o, e v y(i) a o v u před m, n, ň, příklonné
-ch) sem pronikly ze sousedních nářečí slezskopolských.

3. Jižní (frenštátskou) podskupinu
slezských nářečí moravského typu tvoří nevelké teritorium v okolí
Štramberka, Příbora a Frenštátu. Uvedenou podskupinu lze charakťeri,286

zovat nedostatkem některých výrazných slezských jevů a větším
příklonem k nářečím moravského typu. Má tyto nejdůležitější znaky:
(1) Změkčené s', z' ztvrdly, je tu tedy seno, zyma; hlásky i, d mají
výslovnost bez sykavkového elementu např. ticho, dědina.
(V Příboře a v nejbližších vesnicích se říká např. tetka, nebudete, negde
apod. Zároveň se tu projevuje tendence k výslovnosti jediného i, napřbil bi kobilu

vikrmil.)

. (2) Nemá změnu sekundárně zdlouženého ó v u, např. přič. min.
pomoh, pobod, rozk. zp. podoj,

zatop, 2. p. mn. č. jahod,

stodol

apod.

(3) Zůstal,tu zachován starý dativní zájmenný tvar sy (vem sy);
jinde ve Slezsku sem pronikl tvar 4. pádu se (vem se).
(4) Z Moravy sem proniká tendence skloňovat podst. jména ž. rodu
na -sa, -za podle měkkého vzoru.
(5) Menší oblast zabírá konc. -ich v 2. p. mn. č. subst. typu polich,
kozych.

Z ostatního celku sležskomoravských nářečí se tento nářeční podtyp
výrazně vyděluje dále předložkou k ve spojení idu k susedovi proti idu
do suseda jinde; stejné území zabírá výskyt příslovce gde (hde) proti
obecně slezskému kaj (= kam i kde).
Se západiií (opavskou) podskupinou sbližuje tuto jižní (frenštátskou)
podskupinu typ smil se, Myt (v okolí Štramberka), podoby 2., 3. a 6. p.
j. č. žen. r. tej dobrej znamej, široké y po ztvrdlém c, z, s, ale i po c, z, s, ř,
dále též neúžené podoby mléko, utec aj.

4. Slezskopolská nářečí
neboli nářečí česko-polského smíšeného pruhu
Mluví se jimi v přechodném pásu česko-polském na Bohumínsku,
Těšínsku, Jablunkovsku a v přilehlém pruhu obcí v Polsku. Vedle shod
s dialekty slezskomoravskými mají řadu vlastních znaků, jimiž se od
dialektů českého typu výrazně odlišují. Patří k nim zejména tyto jevy:
(1) Slabiky ro, lo proti českým ra, la v slovech jako glova, krova,
bloto, vrota.

, (2) Samohlásky e, ě se před tvrdými dásňovými 'souhláskami změnily
v o, a, např. sostra, fcora: kfat,

m'dsto apod.
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(3) Vyskytují se tu také samohlásky nosové (nebo stopy po nich),
např. kši^ška, g%sur ( = houser); munha,

rynka,

oňi

ňesum.

(4) Za české slabikotvorné r, l jsou v těchto dialektech spojení ar, or,
yr, il, el, ol, např. karlc, corny, syrp, vilk, velna, čolno ( =

Člun).

(5) Zachovala se výslovnost praslov. g, např. gumno (— mlat), voga
( = váha), gura.
(6) Měkké souhlásky se vyskytují i před původním e, např. m'etla;
p'ece;

šedlok,

jpeee, sedlák,

zeli, zatímco v nářečích slezskomoravských je jen

metla,

zeli.

Podobně jako ve východní skupině slezskomoravských nářečí došlo
i v těchto dialektech k úžení 'é v i (ňis, obili), též aj se změnilo v ej, po
c, ž, š, ř bývá rovněž zpravidla úzké i, samohlásky e, o se před nosovými
souhláskami změnily v y(i), u (paňyňka, chrumy), dlouhé pův. á dalo o
(blozyn, dlugo cesta), v 1. os. j. č. min. času je pohyblivé příklonné -ch,
např. joch to kupil, zrobilech to. Mnoho shod s nářečími slezskomoravskými vykazují nářečí česko-polského pruhu, pokud jde o stránku
lexikální, a liší se tak od ostatních polských dialektů.
Slezskopolská nářečí se dále člení na čtyři menší úseky:
a) úsek k a r v í n s k ý s výslovností l proti u a s typem šol, b) úsek
t ě š í n s k ý se ztrátou nosovosti (říká. se tu tedy např. vidz'ou te krove)
a s typem s tobum proti s tébum, c) úsek j a b l u n k o v s k ý se splynulými
řadami sykavek jako na středním Opavsku (je tu tedy šano, zimat
džeci) a d) úsek b o h u m í n s k ý např. s typem vidzol ta p'ekno břoza,
tj. se samohl. a za někdejší krátké nosovky a se samohl. o za býv. dlouhou
nosovku.
Bh

IV-1-1 /

HOLASOVICE, okr. Opava
Kurážná tanečnice
Mluvila Marie Hajzíková, nar. 1873

Chodžyli

srny po tyh džedžynach,

k ternu sedlakoj.
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Tuš1 to smy...,

vice, po tej džedžyňe,

to jasem

k ternu

sedlakoj,

byla prfša2 dycky, na tu

muzyku.

A to s kerého statku smy vylezli, tuš tam se hrálo. Hrálo se přes celu
aš tam nadul3

do hospody,

tanca sem bylaja

no a tam smy potem mjéli to...

dycky. To ušprajéli:

To sem robila legracyj,

„Ene vemče tu Maryku,

ene aš sem poradžyla
6

bylo moc po tyh žňivach .
šli smy po tej džedžyňe.

Muzyka

Aš tam na druhým

Bečka9
fšecko

naprostředku,
přežyl!

Teho chlopa12

sem

konců, tam je...,

tam

byla

Tam smy se potem dali

do...

kole bečky se tancovalo.

sem mjela

Bo5 to naz

kaj

Bože dobry,

A co ja sem uš pozapominala!

dobry, take11 šcešcy na svjece!

co to

človjek
Bože

1

.

doždž dobrého, ten přyjal

fšecko.

Praji:

džy , džy, ja teš tam přydu, ja nebudu bes tebe." A tuš přylečeltež
napraný.
každa

tancovac.

(dívka) dycky

A večeřu sme se nechali
a tam smy dřely

ta džedžyna.

zróbičl

a tancovaly,

nedželali,

tež rada, muzyku

sem mohla. Ňemožu
my

F tej hospodže,

bajjaky

to ten zol byl

nadřyla,

tož

uš

no. Povečeřali

co kera mohla.

ja sem mušela

To byla

dycky s ňima ene.

To tu bylo kuražno

sme tu mjéli! Dobry, f tyh Holasojicach,

kurážná,

ňerobi..

sem mjela tež rada. No tužja

nařykač.

smy

lajer16, to aj17 ten mušel iždž do te

Fčyl uš tu takého ňidz neňi. Žáden ňidz

Beze mje muzyky
sem-mjela

se narobila,

„Na

hned za

cosyg na to dala. Ene aš15 to je.

a zaz nanovo tancovač. By přyjel
hospody

Jak sme se fšecy žebrali,

Ta chasa14

Vice po tyh žnivach.

byla,

Co smy vyrabjali10!

13

mnum a smy mohli fšecy

do

Maryku."

1

zacla hrač, ze statku,

hospoda a zol8, tuš tam smy šli do tej hospody.

tu

učešyč4.

fšeckyh

džedžynu

Tuš prfša

bo z

dycky.

Legracyj
kaj18

sem zalezla,
Taky

žyvot,

jag

muzykama.
Bh

1

2

3

4

5

6

tak; první; dolů; jen abych dovedla všechny potěšit; protože; po těch žních;
kde; 8 sál; 9 sud; 10 vyváděli; 11 takové; 12 manžela; 13 nuže jdi; 14 čeleď; 15 jen ať;
16
když přijel třeba nějaký ílašinetář; 17 také; 18 kam

7

IV-1-2 /

KOBEĚICE, okr. Opava
Zaplatit musíš
Mluvila Marie Šímová, nar. 1891

• Tuš1 ten žeňich přydz'e
a ňechcu im odevřyc'.

do te ňevjesty2

Tuš potym

a čékaju na dvoře, až im

ene papiry

majů ukazac',

co tam

odevřu,
chcu,
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co to su za lude, že přecej

majů
4

papíry,

potym

Předy5

přydz'e

ich tam pus'c'u
stara

baba.

ukazac'
a potym

Vic'e?

rozmaňic' e, ňi. Nale1 přecej potym
přyvedz'e

zas' předňu
Kaj9

rozmaňic'e.
i potkufky

upečeny

ňevjestu,

kostela.

otprašaju13

hledač',

tam temu
rodz'iče

S kostela tuš předy

se šlo dz'eprem

pojes'c'.

to baj19 padesad

ludz'i,

předňi

a přydťe

praví:

Tag od teho žeňicha

robi kazaňi,
požehnaňi

tuš se šlo prosto15

Fčyl
dycky

mus'i

dac' ten kluč a un11

ene za vjemu

a daju jim

11

až

idz'e ten

do žeňicha na sňidaňi

obit. To tag je u nas. Prvek14,

ale

a tancovali,

Zaz'

s tym upečeným.

žeňichovi

podnošku12,

jaku

starosta
temu,

pochodz'i,

s c'esta. A tuž mus'u

tu ňevjestu

no. Potym

16

zaplač'ic'.

No, tuš pochodz'i,

kluč, upečeny

že aby ju ňemjel-za
A potym

a po puc'och10

dveřy, ale tam ňeňi kluča."

idz'e s tym klučem

a odejdz'e>

A ten přední

„Dy mje ňechceš, vem se, co chceš, ale

Tuž zaz' mus'i

hledač' tu ňevjestu.

„Ešče tam su jedny
mjedz'

po muzykoch

ňepřydz'e.
vyŠkantuje6

tam cos'ig zaplač'ic'

zas' tu ňevjestu.

A potym praví:

mi mus'iš!ee

ešce

baba tam

ňi, a ta už zas' tam navyškantuje

tam chodz'ili

uletovaly.

zaplač'idz'
starosta

drušku,

ta stara

mus'iji

jaké3

No tuš tam majů

tuš — ta ňevjesta

Tuš

starosta8

A mus'i hledač' ten přední

papíry.

A přyvedz'e
mu tam

a právu
a potym

a potym

povjeda,
manželku.

se jidz'e

do

do ňevjesty

na

s kostela na muzyku,

už malo su ty muzyky.

tu

potem
18

Velke veselá

su,

už je.
Bh

1

2

3

4

5

6

7

8

ták; k té nevěstě; nějaké; pustí; dříve; povykuje; ale; první mládenec;
kde; 10 po poutích; 11 on; 12 za nějakou podnož; 13 odprošují; 14 dříve; 15 přímo;
16
teprve; 17 teď; 18 svatby; 19 třebas

9

IV-1-3 /

CHUCHELNÁ, okr. Opava
Když šla fronta
Mluvili A: Josef Ficner, nar. 1878
B: Kateřina Ficnerová, nar. 1884

A : Ja vylezu

na ulicu a Rusy

táhnu. Ja pravím:

„Tovaryš,

volno tu je-

chadž na dul1 ?" Ku domu, ňi. A un praví: „A ječ!" Tuš co je robiČ2 ? Šel

,290

sem do placu3,

nastrojil4

koňa, zapřyhnul

5

A jeden f .ohňů ! Artoleryja6
B : A my se kryli

za ten vus. Oňi pravje

na Hradžee
1

přez nas. A my přyjedžem
Rusuf!

a žebral ich i my

na Ščečynu ...

Tam mosty stavjali,

(stříleli), to fšecko

Gdybyšče

ty mosty byly potrhané,

byli vidželi

tam stavjali.

vam s tym koňem, s tym vozem přes tu vodu karašyli8.
na cestu do Kuchelnej9.
...

ňigdžy10

hevaj12

stač, maminko,
elitu

A jag my přyjeli

poradžymy15

do Kuchelnej,

Až my se dostali

bješ ty se podžyvac,

praju13:

tačynek
14

eli

žádného

ni.
„Ja

Prřjedžem
tu

zostanu

tam je volno do našeho

vjedž lebo ňi". A ja sem vidžela,

tyh

A my

na tu cestu, malo ludžy,

nevidač. Ale Rusa my tam bylelcaj11 ešce potkali,

na nadražy,

jechali.

bila.

placu,

že tu je volno, tak

' , \ sem lečela, že ma jec. Sem kývala na ňeho. Chybu zrobil. A dyž by un byl
jel po zahradže, za stodolum...
16

do placu s tym zbožym
voza...

Yuz a mrtfoly

Ale un se pušcyl

s tym koňem, už Rušy,
zhazac,

už mi to fšecko s teho

na zem! A mrtfoly

. „Pane, tuž ja sem se to zachovala18,

do tého,

vožyc! — Na tuš kaj11

voŽyč! Tam mrtfoly

to moje zbožy? Zhazac,

dolem. Přyjedže

vožyc! Ja

a fČiji mi to zhažeče na to (bláto)."

Tuž ňechali to na tym vože stač, ale cuš19, un jel, a potem přyšli
(musel). A mje tu ňechali samu. Co ja mam hajič? Mam sebe
vač20, lebo mam se to...

A jedže.

a ječ
stracho-

Un jel do teho vožeňa, do tyh

A : Ja jedu kusek, tu idum tře napročyvo
v

tam

pravim:

mrtfol.

mje a štfrty šel se mnum.

„Pan

stoj! Ten kuň je naš! Chceš, budže dobře, ňechceš, tež budže dobře.

Poč

s nama!"

sem

přyšel

Tuž. my jechali

do placu,

pravim:

do — kaj to tu byl ten, do placu.
21

tag už zaras

„Ale pozur,

vojacy

Jak
22

kole mje, už ho octrajali .

bo23 un kusa, un i kopňe."

Mi ňezrobil

ňic,

tak cuzy se ňesmjel ukazač k ňemu. Ale oňi tam ňic (na t o nedbali)
naučymy,

my naučymy."

inšeho koňa, kobylu

A tag jag ho octrojili,

tak prajeli:

„My

Ja
ale
„My
damy

zhřebnu."
Bh (1960)

1

2

3

4

soudruhu, může se tady jet dolů; tak co dělat; na dvůr; dal koni postroj;
stále v dělostřeleckém ohni; 6 dělostřelectvo; 7 do Štítiny; 8 plahočili; 9 k Chuchelné;
10
nikde; u .leckde; 1 2 sem; 1 3 praví; 14 zdali; 1S zdali se nám podaří; 16 s těmi krámy;
17
kam; 18 uchránila si; 1 9 co; 20 strachovat se o sebe; 21 hned; 22 odstrojovali; 23 protože
'
5
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IV-1-4 /

BOHUŠ LAVICE, okr. Opava
Noční cesta
Mluvila Arnoštka Latoňová, nar. 1891

Raz za tydžeň, aj vjedz razy1 sem šla s Kuchelnej
Co ja sem se naletala!
mušela

Ras sem šla dodom na veseli3, bo4f

5

6

no toš sem tež mušela

tak kuseg do lesa, hodny9
kajšyk11.

Enem

To srna ábo13 zajic
ty mysli:

Jak pomacam1*,
20

zaraz

15

Nale
Na,

že idže. Předyk12

do lesa, ňigdže

ty co u chfantuv16

do hrščy.

Taky

ze mje fšecko spadlo a kracalah

Fcyl bych tym nešla, choby
hodžyny

mušela

mi přyplacyl,

lečec tamyk .

21

Skoro

enem
prajela:
idu
Potem

U lekňicy11 ?

Z ostruža}9.

les. Hnedaj

teš

přydu

Hic. Zaž

dodom. Toch se ftedy tež

už jel vlak s Kuchelnej,
26

višeč?

ocaz dluhy!

teho! To tam hnet cosy f tym leše, bo to je dluhy
23

sem se

hodny kusek, až do pul lesa sem šla.

ňemaš

lap tmi

o patej

A jak byla

kuseg do lesa, a tu cosyg idže za mnum,

se mi to zdálo,

21

A předy14

sem

pryč, tež- bylah8 za drušku. A ja vam

tam skace. Zahlidam14

dalej, zaš to za mnum.
mi přyšly

a v nocy!

pondželi
1

robic , iždž do roboty , a v utepy bylo veseli tudyk.

pozvana,
deptá10

dodom2 pješky,

Tag

vylekala22

tam co bylo.

abych tam šla. Bo bych se bala.
no a jah35

rano

dobrých pul

druhej

dycky.
Fi/Bh

1

2

3

4

5

6

i vícekrát; z Chuchelné domů; na svatbu; protože; pracovat; do práce;
byla jsem; 8 byla jsem; 9 značný; 10 šlape; 11 kdesi; 12 dříve; 13 nebo; 14 nahlížím;
15
ale; 16 u šatů; 17 u sukně; 18 sáhnu; 19 z ostružiní; 20 hned; 21 kráčela jsem; 22 to
jsem se tehdy také polekala; 23 i kdyby; 24 dříve; 2S já jsem; 26 tam; 27 časně
7

IV-1-5 /

SLAVKOV, okr. Opava
Daň válce
Mluvila Aloisie Dokoupilová, nar. 1897

Jak sem hus'i pasala,
jak sem byla dz'eckem,
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to sem se ja mjela dobře. To sem se mjela
bo1 sem byla sama cera a bylo — tře syncy.

dobře,
Tuš2

to sem se mjela opravdu dobře. Ale jah shoro3 sem už byla starša a přy šla ta
•vojna, f štrnastym

rohu, to už bylo zle. To sem mjela třeh bratruf a c'i

fšecy na vojnu is'c'. Tacičeg

umřeli,

a tah smy z maéičkum
4

Mjeli smy desed hehtaruf pólal Tuš fcylejky
a robic' s hoňma.
bratr robil.

Ňeumjela

No ale přecejhy

sem mus'ela

mus'eli

zostaly

samy.
chyc'ic'5

se hoňa

sem to, bala sem se hoňa, bo to ňihda...,

to

sem se to mus'ela

c'i

chytnuc.

Potem

zase

syncy.
F štrnastym
placée,

rohu byla vojna. Bratr eš šel na vojnu jeden, prajel:

maéicko,

Ňemjejc'e

ja sem naspadeh

za mjes'ic.

My

to caphama

strach!" No ale na svatu Anu šel a před Novým

uš sus'ed jeden je mrtfy. Tuž macecha
Ale pisal:

„Ňemjejc'e

strach, ja

ene* přec

přydu."

utynuli1

c'i vojacy

nast, a ňejez'dz'il

dorpten

ňepisal

tahe8 rohy. Bylo patnast,

syneh a oňi ho mjéli najracy.

aš přy šli do zemjef

To byl tahy dobry...

sedymnastym

Šag by to sus'edy

Tuž bylo fšecho holy

roku uš přy jel na Novy

dostal do kolena šrapnelem12.

18

jákesyk...
,„Ja

Dy tele

„Ty se ňebuj,

telegram,

Dy protézu

až umřel.

To je zarobek20 od

prymař

„Ma rozbité to
dostaňe,

škoda — tele dz'ec'i!" Ale un

To ja račy z nohům umřu.

roku

aby tam ta

Tuž dochtořy, ten
Praji:

ty

is'c'ejšen.íe

Ty to maž

To by se mi

by: „To je karas, to je žebrák " No tag rychtyh19.

štyry roky se trápil,

šumný9

rok. Uš f tym štrnastym

ešce šprtac'11.

dz'ec'i ma! Jeto

bez nohy ňechcu žyc\

smil. Ěeknul

prajéli:

mu, aš14 se un da nohu umuč'15."

koleno a zaz može se keráks'i16

ňepřyšel.

co to byl za

No a tak smy dostáli

roba13 jeho a ja aby smy se šly na ňého podz'ivac.
„Řekňiée

sedymmacicha

— ten mjel osym dz'ecek, ten tež

ty budz'ež vzatku, ty přydz'eš(domů).

Ale f patnastym

šestnast,

Tuš tah ta

zarmuteh.

mus'el na tu vojnu. A tuž mjel strach, ale macicka

přos'il:

V bahňe

rohu. A do ňeshajšha
povjedz'ely,

Potem ešce bratr jeden — byl najstaršy
sy sanytetem10,

vánoce

Srpshu.

tedaj.

No tuž dobra. Fcylejky

a dobry synek.

že

ňepřyjedz'e."

Ale přyšly

dalše vánoce a do ňeshajšeho dňa ho neňi. Zostalf

plaháli,

pobijem.

rohem pisal,

do hřyhu (se dala): „Tež

a přyšly

„Ňe-

Tak

zas to
pravjel:
každý
potem

vojny.
Bh

1

2

3

4

5

protože; tak; jak brzy, jakmile; teď; musela jsem se začít starat o koně
jenom; 7 utonuli; 8 takové; 9 hezký; 10 saniťákem; 11 jistější; 12 střepinou; 13 manželka; 14 ať; 15 uříznout; 16 jaksi; 17 potloukat se; 18 tolik; 19 skutečně; 20 výdělek
6
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IV-1-6 /

KAJLOVEC, okr. Opava
Muzikantovy vzpomínky
Mluvil Jan Sommer, nar. 1892

raz jaký syk1 a pravi:

Přyšél

ňi. Na co mamy ty piščaly?
fidlatka

„Poče riam záhrač!" — „No pujdžem,

že to ňébylo možná, že se do ostatňi3
trochu, ale ňechčelo to přestač,

chfile cekalo, že to přetrhňe

„Eli9 chceče, aby ja vam tu hral, tag mi dajče co oblec. Jase

mušym

aby byl stal, bo13—

hrozná figura ze mje; aňi kabad zapnudž
Tam na paradu

ňedrželi,

a muzyka

No tak sme to ene jaksyg15

a jel.

A jak

zaz až na kožu promokly

šest tydňi

sem za tu džedžynu

fšecy

a potem

Gelu noc. Pravi:

dom.

„Zostaňče

ňedal a sem

na

pravjel:

přyšél,

tag začlo nanovo tag leč, že sem

dom. Tag mje roba16 pjekňe přyvitala,

eli

A ja sem to potem

ze

odležel.

Jeden

ras, sme zaz byli pozvaňi
už nevim,

kilometruf,

tež autem
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dyč sme byli

ež do pulnocy

stoji za to, co se tam namořym.

daleko, ja

muzyka

co14

bylo

Budu se mušedž zebrač a račy ječ." Tak sem se žebral

přyšél

tych paru grajcaruf

rostrhana.

to mjel. Lepšy

dešč zas." Ja sem na jeho prorokovaňi

„Ja už račy pojedu.

dam

převleceňi,

nohavice kraike, to byla

hradž ňemohla,
odbyli

A ten chlab mi moje šaty sušyl.

noc! Bo přydze

vam

ňešel a vesta a košula

tag mi to poščal, jaké

ež ňic. Lude chčeli tancovač
Ňepršelo.

„No tak poče,ja

Tuš sem šel jako do ňeho11 a tam mi dal na

ale tuž dyc12 to tag v rybňiku

dostal.

sem do
tak sem

se oblec ine haby10."

hoščyna

Přyšél

a ludžy uš tam bylo plno, dy sem uš tam ňeskoro přyšél,

vyslec cely." No tag mi tam jeden chlop pravjel:

mokřyl

daleko, na kole. A ešs sem

ež na kožu. Nale6 co fčyl1?

tam zajel, tak sem byl promočeny
pravjel:

se ten čas

tak sem se přece ene žebral a na tu, na tu

muzyku jel. A bylo to tak s pul druhej4 hodžyny
teho zóla

smy

dy to zaclo tag leč2 f ten džeň,

žebrali a šli sme hrač. Ale na potforu,

8

co by

Aby nam f tym tam mole to pohry zly? Tak

jak

sme tam zajeli.

byla velká, popidž
A našel

chlop

Vy opravdu

hrač teš. A bylo to dožďž
bylo to

kellco11

sme ten pohřyb

odbyli•

menovalo,

Slavnostňe

bylo, poježdž

se tam jeden

na pohřeb je?

na pohřyb

se to mjestečko

ale

bylo, pokuřyč.

a pravi:

„Vy,

Co človjek

co stoji

táka

umiČe hrač! To uš dávno

tu

chčel,
pjekná
ňebylo

slyšeč tahej muzyky."
zadarmo

No ja sem prav jel: „Peňize!"

hradž ňebudžeče,"

tah stalo." Já pravim:

— „No to ja vim, Že,

„ale tuž mi ene povišče18'cenu,

pravi,

19

„No, je to daleko. Dy

co by to

ene pjet set korun stoji auto!

Tak třy čyšyce pjet set ." To bylo ve starej mjeňe. Ňeskaj

to ňestoji,

dejvjet set korun. A tedaj20 to stah podle ludžy, kelko ludžy tam se
Tedaj

to bylo doždž drahé. No tak, dy pry

ňemam žádných přateluf,

na tym ňezaležy.

tak ež vice, ja vam tu muzyku

jakyh

objednali

Pravi:

„Ja

zaplacym.

Bajče

mi vašu atresu a ja vam tež dam moju atresu a skratka gdosyg uš tu budže,
co vam to da vjedžeč, až umřu."

A tuš sem prajel:

„Dobře.

stfrzenkUj že sem peňize převzal,

že mace zaplacene.

Hotové."

to tag upekli;
To mušelo
mluvili,

to vice, že sme teš se počastovali.

byč zajišcene

dobře, na zakladach

sem muzykantum

peňize

paradum

sme to mušeli

Pomazac22

tež dal

zrobič.

dobrých.

dam

No. tak sme

Bo to bes pocasnej21

dal a ňetrvalo

tydžeň, lebo štrnázd dňi — přyšel

Ja vam

nešlo!

A tah sme se do-

— to už ňepovim,

jesli

telegram, že chlab umřel. No tak s celum
Ale ňezapomjel

na ty muzykancke

krky.

ešče..
Bh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nějaký muž; lít; do poslední; asi půl druhé; než; ale; teď; do sálu; zdali;
starší šaty; 11 k němu; 12 vždyť; 13 protože; 14 něco; 15 nějak; 16 manželka; 17 několik; 18 povězte; 19 vždyť; 20 tehdy; 21 pohoštění; 22 zpropitné
10

IV-1-7 /

HLUBOČEC, okr. Opava
Tři čarodějové
Mluvila Marie Pavelková, nar, 1870

Byl jeden

bohatý sedlák

po černo oblečeňi,

a neřekli

razu4 — kolig rokuj

2

3

mu, otkaČ su, ene prošyli

tam chodžyli

ňeřehli a un se ih ňeptal

do ňeho1 každého roku tře

a chodžyli

— jedneho

a un se ňedovjedžel,
roku přyšli

o noclih.

panové,
Jedneho

co su, a oňi

a pravjeli:

mu

„Hospodářů,

uš sme tu delšy dobu chodžyli, fČyl5 už by smy ehčeli ňejaku

zaplatu

Puječe6 s nama a co my budžem dželac, to teždželajče.

ňeposlechňeče,

budžeče mječ

daČ.

škodu!"

Jag bylo pul nocy, zavolali
A pravja:

Ale jag

ho a pravjeli:

„Staň a poč! A vem se mjech1!"

„Co my budžem dželač, to dželaj!" .No toš šli. Mješyček

svičyl a šli
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cesium

za džedžynu

a tam stala

lipa

— un o ňi vjedžel,

a fšecko! — a čy dlabli8 do teho dvojaka9,
daleko šli a ten se pravjel:
tu vedle." A ják přyšli
10

kaj

kokot12

na jednej

skále, tag velká sJcala v leŠe — tež
a jag odemkli,

bečky11 penis,

tam byla táka skrýš,

zlata a střybra

s.edžel, na jednej

a na každej

kocur, na jednej

taky

tej bečce —

pes a na

fšeckych.

zacli brač smeČy ze zemje. Na kopje tam bylo smečy. A oňi

brač to smečy ze zemje do mjecha a un pravjel
teho cukru tam byly. Tuž vzal třy ty klobučky
idže. Oňi

mu

pravjeli,

se, podžekovali

a čy ene kývali

se našel

na svojim

smeČy
klobučky

na ňeho, adŽ

že ma iŠč, že by tam zostal. Tuž zamkli zas,

mu a un odrazu16

začli

se: „A, co ja budu

brač? Vim, kaj to je, vemu robje14 kery15 klóbuk cukru." Take male

ňigdžy

vjedžel,

straně byly svazane klobuky cukru13. A jag vlezli tam, čy Černo-

A najednej
kňežňicy

cestu
Daleko,

„A, co mje teš tu vedli? Ja o lipje vim, dy sem

g jednej

ta skala je — tag odemkli,

sklep, a tam pylne

dy znal

vytáhli kluč a šli zaz dal.

ložu11.

rozlučyli
Jag

dyby

ňebyl.

A un tej svoji robje vykladál:
smečy." A pravi:
a pravjela,

„Mušym

že mu je rada18.

blink, blink hromadu

zytra rano čy přyňesu,

ale ňi

mjeh rano." Ten cukr ona už

vybrala

A un vzal a ten mjeh vytřepal

ešČe a tu

zlaČakuv na zem. To smečy, to bylo peňize.

rano se zebrál, pravi:

„Fčyl pujdu,

a ja se sam tam zajdu."
Tag bjedoval,že

„Dočkaj,

se vzačten

Ňenašel

ja vim, kaj je ta lipa,
aňi lipy,

muh20 mječpeňis,

FČylej19

a tam je

aňi kluča, aňi skály,

dyby byl poslechnul

blink,
kluč

aňi

ňic.

ich. Tag ňemjel
,

ňic.
Bh

1
k němu; 2 odkud; 3 jenom; 4 jednou; 5 teď; 6 půjdete; 7 pytel; 8 ti sáhli; 9 rozdvojeného, dutého stromu; 10 kde; 11 plné sudy; 12 kohout; 13 homole cukru; 14 ženě;
15
nějaký; 16 najednou; 17 na posteli; 18 že má z něho radost; 19 teď; 20 mohl

IV-1-8 /

HOŠŤÁLKOVICE, okr. Opava
Koza na větrném mlýně
Mluvil František Šrámek, nar. 1902

A fčyl1
u sušeda,
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my se šli hoňič2,
tam z devjet

5

pra.3

synkuf

Jak poledňo

a jedna

zvoňilo,

dževucha.

obid byl. Ale

čy4

A ten tata jejich

velká, ras tetka ! No. Tak cy syncy
mjeli radžy,

praji10:

ňeboška, paňi Dluhošova,
Mlyn

14

nadul ,

ta Dluhošova.

ta partyja,

vypadal!

vras13

desed

(jsme utíkali) navrch,

vras

A ten borak

vice. Jéžyšy

s tu kozu a s tym

Kryste!

hoňili,

to džeco16 s te

hytky}1

džecko na to, džecko, pra, Škubalo trávu, hrálo se, á (on)

mezy nas, ňi. A jak — to my ňezjišcyli
ale ja ňevim kery, to se ňezjišcylo,

zastavené,

fšecy f tym

navrchu,

(mlýně), jedňi

vice, večerky20

tam višely.

dřeva, fcyl už je to moderňi.
keryšyk
nadul,

z nas s tych
tam šel a

coby19 se ňetocyly.
tam byly

No gdyšyk

synkuf,

havrany,

A fcyl

vytáhnul
my

sovy tam

„Koza,

vrchu,

to tag bylo, dy21 to bylo ze

koza!" Keryšyk

koza, jazyg

vyplazeny.

my

tam (křídla) zaTuž my

my zas nemohli doskocyc na to křydlo,

honem

bo to, jak to

zostalo, že aňi to nemohli dostač, aňi to a to bylo ve vrchu. Ale konečňe
to stáhli

nadul,

syneg jeden

23

lecel dodom ,

bylo), myslim,

koza už byla vyšpanovana.22

ale což je naplat,

křycel, přylecel,

že muj fater24

ja

byli
mjely

No a tu vam za chfilu, bééé! Ježyžmaryjá,

křycy:

a ta uš na samým

— keryšyk

potem to zjišcovali,

ten rygel,18 co byly ty křydla

s kozu, pravda,

džeckem,

No a my se tag

pra. Co (udělal) ? Kozu uvazal u teho, u teho Mýdla,

stavil

synkuf.

Pra, tam už bylo

15

a tak to šlo. Jéžyžmaryja!

u okna a nadul,

a kozu."

ta, za chfilu nas tam bylo z dvacet

to bylo,

temu to bylo trošku za hlupe,

hňizda,

paňi

bylo nadole, ty druhé byly ve vrchu11 a tuš12,

(oken), třypatrové

tu hyťku, položyl

ju

A ta

„Tag vemce jeden tu Marycku

to šce mjéli vidžec, jak ten mlyn

vybitych

byla

mlýnu.

stal, to křydlo jedno

pra, cy se tam objevili,
Hrome,

Ale jizba

muŠeli tu dževuchu pjestovacoňi

ve Staré Bjele vydana9,

ona je fcyl

A šli ku temu

meškali6.

pil jag hrom a v jednej jizbje

1

ňevim, jak

přy šli a podeřnuli25

to tam

Ale

my
tuš

(potom

tu kozu a uš to bylo

hotové.
Hrome,

tam byly řezy26 potem,

jéžyžmaryjecko!

Br
1

2

3

4

5

6

7

teď; hrát si na honěnou; pravda; ti; tak asi devět; bydleli; jednou tak
velká; 8 chovat, opatrovat; 9 vdaná; 10 praví, říká; 11 nahoře; 12 a což; 13 všichni
najednou; 14 dolů; 15 chudák; 16 dítě; 17 dlouhý, velmi široký šál, v němž se nosily
d,ěti; 18 záporu; 19 aby; 20 netopýři; 21 vždyť; 22 natažená, žert. mrtvá; 23 domů;
24
otec (v terminologii u staré generace); 25 přišel a podřezal; 26 bití, nářez
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IV-1-9 /

POLANKA nad Odrou, okr. Nový Jičín
Vodník a posvěcené máslo
Mluvil František Kvasný, nar. 1888

Fčil

vam zas povim

koňe v nocy, vide,
s'irotaz,

Besta se menoval — a tak tam u Odry aute

oheň mjel

dala

ten hasrman.

svačinu

na tu noc, dycky
posylu

No a tak, přysel
5

ohňa a dycky mu to (vzal), vychdil
ho jaks'i

„By

sem c'i dala

byc
pravja,

dycky

dycky

přy Šel. A

mu namazala

ta

máslem
z'it4

do rana. A un mu to dycky

dycky k ňemu kluk a hřyl se u teho
na ňim ten chleba. Tag mu to dal, se

bal lebo co a potem přy Šel zas taky hladný,

mu pravi:

gdys'i

Honcule, jak to

No a ten hasrman

chleba a dala mu, aby mjel pravda
fšecko,

se

tak tam byl taky velký dup a un tam

a koňe mjel puscene.

mu dycky

pasaly

grunc'e2 na službje — mus'el

tag byl f Plaňkovým

Že to je jedno čislo v dz'edz'iňe,
selka

Tag muj křesňiček1,

o vodňiku.

svačinu!"

tak povjedal,

— „Hasrman

že...

mi tam

Ona
chodz'i

a dycky mi ten chleba zežere," pravi. Na tuž dy zežere, tuž zežere. Tak

pravi:

že c'i uš to ňecha." Tag jag začla tluc6 to

máslo,

,,Počkej,

ja mu posvidim,

tag nalela

třekralove

mu to namazala,
krajiČkem

vody do teho a te svjecene

tag jak

to přyňiz

„proklaté

vyles a už ňepřyšel

a tlukla.

Jak

a dal mu, tag jag mu chlustnuP

do oči, tag mjel cele oči zalepene

ty maš," pravi,

soli šustla1

klapetky9

tym máslem.

A prajel:

tym
„Fuj,

f tym." A fug do Odry. A potom

dycky

k temu ohňů, ene10

dycky

k temu ohňu. Vjedz ňepřyšel

vylez na břeh a dycky se ho ptal, eši11 ešče ma ty proklaté

klapetky.
Bh

1

2

3

4

5

6

7

8

kmotr; statku; asi byl sirotek; snědl; vymámil; stloukat; stříkla; uhodil
jej; 9 kostičky; 10 jenom; 11 zdali
i

Vodník a medvědář
Mluvil František Kvasný, nar. 1888
No tož o tym vodňiku,
ňejaky

Zatopek,

Klapuch.
napuščene
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potem

no. Tuje

to po tym Zatopku

A oňi tam teho vodňika
dycky

rybňiky

mlýnek,
mjeli.

na mlyn,

enem kušček1 f polu, a tam byl
kupil

Klapuch.

Tu su rybňiky

co se puščala

Fčil je

tam

a potem mjel

tam

voda, pravda,

tak

ten

vodňig im tam robil čertovinu,
odešli do dědiny,

že oňi tam jagživ

ná noc.-A přyšel

nocleh a oňi mu prajeli:

2

„Človjece,

dy

sobje. „Tu tahový dz'ela rajhrach3,
„do dzyedz'iny."

* praví,
5

cujme

Pravi:

s tym medvjedz'em

tam: Tág je svjetňica

na nodz nebyli. Oňi

tám z medvjedz'em

my tu sami ňemožem

že my muslimy

„Ňigdz'i

byc'l"

pravi

enem mje tu

co budze"

No tah

a huchyň a tag byla hned mlyňica.
6

o ten

uc idz4 dychy na noc,"

ňepujdz'ec'e,

a budz'em vidz'ec',

dychy

chlap a pros'il

přeno-

se.dzHvali

Tag mjeli do pul

teho, tych dveři sklo, co vidz'eli, jag gdo přyšel,

pravda,

podobné co1. A tah přyšel

hólig bylo hodz'in — hole

pulnocy

přyšel

ten vodňih — ňevim,

a začal tam vařyc\

Udz'elal

mis'al8,.

z milec'im lebo tah

sy oheň a jahys'ig

nastavjal,

hole teho ohňa a furd

našušhal9

do ucha, ež10 mu tam idz'e co vyvěs'c'. A pus'c'ili

s te huchyňe, ho pus'c'ili

mis'al

mačkal

mu tam fšecho,
mu vymlac'il

teho

tameh . A un se dz'iva na ňeho,jah

medvjedz'a

přyšel,

do teho .jedneho

ten mu tam mjag do teho druhého,

ty...

Hrnce mjel prázdné
13

a un přyšel spaťhem a tuŽrano

ven šel oblidac ,

Zatopeh, eŠi14 je tam kolo fpořatku

a ešije

uš potem,

spot teho kola a pravi:
mu11 se nespomjeló
štyry mladé.
ňepujdu."

„Mynaru15,

do

třec'iho
No

jah je fšecko f pořathu,

ten

tameg voda na pus'c'aňi,

mac'e tam ešče tu kocunaru16?"

na teho medvjedz'ct.

Prajel:

vy-

tag uc'ih.

rybňik

a idzye po te hraz'e — tag vyše šla ta hraza eš ten mlyn — aun

pylny,

co to

hrnca;

a ten ho tam tu vařechu jag ho mele, tag ho mele.

Tag jag ho začal mlac'ic',
a fšechy

hrnhuv

medvjedz'ovi

11

za hočTca vélha. Na un mu tam mjag12

přyšla

a ten temu

Onym se okoc'ila

„O mam, ma štyry mladé."

A už vjedz ňepřyšel.

Mjeli

po

kočka a

Ten prajel:

vyles

A onemjela

„Ja uš tam

komedyji.
Bh

1

2

3

4

5

6

7

8

kousíček; vždyť; rámus; utéci; poskytněte nocleh; aby; něco; míchal;
®našeptal; 10 ať; 11 tam; 12 sáhí; 13 obhlížet; 14 zdali; 15 mlynáři; 16 kočku; 17 jemu
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BŘEZOVÁ u Vítkova, okr. Opava

K-

Šťastný návrat z vojny

, ,
-

Mluvil František Balhar, nar. 1891

Toš sem se vracal
mluvili

s Fibrychem

z dovolene do Krakova,
starým

"i) řyjna.

No tak sme se do-

— chlab už dávno hňije — pršelo,

škaredže

,299

bylo — že pujem
Mrholilo

spolu k temu vlaku do Fulneka.

Škaredže, ňechutno, čma. Ku

f Krakovje,

no a zaz byla

No' rano sem

byl

služba.

sme tam mjéli, velke magaeyny1.

Sklady

A šli sme f ten večer*

Fšem sfatym!

bylo, ešče pro paru maršpatalijonu2.

Fšeékého, šaetfa, fšeckeho

No a ja se myslim:

tam

Pro boha sfateho, *.

Tcerag3 my tu vydržyme

přes tu žymu? Dy4 my sme ňemjeli aňi

pořádného

šaetfa, aňi pořádného

obuvi, aňi žádných pořadnyh

A

sfatyh bylo! No tak přet Fšema sfatyma.
zmrzňemf

tym Krakovje.

žymňikuf!

Fšeéh

Jag my tu vydržyme?

My

tu

Ja sem tež byl na te vaše5, tak sem tam stal pot

tum střechum, aby na mja ňepršelo. Kerak tu vydržyme?

Tam byla

horšy

žyma ež6 u nas! No hrubje1 sem se hrožyl. Dyby Pan Buh dal a do vanodz
aspoň po te vojňe bylo!
No a k poledňu,
ze šupinoma.

•

jak skončyla

Kobzole8

mi ta vacha, šel sem na obit.

kobzoli, a myslim

koňsky guláš. By ho enem bylo! Ja, a jeden žyt — tež

na vachu šel — povjedal,
Ja sem se myslel:

že pry Rakusko podalo žadoždž o separatňi

mir.

Cy žyde, čy dycky vjedža vjedz ež my. Bo10 tyh

žyduf

fšudy bylo došč. Byby tag na tym ňeco pravdy bylo, co ten žyt povjedal!
ku Škrobankoji

— co je starý Rudof Škrobanek — ten byl

v jedne kolňi a ten mi pravi:
Ja pravim:
vjeřyč."

paru9

Do čapice nam to dali, ruJcoma nam to dali do čapiee,

„Ňi,

„Viš

to uš se vykládá

ty, Balhar,

Ajidu

nakfatyrovany11

co nového? Je po

vojňe."

dávno. Dokadž nebudu vidžeč,

nebudu

— „Ja, ja, ja sem uš to Čytal v novinách.

Ja ty noviny

zeženu,

Tak Škrobaneg mi to přynes, tam do te kolňe, ty

noviny.

Tak to pravda byla! Tu uš stalo, že se zhazovalo orly12 v Ostravje,f

Praze

ja čy to přynesu."

a fšudy f tyh velkyh

mjestach.

No ale my sme hned nejeli dom, bo byl taky babylon a nedalo se hybač.
Tak sme hned nešli, aš potem džeprem13 za paru dňi. Sme se ze
domluvili,

14

že ňepujem spješ ,

ež budže trancport,

regement, co je tam, že pojedžem
uš čapice smekali,
hromada

s tym trancportem

už žádného poručaňi

chleba, marmelady,

zásoby,

tam co ješč. Přyšli
flintu16,

ale Polacy,

eš pošle se ten
do Opavy.

dustojňicy

patnasty
Dustojňicy

Tak sme tam

uŠ to fšecko naložyli

dobytčy vozy. No ale co? Oňi se mysleli:
jakusyk

ňebylo.

Škrobankem

To přyvezem

chlapi,

naložyli
na ty

do Opavy, adž15 je

polščy, do každého voza nechali

a to fšecko žyvobyčy, fšecko se hnet tam složylo a uš to

nejelo ňigdžy11 do Opavy. Co mjel gdo na sobje nove, toš tele18. Bo my sme
tam hnet fpadli

,300

na ty sklady z vozem, jeli sme tam, ale tam uš stali

Polacy

a uš sme tam nesmjeli
s polskýma,

šahnúdž

na ňic. Tag našy dustojňicy

ze každý vojag dostaňe jedny

co potřebuje.

šaty, boty, prádlo,

capice,

Tak ja sem staré háby19 dal do takého mjecha20

přyšél dom. Novy kabat, ten sem potem mjel dluhy čas fajny
jelo

do mjesta,

ježdžyl

vyřyzovali

s teho zymňika
Ftedy21

do Opavy.

Ze Škrobankem

sem mjel

kabat.

večer, posluchaj,

To sem dvje-leta

f

tym

přes Kujavy,

bo

byla bida o šactfo!

sme pješky

Žyvočyce,

přyšli

z Elaťkyh

Žyvočyc

ale na naz ňehledžel moc pjekňe,

okolo našy roli24. Potkali

bo mu bylo luto, že sme
25

A na pateho ja idu do kostela a pan rechtor ,
— pravi:

sme

„Je pofšeckym."

un hral na , varhany

„Co je? Co je? Tuš fšecy chodžyče

Povjedal

cely preč, co se stalo. No to je pravda!
ten rechtor chytnul,
povoleňi?

sem, jak tof Krakovje
Pátého

co s nama je, že fšecy

V Březovým

nevjedželi

přyŠli
četňika,

doma.

listopadu,

chodžyme

—
dom!

Co to je?<(

A my ňevime ňic! Fčera sme mjéli mšu sfatu za cysařa Karla.
Ja pravim:

šli — viš,

ňi — a večer sme byli doma. Štfrteho sme

sme uš šli počmje23

ja sem byl na pavlaču26

sem

kábat, jak se

tam byli češcy vojacy, oňi by nam to byli žebrali. Tak sme pješky
kaj22 su Hlatke

fšecko,

a novy

vypada.

Byl

toŠ pátého

mja

dom. Kaj

mame

jake

ňic.
Bh

1

sklady; 2 pochodových praporů; 3 jak; 4 vždyť; 5 na stráži; 6 než; 7 velmi; 8 brambory; 9 několik; 10 protože; 11 nastěhován; 12 rakouské státní znaky; 13 teprve;
14
nepůjdem spíš; 15 ať; 16 nějakou tu pušku; 17 nikam; 18 tolik; 19 šaty; 20 do pytle;
21
tehdy; 22 kde; 23 potmě; 24 pole; 25 učitel; 26 na kůru

Žhář
Mluvila Aloisie Balharová, nar. 1896

Ňemca sme tu mjeli, pacholka1,
na hůře2 — v nedželu

a ten...

baj3 popoledňu

Uš sme se dycky báli, un

šel s cygaretum,

pude a tam kuřyl. A ja ze strachem dycky: Proboha,

co to, jag naz

vypali!

Nakoňec potem sme se ho chčeli zbavič, tak sme račy (chtěli), aby šel
Vypovjedželi
Přyšél

sme mu, no. Potom

se pomščyč

nam

tam se sednul na te
preč.

chčel.

raz večer na tu kolňu, my sme uš fšecy mjéli pokludzene,

a to sme

,301

tak sedželi a tačynek
do ehlevuf a přyšél

chčel išč spáč, ešče šel tam pozaviradž

a křyčel: „Proboha,

'sme se fšecy polekali.
ene4 křyčel:

„Koňe

Najstaršy
ven! Krávy

dveřy do teho,

lude, my hořyme!" No. To viš,

(chlapec), Frančyk,
ven, fšecko

opakoval.

křesňička5,

V nocy to bylo. Tam se potem hupal

tam houpacyho

koňa — tam se hupal,

A

tata

Frančyk,

ten synek ten potem furd
aby tu nebyl.

Tak

ten byl mály.

ven!" A ten synek,

jak

sem ho, žebrala a šla s ňim

tam sedžel na tym koňičku

dof

—

mjeli

a

volal:

„Krávy

ven, koňe ven, fšecko ven!" Ja sem potem šla teš tu, tu uš to fšecko

bylo...

Kolňa

nam zhorala.

A jeho chytli. Z Jančy
od džedžyny

gdosyk

Hned byli hasyče.

\

šli g ohňů, Čy hasyče,

trab úČyka. A tož hned im bylo podezřele,

un nevi. „A jakto neviš,.dy
četňik, jakysy
kuchyňe.

a spatky

cuzy Četňik tu právje

A un že to ňi. A stařenka8

A tu ho přyvedli.

byl na dovolené.

„By

ty sy," — obračyli

Tag byl hned usvječeny.

9

ho ku svjetlu

—

Úy lude, že ho do teho ohňa

leta — se mi zda — dostal za to potem*

čeledína; 2 na půdě;
takové
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zalezalo•

Úy lude, se zdálo, že ho,
:
:

1

tu hnet

ho hef1, do.

se enem obračyli na ňeho: „By tu maš

že ho zatluču tu! Mušel ho četňig braňiČ, aby...
hodžyč! Štyry

Byl

Přyvedli

viš take9 šeno uske, co tam pichalo,

A. tag enem pravjeli:

„dy sy cely ot pšyrky!"

přece

idžež od ohňa!" No tag hned ho zabrali, čy lude,
do te džedžyny.

šeno!" Tam byla taka pšyrka,
do kabatu.

uvidželi,
že

ňi, že kaj6 to hořy. A že

g ohňů každý učyka, ňi od ohňa. A tag ho zastavili,
hned ho žebrali

.'

a tag jag šli, tag

3

třebas;

4

jenom;

s

ke kmotrovi;

6

kde;

7

•

sem;

Bii
8

babička;

VĚTĚKOVICE, okr. Opava
Na službě
Mluvil Vincent Cihlář, nar. 1884

Ja sem byl, řeknu...

Kaj1 ja vam to mamfšudz'e

řec2? Aspoň

na

pjec'i

mistoch. No, aspoň na pjec'i mistoch. Tož nevim, jag by vam co s teho mul3
řec. To sem byl u hajného na službje

,302

— HrbaČ se menoval

— a tož dobré.

To sem tam byl a mus'el sem chodz'ic', jako synek, v z'imje to bylo, sňeha
hromadu, to sem byl tež borak4. A to obuvi ňi (nebylo), a to šaetfo
A tož ona mjela f tym, ve Vitkovje,
Ten tam byl pekařem,

ta hajna

bidne.

mjela jakehosyk

strýčka.

ten strýček. A tož ja sem mu tam mus'el dycky to

máslo nos'ic', vide. No každý tydz'eň ras5. Ale hladu sem mjyl, bo6 ten pekař
mi nedal. Mul mi dadz' baj zavdy1 kuseg bjelky8 lebo čeho. Dy9 tež nedal
Hic! Ene10 zas sem mus'el potem tag is'c', co sem nakupil

v opchodz'e ešče,

co sem mjyl poručene, a ňejake bjelky. No dobré.
Potem sem ras přyšel dom s tym, vymrzly,
dyby ten rohlig jaky11

položym to na stul a hledz'im,

tež ja dostal, lebo tu bjelku. A žáden mi ňedaval,

tuš

sem stal, stal, af tym přydz'e hajný a pravi: ,,Nevis,

kaj služebňik

patřy?

K pecu!12" A tak sem se tag dal do takového vzlykáni,

mus'im řec, a sem se

strac'il a šel sem. A mjeli na venku studnu vélku a zakrytu tak. A byt tam
pes tež na venku, tak sem se tam do te studňe vles. TJtopic' sem se ňechďyl —
a tak sem tam tag na boku byl a pes kuseg vedla mja. Tuš sme tam byli doz'dz'
dluho. Ale potem jag vidz'eli, že žáden ňechodz'i dom, tag začli volac'.

Tuš

13

sem sa ozval a šel sem tam zaz do ňeho . No tož dobře.
Fčyl14

sem dle chodz'il do Školy. Tak sem tam byl —fčyl

tydňe lebo štyry, tag ňekerak. Ale potem naž řydz'itel
11

byl třy rázy

ňevim

školy — ja sem tam

ve škole za cely ten čas, dokuc* sem tam byl — a tag

jag mja ňechce pos'iladz'

už

lebo ňesplet kerak15, ale ze třy16

okorat, jag dluho. Aby vam to ňezelhal

do školy, tag mja ma propus'c'ic'.

napisal,

A toš sem se

teho zbavil, tyh ludz'i. Potem sem zaz byl indz'e na službje kaj18 u

ludz'i.

Baj19 sem byl v Janču, ale ja sem tam byl — vam to řeknu naprem20

tak:

Sem lejžel na hůře21, ale žádného ňic, aňi slamy tam ňebylo zbla22, aňi ňic.
oble23, jak to je na hůře

sklepeňi

takové, a tak sem na tym mjyl tu hlavu, že to je trochu vyšy. A svoje

luntky24,

Tak sem tam lejžel tag na takovém.,.
co sem tam mjyl —ja
dal pod hlavu.

sem tam ňemjyl zhola ňic — ale co sem mjyl, to sem

To bylo Jšecko mojo zákryc'i.

To tam ňestalo za ňic. Tak sem tam tež bidno

jakum25.

Aňi tag hadrům
žyl.

Doma našy tež ňemjeli ňic. Tuš co? To dy sem šel baj dom, to sem mjyl
krajičelc chleba, tak sem ho zanez mojim

bratrům,

bo tře sme byli

mdli

a jeden byl už velký. A ja sem uš služyl.

To sem im dal ten kusek tfrdeho

chleba.

^

'

Ja sem mus'el krávy pas'ď a potem sem mus'el iz'dz' do školy
Ona podojila

ty krávy, krmič* se ňekrmily

zasekaj26.

doma. A potem jag byly

krávy
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hrubé, nafutrovane27,
šel sem do školy.

co sem ih napas,

A toš to dycky

do školy. Ale ten řydz'itel

tah sem ich kludz'il2S

bylo tag dejvjed

školy mi ňeprajel

dom a potem

hodz'in, jak sem

přyšél

vubedz ňic, bo vjedz'el,

co je.
Bh

1

kde; 2 říci; 3 mohl; 4 chudák; 5 jednou; 6 protože; 7 třebas někdy; 8 housky; 9 vždyť;
jenom; 11 nějaký; 12 ke kamnům, k peci; 13 k němu; 14 teď; 15 nějak; 16 asi tři;
17
třikrát; 18 někde; 19 třebas, například; 20 nejdříve; 21 na půdě; 22 trošku; 23 zakulacené; 24 hadříky; 25 nějakou; 26 opět; 27 nakrmené; 28 vedl
10
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LUKAVEC, okr. Nový Jičín
Osvobození
Mluvila Emilie Mikšová, nar. 1900

Na tuž bili sme doma a fronta
tam granat
ňebudz'e

fpálil.

Pravimy:

se bližyla,

„To

to take zle." Ale vykopali

nam vojacy poradz'ili,

2

a tak to rubalo ,

a fšecko,

ten dobytek.

vzali dom, bo sňežylo,

u teho kostela,

Potem

tak škaredz'e

už jak

to nam aš tag deh zaraz'ilo.

trochu přestalo,

tak pujem

(stavení), chlef

to trochu přešlo,

už ňi. — „Tu

pojime."

A oňi naz uvidz'eli

tak začli strašňe palic'.
našy chalupy.

9

mjeřyli

najvjec.

spadnul,

aspoň!"

kozu podojime

— Kozu

a udz'elame

s teho bunkra jis'c,

zaz

vrchem

My sme bili

udz'elalo

dz'uru
„Fcyl
sme

se

nas tolik

No my sme zašli aš tu do te kuchyňe,

Ras , podruhé.

tam

sme ho zaz

No potem sme pravjeli:

dom a podojime

ešce, krávu

tanky

no tak sme potem mus'eli

Tudeg6 na ten kostel to pravje

to

kuchyňi

mjyl Brož mašynu,

f tym bunkru, jag uš to bylo take zle a na te zahradz'e
f tym bunkru,
mjeli

taky bunkr,

Za take střelby vedli ih na vrchňi koňec, že tam šlo to

přes tu dolinu.

jak

dz'urux,

bilo. A ten chlév nam dopoly4

mjeli sme bika na tahu , temu ocas polamalo,

kafejd1,

oknem,

velku

a tak na ty

cele to zadňi

do vývozutam

5

ih vyvěs'c'.

modz

sme se tam u zahratky

pedz nam spadla,

dobytek, ten sme vyvedli

sme ho přyvazali,

aňi

jak tu předem bili. No a tak sme tu bilifte

a potem to zaclo hrozňe. Tu staly tanky,
mjeřyli

tak sme se dz'ivali

neudz'elalo

tu

trošku
přešlo,

a tu rub8 do

No a naz učyli, že mame mjec' taku

pacu10

přychystanu

ajis'c'

Tata se žebral a uce'kal
křyčeli: „Nechoc'
zůstala.

na tu huru, že to budz'e zalevac' a to...

tam, buc tu!" Tak ta svjetňica

Tám to spadlo naproc'i,

to spadlo

s tym, a piseg na hůře11 a fšecko.

ten oheň zadz'elavac

naproci,

to fšecko,

tu spadla

enem ta kuchyň tu zůstala,

uš to tag bylo fšecko zburane, do sus'eda13.

služyla,

pravi:

mjenkoveho
do školy,
zalkli.

„Pojde

Tam

tu sme bili. A na

létaly. No potem
Přy šla tamta,

sme

co tam

k nam, my mame dobry sklep." Tak sme šli do vy-

sklepa, ten byl cely v zemi. No tož bylo tam dobře, ale potem tež
uraz'ili

kus školy,

Nó potem přyšli

potřebuju.

sme

kuchyň

to fšecko, enem ta kuchyň iu zůstala.

dvoře, to enem tag jag dyby hustý dešc, tak ty šplitry12
uc'ekli,jag

My

a tu ta

a tak tam přyšél

Rus'i

a prajeli,

Tam mjeli vysylacku

vzduch,

až bysme se

a fšecko. A tak sme šli do teho, na

stranu do sklepa.

No tam bylo málo mista,

mjela

rokuf starého,

kluka pjed

takový

že mame jiz'dz* ven, že oňi tam to
druhu

my sme se tam c'isli14, ja

a to sem pro ňého i peřynu

sem

tahala

sebu.

Druhé sem mjela v bunkru a lelo, ty p&ryny byly ale tag mokré, no jag
ih do vody hodz'i.

Fšecko.

na tym mi tam Rus'i

Ten naďesteg na chleba pec15 sem tam

sedz'éli.

Tak sem potem ten chleb napekla

dyž
mjela,

a

vzala

sem sebu do teho ot sus'eda do sklepu, potem už ňébylo chleba a susHt
ňemjyl,

ňemjeli

sme tam co jes'c'

tam kajs'i na Jastřap
šli, že mi tu Rús'i

„Gyl16

a pravim:

to lec'i. Pujem

uš ty střely jidu

dom a budz'em chlep pec." A tak sme

mjeh17 muky dáli. Tak sme mjéli taky pekarčag18

velký

a to byl taky zapec19 tu, tam ležel jeden Rus, za tym pecem, a ták sem
jela: „Ja se tu udz'elam

nam tu hlidal. Rano sem přyšla
pilno21,
chlapa.
ňemamy

kocy,ja
zamis'ic',

kolem teho a mis'ila.

A to pravi:

„Co dz'elaš,

co jes'c\"—„No

prav-

cojes'c'."

vam to tu budu hlidac'." No tag
tak tu bylo tyh Rusufpo

leželi na zemi a my sme tu dz'ižu22

sem chodz'ila

mi to! Bo20 ňemame

kfas, ale ňepokaz'c'e

A on pravi: „No, ja sem majoruf

tež
više,

Prtla23

bapko?"

kuchyňi

vzali a dáli aš ku dveřum a tam
sem trošku do teho
Ja pravim:

tag enem pec!" Ftáhnul

„No pecu

jednoho
chlep,

ty nohy dále a ňechal

mje.
Bh
1

jámu; 2 střílelo; 3 do úvozu; 4 zpola; 5 tažného býka; 6 tady; 7 kávy; 8 prásk;
9
jednou; 10 balík; 11 na půdě; 12 střepiny; 13 k sousedovi; 14 tlačili; 15 k pečení chleba
16
teď; 17 pytel; 1 8 pekařská pec; 1 9 zápecí; 20 protože; 21 plno; 22 diž; 23 šťouchla jsem
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IV-1-13 /

PUSTĚJOV, okr. Nový Jičín
Vojenský duch
Mluvil Josef Medek, nar. 1892

Tak sem byl v Italiji
tam f pivovaře,

v Rovalče,

tam byly vinice,

tam bylo pjeMe.

Slavicy

spivali,

to je tam lazeňske

Koňe

se pivem
4

objevili

tameky ,

napajaly.

pivovaře,

tam Štarali3,

Chlapi

paktaše !
Pravim

Tak sem sy vzal takovu kočku
se, jak přydu

ofenzyvu,
motač12.

sem ňemjyl.

tag za jednu

bečku

dyž ňidz ňema, ene1 ty
pravda.

limec s teho. No ja,
10

bo

sem to ňemjel

Tak sme tam byli doždž dluho,

tag naz zas tam naložili

tam
bečky2

na krk, co ženske majů,

dom, to budu mjeČ krásny

sem to tag možná štrnadz dňi, potem sem to zahodžil,
daČ, mista

radošc

Ščenú, rozbili hu5 a tam

že tam cosyg je. Tak proklepali
9

sme

pravda,

tam byly ohromné

bylo fšecko možné. No ja, coteš6 to pomože vojákovi,
8

kfitlo,

smy mjeli celty1 pod lesykem,

bylo byc. Potem sme tam byli v jednym
piva.

mjesto teš. Byli

už v března uŠ tam fšecko

začli Rusové

zaz
sta-

No, tak smy mjeli f tym vagoňe šest koňi a štyře chlapi

sme ho chčeli zadušiČ. Dali sme mu deku kolem krku a provaz

smy

Tak potem se nam to enem13 podařylo.
vyhodžidž

a tahali

se to ňedalo, tak sme vyzuli botu a stu botu sme ho chčeli

ven. Tak se lude dživali,

hrožili,

tam
prvňi
sme
zabič.

Tak sme ho chčeli dostadž z vagona

že co dželamy,

z vagona ven. Tag aš smy přyšli

ho na rampu

kaj11

do vagonu a jeli sme zaz do Polské

byli. No, jeden kuň nam ňemuch stanuč, tak smy ho chčeli zabič. Tak
hu. Zadušič

nosyl

že chcemy koňa po

až na jednu

zastáfku,

tak

trači
sme,

vyhodžili.
Bh

1
10

2

3

4

5

6

7

8

9

stanové dílce; sudy; šťourali; tam; ji; copak; jenom; brašny; kožešina;
protože; 11 kam; 12 odtamtud; 13 přece
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IV-1-14 /

STUDÉNKA, okr. Nový Jičín
Vše. je teď jiné
Mluvily A: Žofie Minstrová, nar. 1890
B: Marie Fabiánková, nar. 1889

A: No tag vam povim

kole teho mlýna.

no tak sme to nakladali,
fury

a zase do mlýna.
3

To bylo roboty !

ešce se tameg5

do teho

mlýna,

to chodžilo po tyh vagonach,

byli chlapi,
4

přemichovač .
B: Sroluje

Tam

s tyh mjechuf1,

museli vysypovac

Tak sem chodžila

to obili, jak

tam to skladali.

aby se to neodvylhlo2.

My

Sme to

Ten mlyn je tu ve Studence,

na

sme to
museli

ešce

stoji,

mele.

ene.

A: A tak tu ježdžili

sedlacy,

tu ježdžili

sobje pro tu muku.

dycky

sobje brali. To my se tam nadzelali!

ranofpjed

išc a byli sme tam do osme večer. Ovak6 tag by nam to ňebylo

udželalo

Prve1

ty peňize.

to ja dycky pravim,

na polo, takové

A travňicu,

tam maminka

Fšecy sme byli

zdrávi.

jedny

zase ih obul

za

třy hůlky,

položila.

botky obuváli fšecy.

Rakuska

to se temu

povjedalo

To se uvazalo

Ty džeci to mušely

Ten šel na venek, potem

muj,

maminka
na ty
hušaČ12.
přyšél,

druhy.

A: Na ledy sme chódžili,
15

To se dželalo

mušeli

FČil se majů dobře. Bože

no, takovu nošu, Iravňivu.

koly a to male11
B : Koligrazy13

razy sme

fcil jak se majů džeci/ A my sme prvej,

baj9 vzala bambaky10
bambaky.

to bylo fšelijake.

Co teš fcil džeci vjedža8?

dvanazd hodzinf

Kolig

No tag

ten přydžel

šlajfy

přydželali

takovu

lesu16,

to se pravjelo

na nohy

a ježdžili

co sr11 ohřyvala.

Bo teho se vlela ta kyška18

cundrufka14,
sme.

Taková

to sme se

A ešce maminka

lesa to byla,

ohřeta a přydželalo

takové

dřevjane
mjela
přyólcy.

se takovu desku. To bylo

trošku oble19, tak sme to dycky v žimje vzali a šli se vožidž na to. To sme
mjeli jako

sáňky,

no.

B : Ze školy jak sme vyšli, tak po tych sotorach20.
bylo baj ze slamy

dželane.

A: Fcil21 je to fšecko inači,

Sedli na to a

eš22 to bylo. Kaj23

Tašky,

to byly sotory.

To

ježdžili.
su ty časy ?
Bh

1

pytlů; 2 nezvlhlo; 3 přesypávat; 4 práce; 5 tam; 6 jinak; 7 dříve; 8 vědí; 9 třebas;
10
kolébka; 11 dítě; 12 houpat; 13 kolikrát; 14 klouzačka; 1S brusle; 16 lis na tvaroh;
17
tvaroh; 18 kyselé mléko; 19 vypouklé; 20 po brašnách; 21 teď; 22 než; 23 kde
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IV 1-15 /

BRÁNICE (BRÁNICE), okr. Hlubčice
(Polsko)

/

Následky války
Mluvil Josef Kramný, nar. 1885
Potem

ňošuo1,

my přyjeli

do domu.

od Bobouuzg

leželi s telefonuov,

skane,

co na

vyhledáno4.

ulicy

A

muoj

po vojňe ja sem tu nťou1 pole i to tu jo8 cesta, ta idz'e aš ku

Michaukojicam

i — polna

tag na depnuc'ie10.

kouem sem v jeu na tu minu

minuoj

bili polscy vojacy, no a to sem šuou pros'ic',

přydu dva panové f cyvilu,pytajů12
krvavý,

„S'c'e suu morafsky?"

to sem im pov'edz'eu:

uon tu mus'eu bydz' za jakého
19

is'c', možoc'o na baňe

vie'011,

že mam uoko ra-

a coja sem.

„Ja

Vidz'éli,

sem z Bránic."

„No tak " A tenjoden

célneho15 tu i pov'adau:

do škouy, tam jo byro i to ja vam vypišu,

m'a možná

zaras10

sem tam byu para dňi, to prav'eu:

„T.o poc'o16 aš tam

možoc'o do Uopavy

(řekl): „S tymuokem
„To uoko mus'i

bydz' vybrané, bo to uono to druhé zňišcy."

—
znau,

abo do

Krnova

jec'." Tag ja do te ňemocňice i tam byu ten

dla18 ocy, no to me

m'a

ňemocňicy

sem ňodaleko před Uvolno, to

se m'a, kaj13 jaydu

Ja pravim:

v

ale že uš tu byua hraňica,

ňene. Ja sem šuou přes tu vodu tam i přešuou
raňene,

jez'dz'ili

i to mi, raňiuo

i to mi vybiuo to uoko. No, špecyjálista

dochtuor Frydel v ňemocňicy,

f tym dome

i to mi

No byuy zaroscene i ja sem šednuu i jeu z vozem z hno-

na nohu i tu napravo
jofKrnovje,

cesta, ta byua zaminovana—

ty rolňicy. I to byuo na dvacet takyh mauyh

jem. I kouem, přednym

jalista

potřy

pivňicy6.

tu f

přez moju hospodarku9,

že mam

byuo fšecko

mi droti a supi2,

dadz' na bok3. Tak to v Braňicah

duom, tu bili zanitetřy5,
Potem

Ale tu v domu

ňošuo jeď, bo mus'éli

jo konec."

na operacyju,

špecyJak
mus'i

Ten m'e potem, jag byu

vihojeny,

to ten dyrechtuor ze špitala šuou se mnum aš ku,— kaj20 do Petrojic,

ňi, před

Petrojicama
to pov'edz'eu

ta ulica, to šet21 aš tam se mnum i bili tam dva vojacy, Gešy, no
ym, že ja sem tu ve špitálu
To by byuo tela22 uo

m'e vy pus'c'ili.

byu raňeny

i sem z Braňic.

No to

vojňe.
Bh, Šr/Bh

1

nešlo; sloupy; dát stranou; vypadalo; saniťáci; ve sklepě; měl; je; 9 přes
můj statek; 10 na šlápnutí; 11 víte; 1 2 ptají se; 1 3 kam; 14 jste; 15 za nějakého celníka;
16
pójdte; 17 dráhou; 18 na; 19 hned; 20 kam; 21 šel; 22 tolik
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2

3

4

5

6

7

8

Cesta s překážkami
Mluvila Anna Kovalová, nar. 1886

To ja nosem ve stav'61, to jo hrub'e moeej2 povedaňie.
sem taha suába. No to byuo
Ja sem šua na pořuop4
jeua

do U opavy

pana,

pořuop,

ale ja juš přydu

prajeu,

ja

sam

po pořuob'e,

8

bo ja mus'im
cestum

A to

do Hraeu

ys'c' p'eclioty .

co vy.

A tag

a tu přyjodz'o10

A uon

uon s

joden

na
nama

auto. A to

ten auto. A mi sme do teho

auto

a ten pan,

co chc'eu s nama ys'c,

šuou

inšum cestum. A my přydz'om
my p'echoty

ja

a zastaviu

vlezli a uon ten auto zavřeu
času. Byly

do Hraeu5.

že cheu yz'dzs6

1

kuseg za Vopavu

na postředeh

ňomožu,

od moje sestry s tum eerhum. A to sem

ja sem prajeua,

s tum samům

šuou9. A mi přydz'om
uon sa stanuu

z mojum,

a ten vuak, ta masy na už byua uodjeta

sem trefiua jodneho
idu

J afčyP

tah.

na ten Hradz'oc

šli, to dve hodz'iny

ten

a to jošco11 štvrdz'

po pořuob'e

devate byu ten pořuop.

hodz'iny

přydz'om.

Bo uo

>
Bh, Šr/Bli

1

nejsem s to; 2 to je tuze moc; 3 teď; 4 pohřeb; 5 do Hradce; 6 jít; 7 protože; 8 pěšky;
9
šel; 10 přijede; 11 ještě

O našem nářečí
Mluvil Josef Kramný, nar. 1885

Bobouusky,

my, Ňokazaňice,

morafske, alejodna

dz'edz'ina

mac'o jednu 'dz'edz'inu
sa druhé s'm'ieua.

Ja sem tam šuu, kole tych stoduu. I my smy prajéli
A mi smy muvily:

(říkali).
děvčata;

na ty dz'ochyl

pravie:
„šuuky".

Ja mam nove buty. To byuo v Bobouuskach.

to zaz uoňi trocha ynačy

muvie2,

to zaz im

nove
Ve

„uonačydla3<e

*
•

1

fšecko

to uoňi

Ja sem tam šuou, kole tych stoduou, a ja mam

buoty. A uoňi muvily:
Chras'c'elov'e,

za druhum,

Bobouusky,

2

mluví jinak;

3

/

Bh, Šr/Bh

uonačydla podle toho že ,,onačili", mluvili
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IV-1-16 /

KRZANOWICE (KŘENOVICE)
okr. Ratiboř (Polsko)
Hrozná smrt
Mluvila Valeska Voj tašková, nar. 1904

Ten syneg vlis1 tam tym okynkym

do te pivňice2

— bo3 to bylo

fšycko,

viee. jah po vojně— i éhodz'%1, chodz'%1, chodz'il, aš tam našel ty

zapalňiky4.

Vzal to, vylis tym okynkym

— a jak

tu — tu byly take dvje baby a kopaly

un vylis, to zaenul to oplidac'5
to zaenul

krucic.

teho břucha
Naraz

A jak

to zaenul

kruc'ic',

to eksplodyroválo,

tahy huk1, chodz' bys'de8
11

ňi. A jag my pozřeli

hev

12

nadul

v lufc'e." I my fšycy

I f tym my se tak stojimy

synka

kuseg

na-

Japravjela:

eúdzy, i už je ta eala ta

i fšeckym
i naraz

a volaju:

nam tah choby

vidz'imy:

dvje

„Valeska,

Valeska,

aňi mluvidz'

ňeumjela,

baby
poc\

ňi.
ředž
idu
maš

zabitého

No i tuš, ja se tag zlalcla, aňich plakac'
i te fšycke

baby se porvaly18
19

tag za ňimi šlach

i ucekaly

na tyn dul, ňi. Aja
20

i tu...

Přes tu banu

minuj ešce, same miny tu byly. Tu bylo ohradzyne

Miny.

A same miny.

potym

teš tu přelezla,

tam kajs'ech přelezla23.
až do pul

„Mama,

mama,

un tak po ňemecky,

mama!"

Tuž

ruka, moja ruka!"

I f tym se o tym dovjedz'el
25

mjelach

Valeska,

un ma cely břuh rozervaný."

aš un umržel.

No i ja

tady

dyvan,

co?

stšelil,

a tam potym

volal:

viee:

majne

„Aua,

tyn Rus. I uš tu byl. I

ňi, i une volaju

přyšél

pot tym oknym:

A tyn syneg

my ho tam. A s' ňehofurt

No i teras26

teho plota

vřešcal.

tyn zanitétr24,

a tamyh

my ho a položyli

a stalo:

viée.

A tyn synek, jak un se

šel ešce deset krokuj,

yny „Moja

pomaly

drutami

A tu byly same take ajergranaty22,

to potym
hanil"

i te baby,

uŠ potym

my mjéli strach is'c', bo tu bylo

pylno21
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bomba

stač', vela15 nas tam bylo,

zostali

ňeumjela,

te co se tymu dz'ivaly,

oto

takým dymjejest.

a rozvažujemy

Ja už aňi chodz'idz'

14

— bo to yny

„6, uš tam mus'el gdo do tyh minuv dlubnuc', jaky
moja chalupa

do hury11,

i do

na minu abo9 ehoby10
13

vyrchu — to my vidz'eli, že ta eala ehalupkaf

zatla16.

potym

viee,

mu...

my slyšeli

slec'ela,

— bylo to télke6 — zaenul to oplidac' a

mluvil.

A

„Jé,

přyňis'li

krev lala, tag dluho krev

lala,

Tyn zanitétr přyšél a pravjel ták: „Mae'e jáke11 staré take hadry aho
co?" I vzál se teš take... Rukavičku mjel, s'c'isnul mu to i potym my ho
položyli, ale to ňidz yny ta kref se lala, tag dluho, aš ta kreffšycka objehla2S.
No f tym teras co? Tyn rusky vojag mi pravjel ták: „Viš, maminko, to jest
ták. Teraz mu damy na chvilku pokuj, bo tu ruku my umimy záhojic.
Budz'emy tag desed minut čekac\ ešy29 un budz'e sfracac'30. A jak un budz'e
sfracactak un mafšycke céva31 pšestšéline, tak to ňebudz'e žadne pomocy,
to my mus'imy se tag dluho dz'ivac', aš un umže." No i netrvalo aňi desec'i
minut, tu fšecko vyhadzal32 ze sebe i tyn Rus pravi: „Tuš to Jezd darmo "
I potym uš ták pomaly dýchal, no i yny volal: „Mama, dej mi vody! Mama
dej mi vody, bo mje ták sušy33.1 ta voda ušftym ajmře34 už je za c'epla35.
Dz'i mje do studné na vodu." Potym už bylo dvje hodz'iny, už bylo k c'ec'i36,
už bylo pomalu pul štfyrte a ta moja dz'eucha31, co jest f tych Čechách,
to se ešce z jednu sus'edu38 žebrala a lecely do Vojnovic do moje sestry —
tam hebama30 jest -— i to ona tam mjela ruskyh doktoruf. I byl mezy tym
profesor. I uňi přyjechali40. I jak pšyšli, to uš un tyn syneg byl umřyty.
•
1

Bh
2

3

4

5

6

7

8

vlezl; do sklepa; protože; rozbušky; ohlížet; tak veliké; hluk; jako
kdybyste; 9 nebo; 10 jakoby; 11 sem; 12 dolů; 13 jenom; 14 tady; 15 kolik; 16 uťala;
17
nahoru; 18 sebraly se; 19 šla jsem; 20 přes trať; 21 plno; 22 vejčité granáty; 23 tam
kdesi jsem přelezla; 24 saniťák; 25 tam jsem měla; 26 teď; 27 nějaké; 28 vytekla;
29
jestliže;30 vrhnout; 31 střeva; 32 vyvrhl; 33 mám žízeň;34 Ve vědru;35 příliš teplá;
36
ke třetí; 37 děvče; 38 se sousedkou; 39 porodní asistentka; 40 přijeli

IV-2-1 /

RYBÍ, okr. Nový Jičín
Práce se lnem'
Mluvili A: Karolína Purmenská, nar. 1895
B: Jan Purmenský, nar. 1893

A: Len se prvňi trha, potem se postavi do takových snopku, ty snopky se
postavja na zem a potem se —jak je suchy — to se zveze domu. Na vus
se to da a potem teš se to da na takový řebeň a ocesava se ty kuličky.
B : Najprem1 se musy rosyť.,
A: Ja tak2, najprem se rosy.
,311

B: A potem se to zvaže na vus. Zavaže se to do snopuf, jag je usušeny, jako
jag je přeroseny3 uš, tak se to usušy, da se to, zvaže se to nanovo do tych
snopuf, takovyh velkých, a potem se to veze do stodoly. To se vezme na
takové řebeny a se to ocesava.
A: Se musy ešee mlátit.
B: Sedlák to zveze s pola ve stodolu, tam se to uložy do suseka4, jako do
štfrti, vite, a s toho potym se lén mlati na mlátičce, tag na mlátičce a. . .
A: Dřyve ňebylo mlátiček.
B: No ja5, oňi to prf6 cepama, no teš. Cepamd. No a potym se vymlátil,
se podal, naložyl na vus a dal se preč, jako na nadražy a na vagony
a potym se s toho dělalo plátno;
A: To se potem da moc suché na takové jahesy — tajak šyndel a to se potem,
vite, druhým tym šyndelem... To přyde mezy takovu rynku7 a ta slama,
ona se zvrchu, ty šupky8, to se tag olamuje, vite, se odře, ež ostaňe9 to
vňitřňi stéblo, takové... Nevim, jak se to (jmenuje). S teho vyrobja ten, *
to plotno.
Bh
1

nejdříve;
ůstane

2

ach ano;

3

zrosený;

4

humenice;

5

ano; 6 dříve; 7 žlábek;

8

šupiny;

9

až

Nenadálý nocležník
Mluvila Marie Zátopková, nar. 1886

Ale jedenkrát sem hrůze zažyla. Byli sme j'tedy1 v hospodě —• toš tu to
stejňe ňeznate — ve Straňiku. To je takova mala hospotka. Mala dědina
a z Ičyna do Hoclavic je vlak, taka lokalka. Tak tam byla — to bylo f tu
prvňi svjetovu válku — byla tam straš, kolem tych koleji, kolem štréky2, jak
se povjedalo. A jedenkrát— same schůze tež byvaly f tyh hospodách, toš
tež muj už bylftedy na vojňe, sama sem byla — toš teš tam byla ta schuza.
Tych chlapův bylo, to se furd rokovalo o te válce, jag dluho to bude trvat,
jake to co, gdo co vjedel, fšecko sy vypovjedeli, a tych, tyh hlidaču, tyli
ajzňboňakutych
tam bylo plno, ftedy f te hospodě. Kery mjél trošku
volno, fšecko to se prošlo a tož dluho tam byli, do večera, a večer potem jeden
sy splet cestu. Co mjel jid4 dolu, k tym Bludovicam, k tym Hoclavicam,
tak se pustil navrch a potem potmje ňemoch trefit.
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Tož ve dňe jeden sedlag mi pravi,

pry: „Paňimámo,

krávu a jag bude, dyby v noey sé prytrefilo5,
otefřťe mi, jag zaklepu."

Ja pravim:

ja to ja ňemožu,

byšmy

dyž ňemožeš,

to ja,-to

„Vemťe sy ju

to vypili

ja mam na, oteleni

ja budu pothbovad
raey fcyl "

sedlák,

tož zavolajte."

'

udělaně,

že mu otevřu skrz gořalky.

voják! Z vreckemP na řbeteyjak

to nosyli

a dostál se do syne a daleafČyl.,.'.
vjedal,

Tuž ja jidu

škareda

toš se vrátil • videi,

že jide

z malýma

ternu

Potočyško,
tam

přyšél,

bylo, tag

zaťukal

dyŽ mi voják se tu ftašy10

a ja

sama

dečky.

• Vešel do svjetňice,

zhodil to na -zem. Plašč,

na zemi ležel. Ja sem až do ranaéespala.
ta mjela myslim

třynazd

plaščem

lebo štrnazd roku -— tuš ta zarovno.se

Tuš sme se baly, že ... Ňevjedel
""'

v; .

[se přykryl

a chlab

A cérka — byla. u nas.sestry
mnu

člóvjek, co je zač. Ráno, toš pjekňe

za nocleh a žebral svoje, vjecy a šel preč. Ale to jagžyv
' •:

No tož mi to po-

a to — a tož jak

zle, a u mje gdýš to svjetelko

A ja ot strachu, tuš proboha,

sem

ždumul8

ad ho tam nechám na noc,

„Tož hde sfe pochodil?"

cesta,' same .křovi

ten

otjirať.

ťi (vojáci) a ja

že dostal se až navrch — tam je takové, povjedaju

takové rastoky9,
a toš...

Proboha prosyl,

Že co? Ja pravim:'

taku

To je

honem chtěla, jak sem viděla vojaka, 'zavirad dveřý. On ale do ňih
že zabludil.

„Ale
„Tož

•

Gdosy ťuka na okno. Tož ja sem sy pravila-:

co ma zamlúvene,

Jemináčku,

—

a v ,noey byli ňemjel"—

Tak — bylo pul jedne v nocy — mjela sem male svjetelko
nočňi lampičku.

gořalku,

6

.

poděkoval

nezapomenu.

\ .. ;..;

... 7,

na,

ňespala.

v,

v

< . Bh .

1

tehdy; 2 kolem trati; 3vtěch železničářůJ * místo aby šel; 5 přihodilo; «teď; T&baťohem; 8 strčil; 9 strže; 10 vetře
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P R í B O R, okr. Nový Jičín
•1:

*

První zmrzlina

.

Mluvili A: Matylda Klaudová, nar. 1906
B: Otakar Klauda, nar. 1899 ;
B: To se dělalo tři, štyry noci přet pouti,

bo1 zme. byli sami dva, že. Man-. -

želka byla v opchode a ja sem nahoře dělal

Zmrzlina

se vařila

a tak„

,313

To se vaři mléko s cukrem, na litr mléka třiced deka cukru, štyry žloutky
to neska to nedelaji,
do chladicího
A: Ty žloutky

to delaji

s prasku,

vita

Potom

se to mrzlo,

stroje.
se daly zvlášť, to se rosšlehalo

a tet se to spařilo

tim horkým

ty žloutky

prvňi prodavad

s pudinkem

trochu

mlekem.

B: Ja sem začal ze zmrzlinu f sedmadvacatym

roce, no a to sem začal

na voziku, poňevač sem nemjel opchot, ňic. Sem

š čeho. Maminka

mjela štyry deti a mjela holičstji jenom,

no tak. No toš sem začal prodavad
atrakce uplna.

po-

nemjel

a vdova,

na tym voziku tu zmrzlinu.

Tyh deček! To se dělalo gdysik.

že,

To

Let se bral z

byla

ledovny.

To ve štyry hodiny rano už zme museli jit pro let. Potem už nedostal
let, bo to bylo v ledovňi.

Šak

tady naprotivo

je piovar!

to udělal
kupit
Mjel

třinást,

štrnast

stupňuj,

Poňevač

sem

musel

automat.
sem třeba takovu

To sem asi v jedenazd
nadělal

te zmrzliny

pud

ve Štramberku.

hodňe, ešče aj2 koňikem

udržovat!

žadne...

Každý

ledu stala dvanast

hrůza.

a na druhy rok sem si

mi ,to tam doves, tu

rezervu

sňich, tet sem to musel schovat, poňevač j

bylo hromadu peňes j tym. Tolig vajiček,
pravda,

Jeden rok to bylo

hodin uš sem mjel prodané,

ešče. No a začal padat
lina,

tu solu. Potem

se...,

zeškrabovalo

eš to stuhlo. Let se utluk a červenu solu se to solilo.
takových

ten

No a to

byl takový kotel a točilo se ruku a michalo vařechu. Pořad
a michalo,

—
dalo

Tak

sme odjeli

deň opkladad

tom

tolig ovoce! Toš to byla

zmrz-

dom. A tet sem ale to

musel

nanovo tym ledem a solit. Kysňa3

korun. To je marné, prodělal

sem, to je

toho

ryziko.
Bh

1

2

3

protože; i; bedna

#

Kování koně
Mluvila Marie Olšovská, nar. 1892
Napřet

se udelaju

potkovi.

No toš to naseka

každi kuň ma inači, vječi, menši, jšelijake
no ajčil2

rospali,

kopita

ež je to bile, no a na to draufujez,

z druhé stráni se to ohřeje a zas seto...
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take1 kuski podle miri
— tož ih naseka ti

—
dili,

a to musi ohnut. A jčil

Tagže ona je poťkova. Potem zaz ju,

jag je hotova, taki polotovar,

toš fcil

zas se rospáli

ti hraje a zas to ohne

a udela ten griv4 na to. Jaho na bohu, co to može chitai. A potem — to su
na letni pothovi
to sujinši,

— co je na zimňi pothovi,

ti su bes tih zavituf.

A tam se potem zašrubuju
takovi...
ledagde

6

No, šag gdesih

Ti se enem

useknu a vivrtaju

duri do teho..

1

byh vam baj

uhctzala,

zahnuti
ešce tam

leži.
to strhne, zdela8 tu stáru pothovu

Koňovi

roste ve vňitřku,

ta střelha,

9

a vistruhať a fčil tu pothovu

rozohňivi

do tej pothovi

a připali

obrichtuje11,

ti, bo to

toš to musi

obřezat

na to, ad ona sedne,
bo10 to je roch tfrdi,

Tož jeho to nepali,

To jah to je hotové, toš potkovu
hlaťha, abi ho to netlačilo,

a fcil musi to viřezat,

a teho roha ma hromadu,

se mu nehibala, jag ju přibija.

a zimňi

tahe ti

ti Štole. A co je pothovi na leto, tóš ti majů
tu budu jakési,

štole5,

tam se zašrubuju

připravi,

oraŠpluje,

abi

stranu

su inač, toš fČilej přibije

dvje či tři? Podle toho jak
ju ku koňovi.

duri

ker a,

ju zabije12

Napřed

ti rafi14 a to...

Kovář

Co je z ohňa. Potkovař,

Tož dělal fšecko,

kovář a potkovař,

neňi, každi ma svůj rajon15

Fšecko

nesmi kut13.

Kovář

kuje voze, koli, to je kovářská

praca,

musi! Na to su skuŠki velihe. Tatig v Brňe dělal. Každi
to su dvje živnosti.

letni
a ten

hřebig musi vijid ven. Fčil ten hřebig zahne, abi nemjel špiců ven.
a potkovař,

no.
bila

gdiš to je do nohi, do živej. No tož vitluče

— na kíždu

abi

ten zaz enem o ti kopita,

s teho bi nevižil.

Bo pořat

o ti

nohi.

tich

koňi

a svoje koňe. Už ih žna.

(Jak dlouhotrvá podkování koně?) To zaleželo na kovařu. Jag mu to šlo.
No tož za hodinu

ho neokul.

ti potkovi nadělat,

štirikrad

Toš to musi strhat ti potkovi,
Musa16

to za hodinu koňa (neokoval).
pomáhala

bid dva k temu. Ja sem se dozd

to bilo na mne znanieňi

čekali, no dit: „Ne, ja sem zvihli

ranu, jah piznul18,

jak ti probijal,

do kuchiňe.

najeji

jak ti duri do tich potkof.
19

řes kole teho, co ti hřebiki tam tluče, to muselo bit řinka
tej potkovi.
hotové. Musi

To potkovařstfi
pořat,

je otpovjedne

pořat cosi

Chlapi

ranu." Zvikli

a potem

fčil

připravi,

vrtat ti štole do teho. Ale jak ti potkovi, jak se na ti kraje

valo, to tatig dicki,
f kuzňi11,

vistruhai,

do ohňa musi ona jit, a eš to nachista,

na-

draufobili
na

A potem

taká dokola

baj
moju
ten
kole.

to neňi tag okut, a je

potřebuje.
Bh, Mi/Bh

1

takové; 2 teď; 3 tluče; 4 žlábek; 5 podkováky; 6 jenom; 7 třebas; 8 sundá; 9 rozžhaví;
protože; 11 opracuje, připraví; 12 přibije; 13 kovat; 14 obruče, ráfy; 15 obvod;
16
musejí; 17 třebas v kovárně; 18 uhodil; 19 žlábek

10
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PASKOV, okr. Frýdek-Místek
;

Past na zloděje
^
Muj
2

tuju ."

Mluvil Vladimír Matěj, nar; 1891
„Jo naňho1 (na zloděje)

brater bul tahový macher, pravi:
A tuž zrychtovol

gruchnuc'4.
nas'ekane,
Pravjeli:

My,

na špagat,

co zmy přyšli

z vojny,

chc'eli zmy tam dac

čuje , ale ňehošcih tacinek,

nehraje e se! Přyjdz'ec'e

fšecy

.. Estu

a rano odepnuc.

desč po shřydlicy9

tah hrasříe začnul
minut

rozum.
A

Dz-elol sem to dluhy

hlepac'.

A tah se mi zdálo

(si poležím). A tych pjed minut ty rvalo dluho.

tag
cas.

šol pro ten chlib na huru. Bylo to zapnuté,
hup — a uš sem lec'ul dolu. Tac'ineh

Jah sem uslyŠul

sem to, že se stane
,,

.

. . .•
4

5

sem

ňešces'ci
ňemjul

.

. . . . . .
3

bum,

se zbirol na raňi do hostela a jo

huřym sádlem, třy dňi ležul a za třy dňi uŠ tam

2

no,

odevře dveřy a tu bum! Ščes^ďi —

nadané11. Pravi: „Ňemluvjul

Zme mu to. namazali

—

Ňešcasnu

zmy tam hravařq,10 a ten

mjul hrubý habat, tag mu ta sul modz ňeušhodz'ila.

aňi puchy řka.
'' .

mjeli

do kryminalu."

náhodu mjeli zmy chlib na hůře a dolu Hic. Mjeli

dostol jahsepatřy

olovo

ros1 •— bylo to.v ňedz'elu rano — mjul sem stovac'8. A tu

najeden

esce pjed

ci

same

bylo, bo6 sem spol na hůře

dali zme tam misto olova sul. Moju povinos'cu
f s'eňe, alychy vecir to zapnudz'

maly

a jag dveřy odevře, že ho to mus'i

5

ac' to jahsepatřy
„Klucy,

narych-

— jah se dveřy na lauru3 otfiraju — tahový

kanón, flintu, co se zapinala

1

.

6

81 (1955)
7

já na.něho; nachystám past; na půdu; prásknout; cítí; protože; najednou;
. měl jsem vstávat; 9 po taškách; 10 pasáka krav; 11 vyhubováno

8

IV-3-2•./.'•; ^ JANOVICE, okr. Frýdek-Místek

_'

Potrestaná šetrnost
Mluvila Jana Bednárková, nar. 1900
Bylo
človjeg
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to drive za starých
mus'il

fšelijak

casuf,

ňebylo ešee moc tych peňes,

šetřic'. Ale nekery

byl ešče šetyrňejši.

že. To ešče
Jedyn

tahy

starý,

uš joier1,

dychy

4

S.um .. se Jel do mjesta
hospodařili.

Máslo

dac', bo6. unalby
vjedzec',

robu2 dobře otpočitovoP,

teš svoju
poprodac

jšecko,

a syr a vajca.
ho ocygaňilaP,

co se kupuje.

co mjéli,

Nale5,

un

by se cos'i kupila.

A uná už mjela

ze jšeckym,

s každým

naňho

Až u§ potym

slunečko

začlo svic'ic',

oblig galaty8,

bo.bý ihmjil

kupic',

grájcarym.

naňho zlos'c'. Misto

co na-

Tuž

poprojšecko

dychy

ňigdy sé

vyjs'c' —

a galhoty sy zabalil h tymu

azuš

přišel

un

polepšic';

Tag uš se tež večer
rano mus'il

másluv

dale na cestu, tag uŠ se

od rose a un by hunym9

mus'el ih mjedz' dluho pjéhne,

tydz'eň

Un to chc'il

zlós'c'.

chystol do teho mjesta. Ale co? Un byl tag opatyrny,
to se vi — poť mje. No tág un šeljhošuli

halířék.

se to šel to sum

do mjesta, a una robic' a ňigdy se ňidz ňesmjela
Tjychy ji otpočitol

přes

každý

ich potrhol

a tak. Oň

tah se ih ňeobuvol. Ale co? Una už

mjela

tyh galat mu tam dala kabat. A to se nechala

A jag un uš se chce oblic, no, rozbali a co —galaty

duma.

Vic'e, co udz9elol?

nebyly.

Vlez do obilo, ale mus'él tam cely dzeň sedz'ec', až do večera. No ale co, dy10
slunečko pražilo!, Z másla j koŠu ňidz ňezostalo.

Tag ubožag mus'el na to

11

hledz'ec', jak

to s kosa bježi . ,
Bh

1
9

stařík; 2 ženu; 3 odměřoval;
honem; 10 vždyť; 11 teče

4

6

sám; ? citosl. ale;

7

protože;

Sibal

ošidila;

8

kalhoty;

.

Mluvila Jana Bednář ková, nar. 1900

Byl zas tahový clovjek,
za kočiho,

za jijakra.

tuž ňernjel domova,

No. tag
2

no tag byl u jedneho

mu jijakroval,

teho pana

ňébyly

ešče auta, to se enym

tag na kočárah voz'ilo,

pjékňe

opsluhovac',

pjékne,

éhc'eli. No jednou
mocňe pros'ili,

aby byly

ih zavez do Ťešina.

rynske6,

A spatky

aby ih zavěs znova do Ťešina.

gdyž už ho upjenlivje

začli pros'ic',

tuž dobře. Už im to přivolit.

že. Mus'el

a zas' ty pany

hlobili4

zavěs'c',

jag jedz'e,
Stuchlík

(pána)

vozHl.

Prve1

ty

kuňe

jak

kaj3

tag ho mermo-

se vymluval,

ho, dali mu napředete-

ale
štyry

Vz'ol ih do teho kočáru, ale jak to'
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Un1

vyvěs'c'?
stranu

byl

se křivic'

tahový

vymasta8.

a dychy: „Hau,

Co udz'elol?

Začol

CH9 pravili:

hauuu!"

ze strany

na

„Stuchliku,

co to

robiďe?" — „Ale hau, hauuu, sďehly10 pez mje, hau, hauuu, pohusol,
hauuu!" C'i se ho vylekali,
12

vyskakovali
mu

skolasy

hau,

že un to je teš tyn11 sďehly, že ich pohuše.

a un ňedojel aňi štfrdz' hodz'iny

a cele štyry

Po-

ryncke

zůstaly.
On ten Stuchlik,

on se tak pravda

se13 po tyh dz'edz'inach.

poburovol

uš tag ňedržil

Kaj přišel,

14

mohel uloc' , že. Byl raci, dyby tag zadarmo
ňidz dz'elac'!
kuz

momy

A pros'ila

Přišel

za teho hočiho, ale tak

cos'i pomuch.
byl dostol pojes'c'

teš tam do Tkaca15 a una mu pravi:

pokoseny,

sus'c'e

ho, aby opravdu

num

to tam.

hledz'il

No dy se tag

Sus'c'e

teho sušeňi.

a

uš to na

Stuchlig

ňemus'il

„Stuchliku,

cely

hrabjach."

vz'ol hrobje,

idz'e

do pola a vezme s'eno, položi kuseg na hrobje. Jak to uschlo — un se zac'im
lehnul — zaz' veme druhy huseh, zas' položi na hrabje a tag ežzaz'
dal tam druhy kusek. Přišla
aňi pohnuté!

Za tyn cely dz'eň,

dz'elol?" — „No, paňi

Tkacova,

vjela, ac' suŠim na hrabjach.
Podz'ivejc'e
1

2

ta Tkacova:

„Stuchliku,

dyc' sym

vos tak pros'ila!

no hospodyňko,

Jag jedno

4

5

robotu

Co s'c'e

no dy vy s'c'e mi

uschlo, zas sym dol druhé

se, už mom tudy oto16 — kolig mom hupeg
'
3

uschnulo,

dy tu ňemoc'e

tu
pra-

sušic'7

usušene!"

6

Bh
7

8

dříve; jenom; kam; loudili; dopředu; rýnské zlaté (peníze); . on; šibal;
ti; 10 vzteklý; 11 ten; 12 kočáru; 13 potloukal se; 14 mohl-li se ulejt; 15 ke Tkáčovi;
16
tadyhle

9
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RAŠKOVICE, okr. Frýdek-Místek
Úspěšná zaříkávačka
Mluvila Marie Balonová, nar. 1882

Byla jedna
mizerno

stařenka

Jak šla hole fary,
divim.
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a ta stařenka

byla a ňigda ňidz ňimuhla
stavila

chodz'ila
napytac'1.

po žebroc'i. Ale tak
Potym

s'e. A tyn pan farař i2 pravi:

Tuž3 dy4 můžete inac tyn grejcar jakýs'i

přišla

strašňe

tež na

faru.

„Babicko, ja se vam

založic'! Gemu5

chodz'ic'e

po žebraňu?

Ňech6 sy veme jaké7 bylinky

Vemc'e sy ňejaku pracu"

chodz'i s ňimi.

Una pravi:

a pravi:

co byh vum8 tag řek? Ňevim

„Tuš

třebas tah: Lepši jedyn
jako jedyn

starý."

„No a co byh mjela řikac'?"

že s'c'e mi poradz'il."

A un pravi:

sébu9, bo10 to ňeuňes'ec'e."
Nazbirala

tyh bylinek

pambu

„A jak pujdz'e'ce,
už mojake

synka,

zařikala

pravi:

„Lepši

pane,

uš se vemc'e co ze
ty bylinky

nazbirane.

starý."

synek13.

No a roba14 tam dala tyh bylinek uvařic',

ho tam jaks'i
jeden

kožich

-—ale

I synkovi

15

to ňevim jak

novy jako jedyn
to pumohlo.

žehrala se tragač16

roba šla potym,

starý,

— enem

vzala

potem

mu

lepši dva kožichy

nove

Do rana byl syneg zdravy.

Tag

a šla. Bo pravila

ta selka, že ji do dva

chleba, že ji do muky, že ji do cukru, že ji do vajca, fšecko, dy enem

tého synečka uzdravila.
18

Naros

se velebný

Tak seji
pcm...

Přišly

Jedli rybu a tam mu zaskočila

tak —ze11

dva

a un se

rozňimuch.

to Ubilo. I chodtfila
vanocňi

svotky

ryba do kyrku.

Ta kostka zaskočila

a

mu f kyrku. A strašné nařikol a strašné křicil, bo ho to bolelo. A ta
se ňevjedz'ela

s ňim rady.

ale jo pujdu pro tu stařenku,
nenel" Ňesmila
dz'iň,

ale
nove

zaplačvelebný

a akorat se tam u jedne selky rozňimuch

Tak tam hned ju povolali.

pecynky

Tuž

starý. Lepši dva kožichy

nazbiro12.

Ona že se

jako jedyn

„Tuš

No a tag jesy11

a ňech
rozmyšlol

vum tag ňidz řéknuc'.

kožih novy jako jedyn

A ona mu pravi:

A un se

Pravi:

„Velebný

ona vum pumože."

a šla pro babičku.

„A tuš co je vum, velebný pane?"
ukazovol tag na kyrk. A tuž una pravi:
pane, lepši jedyn

A babička

„Možná

Nenene-

ňidz aňi na

druhy

přišla.
mluvic',

tuž

že ja vam pumožu.
starý." A jeho tag do

žebralo, že se tak smjol, ež mu ta kostka vyskočila
na faře a už ňemus'ela

rady,

enem
Velebný

starý, lepši dva kožichy nove

jedyn starý, lepši dva kožichy nove jako jedyn
babička zůstala

A un: „Gdepak!

A un už ňimuh

kožich novy jako jedyn

zůstala
kuchařka

pane, jo už ňevim ine

aňi mysled o tym. Ale dyž ňepumuhalo

una se žebrala

roky.

a byl zdravy.

chodz'ic' po

jako

smichu

Ot tého času

Žebraňu.
Š1(1958)

1

vyprosit; 2 jí; 3 tak; 4 vždyť; 5 proč; 6 ať; 7 nějaké; 8 vám; 9 vezměte si něco s sebou;
10
protože; 11 zdali; 12 nasbírá si; 1 3 chlapec; 14 žena; 15 jenom; 16 trakař; 17 asi; 18 najednou

,319

/

PRAŽMO, okr. Frýdek-Místek
Hajný o pytlácích
Mluvil František Pajurek, nar. 1868

Tag o tyh raupšikach1.
Tak posluchejáe.
By

No počekejce,

"

tak to začňimy

'.

sem byl ve službje,
2

A to sym seje vz'ol nahlavu ,
raupšicy

syrnu

pres trubu, kaj• pujdz'e
a tuš sym ho chyéil
raupšika

tag byla moja záliba

8

gluch .

zabic,

chytac\

vic'é.

Vide—už

Jo*

chc>ilvjedz*ec'f

do kumina

byl muj. PodzHvejďe

a

posluchol
raupšik

se, druhého

a tyn mi uc'ig5 ze syrnu na řbeáe. Ja palte! Ták s'ě
sym^chyáil.

A tam na te pdstfje

na kopců, tu byla břez'ina a tu
byl chodňik

A jo sym f tym glohu vyřezol tahovu dz'uru,

skryc'Více.

raupšihy,

Dy sym

tam sym vyliž

iu byla březJinduŽišky

byla taltó1 pastfa.

chytadz'

rano. A jo sym tam byl .za c'my. Přišel

Jedneho* raupsika

Podzivojces'e6,

nejhoršich.

či to bylo vedňe, či v nocy, mi to bylo jedno.

za ramyna.

sym chýcil

ty vjecy maju.

o tyh
••••

i přez ohyň by sem byl přešel. Tag raupsika
kaj4 pujdu

'

a u teho chodňika

byl

abych tam muheP

A tu čékum a tu naros10 — bym riady mnu11. Byla tam

čina12.. Zastřelil

srynči

kuseg13, ňiz14 ho na ramyňe

dolu. Tak sym ho za nohu chyéil,
odebrol, z gverym

ucik

a Šel tym

sym ho za nohu chyéil,

a styrčil jú (pušku) u\sus'eda

18

bere, joch střelil

tam, sym přišel,

to mi pravil:

po lišce " A syrnu přínis!

vide. A šel do Frytku

chodňičkym

no. Syrnu

„Noja,

naše).

u mje liška

Pó lišce střelil, ale syrnu

No tuž že ju zebrol.

přidz'e

na kury! Kury

Noja,

to je

napat!

su zavřine f kurňiku.

A rano skoro19

kury11
přinis,

a tam to udál: Že un střelil po lišce a žes'e mu

syrna.

mu

do te ryny, co sye leje

voda ze střechy, vic'e. A po špuře15 sym šel, aji16 gver sym
. A jag zmy přišli

s'e
kun-

trefila

liška

c'i

Jaja. Bože, lutkove, dejc'e po-

kuj!
Šl(1958)

1

,

o pytlácích; 2 to jsem si vzal do hlavy; 3 já; 4 kam; 5 utekl; 6 podívejte se; t taková;
hloh; 9 mohl; 10 najednou; 11 bum nade mnou; 12 jetelina; 13 srnčí kus; 14 nesl;
15
po stopě; 16 také; 17 slepice; 18 já jsem střelil; 19 časně .

8

32.0

Moje škola
Mluvil František Pajurek, nar. 1868

No tak posluchejc'e.
s'edz'il,

Školy

HnotJcy1

chalupach.

dřeva

nohy na křis,

ehyc'il

tabulu, že. A dyž říeumjil,
tu desku,

Na

rok!

a pisol,

Byly

f

desky.

pryvatnich
Na

co mu učitel

deskách

vypisol

na

vie'e. Tag vz'ol ho (žáka), položil

na

— „Budz'eš

s'e uČidzř

ni že by bylo každu hodz'inu inši učitel! Gdepak! To byl

učitelka v hrynku
dz'ec'i baj

ňes'ka.
dane2,

desky

tabulku

ňeumjil,

učitel a rano od usme do poledňa,
5

tag jag

a dol mu pjet šezd hybuf3.

kaj s'edz'il,

lebo ni!"—A

nebyly

nařezane,

zeli, v druhým

dvje sta, vide.
Rozumic'e?

žodne přespoledni.

Učitelovi

jedyn
přinisla

Z'it4 a učil. A muhlo byc'

kukořicu.

6

A tyn učitel mjil

tyh

rýnských1.

ročně osymdesad

(Chodil p o sedlácích.) Počkej c'e, počkejc'e,

Héru.

šéjc'e8 mje. Bo jo byh mu to zle mluvil. Dyž

ale ty dzfec'i

besperactfibily

s'e

s'e10 dz'ec'i, gdo to byl

tyn

nejhorŠi. No tyri a tyn. Drap, na desku — a dol mu tam deset. V z'imje

dyš

lebo co, un dol pozur,

šly

šel do dumu a škylhol11,
kyrpce12?

ze školy

a robily

a dyž řano přišel,
to mu vyprášil

ňejake

vypytol
a pravil:

A galaty V\ Dobré. To mumy

„To budz'ež dřic'

tátovi

školu.
Š1(1958)

1

špalky; 2 byla položena prkna; 3 ran; 4 snědl; 5 třebas; 6 měl; 7 rýnských zlatých,
stará měna; 8 ne vyrušujte; 9 darebáctví; 10 vyptal se; 11 klouzal se; 12 boty
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MORÁVKA, okr. Frýdek-Místek
Neštěstí při svážení dříví
Mluvila Hedvika Borská, nar. 1885

Jdh1 mjela štyry dz'ee'i, cery mi zůstaly,
valka, tag vz'ali, teho jedneho

us su vdané, a syncy,jag
2

vz'ali do Najštatu

g odvodu, zeje zdravy — a jedneho,

byla

za Viděn — mus'el

iz'dz'

teho druhého, starŠeho num.. .Byl

jako

,321

hojny a — prahtylcant

jag dz'elňik mus'el robic' s chlopami
demtnasteho

února,

6

nas'c'inane ,

— potym mus'el robic'3 jag

se ty mu pravilo

v les'e. A to bylo jaks'ik

šel, co tu pušcal

a ta žena jeho...

to voz'ili zas'. A una doňisla

ty

— Un to pušcal
obit1-—

bukové

kloty

ty kloty tym chlopum

tam

mjeli

a uňi

bylo pul dvanaste

— a pravi,

a tyn

8

se, ale ešce roz obroc'ime. A zebrol9 ty sanky a na samým

naš pravi

lec'ol10 do teho vrchu. A tyn chlob myslel,
kloty a tyn mu střelil
střepinu

kloty5,

obycejny,
otpustkum4,

ku

do hlavy,

byl v bezvjedumi.
rano bylo pjed

do tych sani a tyn nos—jah

tag hned mu mozeg byl vidac'11.

tak pušcal

dy13 umřel v

Tyn mlaci zaz' oňimocňel

ynym12

— af

sobotu

dostol anginu a potym s te

anginy

ňemocňicy.

v Najštac'e,

rokuj. A tyn starši zas', ho zabilo.

za tym. Tag do pjec'i

mjes'icuv

7

2

3

4

já jsem; do Nového Města; pracovat; zakončení masopustu;
oběd; 8 jednou; 9 vzal; 1 0 letěl; 11 vidět; 1 2 jenom; 13 když

IV-3-6 /

Za

dva (zemřeli).
'

1

ty

to bylo — tu mu to
Židz' ešce žil,

F sobotu — to bylo f potek o pul dvanaste
hodz'in,

dostol zaňed ledvin. Mjel jednadvaced
pjed mjes'icuv

že budu objedvac',

přetku

5

klády;

Fi/Bh
6

sťaté;

HAŤ, okr. Opava
Vzpomínka na podivína
Mluvili A: Adalbert Lukáš, nar. 1905
B: Jan Svoboda, nar. 1898

B: To šce teš suyšeli1,
puunocy
A : Ňi,

jag un1 baj3 zašeu do Křanovic

v nocy podzivac

Posuuchou,

v Ostrav je sum6 ty same zvuny

co

pravda.

B : Un ich šeu obezdřic7.
A: Žodnymu

po

se, vela je hodzin ?

abo dyby mu byu gdo řeknuu,

v Raci,

abo4 do Pšova

5

Un žodnymu

ňeřek Hic.

ňeřek ňic, un yny8 šeu tam, vylis9 na vežu apynk
v duru10 je. A přišeu
14

v duru. Gdo to chce vjedzec, ňech

dudum11,

idze, jo už vjym,"

Abo. Jak to byuo, jah se to hadali na tym

,322

praji12:
pólu.

tym

zvunym.

„Suyšeuech13,
provdá.

je

Přez Odru, jag je teraz15 hraňicau
.

Křanovie,

tam je Odra Jiraňica a tuš16

je most, provdá, a tam sum tři obuunky11,

provdá. Jedyn prajeu dva,

prajeu

A uňi18 tam sekli ot teho brata

tři obuunhy, jedyn

prajeu jeden.

jedyn

jeho, co to un mu mjeu ty krovy posc19, tam sekli, ňi, a jag uňi Šli na
pouedňo20

dudum

křiža, dobré puu

na objyt, to byuo — s puu hodziny
hodziny

od hraňice.

třa byuo isc21 ot

Jozef — unymu

Jozef22,

byuo

vjyce — Jozef ňešeu na tyn objyt, to byu chuop jag hora, provdá,
" že23 mjeu ze šedesad rokuf24,
do teho Buková

yny zamjast25

na tyn most. To muhuo byc hodzina

B : Dobro

hodzina.

A: Mjysto

išc na tyn objyt, tak šeu porachovac26

skym mošce, provdá. Porachovou:

cesty.

ty obuunky na tym

jedyn, dva, tři. A tuz zas21 se

čapou28 a byu zas tam na tym polu. No a sednuu pot koňym29.
ludže přišli
vela31 je

obuunkuf

už vjym,"
1

2

stanuu30

s teho objede, provdá,
praji.

3

na bukofskym

4

a praji:

mošce,

A tym to hasuo,
'
5

mona

ci šli na tyn objyd, to un šeu

bukofpomauy

A jak

„Gdo chce

ci

vjedzec,

ňech se idze podzivac.

Jo

provdá.
Šr
6

7

8

9

slyšel; on; například; nebo; kolik je; jsou; prohlédnout; jenom; vylezl;
v durové tónině; 11 domů; 12 praví, povídá; 13 slyšel jsem; 14 nechť, ať; 15 teď;
16
tož; 1 7 oblouky; 18 on (pl. úcty); 19 pást; 20 v poledne; 21 bylo třeba jít; 22 jmenoval
se Jozef; 23 možná že; 24 tak asi 60 let; 25 mezitím; 26 spočítat; 27 tož zase; 28 ubíral se;
29
pod koně (sg.); 30 postavil se; 31 kolik
10
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DOLNÍ LUTYNĚ, okr. Karviná
Práce na poli a doma
Mluvili A: Albert Rakus, nar. 1908
B: Marie Rakusová, nar. 1905

A: Tuž obycejňe na v'osným1
še ov'es sol, jyncm'yň,
dobře. Ňejlepše
plevela.

se dycki bylo poorane

no, potym

pote še doválo

se řepa sadzila
dycki

Potym po řep'e, še zim'oki

na řepym,

sadzily.

na ješyň2.
a potym

Tag
se

ňejpřut
připravilo

aby tam ňebylo

Tuš še naoralo, jag

tego
ňebylo

,323

gnoja najesyň, tag my gnojili na v'osným. A volhi3 se cungly na oracce
potym a do tyh volkův my sadzili. Potym, puzňi4 to my uz m'eli taki
stroj, co kopali my taki dzury, na ty zim'oki a kuňamsi se ti zakrývalo.
Nó, a teras se tego ňepouživo, ho kuňi ňima5, tak se ryncňe sadzi
fšicko.

(A měli jste husy?)
B: Gyňsi my m'eli, mlode my nťéli. Kacice na bydlo6. Gyňsi tez na bydlo.
Naňusly vajec. Nasadzily
be. Byly guňsynta. Ňikedy byly jalové
vajca. Jak se teš podařilo. šv'iňe se teš tak. Ňikedy se podařily,
ňikedy
ňi. Ňikedy se šviňa rozňimugla i ňébylo aňi sv'iňe, aňiprošunt. Krova se
ocelila dobře albo zle. Celynta se chovaly albo se spředaly1. Kub se
ohhb'%1. Kobyla, m'ala Hh'e, ňechali my se gó. I zaj8 my go spředali,
aby zaz byla keroši ta koruna. Dyž ňébylo sluški aňi zodnyh v'elkich
přijmuf, bo9 my roh'ili soVe f polu. Zaz ludzi oplacic třa bylo. Ty
daňe, dofki, sekuracyje10 se poplacily za tyn dobytek, co še spředalo.

(Kolik jste měli měřic?)
B: Patnozd hektaruf tego bylo a cosik še rozdzélilo
a ostateg num zbylo dzev'iňdž hektaruf.

m'ynzyn

šostry a braty

(Vy jste tu starý rod, že?)
A: My tu sum12, co jo pam'yntum, tři, štforte pokoleňi a přet tym tu by vol
ňejaki Tyma. Jak se kejsi pajscizňa ešce, ty roboty, jag byly na tym
pajskim13, ňi, tag un tum pajsciznym jaksi ňe, ňeodrob'il, tag to zbylo
i f tyn case mu tyn grunt tymu Tymov'% vžiňi14 a dali go tymu Uakusov'%.
To byl prastařig uš, no, a ci Rakuši pochodzili z Gurnego Šlunska
a tyn prastařik se tu dostol do dvora jako, za takigo po dvoře, tag zamykol
ty stodoly, takum udyržbym tam rob'%1 f tym dvoře, za takigo slugi
dvorskigo. Tag mu tyn grunt přidzelili a tyn Tyma šol tam do tego
dvora za ňego15, v'ice.
Sk
1

na jaro; 2 na podzim; 3 bramborové řádky; 4 později;5 není; 6 na chov; 7 prodaly se;
zase; 9 protože; 10 pojištění; 11 mezi; 12 my tu jsme; 13 pánském; 14 vzali; 15 místo
něho

8

324:
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BUKOVEC, okr. Frýdek-Místek .
Hospodaření v horách
Mluvila Zuzana Stonawská, nar. 1914

Jageh ešče mauo byua1, tagech pasua2 krovy. Vygnali my rano v šejždž3
godžinna Puafcym na pašunek. Tak še pasuo až do pouedňa. Do dvanostej
godžiny. Do škouy my modz mauo ehodžili, bo4 nebyuo času. Šli my paždz
daleko, až na Girovum. Tam Še pasuy aji5 'uofee a my m'eli radosč, jak
f pouedňe ty uofee nagaňali. Krovy Še kole nas poligauy, bo už byuy napaŠune a my še na ty uofee dživali. Aš potym zav'irali ty krovy, tah še num
roskochauy6, bo uny ňebyuy uv'unzane, puščune, tag lečauy dumu a my
zarovno1 š nimi.
M'eškauaJi8 v grunu9. Byuo to pod Girovum. Tra10 byuo nošič fšecko.
Dřevo na plecacJi, trove, potym jech še vydaua11, přišuajeh do džedžiny. Ale
tu fiebyuo modz lepšigo. Moc třa byuo vožič samočunžno12 na
vusku,jak
13
tuž v džiškah
nošič. Ale pumauu tyn život šeu. Potym, tuš še mušauo od
v'osny14 rob'ič15. Chyčiua še motyka na v'osným, tah se žim'oki16
vykopauy.
Ňikere byuo třa zasadžidž rýnkam'i11, uokopačfšecho rynkam'i, žim'oki, no,
zboža18 pošoli19 my, ňikery my aji samočundž brunam'i vuuČili. Potym my
to pozvožáli zaz na vusku do stodouy i muučili my cepam'i. A při tym byuo
v'ešouo, bo my posp'ivovali, popHjáli še ale mlyko, p'iva ešče my tam
ňim'eli, p'iňidz na pivo (nebylo). Potym my vymuučili, vyjukali a zaš
potým še šuo na pole zaz rob'iČ. Zim'oki fšecko še kopauy rynham'i. Tak
še to muŠauo aji na plecah nošidž abo na vuzečku vožidž
dumu...
A
Sk
1

když jsem ještě byla mladá; 2 tak jsem pásla; 3 šest; 4 protože; 5 též; 6 rozdováděly se; 7 rovněž; 8 bydlela jsem; 9 horská stráň; 10 třeba; 11 provdala jsem se;
12
vlastní silou, ručně;13 v plachtách na trávu; 14 od jara; 15 pracovat; 16 brambory;
17
rukama;18 obilí;19 naseli
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Mládí bez otce
Mluvil Pavel Stonawski, nar. 1910

Jo1,jageh už byu2 ze škouy vy šeu, tageh ňimoy? taty, tata mi pojechou
do Ameryki. Byu duuk, p'iňindzy ňebyuo. Tah tata zustou v Ameryce.
A m'i byuo patnošČe rohuf, tag mušoueh4 iždž do lasa rob'ič. V leše rob'iueh5
dva rohi. Potym jech pošeu6 na šachtym, co by zaro&idž1 mam'e jahiši
piňundze. Bo kejši8, jag byu duuh, tah to ňebyuo jako džišo9. Jag byuo
pole zaduužune, chauupym
spředali10.
Tuž hij by my potym byli, ňebyuo nas tag moc. Byli my dvo. Jo a šostra
a jednace11 šuo o pHňindzy. Mama mušaua chuopa pytadž12 do fšychigo,
chuopa tra byuo puačidŽ a ňebyuo s čego. Aňi bardzo13 ňebyuo mu co dadž
ješc. Tah tego hyrm'ihau, co Še zab'iuo, tag my go mauo zjedli, ale zjedli go
ludže. Bo byuo tra pytadž ludži do roboty, co by pumugli, a jak či ludže
pumugli, tak, še im dauo ješč.
Potymeh15 rob'iu v hatfirňi16, no, a žona še trop'iua sama duma. Rob'iuech
tam dvaced dva roki, no, a s tegoh dostou17 zaprušyňi plucls. Džišo jeh na
pynzyji. Zas s tego ňimum, bo zaz ňimugym rob'ič.
Sk
1

já; 2 když jsem byl; 3 tak jsem neměl; 4 musel jsem; 5 pracoval jsem; 6 jsem šel;
abych vydělal; 8 kdysi; 9 dnes; 10 prodali;11 stejně; 12 najmout;13 moc; 14 vykrmeného vepře; 15 potom jsem; 16 na šachtě; 17 z toho jsem dostal; 18 zaprašení plic
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DOLNÍ LOMNÁ, okr. Frýdek-Místek
Pastevní hospodářství
Mluvil Josef Sikora, nar. 1896

Tu byuy gurski uofce. Tych tu ňebyvauo s tum minkům1 veunum, ňi, ňi,
to m'auy uostrum veunum, iež ňekero m'aua uostřékšum, ale převožňe byua
uostřejša veuna. Tyn, co ty uofce do tego, na to dojyňi gnou, to byu guňač.
326:

A jedyn uofčor byvou, co syr roViu a pomogou dojidž a hoŠor přegrodžou2
a byu bača. A jedyn
ňiherymu

co čisto uofce pos. A pomogou dojič. M'eli psy,
z

muuvHli Muras,

Bosy. Podia farby .

jaho

Farho.

Na tym sauášu uofce byuy i hrovy byuy. Byua tam bačufha4. To a jahše
hrovy na šv'ynta

goňuna5,

přišli

Mušaua

a m'eřali.

tag dychy

byuo m'iřaňi

še haldo ta majitelhx

mlyha.

mušaua

Tah

potym

podojič

sfojum

hrovym a to ji zm'eřali to mlyho. Kela6 mo mlyha a potym jag na ješyň,
še p'iňundzam'i

mušou jedyn

vym,, mušou, zapuačidž

drugigo

spuačič.

a dostou piňundze.

Kery

mou

Kela p'iňundze

byuy ty p'indžgauerys

mušeli zaz uodébrač. Ňejv'ince

to

suabum

hro-

uodebrali,

tela1

s počuntku

a teras

čertíune p'ehne byuy a coših červ'une rasy tež byuo. Ty byhy, ty červ'une
byuy spurneg, to byuo godňe spurne. A to haždy duma. A jedyn byg mušou,
potym...

Každý

rog inhši, tam mušou dadž byha. Co by ty hrovy

na tym pašunhu,

tam sfojigo byha, co by...

Ale yny jedyn

m'auy

byh tam

byu.

(Kdo pásl krávy?)
No, tuš, ja,

to byli napytaňi10.

z *Buhofca a jedyn

z Nofšo11.

Jedyn

byu tu XJumňan a

pochodžiu

Bardzo12 dobři uofČoře. To byli bardzo dobři

uofčoře. To byli bardzo dobři. Či dbali, tág jaho dyby to byuo ty
jejich,

ale byli puacuňi

ňi p'iňundzam'i,

brali. A dostáli za to, jag v žim'e futrovou,
15

nogav'ice , na burnus, to puačili
tah

zviřynta
bačunhu13

ale uňi teš čyňšč tego

tag dostou hošule, guňym14

na

tym. Un tež uo to dbou, bo hela napos, .

podojiu.

• V žim'e uofce byuy u gazduf
uojčedz ih m'ou

rozebrane,

hazdy

sfoje še zebrou.

Muj

šejšdžešuňč16.

Každý m'ou sfojigo uofčora, caue žiči u ňego byu, tyn iiofČor. A to še dva
rázy11 do roha uostřiguy,
13

žimym báby přynduy .

uohumpauy
19

Krymplovauy

ňehere, potym

še uostřiguy

rynčňe a baby přynduy.

A potym še

zrob'iu ty ňiči, ty ňiči še zrob'iu a dauy še do thoča20. Za vařtatym21
tahi...

A potym še to vžyno na Visuym

a přez

to zrob'iu

do valchi22. To tag jáhošiha

zb'ijali,

to potym uš to byuo gotove to suhno. S tego šili nogav'ice, ty burnusy i tum
pravdživum

guňym jaho teraz byvajum hubertusy, tah to byuo ta guňa.

A tyn uofčor, to m'ou uopaseh

shuřanny23

širohi a čophym24

širohum, jag dojiu, co by go tyn dešč po plecach tag

tahům

ňeupadou.

(Bylo tu mnoho tkalcovských stavů?)
Vařtatuf?

Ó, tu byuo. Jedyn

ešče byu dva rohi25. Tu uoto26 sumšod go

m'ou, ale chčeli go vžuňždž do muzejum a un tahi jáhiši

vžun i

porumbou21
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go, ňedou go do muzejum. Tyn chuob mo uosemdžešuňc šejždž rokuj. Unje
taki dživoki. Uoto teraz mo, tyn chuob mo p'iňdždžešundž rokuv jako še
zyňiii. Mo to uotprav'ac2s.
(On je vdovec?)
Un ňima29 vdovec. Uobo žijum. Un i jego baba.
Sk
1
s tou měkkou vlnou; 2 košár přemisťoval; 3 podle barvy; 4 žena pasoucí krávy;
5 když byly krávy o svátcích honěny (na pastvu); 6 kolik; 7 tolik; 8 krávy plemene
pincgavského; 9 vzpurný; 10 byli najati; 11 z Návsí; 12 velmi; 13 zisku z bačování;
i4
houni; 15 kalhoty; 16 šedesát; 17 dvakrát; 18 ženy |předly; 19 rozcupovaly přízi;
20
ke tkalci; 21 za tkalcovským stavem; 22 potom se to vzalo do "Visly na valchu;
23
kožený; 24 čepici; 25 před dvěma roky; 26 zde; 27 rozsekal; 28 oslavovat; 29 není
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V. MLUVA VE

MĚSTECH

Mluva našich měst se liší od mluvy venkovského okolí někdy dost
podstatně. Je to tím, že život obyvatel měst byl díky jiné sociální struktuře, většímu pohybu obyvatel a živějšímu kulturnímu dění méně
uzavřený než život na venkově, čímž vznikaly podmínky pro pronikání
jazykových inovací, a také pro stírání místních zvláštností mluvy. Takto
vzniklé rozdíly *mezi „panskou" řečí městskou a „selskou" mluvou
venkovskou byly známy již v minulosti. V novější době dochází k opouštění starých tradičních nářečí a k postupnému přechodu k jazykovým
útvarům vyšším, nadnářečním v . podstatě na celém jazykovém území.
Tento proces se ve městech projevuje nejvýrazněji, protože zde ve vzájemné součinnosti působí nejvíce činitelů ovlivňujících tento vývoj.
A tak především tam, kde na venkově tradiční nářečí dosud žijí nebo
alespoň dožívají, kde se jimi příslušníci staré venkovské generace spontánně vyjadřují v situacích každodenního života, je rozdíl mezi běžně
mluveným jazykem městským a venkovským u příslušníků staré generace nápadný.
Proces jazykového vyrovnávání a sjednocování je dlouhodobý a má
v různých místech různý průběh. Závisí to jednak na charakteru města
a jeho vztahu k nejbližšímu okolí, jednak na celkovém stavu a míře
zachování tradičních nářečí v zázemí města, s nímž přicházeli a přicházejí
. obyvatelé měst nejvíce do styku. Tam, kde je tradiční nářečí v okolí
města nivelizované, kde nemá příliš nápadné rysy, je odlišnost mluvy
obyvatel měst i v nejstarší dochované vrstvě menší, popř. takřka neexistuje (města střč. a města v Čechách vůbec); naopak tam, kde okolní
nářečí uchovává v hojné míře výrazné nářeční rysy, odlišuje se mluva
měst výrazněji (města střm., slez.), protože řada zvláštností tradičního
nářečí je v městské mluvě setřena. Ztrácejí se především znaky úzce
lokální, charakteristické jen pro menší územní celky, kdežto znaky
velkých nářečních oblastí zůstávají (např. typy mlejn, mlíko v Čechách,
mlén, lóka na stř. Moravě, krátkost samohlásek a přízvuk na před,329

poslední slabice ve Slezsku, podoby lúha, vedá na východní Moravě).
Výrazný vliv na jazykové vyrovnávání má také pohyb obyvatelstva
ve městech, a to zvláště v těch průmyslových střediscích, kde došlo
k značnému přílivu nářečně různorodého obyvatelstva z velkých vzdáleností. Všechny tyto faktory přispívají k tomu, že mluva ve městech
se vyznačuje velkou neustáleností a pohybem, který zde stále probíhá.
Proto se ve městech daleko častěji než na venkově setkáváme s tím,
že mluvčí ve svých projevech při volbě jazykových prostředků kolísají
(dublety hláskové a tvarové).
Odlišnost mluvy měst od mluvy venkovského zázemí se i u příslušníků
staré generace projevuje zvlášť na Moravě, kde v míře zachovávání
a ústupu příznakových jevů lze většinou dobře sledovat troj stupňovitost: stará vrstva venkovská — stará vrstva městská — mladá vrstva
(městská). Naproti tomu v Čechách se s nivelizováným stavem setkáváme většinou už i u staré venkovské generace. Proto zařazujeme ukázky
z mluvy staré generace městské jen z měst moravských. Zvláště ukázky
z měst střm. a slez. dobře dokumentují onen mezistupeň mezi venkovským nářečím a mluvou mladé generace (ukázky z mluvy Brna v porovnání s ukázkami z brněnských zemědělských předměstí Komína
a Líšně; ukázky z Opavy v porovnání s ukázkami z dnešního opavského
předměstí Slavkova); najdeme zde mnoho zřetelných rozdílů v hláskosloví i tvarosloví (např. v Brně-městě.není protetické h, není tu změna
y > e,u > o; v Opavě je jen sporadicky l a nejsou tu typy seno, zima / /
seno, zyma). Ve východomoravských městech, donedávna až na Gottwaldov vesměs malých a žijících ve starší době v blízkém kontaktu
s venkovským okolím, podobná odlišnost mluvy města a venkova ve
staré generaci mluvčích není. Vytváří sé postupně až u generace mladé
anejmladší.
Významné je v .městské mluvě také působení spisovného jazyka,
zesílené v nové době tím, že se spisovný jazyk při dnešním rozvoji
masových sdělovacích prostředků uplatňuje i v mluvené podobě.
Opouštění tradičních nářečí v mluvě měst nemusí však vždy znamenat
příklon ke spisovnému jazyku; např. místní střč. podoby dobrého, dobrému, ačkoli mají blízko k podobám spisovným, jsou při ústupu vytlačovány obecně českými tvary dobrího, dobrímu, a nikoli spisovnými tvary
dobrého,
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dobrému.

Dnešní mluvený jazyk ve městech dokumentujeme v našich textech
ukázkami z mluvy mládeže, a to z vybraných měst v celé české jazykové
oblasti. Na mluvených projevech mládeže lze totiž nejen ukázat současný stav jazyka, ale zároveň i alespoň z části zachytit směr budoucího
vývoje. Srovnáme-li jazykové projevy mladých lidí z různých částí
našeho jazykového území navzájem, ukazuje se, že nejde zatím o mluvu
zcela nivelizovanou, oblastní příslušnost k velkým nářečním celkům je
z této mluvy ještě dobře patrná (viz např. podoby zrouna, dáuno, hóřet,
dál, u Čermáku v městech svč.; podoby mam, volám, v lete, kluci, po ňom
v městech jzč.; podoby voňi se divijá, potřeboval bich, teho koňa v e měs-

tech střmor.; krátkost samohl., podoby jako mjela sem, hráli sme sy
ve městech slez.; podoby tag jag indi, Jcúpat sa v městech výchmor.).
Vedle toho se projevují v různé míře i vlivy jazyka spisovného. Zvláště
tam, kde se nářeční okolí města liší od spisovného jazyka velmi nápadně?
má mladá generace města tendenci využívat bezpříznakových prostředků
jazyka spisovného a mluví pak často oblastní variantou hovorového
spisovného jazyka (případ mládeže měst slezských).
Výrazné jsou vlivy spisovného jazyka také tam, kde se při velké
migraci obyvatelstva střetávají mluvčí z nápadně odlišných nářečních
oblastí. Takový vývoj můžeme sledovat zvláště v nově dosídleném pohraničí, kde mluva mladé generace vyrůstá z nářečně různorodého základu. V mluvě mládeže tu došlo během let ke značné jazykové stabilizaci. V českém pohraničí — podobně jako v Čechách vůbec — se stala
základem mluvy obecná čeština se všemi typickými znaky, které jsou
tu téměř důsledné. Kromě toho se začínají ustalovat i některé příznačné
diferenční znaky oblastní (např. ve Frýdlantě svč. tam maj popeláři,
v Tachově zase zč. voňi chodi, vona mi kopla atd.). Na Moravě se mluva
mládeže na území bez tradičních nářečí utváří na základě spisovného
jazyka pod vlivem přiléhající tradiční nářeční oblasti a nese pravidelně
některé její rysy v hláskosloví i tvarosloví (např. v Osoblaze slez. prvky
jako nedostatek délky u samohlásek, tvary jako s kym, halda deček,
skákalo;

v. Mikulově výchmor. do Břeclav je, do Uherského Brodu,

pjed

minut). Oblastní varianta hovorové podoby spisovné češtiny je tu
základním jazykem běžného denního dorozumívání mládeže, mluví se
tu tedy „spisovněji" než v jádru území.
Jč, KS
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V-1 /

PRAHA-Staré Město
Zkušení cestovatelé a labužníci
Mluvili A: Olga Pelantová, nar. 1959
B: Jan Topinka, nar. 1959
C: Marie Tomková, nar. 1959

B: Fšude maj bílí chlebí.
C: Chleba, v Ňemecku, fšude. maj .dobří (chleby), taki. Anebo takovej
votpornej černej.
B: Anebo v Ňemecku, tam maj takovej černej, kisélej. Je trochu nazelenalej
jakobi, to je celej.
'
'
: •
C: V Jugosláviji to maj, to je jak veka. Kefšemu to tam maj.
B: Fšude bílej chleba.
C: To je jako houska, to se človjeku přejí za chvilku.
B: V Bulharsku, tam maji víborní jídla.
C: To já dicki, diš vodňekat přijedu, tag hnet na chleba, na náš.
A: Já taki, hnet chleba, mlíko si vemu, se solí, jéžiš, to úplné ... Takovej
mňekej, dicki chřupe.
B: V Bulharsku, tam nám dicki přinesli takoví ..., talíř polifki, takoví
plní, po vobroučku plní oleje. F tom plaval ..., kapusta, neco jako
kapusta, k tomu bílej chleba, no.
C:
Jávim.
A: To sou hnusní jídla. Mi sme tam bili, ale to je hrozní. Třeba mi sme
tam bili asi štrnádz dňi nebo jag dlouho, ale furt skoro jedno a to samí
jídlo. Jenom třeba, třeba místo mrkve kapusta, nebo místo kapusti zase
třeba zelí, no to bili strašní blivajzi. Furt rejže ...
C: Furt rejže a kňedliki.
B: Tam vůbec neznaj brambori.
C: To v Ňemecku, tam sou samí brambori. Anebo diš sme bili f Itáliji)
tak sme si vobjednali polifku. No tam to mňeli ňákou ..., to přinesou
sice hlubokej talíř, a to sou špageti jako po milánsku, polití — a ťo je
polifka. Tam vůbec polifki nejsou snat, to sme tam ňigdi
nevideli.
To sme si tam dávali ...
B:.Gde?
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C: F Itdliji. A takovou ... kopec. Já sem dicki sňedla trošku a táta to
dojet.
B: Mi sme mňeli (v Německu) řízek.
C: ZvomáČkou.
B: Z vomáčkou, z brambor ama.
A: Nó, Uzeg z vomáčkou.
B: A vono to bilo celkem dobří.
C: Diš si potom na to zvikneš.
B: Nezviklí, ale dobří.
C: Mi sme bili v Ňemecku, tak nám tam taki dali ajntopf1, ale to je strašní.
To je do hlubokího talíře a tam proste dali fšecko. Vod hrášku aš po
tlustí maso, takovej ňákej kvjeták nám tam dali, potom tam bila ňáká
jíška, takle se to táhlo mírňejc — no strašní! Já sem říkala:
„Papejte,
papejte!" Každej vrchovatěj talíř ...
B: To mňe chutnalo, ten ajntopf.
C:
A:
C:
B:

Mňené.
. .
Né, to bich nemohla.
No proste fšecka zéleňina, fšecko, co jim zbide asi, tam vrzli do toho.
To diš sme bili předloňi vo prázdninách v Ňemecku, tak nám vařili
víborňe. Ale každou, každou sňídaňi sme mňeli ..., rodiče mňeli kafe
a houski z marmeládou a z máslem, a já mňel mlíko. Každou
sňídaňi,
fšechni.
' .
C: Anebo já nesnáším, diš nám f tom Ňemecku, tam nám furd dávali
takoví ti saláti, takoví ti — vono je to teplí, ta mrkef s tim hráškem
nebo ňeco takoviho podobního, to se vůbec nedá jíst.
B: K večeři sme zase dostávali sejra, salámi, fšechno možní.
C: Nám tam dávali taki takovi ti vobičejnski, ňákí ti jejich salámi. A ti
sou strašní. Vono se jen to tak maže a přitom vůbec to nemaj ňák ...,
maj to jako spíš slatkí.
B: To jak sou ti čajofki, vit?
• C: Mňe to vůbec ale nechutná, já to nemám ráda.
B: V Bulharsku, tam maj zase ti jejich sejri, horkí a takoví ... slanej
sejra.

1

jídlo y,z jednoho hrnce", smíchané z různých potravin
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Náš přepilný spolužák *
Mluvili žáci (B, C) a žákyně (A, D) 9. třídy ZDŠ, nar. 1958
a 1957 (D)
A: Já bich chtěla dělat vjecí! Gimnastihu, jezdit na koňi ... a copak to de?
Vono tahi to zabere času fšechno. Dibi bil tejden tag dvahrád dlouhej,
to bi bilo ňeco! Abi se to dalo fšechno stihnout. Bila bi šhola třeba
do desíti, pag bisme mohli jezdit na hoňi fšichňi, pag bisme mohli
fšichňi na gimnastihu, mohli bisme dělat hrasóbrusleňí a fšechno.
D : Já bich chtěla vidět Nováha na hoňi. (Smích.)
A: To je teda fakt. Tag bi tam nechodil Novák, no. Tag bi tam chodil
jenom, gdo bi chiel.
D: To bi bilo právje pjekní, gdibi tam chodil Novák.
A: Von bi pořát padal, vit. Dicki přes přékášku, von bi^si ho zádnej kúň
aňi na sebe nevzal. •— Ten je blbej dost, ten uš vídz blbnout nemůže.
B: Ten bi jezdil na koňi a matematiku sebou.
A: To je fakt. Von je hroznej šprt.
C: Ten má samí jedňiČki.
D: To je strašní jenom ho vidět.
B: Ten je vostříhanej, úplňe do plešata.
D : Von je (jako) plešatej, fakt.
A: Dicki chodí tak podél zdi.
C: Potkad ho v lese, tak položíte peňíze, kerí máte, a utečete tamvotai.
A: Von je takovej fstéklej hrozňe. Dicki židlema hází po detech.
B: No teda, ten diš se rozuří, tak ...
C: F tom kiňe.
B: Tenkrát tim hadrem, vit, jak—asi f pátí třídě —jaks tam vilila to mlíko.
A.'. Jo, dhá, a von mi to hodil na hlavu. No, hroznej blbecl
D: Co ti hodil na hlavu?
A: Hadr z mlíkem:
D: Proč?
A: Nevím. Rozlil tam mlíko nebo co.
B: Pah sem ho tam stříshal tím hadrem, vit.
C: To jeho maminha, ta vzdichi, diš shončíme tělocvik, tah tam přídě
a poprosí učitélhu, jesi bi si moch ňeco vishoušet. A třeba z dílen přídě
h učitelovi a říká, jesi bijí náhodou nepučil hoblík, ze bi si Jája doma
skusil, jak mu to de. A takovídle vólovini.
.
Jó
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V-2 /

BENEŠOV
U stolního hokeje
Mluvili A: Eva Straková, nar. 1958
B: Jaroslav Houlík, nar. 1958
C: Jiří Jantač, nar. 1957

A: Já budu hrát (stolní hokej) jen fot tou podmínkou,
vihrát.

že mi

necháš

B: Počkej, já mám červení, ti máž žlutí.
A: Jo, já mám žlutí. A nasaí mi to tam.
B: No jo. Ti si takoví nemehlo.
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Co? Co bis musel bejt ti, prosím tel — Hele, co to je? —
Šikula (chválí se) .
Ti se cejiíš. — Jé, hele, vono se to hejbe.
To víz že jo!
Hele, .a. přoč ti žlutí dáváš taghle, gdiš já to mám tadihle?
No, protože abi si přece mohla pohibovat ti ze žlutejma a já s červenejma,
ne?'Tí blbe!
Tifešchitrej!
To víz že jo. Diš to mám doma. To je vidět, že to doma nemáš.
Já mám doma kovoví, to mi úplňe stačí.
Tak! Gdo to vihraje. Tak jedem.
A já začínám, protože já sem slabá žena.
Dobře. Hrajem. — Tak si ho (hráče) dej semhle a hraj, prosím te.
Né, já si ho dám semhle a brankáře si votoč takle.
A to ne! To ne, to nemá cenu! Hraj! — Jirko, pocem, prosím te, vono

je to takoví nemehlo.
C: Já si potom zahraju, ted hrajte spolu.A: Hele, todlento je vono. Počkej, dej to sem! Já ešte nezačala aňi hrát.
B : To nemá cenu s ňí hrát! Ěekňete jí ňeco, lidi!
A: Vono mi to vůbec nejde. — Á! Jedna nula vedu.
B: No počkej, ale tet uš to budem hrát podle pravidel. Jednoho sem ti dal1,
co? .
A: Jednoho sem ti dala já! Žlutí sou moje. — Počkej, dit se mi to hejbá.
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B: A to se naučíš, ti! — A jedem! Vidíš, na to sem já, na todle. — A jeje,
to mi to nevišlo. Von (hráč) je málo nasazenej. Uš to jede. Vidíš to,
to je
Černej1...
A: Hele, ňálc (i to nejde. Podívej se na moje, ti!
B: To je, s tebou tahi hrát, to je ... No, já už hraju, uš ti ho (gól) tam vezu. /
0: Uš sou v bojovom zápalu.
A:
B:
C:
. B:
A:

Hele, tadi votať to nejde vikopnout. To bil aut. Já hraju.
Dii to zlomíš, ti magore!
Ale nechová se jako k nežni žene, že jo?
Já to hraju, já sem zviklej na bráchu, tak to se nesmíž divit,
Jó, já nejsem ale tvůj brácha, víš? — Hele!
B: Uš je tam.

A.:' Dva nula, dva nula vedu. Pak nepovídej,

Jirko.

že umíž hrád hokej!
J6

1

2

nechal; Čs. hokejový reprezentant

Malý fotbalista
Mluvili A: Miroslav Skopec, nar. 1958
B: Jaroslav Houlík, nar. 1958
C: Eva Straková, nar. 1958

A: Já hraju {odhal tadi za Benešof. Mi uš sme ho hráli f první třidt,
dicki na ulici s klukama ze třídi sme ho hráli, fodbal. No a mi uš sme se
přihlásili, asi ve druhí třídě uš. sme tam šli a takoví velkí kluci proti
nám a mi malí fšichňi. Tak sme tamvotad zase vodešli, pak sme se
přihlásili asi f pátí zaseje. Táta říkal: „To ešte nemá cenu, dít ste na to
moc malí." No a, asi f sedmice sme tam ... Voňi založili ešte béčko,
tak sme kopali v béčku. A voňi ti kluci, co bili staří, starší takle, tak ti
z žáků uš vicházeli do dorostu, tak sme se dostali mi do áčka, no a tetka
kopeme na jaře posledňí sezónu jako.
B: A f čom seš, f
A: Nó.
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útoku?

B: Ti hlavičkovat nemůžeš, to íe Icaždej přehlavičkuje.
A: Já nepotřebuju hlavičkovat. To je horší na vobranu.

(Máte tréninky?)
A: Nó, uš chodíme. Ve středu af pátek. Tejko eštef pondělí ňegdi trénujem.
Mi hrajem teika z Mladou Boleslavi, jedem tam a voňi přijedou sem.
1
Mi sme vloňi postoupili..
C: Teíkon vihráli míč. Gdo tam hrál ?
A: To sme hráli hokej zaz za školu.
C: To bil hokej? A proč ste dostali míč?
A: Poňeač sme to vihráli, no, sme hráli turnaj tadi ve Vlašimi.
Voňi
Vlašimáci, voňi tam maj ten umňélej let — mi ho tadi ešte nemáme —>
tak voňi trénovali každej ...,f tej dnu, štiri dni f tejdnu trénovali takle.
Mi sme přijeli — vibírali sme tadi to mušstvo a já povídám
tátovi,
jesi mam na ten umňélej let doz1 vostrí brusle. Von povídá: „To víz,
žejo. Mislíš, že to bude ňákí tvrdí?" A tetko já sem vles poprvňe na let
af tom mi ..., chtěl sem zabrzdit a podjelo mi to a uš sem ležel. F tom
prvňim zápase sme vihráli štiri jedna a já sem si vůbec nebouch. Já
sem delál přešlapovačku a dicki mi to podjelo a uš sem ležel. Tak sem si
to tam po zápase dal nabrousit, no a pák uš to šlo.
Ale to bila sranda se na mňe dívad dicki. Sem zabrzdil a uš sem
ležel. Teda na ribňíce takle sem to mňél dost vostrí, to sem mňel akorát,
ale na ten let to bilo tupí. To mňelo víc kluků takle tupí brusle a pák
fšichňi tradá sme si to šli dát nabrousit.
Jč
1

dost

V-3 /

LEDEČ nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod
Na skládce
Mluvila žákyně 9. třídy ZDŠ, nar. 1959

F sobotu sme šli na sklátki a šli sme tam s našim psem, s Lumpem.
A Libuna šla s tí haldi jako trochu doleva a já sem šla doprava. A já sem
nevjedela, jak to tam vipadá, ták sem udělala jeden krok — a to ňic, to sem
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stála porát na pevni púde. Pak sem udělala druhej krok, a to us se to začlo
trochu pohoupávat, šla sem dál a nevjedela sem vo Um, že je tam ta bažina.
A najednou sem se propadla — bilo mi to aš po kolena — a zavolala sem
IAbunu, abi mi šla pomoct. Jendže vona už bila na druhí straně (ech skládek,
.tam má zase dřevodrušstvo, hází tam různí překliški a díhi, a tak sem si
přitáhla jednu bedínku, co tam bila vedle, a snažila sem se ti nohi s toho
bahna uvolnit. Jendže to šlo dost ieško a potom sem zjistila, že ta bota, která
vážila půl kilo asi tak, tak tejkon mňela pjet kilo a nedalo se f Um vůbec
chodit, i gdiš sem to voškrábala, a přes celou sklátku sem šla bosa. A potom
sme si s Libunou ..., šli si to umejt, vona bila taki trochu špinavá, protože
přetiim vlezla do vodi. A tam mňel ňákej pán nádrš af tom pjestoval
pstruhi. A tim svim miiim a rácháňim1 sme to tam zakalili pořádňe! Ale
náhodou na nás nepřišel, tagže to dobře dopadlo.
Rb
1

mácháním

Sny
Mluvila žákyně 9. třídy ZDŠ, nar. 1959

A potom se mi zase zdálo, že naše babička je čarodeňice a že bidlí na
poště a vedli tam takoví dřevjení točití schodi a uprostřet tí její rezidence,
tí komúrki, stála taková visoká skála a babička tam nemňela vodovot.
A vdicki diš chtěla vodu, tag řekla tí skále: „Skálo, skálo, otevři se, videj
vodu." A nastavila hrnec a ta skála vdicki jí tam dala vodu. A fšecko jí
tam hořelo, křesla, nábitek, ale takovim plamenem, kterej ňic — proste ňic
neschořelo, no. A babička di si chtěla ňeco vořát, tak to dala třeba na křeslo
a za chvíli to bilo uvaření.
A jindi se mi zase zdálo, že na Mizerovje — tam bidlela dříf naše babička
z dědou — tam bila bažina, takoví rašeliňište tam bilo a vokolo vedla
železňice. A ta železňice mňela zastáfku zrovna u našich vrátek a vdicki
tam vistupovali lidi. A voňi vlezli do tí rašelini a prokousali se druhou
stranou pot kolejema zase ven, tagže udělali takovej potchot a vono to pak
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štvrdlo. A Um potčhodem

chodila bila paňi

a mňe se io nechielo líbit.

Tak

sem si jednou pučila křídla a leiela sem tam, protože sem bidlela strašňe
daleko. A podařilo

se mi to tam prolíst

taki, jendže na druhí straňe

zase díra a já sem nevjeďela, kam to vede, tak sem tam zapadla
ta bílá paňi

mňe tam potom

přišla

modz

strašit

bila

dovňitř.

a vzdala se teprve,

Tak

diš sem jí

utekla: Pak sem zahnula za roch takoví chodbi a tam bili zase upíři. . A voňi
tam mňeli kotel vařiči

vodí a chtěli to na mňe vilejt. Jendže já sem na ňe

hodila ti křídla — aspoň k tomu bili dobří — a utekla sem jim taki. A

potom

sem se probudila

spadla

a probudila

s postele.

"

sem se na zemi, protože

sem strachi

.
Rb

V-4 J

ROUDNICE nad Labem, okr. Litoměřice
Na ryby
Mluvili žáci 9. třídy ZDŠ, nar. 1958 (A) a 1957 (B)

A: Diš mám

na to takle

náladu,

tag du nu ribi.

Ale

poribní

chodej

dicki tak ke konci létu (kontrolovat rybářské lístky). Ze začátku
konci létu chodej. Dicki
' B: Musíme

sme

a ke

vostražití.

koukat.

A: Já chodím z bambusákem1,

a to diš, tak ho hodím na vodu a potom

to

doplavu.
B: Nebo do křoví ňekam.
křoví a

Diš se uvidí,

že de ten poribnej,

A: . . . uteče se. Hoňička
dád do pořátku
mňe naučil

je zároveň,

vercajk2.

táta,

tadito

udělat těsto a pak teprve

Pruti

sranda

si baterku

fšecko.

Na

mužu jít.

večer, a nazbíráte
Doma,

to hoblini

s tim. — Uš si (zase)

si musím
žížalí

jich

dád dohromadi
musím,

musím

a cífki.

brambori

To

uvařit,

To je tetko (nejlepší), / červnu

f červenci po dešti chodid do chmélňic,
chmelňicí.

tak se to dá do

...

to máte strašní

pjetilitrofku,

k ňim a zakropuju.

deštofki.

a

Vemu

diš projdete

pořádňe

Vopčas

zakropí

se to
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a sou pořát. Jaho červi (také) přez zimu se udržujou.
hlínu tam dát normálňí,
vodou zakropit,

hňedou, a jednou

abi se tam nézahuhlili.

To chce do

nebo dvakrát

No a dostávaj

sklepa,

tejdňe

vlažnou

se ribi v

zimňe,

na červi.

(A jak to děláš s tím červem?)
A: No hlído3.

Napíchnout.

NejlepH je to jaho přes ten pás takle

ti červi. Diš to chitám na plaváčku4,

DiŠ chitám na ťesto, tah si h tomu sednu normálňe
ňeco veme.
kapra
třicet

Nejlepší

to je na túňích,

na tom. Ale tam fšude

sluníčko, na

Nejlepší

břehu.

a cekám, aš mi za to

tam máte kazdejh

sou takoví malí parchanti,

(centimetrů). Ňegdi přídě v ječí.

píchnout,

tak podle toho chodím po
deset

minut

tah třicet,

pot

to je na chleba, diš je

povrch.

(A jak se to dělá s třpytkou?)
A: To nahodíte — a voňi sou prohíbaní,
sumci,

a vona je prohnutá,

různí sou, třeba na vokouňi

tak na ňí ta riba skočí. Třpiií

na to dou. Jah vona skočí, tak jak ví jurt

se, a

a na
právje

točíte, vona skočí, tah se za-

sekne.
J6
1

bambusový prut;
udice)
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2

nářadí;

3

klidně;

4

na splávku (plovák navlečený na šňůru

HRADEC KRÁLOVÉ
Koníček není jen zábava
Mluvili A: Petr Novotný, nar. 1957
B: jeho otec

A: No tak já
po vesňicich
dost prožili.

toho dost tahle prožil.
sme jezdili

No to sem jednou,

bavu. Já sem dál1 dřij—kluci
skupinu
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Já sem dřij jezdil

po zíbavách,
jednou

a ešte tet ňegdi,

s hlukama

ven,

tagže sme

sme jeli až do Techlovic

toho

na zá-

hráli, právje tam na škole mňeli (hudební)

— já sem dál zvukaře,

tak sem jel pag za ňima, protože

sem

/ poslední

chvíli si to rozmislél,

sme to fšechno
to skončilo,

zapojili,

a jel jem

na kole. Přijel

šlo* to dobře fšechno,

tak sem se scháňel po kole, já

po babičce, dobře se na ňem jezdilo
B: Úplná plečka2

sem tam,

aš nakonec,
mňel

nakonedz

tak
diš

takoví pjekní,

staří,

...

to bila!

A: No a ňegdo mňe ho zřejmňe

sem musel jit pješki

a sto-

povat. Zas mňe ňigdo pak nevzal. Chudáci kluci šli taki se mnou

ukrat. Nakonec

potom,

protože tem zas, ti tam bili na náklaďáku

a ten chlap, co je tam

vodjel a vůbec neřek, gdi se vrátí a ... Tenkrát
je to daleko,
takovejh

dozd daleko,

deset kiláku

takovejch,

doves,

to bila děsná cesta

no já nevím, asi deset

domů,

kilometru,

určité.
Brn, Bá/Bm

1

2

dělal; staré, opotřebované kolo (haní.)

Nemilé první taneční
Mluvil Petr Novotný, nar. 1957

Tanečňí

— to je taki nemilá příhoda.

sem se tam přihlásil.
• mňe ňijak

Protože fakt,

nezamlouvali.

co mňe bavilo:

Mi

Nemilá

to je, já

Vůbec to prostředí

sme tam mňeli

tam takovou partu,
třeba pro nejhorši

a potom

— spřátelil

s kerejma sem chodil na škole, tak ešte jejich
celkem deset kluku.

Pak

příhoda

a nebavilo

mňe to. Vzdal

podruhí,

sem tancoval

— a zrouna

kamarádi

do takoviho,

A samořejmňe

před

s takovou pjeknou

rodičema,

klukama,
sme

závodí,

— já sem tam

bil

to bilo misím

asi

holkou — no a já

tagže ... Ale tenkrát to bilo

do takoviho

rodiče hnet se na sebě podívali

s

se

jediní,

a tak — mňeli

dost — no blbí, protože to sme ..., zrouna bilo tamprázno
tancovali

Akorát

sme dáli teda různí

sem to. No jednou,

nevím, co nás to tenkrát učili, a vona upadla,

...

to, že

ale tanečňí

sem se tam

holku gdo dojde a takle. Ale jinak

štiřikrát

uš jenom

nevím, proste,

a ...

a mi sme

kroušku,

a

akorát
upadla..

Trapas!
Bm, Bá/Bm
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. VYSOKÉ M Í T O, okr. Ústí nad Orlicí
Překvapení na pláži
Mluvila Leona Andrlová, nar. 1959

To sme jednou
rodínama,
Ivana

Šli takle v Ňemecku,

s příbuznejma

se menovala.

lovat, koupat,
nedohlídli
nebavilo

konce. Tak si dem, a prože

kam ta pláš

sme nemňeli

Ivana

jinejma

a ti mňeli

eeru,

zas vilist,

vopa-

vede, prože

sme

co dělat, koukat

nás

mňe, vona uš je starši, tak ňe

horor1.
deme, tak najednou

Leo, tam je ňákej

za zviki
plafki,

kousek projit,

vokolo, tak sme si povídali.

A diš tag hodinku
,,Hele,

známejma

Uš nás to nebavilo furt se jen koupat,

tag že se pudem

povídala jeden

mi sme tam bili ešte s

a ešťe s jednejma

koupat

nahatěji"

se nahatí!"

Ivana

koukne do vodi a

Já povidám:

Tak sme si řekli,

povidá:

„No co ti Ňemci

že třea si zapomňel

maj
doma

tagže se mu nechielo pro ňe vracet, a tag deme dál a furt a já

chtěla, abi mňe viprávjela
tag dem a tet najednou

dál, tet to bilo zrovna f tom
koukáme:

vokolo nás fšude

sme si lehli a říkáme si, že to musíme přejit,
na nudistickou

pláš,

plno. nahatejch.

že sme se asi dostali

aňi sme nezaregistrovali,

sem

nejnapínavjejšim,

gde bil

Tak

vomilem

začátek.
Bm, Bá/Bm

1

obsah filmu s dějem budícím hrůzu

Z města na venkov
Mluvila Eva Řehořová, nar. 1959
Mí ted bidlíme

na Popofci,

naši tam koupili

barák, takle u lesa. Je to

malá vesňice, kolem je samej les a kopce. Blísko náz bidlej Haškovi
ňich Černohorskovi,
barák,
jiskra

přes ulici

to bilo u Čermáku.
jim

Veselskovi.

Voňi

ústředňi

a vedle

tam zrouna vihořel
topeni

na pude

jeden

a

ňáko

vilíťla a vono to začalo hořet. Nó a celej barák uplňe schořel.

sem u toho nebila, já sem přijela
F šecko vinesli,
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dáli1

Tetka

domu dozd dlouho2,

tagže uš to

no jen na púde ešte co zbilo, tak to uš tam f šecko

Já

hasili.

schóřelo.

Diš tahle máme

volno, tah lezeme do starejh

tam je . . n a hradishu
tam Mkej
prstinhi.

pán a ten prej

loupil.

To jen tag ze srandi

nepamatuju,

baráku

diehi. BUsho je hradisko,

jah vipadali,

Ilolhi

a prolejzáme,

tam jednou

hopali

sme tó — a holhi zrouna

uš je to dozd

co

tam bil dřív hrát, no a bil
a našli

našli.

stari

Ale uš si

dáuno.
Brn, Bá/Bm -

1

2

dělali; pozdě
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PLZEŇ
Uličník
Mluvil žák 9. třídy ZDŠ, nar. 1958

To se nám stala tahová příhoda
v Doudlefcích

v lete s Prtanemí.

přesňe — proste bili strašní

louže. Nu a tahle na silnici

embécho a vokolo ňej bila velikáncká
vzal kámen, no a říká mi: „Vidíš
blejskaní,

To sme šli tam u náz

vod řehi, tetko vono bilo Mh po dešti — nebo já uš

čistí. Já mu říkám:

nevím

chodňíhu

louže, nu a Prtan, jak uš u ňej bil

zvík,

to auto?" Bilo krásnd, bílí, ne, takoví

„Nu jo, vidim."

jak je čistí, tah už brzi čistí nebude."

A já^mu

tám sedí ňákej chlap nebo co." Von říká:
šutr, bum — a dopadlo

stálo u

to tak, že Prtan

Nu tah von řiká: „A
říkám:

„čoece,

„To je mi fuk,"

dostal

vívidíš,

Prtan,

ne. Tag

dít
vzal

facku.
V6

1

přezdívka kamaráda

' '

Z letních táborů
Mluvil žák (A) a žákyně (B) 9. třídy ZDŠ, nar. 1958

A: Tah já si spomínam,
v přírodě,

že tetko sme bili s klukama

vod nás na

no a tam se nám taki stálo — mi sme si koupili,

u náz bejvá, alkohol, dvanácku

a podobňe

táboře

ták jak

to

...
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To se nám taki stah,
taková říčka,
z nozema.
posadili

tak asi štirieet

nu a kluci se napili,

metrů vot toho stanu,

ne, trošku,

Vona tam takle bila přes potok
se na bobek z nozema,

se jim

to nepovedlo

s toho

vitahovali.

Nebo třeba,

ta kláda,

spadli

potom

po Uch kládách

—
no

tak sme,

přes

tak sme tam chodili jako

tam bila

B: Vi ste pili

taki pitnou
se, že proste

— já sem mňel troje tepláki

ci Pája

a najednou

mokrej,

tak sem jim

...,
sme

Minikári

hodini

a samozřejmňe

dicki
přiřítili

tepláki.

restauraci

udělali

asi tag dvje

piva.

kterej teda jako moc nesnes. Nů

že nás aš museli

tak kolem jedni

třetí sme usnuli

— nu a

řef, tak se

Tam sme si večer

sme se tam dali do řeci z ňákejma

a došlo to tag daleko,

dosahuje

pučil

z minikárama.

Mezi náma bil taki jeden kamarát,

Závodí

žbluňgho,

Nu tag dali sme si tam v jednej

za chvilku

vodu,

vodu?

Taki sme bili na závodeh
poviražeňí.

pro pitnou

pivo.

sme šli, dicki Vrtán s Pájou2,
budto Prtan,

ten potok

studánka.

A: Nu tag diš nebilo
A stávalo

ten potok

samozřejmňe

Tak sme je

tagže se ti kládí jako klinkali1,

nakonec

přes

vlezli,

vono to bilo tag dlouhí deset metrů,
protože

to sme taki chodili

do vodí.

bila

pstruhi

tak si tam

a ze jako budou chitat. No

a asi štirikrát

tam

a v noci šli na

mistňíma

policajti

sme se uchílili

druhej

den s náma

dífkama,

rozhánět.

Tak

na ubikaci

nu
sme

af

vůbec ňic

tag,

púl

nebilo.

prohráli.
sou jako motokári, jendže

to richlosti

místi

vozík si virobí

sám jezdec,

Letos se počítá

s přeborama

bez motoru. Jezdí se s tím s kopce,

aš skoro sedumdesát

kilometrů.

taki sám na tom závodí.

Každej

ten

Sou uš i přebor i.

mezinárodňíma.

Vó
1

2

hýbaly, kývaly se; přezdívky kamarádů
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KLATOVY
Milovnice zvířat
Mluvila žákyně 1. roc. gymnázia, nar. 1956

Tah já začnu. Budu vám viprávjet,

jah sem přišla

Bilo to f srpnu asi v jedenasedumdesátim
deli — maminha
sem popadla

mi poslala

visipat

hibl s popelem

nechtel — bjezim

popel.

a bježim

h popelnici

h našemu psíhovi.

roce a jednou

No a já jaho poslušná

honem, abih ho visipala.

a slišim

už z dállci strašnej

holčička
A co Čert

pishot.

Říkala

sem si, že sou u nás určité ňákí miši, tag že budu muset upozorňit
na to, abi koupila

ňákej jet,

A pořát mi ňeco říkalo,
že to ňák moc

abich nejdříf

pejskove,

úplňe mokří.

to fšecko prohledala,

malinkí

štěňátka,

A mňe to nedalo,

tři, pískali,

vindala

To bila prvňi

otáska,

trali. Samozřejmňe,
s popelňice,

popel.

gde ti miši

sou,

sem musela

si nechat.

ho a

sou tú

vindala a

Prosila

nakonec

' * No a časem sme pátrali,
deli sme se, že sousetka,

dostali.
a pá-

zachráňila

sem tag dlouho,

komu bi ti psíki
je na vode jenom
ale diš je potom

jak se k nám ti, celkem tří psíci,
která mňela

dole fenu

krátkou

popelňice,

tak štěňata viblinkali

No a já,

gdiš sem potom

štěňátka.

No a tak sem přišla

fšechnu

přišla,

se nacucali

vihodila

utopit, ale

k naší Šmudle.

nechala

vodou, klesli ke dnu,

i s tou slámou,
popel,

šest

zákazňíkú,

hodila je do

vodu, no a nakonec zase

tedi visipat

Dovje-

mňela

protože nemňela dostatek

dobu. Štěňata
na slámu,

dostali.

— její fena

dala. Tak nakonec tři štěňata se snažila
vihodila

aš
sme

utopila.

štěňat — noa paňi nemohla mítfšecki,

vobživli.

tak sem našla ti tři

Tet uš je jí přez dva

no a mam jí moc ráda, protože to je psík, vo kterím vim, že sem mu
ňila

bježim
štěňata!"

mi řekla, že tedi si ho smíme nechat. Ti druhí dvje, protože

nemohli mít tři psíki,

bili
bili

No a potom sme pátrali

kterího sem prvňího

okamžité

popadnu

„Mami,

tam

na slámňe,

co to tam je a jak se tám

kterou sme nevjedeli.

že toho pejska,

leželi

sem jedno,

do vokna:

vibjehla a přišla se taki podívat,

maminka

maminku

visipat

vono ňic, votevřu druhou, a co nevidím,

honem g baráku a volám na maminu
Maminka

k tej popelňici

píská.

Otevřu jednu popelňici,
malinkí

no a bježim

—

— bilo to tah v ne-

roki,

zachrá-

život.

Vó
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ČESKÉ BUDĚJOVICE
Připravujeme školní výlet
Mluvily žákyně 9. tř. ZDŠ, nar. 1958

A: A s tim vejletem, jak ste povídali,
jak

to bude.

ribňíku,

Učitelka

s náma

taki ho připravujeme,

chtěla ject na jižní

no ale

Moravu

ňákímu

a to sme jako nigdo nechtel. Protože to bi bilo drahí a bito bi to

samí trmáceňí

autobusem,

sme se rozhodli,
Koubů,

a dibi bilo horko, tag bi to bilo dozd blbí.

že pojedeme

sehnala —její

vlakem

na Lipno.

otedz dělá v Gumařskejh

Jedna

holka,

tak tam budeme a přídě nás to celkem

na deset pade na jednoho

za ti dvje noci. No je to tam fajn.

sou tam a televizor f takovej
no a je to u Lipna,
ten vejlet,
B: Gdi

vječí spoleČenskej

mužem

ale taki

mám

tak to nevíde,

se tam koupat.

podobní

Dáša

místnosti,

chatu
jenom

Koupelní

krp je

tam,

Mňe to teda hrozňe

skušenosti,

láká,

se1 .na ňeco

dij

hodňe

ne.

jedete?

A : Přetposledňí

tejden.

Dvacátího,

jednadvacátího

bisme chtěli uš f úterí večer nebo votpoledne
ňiková chata bude ešte vopsazená,
pojedeme

ve středu

Brode zastavit,

ráno,

a dvádvacátího.

tam ject, jenomže

Mi

ta

pod-

tak to nevim, jag bi to višlo, ne.

kolem šestí hodini

tam do kláštera jít, do kňihovni.

chceme viject,

ve

Moc jako vječina třídi
Jeto

vostuda,

bisme

že jako

Budovičačka

na to Lipno do tí podňikoví
třeba šli vikoupat
tam bavili.

sem tam ešte nebila.

Potom

chajdi, tam bisme se zabidleli,
bisme —. ten druhej

bisme

den bisme zůstali

akorád bisme šli do lesa ňegde ve vokolí — a nechteli bisme modz
Učitelka je stavjená
to celkem nevadilo,
No a ten posledňi

na pochodáki

den to bisme chtěli ject parňíkem

a vocut na Gertovu stenu, já se tam moc neviznámf
bisme jeli
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domu,

to trmácení

jeli
se
tam,

daleko.

a na takoví dlouhí tratě. No, mňe bi

ale zase célej vejlet propochodovat,

ale na to bich se dost těšila,

pro
dozd

večer bisme se

nebo tak a hráli bisme volej a takfšelijag

No a potom

Asi
Viším

to natšená neňi, ale já bih dost chtěla, tam to může bejt fajn.

radí,

Tak

závodech — tak

nám sehnal, podnikovou,

tešim,

nevím,

k

to je taki

ňékam do

votrava.
Frimburka

tej trase, jak nám to

tam to bude fajn.

No a potom

jag

večer vlakem, to bi taki nebilo moc

pří-

jemní

a ... Chceme sí udělat ten večírek na rozloučenou,

menší na tom vejlete, f tej velkej společenskej
prvňí

večer bísme sí udělali

buřti mohli vopectf
tam venku.

táborák.

místností,

Taki nám učitelka

1

den,

Dibi nebilo heski, tag bisme si ti

radí, abisme si udělali program

ráku, ofšem já nevím, já misiím,
kitaristu,

jeden

krbu, nu a diž bude heski, tak si to udeláme
že to přídě,

chtít, třeba ňeco řekne, ňákej fór, nebo zaspívá
ňákího

takovej

a ten prvňí

ale u náz ve třídě moc jako

každej jak

negde
k tábo-

se mu

bude

a tak. Potřebovali
slavní

bisme

umňelci

nejsou.
Rb

když se

V-10/

FRÝDLANT, okr. Liberec
Tříletý bratříček
Mluvily A: Dagmar Borecká, nar. 1959
B: Miloslava Zahálková, nar. 1959

A: No mi sme, mňe je patnáct
ho hlídala,

diž bil malej,

a jemu sou tři, vo dvanác roku sme, tak sem
a furt.

B: To snat každí díte malí.

Stejnak

Von táta dost

A: Von je hodnej, ale von neňi roscapenej,
na zahradě, hraje si s autem.
práci,

tak je s ňim doma.

má nejrači

tátu.

1

roscapuje .
Milan.

Vona je maminka

Si hraje dicki, celej den
doma, vona má

Ale asi pak pude do školki.

domácí

Aš takle

školou, abi si zvik trochu na deti nebo tak. Ale von stejnak

se

přet
mnou

chodí. Já si ho beru ven, diž du ňekam, tag de dicki se mnou. Beru si ho
taki ňegdi do Sokola.

A diš mám ti malí holki (které cvičím), tag de

se mnou. Cvičí dicki, houpe se na kruhách, to si tam dá dicki nohi a
Von se drží.

Von teda nehoupe

bjehám sem tam. Ďélá uš

se moc, jen tak trochu. Dicki

za

...
ňim

kotrmelce.

(A je s ním legrace?)
A: Nojo, jé!
kupovali

To diš se dá do žvaňeňí,
auto,

asi za padesát

tak

...

Teda,

maj

dicki takoví
v hračkárňe

...

Tudle, jak sme mu

takoví

velkí

korun. A von je chtěl. A von tetka bude mít

a máma mu říká, že né, že až budou to, až bude mít narozeňini,

popeláři
narozeňini,
že mu je
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koupi. Tak von stejnak šel do hračkami,
Tak pani
pulte,

Malá

a najednou:

kolečka,

„Bit

že chce jiní.

Ránof
jid

mu je ukázala,

a tam videi malí. A líbili se mu.

takle si s Mm (s autíčkem) jezdil

mu šmajdaj

kolečka!"

Že nechce šmajdaví

sedům hodin se dicki probudí,

bagrovatMá

takovího

bagra.

a přesouvá

B : To je nejlepší,

ho

na jiní

pro ti malí

po

šmajdaj

auto.
a dicki:,,

„Já

uš

F sedům hodin uš je venku a bagruje. Dicki,
rozbagruje

řek. Že mu
Já uš, mami,
musim

jíd

musim

bagrovat."

že staví dúm. Pag ho zase

místo.

deti.

A: F pul sedmí dicki přídě ke mňe do postele, to ešte spím. Dicki pak ešte spí
u mňe, protože
Milan

přídě

hátki.

Nuda.

mamka

de ...,

brzi fstává,

ke mňe. Á, se rostahuje.
Dicki,

se jí nechce ležet, tag

Dicki

diš chci ňekam jít,

mu musim

tag dicki

brečí, že chce jít

mnou. Diž ho nechci, tag řve. Tak si s ňim dicki musim
hrát fodbal

a pak teprf můžu

B: To naše Jitka,
misím
anebo

jako

chvíli

pose

kopat,

jít.

ta má astmatickí

takle nahoru,

dicki

číst večír

záchvati,

diš

spíme.

tak k nám vůbec nesmí,

Jenom

venku

si s ňí

no

hrajem

fobejváku.

A : Vona je na foce, vit? Na námňestí
B: Uš tam sou? Já teda nevím.
A : Tam maj tablo mateřskí

škólki.

B: Uš? To se musim

podívat.

A : Tam je Jitka

neska

vaše. Taková

je

vifocená.

To se budu muset

s

podívat.

mašlí.
J6

1

rozmazluje

V-ll /

KADAŇ, okr. Chomutov
Eád jezdím na kole
Mluvili A: Rudolf Miřejovský, nar. 1958
B: Hana Chaloupková, nar. 1959
C: Věra Holková, nar. 1959

(Rudo, jakého ty máš koníčka?)
A : Fotografovat,
zbíral
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známki,

támle koukám

na tifilmi

a to bila taková

zrovna,

horečka f pátí

co to je zač. Potom
třídě,

ti dva tři

sem
roki.

A to uŠ vopadlo.

Ale fotografování

na kole, uš se nemužu
prej po skouškách.
to sme projeli

dočkat.

Z Mílou

mi strašné

aš

A letos chceme jezdit

podívat

do Chomutova

A: Jo, do Kadaňe

vocai, tam a spátki.

S náma

šest,f

při každí

C: No u nás,

na svačinu,

akorát

a sem třeba do

sedmi,

Co je na kole zdra-

bouračce.

jo?

tam.

A: Jel sem k ňim a před ňima jel kropičák1.
sem si chtěl zafintit2,
já

sluňíčko,

sedům hodin sem uš na kole,

a třeba votpoledne

B: Ti si boural uš ňegdi,

nejelat

mňe vitáhne dicki

do půl osmí večer na kole. A ňic mi s toho nesundá.
vího, to vimlátim

bi si asi

Já bih za váma hnala!

na vobjed že přídu

šlápneš

hodini.

a ti bis ešte sedala na kolo.

A: Já teda v létě, mňe ňigdo neudrží f posteli,
hodin uš vipadnu,f

gdiš

a spáťki třištvrie

kilometru!

protože mi bisme šlápli do pedálů

celodeňí,

Prahi!

na kole. Za pjed hodin,

B : No, dit je to šestnáct

takfšezd

na

do Prahi a tak.

B: To bi se mi chtělo teda, na kole jed do
A: Proč? Za pjed hodin si f Praze

B: To neňi pravda.

jezdím
—

tadi to vokolí fšude.

štiricet

Pak rád

Holím — ten, co chodí se mnou do třídí

i na dva dni, a to se pojedeme

trochu na to. Diš sme jeli

zajímá.

Voňi (rodiče) mňe ho neehťej sundat,

celej vodřenej

já to rozdupal,

takle,

g Holejm

A tam stáli ňákí kluci.

na kanál,
sem šel prát

dostal ten den Čistí — to bilo s tim indijánem,

kolo letélo přes
triko,

protože

Já

silňiei,
sem ho

jesi víš, jak mám to bílí.

C : Já vim.
A'. Hnet sem ho šel
B: Já koukala

prát.

zrovna z vokna, já se mohla

A: Ešte mám vidět jizvu.
švihnu

uřechtat.

Já za to nemůžu, já sem jag z gumi.

... (Smích.) Mi sme jeli s tim Holím,

sme jeli, jak se jede k vám, jo, tam vot autobusáku3,
sme takle s terna kólama
plácli.

A z jedni

B: Pjekňe pitomí

straní

teda.

do sebe drcali.
varburk

.

A: No, gdibi si mňela počítat,
budeš viprávjet

a z jedni

Já

s tim kamarádem,

sebou
a mi

tak sme jeli a furt

A na křižovatce
embéčko! Blbli

sme se rossme.

'
kolikrát já sem se viboural!

ti, co máž Za

— Tak, a ted

koňíčka!

'

Jč
1

2

3

kropicí vůz; zafrajeřit ai, předvést se; od autobusového nádraží
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CHEB
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Procházka městem
Mluvila Václava Haňáková, nar. 1954

(Kdybych k vám přijel na návštěvu, jak byste mě provedla po městě?)
Autobus jezdí

na námňesií,

to bi bilo práv je víhodní,
tak vidíte

gdibisme

námňesií.

Tam gdiš se postavíte,

dolů Špalíček

Mikuláše

vježe, takovej pohlet. No a tag bisme se šli podívat

začali

a vzadu

dolů, ke Špa-

líčku. Tam bich vám řekla, že to sou kupeckí domecki, že to stavjeli dva
že původně — sou tam dva bloki —původně
No a tam, gde je pošta,
Géte1, pamňetňí.
mňešianckej
podívali

Nó a potom

dům,

tam bili tři a bilo to

že bila dřív dostavňíková
za Špalíčkem

gde bil zavražděn

Albrecht

vodbouraní.
desku

dříf to. bil

z Valtštejna,

teda

tam bisme

se

dovnitř.

A potom bisme se teda mohli jít podívat

na hrat. Je tam

kaple, to je strašné heská vjec teda. Přízemí
gotika.

kupci,

stanice a má tam

je muzeum,

na

svatího

Ta je zajímavá

zřícenina

Um, že panctvo

románekogotická

je v románskim

tam mňelo přístup

slohu, patro

je

...,

je

ten hrat

toiiš. Ale tam vedle tí kaple je, taková tam bila dříf

síří, taková, proste
že to panctvo

obřadi,

nebo gde se konali, já nevim, pleši

tam mňelo takle přístup.

je tetka zazdenej,

velikánská
nebo co, tag

— Tam bila taková chodba, ten fchot

je to tam vidět — tagže ti chodili rovnou

nahoru. A

gdiž

bisme se dostali aš nahoru na půdu, tak tam je krásnej pohlet na Chep, s tech
okínek.

Tagže tam biste mňel úplní panoráma.

rozhled z vježe. Diš je jasno,

Anebo zvježe.

tak je vidět hodňe

Potom teda — na Františkánckí

námňesií

To je

daleko.

bisme se mohli podívat,

modz heskí. Tam sou dva kosteli, ale bohužel teda aňi jeden neňi
protože

se to vopravuje,

uš strašňe

dlouho.

Ale je to strašňe

koutek, tam bi se vám to asi líbilo. Tadi se do toho investovali
do starího
Vječina

mňesta,

ale misiím,

tech domů je proste

klemba a fšecko. A ten Špalíček
nebo co, protože

to je to hrázdení

evropská

To se normálňe
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rarita.

tak,

modz heskej

strašní

že tam je

používá

ti budovi,

tam

:

peňíze,
heskí.

zachovaná

taki, voňi tomu dávaj ňáki betonoví
zdivo a vono je to, proste

to je

přístupněji

že to stojí za to, protože je to modz
restaurovaná

krásnej

ta

injekce

že je to vůbec

sou i biti. Je

to

'

tam krásní, já sem tam
teda, ale strašňe

jednou bila u jednoho

známího.

Je to tam

maliČkí

rostomilí.
Jí

i J. W. Goethe

V-13 /

TACHOV
>

• <

Dívčí sport v Tachově
Mluvila Věra Matějová, nar. 1958

(Jaké sporty můžete u vás pěstovat?)
Gimnastiku
odbíjenou.

— a atletika je tu dobrá, odbíjená,

Máme

tu přeborníka

republiki.

to máme úplňe

To sou víborní

víbornou

holicí, hrajou

ve

škole, taki je jih hodňe ze. školi, vit. Tetko uš sou starší, tetko uš sou doroshnki a hrajou tu kraj skej přebor a taki jezdí na turnaje a hodňe toho vihrávaji.
Jó

Úspěšná volejbalistka
Mluvily A: Marie Makušová, nar. 1958
B: Bohuslava Lišková, nar. 1959

A: Ted hrajeme f Kladrubáeh.

To sou (hráčky) i s osmiček. To je

protože voňi chodí na sportofki
B: To je jako

zájmovej

a učitelka šije

tam

míchaní,

vibrala.

kroužek.

A: Tam délaj lechkou atletiku

a fšecko

možní

tam

delaj.

(Maruško, a jak ty ses dostala k tomu volejbalu?)
A: Já sem to, bidlim

..., bidlela sem tedaf

tam chodili školi cvičit, a sou tamfšelijaJcí

sokolovňe a tam je normálňe
takoví sporti.

Tam hráli

—
taki
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volejbal, no a to uš sem vod matička

taki trošku pinkat

umňela.

No a diš

tam potom přišel jeden kluk, kterej jako to chtěl založit, tak potom sem se
k ňemu přihlásila.

Tet uš sme jako

Tetka sou turnaje.
z dorostenkama,

dorostenki,

ale já hraju za voiboje.

Za žákiňe hrajeme ve Frenštáte,
asi do

no a pak jedem

zase

Plzňe.

(TJž jste tam někdy byly, ve Frenštátě?)
A: No, dvakrát.

A jednou

sem tam mňela malej otřes mosku.

To sme

hráli

a tet sme chtěli vibrat asi tři míc a já sem se s tou druhou holkou
vona mi kopla do hlavi.

Já sem viděla hvjezdički.

hrála, a potom diš ale na mňe holki mluvili,
Tak potom,

...,

To sem (zápas) ífo-

tak sem se dicki

rozbrečela.

diš sem pořád brečela a to ..., tak mňe vodvedli

g

doktoru,

ten bil tam blisko. Tak jenom řekla (doktorka), že to mám náznak na ten
malej votřes mosku. Ale potom, abich se uklidnila,

tak sem musela

potom

si tam lehnout a bejt f klidu. Potom sem ešte hrála, ešte ten den.

(A to hrajete dva zápasy za den?)
A : To hrajeme
B : Jéžiš.

hodňe, třebas i přez desed zápasů.

To se dá vidržet?

.
. .

A : Dá. Mi sme na to taki

.

.

připravení.

(A jak vypadá takový trénink?)
A: No, to je strašní.'To

je, kár v zimňe,

začátku je pořádná
zamňeřuje,

soupeře.

Jenomže

máme víhodu,

ti signáli jejich.

to se pořát posiluje.
ňákí

noví

takoví různí přebíháňí

protože

Ze

no a potom se trener

nebo nacvičujeme

To se ...,

To je málogdo, že třebaz delá jenom
známí,

protože

třebaz i půl hodini,

třeba co nám nejde,

To je na zmátnutí
tom hřišti.

roscvicka,

to žádní

signáli.
takle,

drustva

na

nedelaji.

richlíkaJ nebo takoví. A to sou nám

Třebas poprvňe

gdiš to delaj, tak to ..., ale po

druhí uš víme, jak na ňe.

(A kolik vás jezdí na turnaje?)
A: Je nás asi devjet nebo deset, já nevím.
tagže nás je tet
B: Gdo od vás
A : Zuzana

Voňi od nás tetko dvje

odešli,

míň.

odešel?

Malíků

a -=- počkej,

B : To je jedno, já jí stejňe asi

ešte

jedna.

neznám.
Jč

1

zahrání smeče po krátké rychlé přihrávce
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NOVÉ MĚSTO na Moravě
okr. Žďár nad Sázavou
Hra na kupce
. Mluvila Marie Budínová, nar. 1904

A téhdi sem kamarádila
v důchodu. A menovali
A voňi

z nějakou

se Číškovi.

paňi,

ona je učitelka

A ten, ten jejich

tet. Šak

otedz bil jako

je

segretář.

...

Mi sme tam chodívali,
sme dicki fasovali
jako přáli

hrávali

ti potravini

sme si tak na kupci nejrači.

Tak u ňich

a u nás sme si hráli na voze takle. Ti

hodňe a tak sme túleto, sme si hráli na kupci.

Tak nám

dicki

jdala chleba a posipala

nám ho práškovím

á nevím jakí

dali, no a potom sme to u nás na dvoře — u tech,

bonbonki

Vašíku — viložili.
diš se to viprodalo,

nejakí

A bratr si hrál s námi, tak náz bilo pjet, co sme si takle

hráli. A von chtěl nejrači
najednou

cukrem a potom nám ešte

nám

na kupci,

protože

von bil takovej

viderač.

tak si koupil dicki jen ten chleba posipanej

začal; ,,Mňe

je špatňe."

A ted začal mluvit

cukrem a řekl,

takovím

hrdelňím

hlasem jako, že ho bolí f krku. „Mňe bolí f krku. Já mám asi záškrtA
starší sestra tuhleti
domů.

učitélki,

TJš musíme jíd

jak

domůA

chechtal a za hodinu bil zdravej

řikám,

ta říkala;

Von

ta

šla,

pudem

sotva vodeŠli, tag brácha se teda

hrozňe

a za hodinu přišli

„Boženko,
holki spátki

a zas sme si

hráli na tom voze.^~
Fi, Bh/Fi

Na rybách.
. Mluvil. Zbyněk Albrecht, nar. 1958

Tak jednou
otpoledne,

za mnou přišel jeden můj kamarát

a řikál, že nemá co dělat

tak esli bich jako nechtel ňeco podňikat.

ešte za jedňim

kamarádem,

kterej

bidlí

tadi

No tak sme se

na druhej

straňe

vipravili
mňesta.
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A přišli

sme s veselou náladou,

hnůj. No tak sme mu kapku

ale bohužel sme ho zastihli pilné
pomohli

dobje s ňim ňekam vidáme

do přírodi

tag bohužel

nevidali,

malí ripki,
sme

sme se ňikam

pác jeho otec je vášňivej

v blahej naději,
a ...
jelikoš
ribář.

Tak,

kidajíeího

že jako

se v

diž bil hnůj

sme museli

brskej

dokidanej,

zase jit

nachitat

Tak sme vzali dvje udice a Šli

chitat.

No tag došli sme k takovímu

potoku a tam mňeli bejd bjelice jako.

mi dvá sme chitali, ten třetí kamarát

už bil znacňe znudenej,

pouhejch

... nebo tak málo hrozňe bjelicek,

ribařina,

že to je celkem dobrej sport. Ale von uš se chistal vodejít,

posledňí

vízvu

řekl — zrovna

sem říkal: „Podívej
lejm bjelicím

a tak sme ho přesvjecovali,

tukal,

tukala

—
tak

a na udici se mi houpal kilovej

to bilo překvapeňí,

mňe přesvjecoval,

Tak uš sem ho zavazoval

kapřík.

Proti

tah sem se po ňem vrch, vitáhli

se s ňim ňeco udělá. No,

do bundi a tet f tom sebou kapřík

ale uš sem ho

obvikr

sme ho na

že prej ješte nemá míru a že bi to bilo

rovnou do potoka. Já sem tam za ňim samozřejmňe
aš po rukávi,

ňáká

že

tak sem

ta ripka

břech a já hnet, že ho vezmu domů, že jako
kamarát

mňeli

se, mi sme rádi, gdiš to delá takle." Jak to tukalo,

sem cukl s tim prutem

mňe jako

Tak

pác sme

můj

pitlaceňí.

mrsk a

skočil

vlít, zamocil sem si ruce

nedostal.
Fi, Bh/Fi
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JIHLAVA
Střepy přinášejí štěstí
Mluvila Hermína Matějková, nar. 1906

Bilo před vánoci. No a tak sem mňela velki prádlo a taki barevní
a takovi vjeci a řekla sem si: „No, já si to tadi dámfkuchiňi

vázanki

na kredenc"

—

mi sme mňeli takovej starej kredenc, takovi čuc ... takovi cucki1 nahoře

—

tak sme si, ten provas
mi fšecko

nevešlo,

A von mňe ten provas
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sem si tam uvázala,

protože puda bila malá, tam se

tak sem si ti barevní vjeci takoví povjesila

f ti

šel přez dveře. Já sem se krásňe dostála

do

kuchiňi.
pokoje

a tam sme si povídali

— bila u mňe teta náfščevou,

lej — no a tet, sousetlca na mňe klepala,
Tak já honem vánoěňí

stromek,

Leoš, muj sin, bil

že sou tam vánoěňí

leiela, a temi dveřmi

stromki

ma

...

na ten provaz

za-

cMiila a eelej vršek kredence mňe spadl a bila tma; mi sme bili f pokoji,
muj sin. Tak sem volala:

tam neňi Leouš,

Leouš?" „Neboj

se, já ho držim za ruku!" Tak sem si tag vodichla a nekou-

kala na to, ze mám fšecko rozbití f tom kredenci,
takoví krásni servis, víš, ten bílo-rúžovej
„Prodej

mi ho, já

vopravdu.

vod maminki;

ti dám tisíc korun!"

Já pám2;

„Lojzi,

já

plná hrúzi, jesi

gde je

Tam sem

mňela

strejček řek
„Aňi

jednou:

za pjet tisíc

ho

nedám!" A pag bil rozbitej na samí střepi! A já sem si tam udála f

kredenci

dále takoví, jednu

střepama

smíchaní,

tu, místo, tam sem napekla

já to musela

• ' A já bila tak štasná,
šli sme na námňesti

pídz

znovu,

ze se klukovi

štěstí!" Já pím:

To bilo ze
vihodit.

ňic nestalo, ták sem ho vzala za ruku,

g Baťovi a já mu tam koupila

mu ňic nestalo! A teta Lojzi mňe povidala:
víš, střepi přinášejí

cukroví.

to se muselo fšechno
gumovou

„Ale Hermi,

hračku,

„To sem, ráda!" Totiš muj muš

podanou žádost, abi se dostal jako do státňi služby, a mňel uš tu žádost
štíři roki. A do štrnásii

dnú, diš sem ten kredenc rozbila,

že muže jid do Choťeboře jako
poá: „Vidíš,

že to přineslo

šinka, no ten bil starší,
takovej

skleňik,

jak

že se

ňic si s toho nedelejf
mňel

podanou

dostal

správu,

berňi eléf. No tak sme bili celí štasňi,
štěstí!"

No a za štrnázd

ten bil asi štrnást

voňi Hkali,

let — ten se povjesil

tam bilo plno

strhl a rozbil. Zase já sem řekla: „Ňic

dňi — vona

nádobiho

si s toho nedelej,

Teta
mňela

náhodou

a von ji to
střepi

na
taki

přinášejí

štěstí."
Mi, Fi/Mi
1

ozdobné výstupky na rozích;

2

povídám

Klukoyské nezbednosti
Mluvil Jan Doubek, nar. 1959

i
S klukama

sme bili ve Studňicích

a tam mňeli

Pod mezí bil asi takovej ch sto metru ribňicek

na mezi hňízdo

a mi sme je začali

vosi.

vipalovat.
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Vosi se rozuHli a začali náz bodat. A nejhorší na tom bilo, žefšechni
akorát na mňe, tagže sem mňel co dělat, abich utekl. No.- A sem
za mnou takoví

strašidelní

nakonec skočil do ribňika.

bzuceňi,

sem nevjedel,

se vrhli
uťikal,furd

co mám dělat,

tak

sem bil celej mokrej a vod žabince a vod rákosí, protože f takovim
tam se koupali

kaceni a

Tak, tam bidlim,

sem

No vosi mňe dali pokoj, a diš sem vilezl ven, tak
ribňiku,

husí.

tak je blísko plovárna

a tam je takovej

strom a vjetef

nad vodou a tam je takoví lano, a diš se rozhoupe, tak se v léťe skáče do vodi.
Tak jednou

tam taki Vojta se houpal a Mireg do ňej strčil, furt strkal a von

uš křičel prej: „Dost, já uš nemužu!"
ešte tam bili kri, na plovárňe,

Nakonec

tam spadl. Bilo to v březnu,

no. Vilezl ven, a jak uviděl

Mirka,

ten před

ňim začal utíkat no a von ho chiťl a hodil ho taki do vodi. Pag bili voba dva
mokří, tak šli k Policarum,
Mirek

šél

gde ňigdo nebil doma, no a tam se usušili

a pak

domu.
Mi, Fi/Mi

Před tanečními
Mluvila Ilona Švehlíková, nar. 1958

Budu

vám viprávjet

Ministerstvo

školství

o hodinách

nám jednou

do školí přišli

Pochopitelňe

fšichňi

poňevač
soudruška

defčata

jak

hodini

sme se tam

přettanečňi

učitélka,

že příští

lejstra, gdo bi se chtěl do těchto hodin
z. naší třídi,
sobotu prvňí

že se pro sebe stavíme,

a šli sme tady do Domu pijonírú;

strach i trému, protože
nám přectavila

hodina

a tu sobotu teda pro mňe
a nevjedeli

hodini sme se učili ti základi

řekla

bude. No a tak sme se

učitelka,

sme, jaki

holki
trochu

to vlasňe

která nás vedla,

a tet nám začala řikat, co se tam fšecko budeme

No a tak prvňí

se

učit.

tance a společenski

a různi otáski nám tam dávala a mi sme to museli otpovídat;
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přihlásili,

šli sme tam a mňeli sme tak

a soudruška

a tak

přihlásit-

sme se skoro fšechni

sme tam šli poprvňe

bude a tak. Šli sme tam a dovňitř

V.

mňeli.

vichovi

sme se na tohle strašňe těšili. A tak nám jednou f pátek ráno

dohodli z hólkama,
přišli

přettanečňich,

pro nás připravilo

vichovi

třeba gdi se má

chlapec připojid

g dífce a tři možnosti třeba tahle sme museli zotpovidat

(A k d y se m á připojit?) Diš dífku
a potom, jesi si spolu smluvjeji,
přettanečňich
se podívat

dobře zná, jestli

a tah.

maji společnou

ze spolu ňekam pudou.

cestu,

No a tidle

hodini

trvali šezd hodin, šest, šestkrát do tidne a potom sme mňeli

do vopravdofshejch

jít

tanečních.

To bilo jednou v pondělí — vot púl osmí do desíti to trvalo — noa mi sme
bili strašňe načení a tet sme přišli

do Domu hulturi a tam hrásná

vosvjeílení

defčata přišli

fšecko

a tah. Fšechni

nastrojeni,

atmosféra,

proste co

nejlíp

mňeli na sóbje tah to a ... (Co t y jsi měla?) Já sem si vzala takoví, bílí šatí
brokátoví mňe babička ušila. A tet, proste
naproti

nám a mi naproti

řiká, abi ti jako kluci s tech tanečňich
hrnuli, jag hejno fčel se vihrnuli
smim prosit V(

sedeli

Dočekalová

nám

šli pro nás. No a voňi se k nám

na nás. No a tetka fšichni:

uplňe vijevení,

„Smím

při-,
prosit,

no a tak sme šli a bilo to strašňe

mi sme si s ňima moc heski zatančili

místa, poděkovali
heski voblečení

učitélka

Fšichni.

Mi na ňe koukali
krásni,

se ti tanečňi začali a kluci

ňim a tet soudruška

nám; sme si řikali, jak je to krásni,
a takoví

slušní

moc

a voňi nás potom vodvedli

k tem defčatum

na

diš ti kluci sou tag

a tak tó. Protože

ve škole

se nám to tak nestává a tet sme viděli kluki tam takovi uplňe takovi,

krásni

proste! No aňi se nám nechtelo domů, a ešte sme na to strašňe moc

dlouho

spomínali,

na tohleto.

tešíme do

tanečňich.

A ešte tet na to pořát

spomínáme.

A uš se moc
Mi, Fi/Mi
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TŘEBÍČ
Vzpomínka na Gustava Klimenta
Mluvil František Balvín, nar. 1904

No tag z Gustavem

Klimentem

sme, diš sme bidleli — to sou Noví

se to menuje, ne, tam vzadu. Tak téhdi, diš sme bili s toho zámku

Dvori

viekspedo-

vani prič, no tak matka našla, páč otedz bil prič uš, ten padl, a tak

našla
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tam takovej, f takovim

domku tam takovej

bit. No ale bilo to malicki,

A vona tam zrovna bidléla matka z Gustem Klimentem,
ne. No tak sme se tam rozdělili,
takovejch

dvanást

bilo malicki,

ne, f tem

voňi na pul a mi na pul. A tak sme

let pohromadě f sici, ne. Mi sme spávali

ne, i Gusta sám f takovim

ne.

baráčku,
bidleli

na zemi, to ze to

šufleti, ne. Tak sme to dicki

potom

zatahli.
No a vot ti dobi furt

sme jaksi

von se tomu vjenovalfšemu.
takovej

kamrdlik,

...

Von potom,

to bila jako

kancelář

No tak sme hold dicki
jíním

každej

sme to lepili.

ti plagáti,

volbi, diž

toho balik (vzali) a chodívali
Přidem

zas spátki,

číslem, ne, a to bili sami takovi štvaňice.

ne,

domňe, tam bila,

tam, ne. No a votat sme

(chodili), diž bejvali ti, no diš se vilepovali
nárožích, fšadi

von bil teda chitrej,

No a tag dělal tadi v Ďelňickim

potom
bejvávali.

sme po

tech

zase to bilo zalepeni

zase

To bejvalo ale kolik stran,

hádalo se to na tem mňeste, no a ... Bila ho tam škoda, že vodešel tag

ne,
brzi.
Fi
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ZNOJMO
Pomlázka
Mluvila Soňa Pokorná, nar. 1958

Já letos na prázdňini
na počte na brigádě,
mňesice.
jezdila

Já sem jinak
na prázdňini,

nepojedu

a jestli

ňikam,

protože si chci videlat,

mňe to bude bavit,

vždicki jezdila

g babičce, no, tam ke Ždáru,

a letos tam nepojedu.

tag

Bilo to tam náhodou

Jeden rok jih bilo moc, ale loňi to nebilo moc valní
meťlama.

To svážou s proutí

Tak já tam mám

krásňe>

mám jednu

a vedle ve Ždáře,
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a vono to ale hrozňe

ešče — tam u babički f té vesňici,

tam mám druhou — a voní tam taki

na ti velikonoce a voni tam, mají hodňe známich

hřípki.

zase.

a tam se hodňe mrská s takovéma

metlu a s jalofcem

dvje sestřeňice

dva

tam sem

já tam chodím hrozňe ráda, tam je hrozňe lesu a já ráda chodím na
Loňi sme tam bili na velikonoce

budu

tak tam budu voba

kluku. Jim uš je

tema
štípe.
tam
přijeli

devatenáct,

tem sestřeňicám.

Oňi ťi kluci jpřišli k ňim, teda g babičce, jako zeje

A já sem tam naneštesti

bila taki.

Voňi mňe tam uviděli,

hoňit. Já sem bjehala po svjetňicách
záchot. Voňi potom vivrátili
pálili

vimrskaji.

tak mňe

začali

a po zahradě, pak sem se schovala

dveře a pak mňe zřezali,

že mňe úplňe

na

štipali,

nohi.
Bh

Sportovní fanoušek
Mluvila Božena Obořilová, nar. 1905

Ráda se divám

na televizi.

Ráda mám ti sportovňi

přenosi.

teda chodila do Sokola, ze začátku až do toho osmačtiřicátiho,
to druhi odeleňi, vite, sem chodila uš k tem staršim a tak ...Jen
boks a ti zápasi.

A jinak

svjeta,

pro našu bábi!" To já fandim
se smáli! A mi sme fandili

a to všechno.

nemám

strašňe.

fšichňi,

Manžel

Jéžiší

„To bude

zase

s toho mňel dicki radost.

Ti

diš naši vedli. Jak pré se múze (někdo

na t o dívat) . . . Voňi se mňe fšichňi

divijó,

třeba sestra, bratr a ti, jak

může tak ňegdo zapálet

vo to. Já mám ráda to, no. Diš je heskiho

tak se divám.

tet mam

Co jiniho

ráda
divám

Voňi se mňe smňejó.

ten hokej, no tak kluci řikaji:

sem
zrušili

košikovó a to f šechno mám moc ráda. To se

a jé ... Hokej a krasobrusleňi
Diš je to mistrofstvi

To já

potom

se

neco,

dělat?
Bh

Záchrana kočky
\

»

Mluvila Hana Voldřichová, nar. 1957

To já sem bila na chatě — tak já mám ráda kočički hodňe — a to foukal
(vítr) . . n e d a l o se koupat,

bilo škaredi počasi,

novi kalhoti a bundu, tagže sem chtěla projet

mamka mňe koupila

se na lotce. A mamka

takovi
ešte za

,359

mnou volala, jaho že mam dávat pozor, abieh si je nenamočila,
Já že jo, že nemusí
Sem nasedla,

mit

teťha viďim, že se tam ňeco tah jaho

Tah sem tam doveslovala,
vitahnout
snažila

z vodi, jenomže

házi sebou ve

ono se asi bálo. Furt mňe uňihalo

čím dál víc nahloňit,

spadla

sem za ňim

sem mňela

hálhoti uplňe

vodě.
snažila

a já sem se

do ti vodi.

že jo, že f těch kalhotách

hoťátho — ono zase shrabalo, nešlo to — tah sem je vitáhla,
Jenomže

nohavice.

bilo tam tahovi mali hotáťho, tah sem seje

mamha s vohna na mňe nadávala,
loiki.

ti

strach.

Samosebou

... Tah sem to
hodila sem je do

mohrí a nemohla sem na tu

loíhu

vilést, tagže sem celou ... No aš na chatu sem musela tlačit tu loťhu a

plavat.

No tah sto metru. Moc to nebilo, ale nedalo se faht vůbec plavat.
úplně

mohrí,

ešee neš sem

To bilo

vilezla.

Kote potom sem dala do tahovi hrábichi s vatou, dala sem ji mliho.
mňe utekla. Ňegdiju
dávám, v létegdiš
nestalo,

tam vidim,

ona tam žijef

sou, tah nějaké zbitki. Nevím,

ale bila tam ešte.v

Potom

chaie a je tam. Já ji

tam

esli tetka v zimňe seji

ňeco

léie.

Bh
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BRNO
Do české školy
Mluvil Josef Adámek, nar. 1889

A potom začala škola, řádná ta, škola. To bilo teda ze školo
To přišli

zeni a muži

škole. A tata dicki;
Já jim to spočítám

a — deputace

„Co, já?

Gde je hůlka, mamo,

tadi!" Samozřejmo,

ták;

— a déte pré dečka do

ňemecké

podé mi hulku,

ai

tak sme bili daňí do Huterové

...

ulice,

že ano. No a tam sme chodili tři roki, no a potom se otevřela (škola) tadi
f Královje

Poli, to je tadi zrovna navrchu, tah tam sme chodili tahi jisto

aš potom tadi v Žabořeshách

se postavila

dobu,

šhola, tah sme chodili do

Žabovřezg

to bilo tahovéch ... Štiří

hilometri

do šholi.
(To bylo pro děti daleko.) To nevadilo,
sem a tam, to bilo maličkost,

,360

nás šlo třeba dvacet a haždé mňél hapce

plni

kameni; „Ná1,

tam só Ňemeí,

támle ten!" Tak uš sme, no to vite, jak to bilo,

rozbitá hlava při tim, rozbité nos,
Toš ti doeháski
snášel, poněváč

jéjda!

do škol, no toš to vite, to. bilo fšelijakí,

vjedel,

chtěli jid do tech jejich

ze pro jistó

ale clovjek

vjee se to delá. Teda dibi sme

(německých) škol, tak sme. bili vibaveňí

po hlavu, f šecko sme dostali,

s tech jejich

spolku,

to

bévali

voď botu aš

ale že se vjedelo, pro

jaká

vjee se to dělá.

Kč
1

hled!

V domově důchodců
Mluvila Jana Paulová, nar. 1882

Mi sme tadi mňeli fcera pochováváňi
hudba. No, a potom přišli

basi. No, legmcňi

maski, mladi kuchařki

to bilo,

hrála

bili za baletki a jedna

za kata, jedna bila ... ale já už nevim co f šecko. A jedna chodila zasi
muža,

mňela

masku

staro, přilepenej

listeg

a potom přišél průvod zasi, pochováváňi
tak teda jako rakef, no á spivali

,,Hledám

svího

muža".

No

basi, nesli to chromí, basu ňa zádech,

litanije

a ofšeckím,

vó tem, fšech

vjecech, co se tíce teda tadi; vo vovocnej kaši, vo málo kapesného,
No bila legrace. A potom ti mladi kuchařki
moderňi tanec, tak to bilo takoví

bila
hledat

možnieh
no a tak.

bili za baletki, a tak spivali

ten

legrací.

(A hudbu j ste m ěli ?)
Ano, mněli sme, bil tadi, dvje hósle, harmonika,
Ale diš ... zažehnávál

tu basu, diž bil ten funus,

štětku a fšecko pošplíchál

dokola.

To bilo

celo, no, to bilo

tam mňélputinku

pjekni.

a namočil

legrací!

(Co jste slavili?)
To je to období, že bil fcerá ten...
fšeci staří, né, škaredí,
take sem bila mladá,

popelecňi

né, sme škaredí,

středa neska, to máme

né, uš. Taki

sem bila mladá,

decki sem se bála, abich nebila tlustá a abich

tak ..., no á, co je to platni,

diš človjeg zestárne,

bapki tadi a chcou bit ešte taki šlank.

2

svátek

vite. Ale nech11, sou

No, šlank. Parádo

no

nebila
stari

trp!

3§l

(Vy na sebe taky dbáte.)
Ale, já sem bila skrovná

teda. Aj3 tet su šetrná,

takle. Ne? Šetrná

mám

tu staro hadru jag dlóho a je mňe ju pořát líto dat prie, to uš je taková
viehova, vite. Mi je fšecko jedno, já se kefšeckimu

iná

přispusobim.
K6

2

3

t ať; štíhlá; i

V kroužku kreslení
Mluvily A: Jitka Horáková, nar. 1958
B: Zdena Dohnalová, nar. 1959

A: F kresleni,

to ti máme

reproduktori,

vítečni,

a pouštíme

mi si tam pucujem

si deski a tak. Jeto

hlit, ten druhej profesor,

von vždicki

nesnáší

třeba tam dá neco jiniho,

to zase profesorka

zavirad

...

dveře, jo, a je to

Von tam má docela dobři dečka. Vonehdi,
barvi na látku, a tak povídala,
jó,

vona ti sehnala

přišel
já

barvi,

kluk vod vedle,

bich potřeboval,

říkala:

„Na

ten nenápadňe,

Bjehónshé."

jaki

třeba,

nemá ráda,

chodi

víborni,

krásni

Viš. To bi uš musel

a ta bi se mňe hodila
„Nemohla

sehnala

voctini.

vite,

A tak.

von platit

a

Vona
kupovat,

„No, vite, vono to tam

..."

A von: „Ta bi se

A von povidá:

Jo. A vona

řiká:

„No tak, kolik

asi?"

asi ctiři."

tam našel vod vedle takovi, viš, takovi velki zavařovacki,

Viš. A von ti

jo: „Tak

té a trošku té." A tet ti nás tam áplňe vibrál, jo. To bilo

trošku

nemožní.

holki, že dělala gobelín, tag jak se to dělá, že bi

to chtěl taki dělat, tak sme si ho dobírali, jo. Aj batiku tam potom

3.62

neňi
aspoň,

A vona: „No jo, viz ale .

biste mňe aspoň trošičku?"

si donez ňejakou skleničku"

Tam

„Tag já ti, tak já ti ukážu

A vona tag zase nechtela říct modz a ... „Tak

Ešte tam videi u jedni

ti

profesorko,

gde bi se to dalo kópit?(e

A tak. A vona mu říkala:

A von povídá:

ta mu

viš, profesorka

tadile3 sou a podle toho že bi sis ňejak sehnal."

mňe hodila
,,Tak

škaro-

ti naše hiti2 a von

jo: „Sódruško

tak to, to ... Tag zase von šél na ňu jinak;
g dostáni."

tam dobři. Jeden je

že proste si s toho 'ňeco uděláme, jo. A —

ale víborni,

a, nevíte,

grámec1,

vždicki

chtěl

skoušet,

a ...

Takovej

šahnutej4,

neakej

ale dovedl docela dobři

vjeci,

jak sem se potom dívala tam vedle. Tam (i delaji — aji mi sme dělali -—
sochu.

To bilo ňejakiho

fšecko stínovat
B:

mnicha

tuškó a ...

s takovima

dlóhima

a tet

Bilotoheski.

A: Tis to

viděla?

B: Tis to mňela ve škole jednó,
A: Gdibis vjedela, jaká

ze, tu

to bila facha,

B: A jak ste dělali teho koňa bes

hlavu.
to bilo

nemožní.

ucha.

A: To ti Libor vod nás, von si to ucho přimislel
bokem, to bilo ... Bil tam, naposledi
decím, co chodijó už z gimpla5
.

vósama,

tak.

a tet ti mu to šlo ňejag

sme dělali

zátiší,

a tam

chodijó

vocáť6, viš, mi sme se aji dost slezli,

tam chodí hodňe deček vot, z gimpla vocát, a voňi třeba vobjedvaji
to nestihnó a aňi nevobjedvaji

že

a ňegdi

a potom ňegdi aš tam nebo večer jijó,

jo.

A mi sme mňeli zátiší s ovocem, no tak mi sme to richle udělali a potom
sme si každej vzali a pak profesorka:
„Nevíme

" A že si to pučili

nepucoval."

A takle. Jeto

„Gde to je, gde to je?" A mi na ňi:

vedle. A vona tam šla a pak: „Von si ňic

tam proste

dobři.
Kč

1
5

2

gramofon; úspěšné moderní písničky;
do gymnázia; 6 odtud
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3

tady;

4

nějaký ne zcela normální;

BOSKOVICE, okr. Blansko
Panenka
Mluvila Marie Kruťová, nar. 1908

Aš uš sem bila vjeci, tak sem tóžila, pořát sem tóžila, strašňe sem
tóžila po panence.

A depak,

panenka

nebila.

starší, sósetka, a ta nám, dicki nás, pohátki
takovó fantaziji

a vona nám na kládách

vona nám vikládala

ti pohátki,

No a tak ta mňe

...

nám (vykládala), vona

... Dicki

sme sedeli jako

dicki takoví, jak taková malinká,

teda
Bila
mňela

kuřata,
defcátko

,363

třeba na lehíinovim
malincí,

liste plavalo,

a, no, náramné!

vite, a takovi, vite, tak, a takovi

Mi sme poslóehali.

gdibieh si žehnala tu hlavičku,

trpasličci

No a tak ta mňe slibila,

že

ze vona bi mňe to teličko ušila k té pane,

no

a já už bich si . . . Bili u nás flicki, ne, zbiťki vot šatu, tak uš to sem si .. *
Já bich šila, ne, s toho.
No a tetka přišla
vubedz žádni

tag ze Židu1

jedna

ovoce, tam bili jenom

a tag že mňe dá tu hlavičku,
vona si jich natrhala

tadi,

tam nemňeli

ti domi nalepeni

ale že ji musim

jedno

zahradi,

ňic,

na druhim,

a,

dat teda tech jakópku.

Tak

co dnes se jim řiká, ti průsvitni,

vite.

...

(Co to byly, ty jakoubky?)
No, skori2 japka,

vite, ti průsvitni,

tak, tak si, utrhla haluzu3,

No tak vona si jich natrhala,
slepá hluchá, fšecko jenom
lupo,

votevřenó,

Tak sem nechala chalupu

a šla sem si pro tu hlavičku.

a tag bil véprask
A jak

za tó panenko.

veliké,

tu panenku

dvóřadové

možní' mu

taková dřevjenó
votevřeni,

cha-

naši

dom,

(sousedka) ušila a tatineg gdiš pak
toho panáčka,

videi,

ten mňel

takové

vite, jak šli takovi klobóčki s tima, černó stuškó — to tak vidim

a takové pepito
a fšecko

No, pak přišli

no.

mi potom

že tag hrozňe tóžim po- tim, tak mi kópil
žirárdek4,

no ale já sem bila

...

obleček a já sem mu teda tak stlala,

Tak to sme si venku hráli pot taková, sme

kůlno, a — bil to takové jako dřevňik

—

uspávala

vic — bilo to

mňeli
takovi

vite, tak na kulách, a tak tam sme si teda hráli, no'a do večera

bil panáček

přič,

někomu

se modz

zalíbil.
Kč

1

2

3

4

z městské čtvrti „V židech"; raná; větev; slaměný klobouček

Na horách
Mluvili A: Jan Blažek, nar. 1958
B: Petr Lik, nar. 1959

A: Já sem bilf
taki...
skříži

,364

Tatrách potřetí,

Ňekolikrát

teda f Tatrách,

v horách, potřetí,

sem skočil tigra. To se napředek

líže, tagže človjek padá tigra, dopředu.

tak

sem

(spadne), vzadu

Škaredé sem se taki

se

odřel.

B : Já sem jel zase jednó
bil —já

kolem lesa a tam'sem

pot tim a já sem takle
nebili strašní
A: Nebili.

zatáčel kolem lesa a tet tám

sem to bral modz blísko kolem lesa — a tet tam bil ňejakej
pádí,

... votočil se dvakrát

ze bi

Já sem fstal,

pares

a spadl sem. Ale to zase

...

voprášil

se a bilo dobře zas. Ale na tom

pot tim kopcem u toho šlepru1,

dojezdu

tak tam to bilo to, ten sňich tam bil tak

smetené, že tam bil čisté let, a na tom se vůbec nedalo brzdit, to se muselo
najižded
B: Hodňe

bokem.
zleva,

tam bila chata, tadi bila chata a vedle toho bila

mulda a fšichňi

tam najeli a

A: Ňegdo třeba se, viskočil

a tetka se votocil ve vzduchu a dopadl na

líže nahoře, no a to bilo hrozní.
to vodnesl vždicki
B: Nebo sme jezdili
zvládli

mňel připli2
jezdili

Třeba jeli tři za sebó, tagže ten

névic, ti dva na ňeho
jednó, při tom teda vicviku

ti základi,

tak sme jezdili

takovi

ešte, celkem uš sme teda tag
kurijózňi

jízdi,

třeba

jeden

nebo tří

i, že.

za sebe a jednoho

sem dal fpředu,

druhiho

sem si vzal na záda. A to bila zbjesilá jízda!

Uš sem

to nezbrzdím,

tak kluci

čekal tígr. Voňi zeskočili,

kamaráda

museli

zeskocit

mňe to podjelo

B: Nebo jak sme jeli z Jirkem,

jak sme jeli,

no, samozřejmňe,

a uš sem

taková situace,

mňe

ležel.

viš, jak ti sedels fpředu

vzadu, a tetka pré zeskočte, ne. Mi sme mňeli, domluvili
proste bude uš ňejaká
stranu,

záda,
prvňi

nalitli.

líže a druhé si stópl za ňeho a tak sme jezdili,

A: No, já sem skóšél, tak sem, jednoho
videi,

taková

viskocili.

a já

sme se, že gdiš

tag že zeskočime

každé na

jednu

abi to aspoň trošku jelo rovňe. A tetka bila taková situace a on

spadl a já sem mňel skočit na druhó stranu,
zároveň za ňim, ta/c sem taki spadl.

a přitom

No ale, bilo to

A: Ale tiden bilo málo, človjek se tam akorát vopkókal

mňe to hodilo

dobři.

a jel

dom.
Kč

1

lyžařský výtah;

2

připnuté
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PROSTĚJOV
Vzpomínka na Jiřího Wolkra
Mluvil Bruno Palaty, nar. 1902

Volkra Jiřího
pravda,

sem videi osobné jako

kolik ? Patnást.
Volkra přivedl

Rotr.

Ňejaké

Antonín

k nám do dílní. Poňevač

o šefce, víte, a toš tak sem ho videi. Heskího
Nemluvil

sem s ňim, pravda,

menovál?

— ten s ňim studoval.

Jiří

ale muj jeden

ten, co o ňim viprávím.
ze mňe vidržel na studiji,

dicki

pravda

sem, pravda,

pravda.

— sakva jag von se
viprávjél.

chleba namazané,

teho nemňel.

pravda,

Šedí,

bil, muj'tatínek

bil

Tak

tak on, já sem seděl vedle ňeho v lavici a

tak on pré mňe to dicki,

najedl při

inteligentňího,

známé

toho

vo fšechno,

dobrácké kluk. Ja. On se menovál

tak já

ten si nosil bohatí svačini,
chut na jídlo,

kluka,

bratra-

A on jednou

Volkr se zajímal

„Já pré sem, pravda,

v Agrostroju,

Rotr.

Bil stejňe starej, tak ten o ňim

bil skutecňe pré inteligentňí,

kovodelňíkem

takovéeh,

A on bil asi o dva roki starší jako já. A muj

nec chodil do gimnázija.
Jiřího

kluk. Já sem mohl mňet

tak, von pré

tak,
Volkr,

nemňel

dicki dával. A tož já sem se aspoň

ňim."
Fi

Na meruňkách
Mluvil Petr Švec, nar. 1959

Naše

sósetka

Daňkovím
a ochutnad

mňela jedno

a ješie zjedňím

krásní

kamarádem,

merunki.
že bizmeji

Dohodli

zme se z

Jirko

mohli taki ňejakí

žebrat

je.

Vjetva rostla až přez zahradu

a já sem se ptal ňa to tatí, jestli

bizme

mohli vžit. Tata říkal, že co roste přes plot, tak to bi aji1 nám mohlo
ale že sósetka tu vjetvu může

,366

uřezat.

si

patřit,

Jednó odpoledne

zme si vilezli na kůlnu a merunki

zme otrhali a snědli.

Viděla nás při tím sósetka a řekla, že to asi tak nenechá, proto večer sem zaslechl nějaké podezřelé

zvuk, vihlédl sem ven z okna a sósetka řezala

Řekl sem to, zašel sem honem za Bohóšem
postrašíme.

Bohóš se schoval pot kůlnu,

hukl. Paňí
merunki

se lekla, spadla

vjetvu.

a dohodli zme se, že ju

ňejakr

a jak tu vjetvu řezala, tak na ňu

s té zítki a zlomila

si nohu. Tag zme ju za ti

vitrestali.
Fi
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KYJOV, okr. Hodonín
Sedm a pět je dvanáct
Mluvila Marie Karasová, nar. 1913

Jednú sem bilafkiňe

a hrál Burijan

tam. A. dávál — nevím, co to bilo,

jak se to menovalo — enomže vím, že tam dával hádanku.
je to mluvňicki

správňe.

ten, co se ho ptal,

Sedm a pjed je třinást

řekl: „No, je třinást."

pál1:

A Burijan

No a mi sme mňeli u nás, pracoval jeden profesor,
židem a jako žit nesmňél bit za protektorátu

„Řekni

mňe, jag

nebo sou třinást?"

No

,,Je

matematik.

zamňestnaní,

jako

A on bil
profesorem,

tak pracoval u nás na zahradě. A já sem taki — mňe napadlo taková
Povidám:
třinást
„Aleje

„Pane profesore, jak se řekne mluvňicki

nebo sou třinást ?" A on povidá:
dvanást,

pane profesore!"

haňba, že sem ho

správňe,
zarazil

hlúposť.

sedm a pjet je

„No přece je třinást!"

On se tak strašňe

tak

dvanást!"

Já

pám2:

a mňe bilo tag

zesmňešňila.
Fi

1

povídal;

2

povídám
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UHERSKÝ BROD, okr. Uher. Hradiště
Prázdninová neplecha
Mluvila Marie Grulíková, nar. 1957

No tag jah sem se učila jezďid na hole. Múj

bratr má závodňičku,

tah sem — z jeho pomoci — sem se dostala na to holo a řekl mňe:
brzdi pravou

brzdouA

herá brzda je pravá.

já sem jela a já sem si f tom spjechu

neuvjedomila,

A tak, jel, jedu tam dolu s kopečka á zmáčknu

ňeco sem tam

zmáčkla

proste.

To

se mi

ešte Štěpánková

na mňe křičí ze1: „Ježišmarja

zaflokovalo1

kolo,
„Pravá,
ňějakou>

a spadlo.

Dana

brzdi!" A já sem

nevjedela

jak a bil tam jejich plot, tak sem vleiela do toho plotu á s toho tam bilo dost
chlámat3.

kluků, tak se začali příšerňe
nepodřela,

až na to

(Nepodřela

ses?) Né, já sem se ňic

kolo.
Mi, Bh/Mi

1

2

3

zablokovalo; prý; řehtat se, smát se

Prázdninové plány
Mluvil Radomír Láska, nar. 1958

(Co ty budeš dělat o prázdninách?)
Toš co budu delad o prázňinách.

Nemám

zádní jako plán,

někam na brigádu, ale zase si říkám, že posledňí
že si to račí užiju,

že aš příští

se a jag indi o prázňinách,

prázňini

rok potom po gimplu,
někam

prvňi

chtěl sem íd

tadi na

devítilece,

rok; co?

Kúpat

zajet.

(Kam se tu tak chodíte koupat?)
Toš, jediňe
Do ribňíka,
špinavé

na Kúpelki,

ribňíki

strašňe.

to sú takové, tam chodí celí Brot, to je

špinavé.

sú kalné, tam se nehodí. Sú tu dva sice ribňíki,

a fšecko

Slabé je to s tim koupáňím,

hradu si zajet nebo tadi do Bánova
třeba, štrnást

,368

kilometrů

to je.

leda tag do Luhačovic

na přehradu.

na pře-

Tadi je to kousek, na kole

" (A už ses'topil? Jak se to stalo?)
Sem ešte neumňél plavat,

'

-

'mňel Tam sme se houpávali

ešte f tahové Hece a tam sem šel pq

po hrázi a ujela mi noha,.- Tah sem tam vleiel do dvúmetrové
" tam vitahli potom.
\

(Druzí t ě vytáhli?) Kluci

spláfku,jdko
hlúphi.

velicí, sem mňel

To ňe

hlihu!
Mi, Bh/Mi

.
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Dívka o pomlázce
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'

1

'

r
.'

^ -

to sem bil éšie dozd malí, misím pjed rohů sem

.

'

.

Jako každím

'

rokem sů u náz velikonoce.

Otpoledňe uš sem mislela,
bandu

No ale branka
přemíšlala,

ogarú.

No toš, ráno sem dostala ot tatí

rúzňí ogaři1, no to nebilo takoé

No a toš, pak přicházali

a^vidím

1

Mluvila Olga Matějů, nar. 1960

>

nařezané.

.>

Toš sem si říkala:

chlopla2

hrozné.

ze mám fšecko za sébů, no ale toš sa divu z okna
„Oňi

a tož uš sem viděla,

urcite nepůjdu^ h

že je pozdě.

nám."

Toš sem

honem

gde sa mám schovat. No tak, to bila enom chvilka, moment, a uš

sem bila hore na hůře3. Toš, ogaři ale už bili ve dveřách, slišeli ňa na hůře,
jak tam lezu po žebříku.
ti pagáňi4

ogařiskd'—

a toš po žebříku mňa jaksi
6

dvje cérki

1

sa vipařil

s Prahi,

Toš

sem sa tam

schovala

za jednu

bednu,

— už za mňú lézli. Toš, toš ti dva ogaři ňa
doštragali5

ale
chitli

dóle do kuchiňe. No tož ale u náz bili

no a tak, bili to fajn

holki. No a tetka ti, ten jeden

kluk

8

z obiváka a.ňe to vrtalo hlavů, de sa poděl. No toš, za chyílu už.

ňe to došlo. Najednůc

ňa ogaři chitli a už ňa vlékli

do kúpelki,

gde

bila

vana s plnů vodů. No toš, to ste mňeli videi! Oňi ňa hodili do vani, sprchú_ ňa
mokrá slépka9, no toš. A tetka ti dvje cérki, které

obléli, tagže sem vipadalajag
u .náz bili s Prahi,
jak ti pagáňi

taki sa nedali.

Tož vzali si ctiřlitroví

kastrol a

bili^toš tá Áša — to sa menovala jedna cérka — toš

sa k té kůpélce,

\
'

přikradla

gde bila tá banda, gde ňa tam léli, a toš tetka chřzd na ňe

tú vodúl Tož ogaři ju za to chitli a taki ju omácali10,'gdiž
jak slépki.

tetka,

\
"

' -y
'

<

•

bili sami

mokří

'
-

' •

Mi

1

chlapci, kluci; 2 klapla; 3 nahoře na půdě; 4 darebové, ničemové; 5 dostrkali; 6 děvčata; 7 se ztratil, nepozorovaně odešel; 8 kam; 9 slepice; 10 vymáchali'
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Mluvil Karel Hlinský, nar. 1960

-

'
Tož jak

to tag na teh dedináh

za tmi, diš sa rozedňívá
flaski

vodí, nejakú

chalupje,
ponoški,
tepláki

a 'pořádní

nekeré uš pomáli

oblečené, majů

natahlé

tak sa chitne, a diž je nede nejakí
A potom musí dad vajíčka

tim starším

chodí pol dediňe,

g

nějaké

tepláki

okna.

a rtejaké

aš sa to fšecko

nebo jalofcem,
vecinú,

zase dál. V

virúbe. A ti cérki potom si zase dluho ne-

Ot každého ogara dostanúfest4

tim
vajica,

ogaři potom hážú po sobje. Toš každí potom přídě

potom p'ekňe

to vajco rosplásklé5:

nějaké

tece. A diš sa to rozmázne

nevipadá
1
.
2

aňi

nekerém

na zahřátí a tak sa

podle toho co gdo nosí. A tož diž dostanú

nebo za košulú

vizlečú

vodú, až je

škopeg z vodú, tak sa

a désa

ogarom nějaká slibovica

sednú, nebo sú tag zmlácené.

6

zebere do

na ňe. Přídú

je po noháh a de sa dá. Polejů

baráku sa dávajú

1

karabác

aby je to modz nebolelo. Tož ogaři ju chitnú, zvednú sukňe,
a toš, na ňe. Rúbajú3

cérka promočená,

pjekno
•" '

na ti cérki2. Každí

fšecko, abi cérka nemohla utéct, a začnu bušid na

ešce do toho namoci.

flekem

tož ogaři1 ráno esce

bívá o velikonocách,
sa vipravija

tú voňafku

opstúpija

Cérki viletija,

pomáli,

• i > '

karabácem
toš

potom

z nejakim

diž je surové6,

tim

tak to

někom po hub'e, toš potom

moc

nevoňí.
\

i

chlapci, kluci; děvčata;
syrové, nevařené

3

Mi

4

bijí, šlehají; důkladně, pořádně;

5

rozmáčknuté;
7

^

Jak jsem chytil prvního kapra
Mluvil Karel Hlinský, nar. 1960
1

:

\

Toš, já su taki ribář, tož jezdím

na Bistřicku

z jedním

z baráku na ribi; a raz zme sa vídali na kapři na Bistřicku
nahodíme,

sedíme, pojídáme

a tož ňic furt.

'

chlapem1

A naraz ňe policajd

'

od náz

a přy edem
2

nahoru a enom tak sa mňe udica třásla; popadnu,

• 37.0

\

•

tam,

viskocí

až

chitnu udicu a začal

,

' \

sem

'

tahat.. Tahám,
• snažím,

tahám

roztřesení

tos sa^

celí, enom abi ňe to neuteklo — prvňí riba to bilamoja

enom abi nešla do chrásta4,

tpš tahám jurt,

macek3 na tom visí,

a vidím,' že tam jakísi

vitáh nahoru, vidím —- to bil pěkní

sa snažím.

kúsek napoprvé

Toš, diš sem

ju

—• celí róstřesení sem bil.

Dám to do siiki a sednu, si a ten chlab ňe říká: „Tož nahot si, toš, na co
cekáš?" Ze5, já mu říkám že toš: „Nemožu,
/
,
1
4

mám rostřesené
' " ,

2

mužem, pánem; splávek, plovák na šxíůře udice;
křoví; 5 prý
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3

kolena!"
Mi

velký kus, velká ryba;
!

L I P N Í K n a d Bečvou, okr. Přerov
Lipník je staré město
Mluvila Hedvika Zigmundová, nar. 1893

.• •

%

i /

.

No, tož ábyh vam řekla, jak to bylo. Pravda,
se fcyl menúje,

tož byla Volkova,

a proto se menovala

vali přes tu ulic volky. A potom sem jezdívali
prasata

třeba Helštynska
Madařy

a dycky ih na jaře dovezli a na podzym

sami zme sy dycky kupili
nebrali. Stal takovej

zlatyh

sy přy šli pro peňize.

ulice Helštynska,

vlastňe

zaz je Helštynska.

Jenomže jak'se

a ti sem zaz

Volkova,

potom

nebo dvacet podle
Napřed

po prvňí

My
peňize

teho

byla puvodňe
řykalo

potom

jak
naša

Smetanova

ty volky, to seji

ulice. Modz let. Potom to zafíiklo a byla zase Helštynska,
byla po převrate,

vozyvali

sy chodili pro peňize.

Helštynska,

vodívaly

jak
vodí-

bulika1 — oňi temu řykali — a

takovyho

butik pjedadvaced

kerej, no, a na podzym

ulica,

Volkova, protože

a

fcyl

Volkova
Smetanova

válce.

No, po tym. Po tym, po Smetanu

se menovala

Smetanova.

„ (A on tu jezdil?)
" - On sem jezdil
to byl Smetana

do Týna.
lebo

Smetana.

Dyž ja sy fcyl nemožu spomjet,

tady pochovánu2
Majů" tady pochovánu f Tyňe.
defcatko

mu tady

zemřelo

hřbitov je f Tyňe.
\

On sem jezdíval

a oňi ho tam'potom
"

t

;•

f Tyňe cerku. No, no, no.
dycky na ty prazňiny
pochovali,

a to

tagže ležy

na

1

'

(Ano. Lipník,/ to je staré město, že?)

'

esli

kerej. Ma

1

'

/

' 37i

i

- No, Lipňik,
mjesto.

i

«

I

V

1

tó je starý mjesto, pravdaže.

'

í

takový

malý

Co esy vidíte tadyk ty ohrady, co su, toš, to opsahovalo jenom

a toš

potom po částkách
stavjelo.

Potom

se stavjelo.

To mjelo jenom par čysel. No a potom se to

se ta Helštynska

řyka, H.ranička,

Lucka3,

ulic přydélala,.

Bohuslafska.

N

stavovalo.

To, bylo jenom

s

'

ta BeČvova, jak

se fčyl

A ty idice, to se potom fšecko

-

'

.

přy-

•

(Já si pamatuji, jak tu byly ještě valy.)
Vale. No, no. To bylo pravda,
Ten tam býval.

jag byl chudobinec.

Takový

starý lidi,

se řykalo prf, policajt4 jeden.-Rap

tam bývali a býval s ňema^jak
T,en.

se

tož

menoval.

, •

, (Á ještě tady jsou braný, že?)
No,

braný.

A potom,

brana. No a už myslim
esli ste sy fšymli.

jag je chudobinec
žadna.

Toš,

To je, pravda,

Potom

•
To tam bývalo opchodu

no, a udělali

(Tomu se říkalo štonty?)
Štonty.

-

(A kdo prodával?)
Tady bylo puvodňe

prodavaly
tam bufet.

'

. /
,

.

'
mjesto.

To, co opchot, to byl žyt.

Vite.
v

1

ty

Takový.

•

'
žydofsky

hromadu,

šatky lebo takový

•• .
,

su,

•

uš prachstary.

se tó zrušylo,

jedna

ty vale, jak

~

takových tyh malyh opchodu, vite. Takový/co
krámy5.

toš to je taky

to bylo.

(A ještě tady máte podloubí?)
Podlubi.

by válej,

To mjesto je maly. A tadyk

2

3

Sk'
4

odrostlejší vepřík, běhoun; pohřbenou; Loučská ulice (podle Loučky); městský ,
strážník; 5 věci
.

O třešních, a motorce
-i
,

Mluvili A: Pavel Novák, nar. 1955
B: Petr Jurečka, nar. 1955
X
C: Zdeňka
Nákonečná, nar. 1956
.

(Těšíte se už na konec školního roku?)
B; Jisté.
372
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v

_

. .

•

^

\
I

_

-,

•
,
'

' .

•' x

v

..

•^•

,(A proč?) '

'

•

.

'

'

i

" '

C: No, tah jsou prázdňiny.

-,

Je hrnec školy. Jánevim.

A: Hlavňe to volno. Začnou prázdniny,

x

' -'

No,

tah.

bude heshy, a dyš nebude, tag bude

volno, to stačy. Nebude se človjeh' pořád ucyt. Bude moct cyst, což je
x

taky dobrá"zábava, nejenom
1

cyst školňi kňišky, ale i ty ostatňi.

dyž jsou.{ Tady je dozd dobrá kňihovna.

Hlavňe

Potom se dá jid ven, nebo jed

\ ven. Ňegde na třešňe. Tady jsou dobry v oholi, což ostatňi mohou po' < tvrdit.

-

/

(Kde rostou tady třešně?)

1

-

B: Tag nejlepšy je to velmi dobry nalezišie třešňi smjerem
Tam jsou ot ieh nejraňejšyh
No, jejich
~ je jih

aš po ty nejpozňejšy.

tolik, že se to aňi nepozná,

viee. •

'
N

(Vy také chodíte ná třešně?)

Hlinském.

že tam ňegdo přyšél.

.

v

nad

Dá se tam

vybrat.

Nebo gdyž "

.

v

.'

A: Jistě, ale ja mám lepšy nálezyšte.

My zme totiž nalezli u Loučky.

tam jsou lepšy třešňe. Tam zme jezdili

Tak
N

napřet. Tam je to lepšy.

(Jaké třešně tady rostou?)

.

A: To já nevim, ale dobry jsou.

.

.

(Jsou světlé nebo tmavě červené?),
A: Ne. Červene. Takový.

,

Normálňe.

(A vy také?),

7

'

C: No, já na třešňe nejezdim.

(Vy po stromech nelezete?)

-

, .

>

-

,

\

x

,0:' To já ne. To já po stromeh lozyd neumim, protože já sem vylezla
na strom, to mje museli jednou

' *
1

Tag gdyž mje klucy dovezou.

jednou

donezd žébřyk, abych slezla. To jinag

nešlo.

(Co ještě jinak tu děláte?)
B: Tah. Já hlavňe jezdim
, musym pořádňe

na motorce. Tetka mám novou motorku, tak to

využyvat.

(Jakou?)

'

:

:

v'

B :> Devadesátku.

Řykajó

mařena tomu pincku1.

C: To máš podle svy švegry2, jo? Podle sestry,

.
jo?

B: No, tak to zme byli na takovým čundru a tam klucy — to byl
starej pijonýr,

kery mjel, ešte s tym kulatým blatňikem, ten

tag on dobře jezdil,
• To se jahsy

vyňikajicňe

ujalo, no. Je to fajn,

'

'

takovej

nejprvňejšy,

— a tam mu začali řykad

mařena.

no,

373
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A: Ták to já sem bych pijonýrovi
B: Žádnou

mařena

neřykal.

-

nemáš.

A: No, nemám,

-

ale jaksy

vúbedz mi to nevadi.

tag mje .ňegdo sveze nebo to půjde
záďná mařena.

Proč

A místo pijonýra,
aby lip jezdilo.

jinak,

Mařena

snat se dostaneme
chodit pješky

dostát,

ale je to normální

pincek,

tak, dyž je Majka.

To

na auto, ne? Rodičům

Ono taky přestane jezdit,

třešňe je nejlepšy
zastavit

mařena?

Gdyš se chcu někam

nejde.

pomáhat,

ale to sy musy zvyknout.

a hlavně gdyž je braný cviceňi,

Na

ňegde, gde jsou.

"

B: A gdyž má ňegdo motorku,

tak te muže parádňe

prohnala

-

tak- se •,
.

já na mařeňe ,•

byh ujel.
C: Já jak sem viděla,

to byla rozhrkaná

B : To byla vyňikajicy

motorka.

No, tak ta udělala sedmdesát,

krásňe,

To dovedli

že

oceňit ti, co temu

což na tákovyho pincka,

to je

rozumjeli.
maksymálňi

výkon.
A: Samozřejmje

z vjetrem

v zádech a s kopce, že?

»

;

B: Ne.
Q: Majka

pořád jezdi

na tom svým,

•
na tom vysokym

,

starým?

B : Ne, ne. Ona už má novyho pijonýra.

• \
Sk

,
1

motorka značky Pionýr;
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. OSTRAVA' -

;

O mládí prožitém v Ostravě.
Mluvil Josef Nitka, nar. 1900

Narodil

sem se v roce devatnast

byl havíř a fšeckyh
náhodu

strojňi

závode jako

374.

zamecňik,

zamecňik,

penze. Penzyj

•v •

set. Bylo nas pjet sourozenců,

naz nechal vyučit,
pravda,

každému
a pracoval

a pag dyš sem dovršil

sem

třiactyřiced

šedesad

mam krásnou a to možu řic dnešňimu

Tata
let

na

let, šel sem jako

socialistickému

do ,

zřizeňi,
1

,

•

deti.

dal éfoje řemeslo. Já sem -

v
x

,
'

'-

/

'

• ř

.•

protože mam šestnaset
pomjery

korun a, to,nam

se da za tyto peňize

. zme to nehodili fšecko
funkcyh

ruznyh

a popřipade

jako

štaci už nam dvum. No a na

krasňe žit. Co se tyče funkce,

přes palubu,

no, tag ešče jako penzy sta pracuji

v občanskyh

výborech,

teika sem zvoleny jako

pravda,

souce, pravda,

mimo dost, ačkoli sem ešče uš taky nemocny.
ale tak s$ mi to trochu zlepšilo,
Pokud

mi to zdrávi

že dosavai

ešče dopřeje.

zamečňik.
opchodňi
vjedomosti

jako

volného času,
klaufer3,

synek

a samosebou

tak se pásly

na špaka4,

kozy,

na raubiře5,

byl pro naz hej. Byla to náhodou,
biny u Urbánkové zahrady.
no, skotačilo

!

še šel vyučid

život,

ale pravje

když

zme byli mladi

husy,

mješčanjakostrojňi

sem2

dvouročni

no, a ne snad abych šel

samosebou

po našemu

proto,

pracovad

abyh

nabral

a bylo

trochu

a přitom

se hrálo

na

řečeno a tuž6 to

po ostrafsky

kery znáte, závod Hlubina,

Tam byly velke rybňiky,

tam od Hlu-

gde se koupalo, hrdlo se,

z , nohama potřiskanyma

To zme potem dostali ešče páskem.

' • ' . • ;

dosavai.

Po třeli

žebral a zrobil

se. Ja, konec konců zme přišli

ot skla pořezanýma.

vykonávám

to třeh mješčanek1.

tak sem.se

ne abych se ulechčoval

jako

samosebou,

•,

školu při tom při sfoji pracy,

do kancelaře,

ve

výboru

tak te prače ' mam

ty funkce

no, tak sem ešče pravje

Ešče to bylo molo,

v narodňim

Mjel sem infarkt

-

No, chodil sem do školy samosebou
kach, když zme vystupili,

dnešňi

no, tag ne, ešče

nebo

,

.

"

.• 'Sk

1

tříd tzv. měšťanské školy (odpovídá 6 . - 8 . tř. ŽDŠ); 2 udělal jsem; 3 hra s palkami
a míčkem; 4 hra s dřevěným špalíčkem; s zloděje; 6 tak

\

1

1

.

^

Mimoškolní zábava
Mluvily A: Marcela Bendlová, nar. 1958
B: Anna Volná, nar. 1957
C: Kateřina Juretzová, nar. 1958

A: Co delaž otpoledne,
B: Tak, gdyš přidu

gdyš přideš

ze školy?

ze školy, tak sy urobim1

politam venku, pag otpoledne—podle

,

,
'

-

.

.

. .

;

,

,

nejprve úlohy, potom idu ven,

toho, esli mi zbyde čas — tak se idu

_ ďivat na televizi, potom odejdu do hp,zene, gde hodňe litame a je to 'velká

,

/

'

375

rozcvička. Gdyš přidu z hazene, tak s&pobavím ešťe venku před barokem
s klukama, no, potom přidu domu a.umyju se a dívám se na televizi,
podle toho, jaky je film. Potom sy ešťe čtu nebo ze sestrou se hadam. To je
fšecko.
' .
,
A: Gde sy
bylafčera?
B:Fčera sem byla f kiňe.
A: Na co sy byla?
B: Na Ďivotvorny hrnec.
A:
Jaketobylo?
B: Fajne2.
,
A: A gde ty sy byla fčera,

-

,

. . ; .

•

.

1

Kateřina?

C: Ja sem bylafčera ve Sportkáchpotom
sem odešla z Marcelou se podivat
na orchestr, potom zme šli g babině se podivat, co robi.
A: A f kolig hodin sy přišla dgm?
C: Ja, sem přišla dom kolem pjeťi hodin. Potom sem se ešťe posadila na
lafku, gde sem se bavila, potom sem musela id dom, protože švigra po mje
bečela4.
A: Coz robila doma?

,

C: Učila sem se do přirodaku5,
A: Maš sestru?

,

>

potom zme se ze švigrou

hadali.

x

C: Ja, Moniku.
ŽA: Kolig ma roku?
C: Osum.

A : Řekňi nam ňeco o ňi! ?
Cl No, fčileg6 jezdila, na kole a buchla sebu a tak se vyrypala1 a tak se
hlavu rozbila a fčileg byla na Fifejdach8—/
tym — nemocňicy — no,,
a mjela hlavu rozvalenu9', no, spankovu kost a fčileg oňi ju vyléčili.
Přišla dom a jakesy nasletky to zanechalo.
A: A jak tam byla dluho?
'
. C: Štrnazddnu.
\
•
A: A chodila tam maminka často?
„
C: No, ne? Každý den. Jak chťela (Monika) banany, tak mi (maminka)
řikala; „To ne. To musyme nechat pro Moňičku. To nésmiž jest."
1

2

•
3

4

'

SK
5

! udělám; pěkné; ve sportovní hale; sestra pro mne plakala; do přírodopisu;
6
nyní; 7 vyvrátila se;. 8 místní jméno; 9 rozbitou
'
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OPAVA
Po požáru
Mluvila Františka Suchánková, nar. 1903

'
^ '

To byl ohromný oheň! To byl suset, tam byl suset. Tet ta střykacka, tu
přyjelo střykaček, ale to byly střykačky vesňicke, to bylo slabé. Tak přyšél
křesňiček1, on byl starosta, přyde a diva se, pravil: „Ne, to je slabé, to je
fšecko slabé. Idu telefonovat pro mjescku (stříkačku), do mjesta." Tož ale
paru minutách tu byla ta motorová střykačka, ta začla vrhat, a tož
chvilecku to už lelo. Tak to uhasyli, tak to bylo.

za,

Toš to vite, jaka to byla noc. Jak smutné to bylo, gdyš tag hory. A ted
na druhy den, fcilej2 se zaz muselo s tyma kravama do tého chléva, ty koňe
do maštále a fšecko aš3 to přy jde na svůj pořádek.. Zaden aňi nemjel chuti
jest, bo4 fšecy tacy5 dolekaňi.
•Na druhy , den ráno Pepik přyjde a pláce; „Podívejte se, holubička, •
pot tou střechou sedela na vajičkach a neopustila ty vajíčka. Oči vypálene
a mrtfa tam." A to sme fšecy plakali. Tak tu holubičku přynes.
A ted najednou, ja se dzHvam oknem a slyším takový tešky, tešky naklad
že jede. Podz'ivam se na most, přyjiždzH ten velký platoňalc6 naložený, až navrch slamy naložene, vite. Ja pravim: „Kaj1 ti jedou?" A oňi jeli knam. Jag
ja na to myslím, tag ja musym dycky plakat. A on jel až do prostřeťka, ten
pacholek8, a hospodař přyšél a my sme fšecy s te syňe na tu pohratku9, ti plakali, my teš, ten hospodař povídal: „Ja jsem splňilposledňivuli
moji maminky, že až bude na čysleštrnazdnešiesii,
esli oheň nebo ňeco jiného,
žefšemožňe
3
budu potporovat, až zase přyjdou do svojiho klidu. Gdyž bylo u naz neštesti,
gdyš se to u nas stalo, tak s Čísla štrnast každý týden pečenek chleba, to kuseg
masla, to mléko, afšecko se pomahalo, aby sme udrželi ty chasňiky, aby sme jim
- mjéli dat co jest. A tagja sem vampřyves to, a co budete potřebovat, řékňite."
Potom přy šli sedlacy: „Gdy poj edem pro šuter10 ?" Tag ih jelo pjed
najednou, až do teho tam, jak ty šibrove doly11 sou. Toš patero jih jelo,
N
myslím, že patero. Tak to stačilo. To se muselo hnet fšecko stavjet. Každý
pomáhal, protože gdyš co bylo, ňegde se co stalo, tag uš se muselo jit. Za krotkou dobu sme mjeli fšecko postavené. Fšecko dobré se vyplatí a zle se vymsti.
- Bh '
i kmotr; 2 teď; 3 ať; 4 protože;5 takoví; 6 valník;.7 kam; 8 čeledín; 9 zápraží;10 štěrk;
11
1
břidlicové lomy
(
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, Zranění při hře

";

Mluvila Magda Kivprchianová, nar. 1957

Jednou sme si s klukama
se dá ta fošna

hráli na ruskou sehofku. To se dá éyhla, na to

a na to se dá, kolik nas tam je, no tolik tech klacku,

Jeden tam hlidá a to se na to zaklepáva,
znova musy

<•

zbirat.

A mi tam jedna

Tak se to dokola hraje.
zavazala1,

deska

"

\

tak sem to chtěla vyhodit,,

~
a mi

zajelo pot prst, nehet a nešlo už mi to ven. Tak sem musela do Rytiřa2
celé mjesto z deskou v ruce. A sem tam přyšla,
jako ten stul, a střykali
mi to zmrazylo
do nemocňice

mi na to nějakou

a tu desku mi vydělali.

nebo ňeco a zavazal

hned mje vzali na

—ja

nevim,

na to. Potom mi to zavazali.

operačňi,

co to bylo —

tagže

tam

mast
dozadu

spot, bo3 mje to bolelo.

V nocy sem nemohla

' A na druhy den sem tam šla a mi to zešivali,

potom ňejake mastičky

Sem mjela přyjid

to
přes

A on (doktor) mi tam dal

mi to a na druhy den sem mjela jit —jako

— na převas.

no.

a gdyž mu to ňegdo vyhodi, tag zaz

na převaz

davali

a zdelalť mi to.
Bh

1

'

/ i

' •
'
prkno překáželo; do nemocnice U německých rytířů; 3 protože
2

>

Honěná na mostě

>

v

Mluvila Věra Balnerová, nar. 1958

. , ,

'

/
Jednou

sme nemjeli

co delad z holkama,

. i.
tak sme šli ke kamarátce

byla řeka. Tag z dlouhé chvile sme sy řekly, že sy zahrajem
a'budeme
eštemalá,

na hoňku.

se hoňit přez most a kolem řeky. Sme se hoňily,

se ňic nestalo,

načeš se jedna

kamarátka

rozbjehla

mozd byl vy soky, tak sem se snažila

sem. rovnováhu

a spadla

vzala vjeci — byla ešte menši

hoňily
nahoru.

kamaratky

No

chvilku,

za mnou. Ja sem

vydrapad

sem do řeky. S pomoci

ale byla sem celá mokrá jag hastrman.

...
a u ňi

byla

Stratila

mje

vytáhli,

Tak kamaratjca, Jctera tam

bydlela,

nez ja, tagže mi byly fšechny

vjeci

krátké.1
/
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/

v
•

'

' . • ' .

"

''

•

•

1

:

Čekaly sme do veeera, a moje šaty mi neuschly.

/ . . . • ' •

Tak sem šla f těch

vjeceh domu. Lidé s toho mjeli haló a přidu dom, maminka

celá

krátkyh

vystrašená,

co se stalo, ze nemam sve vjeci.' Sem ji vy prav jela tuto přihodu a ona se tomw
zasmála.

;

•
Fi/Bh

\

,

,

*
/
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•

'

MORAVSKÝ BEROUN, okr. Bruntál
Branné hry
1

~

*

,

'

-

"

vám viprávjet

'

o naši brané hře, kterou pro nás pořádali

milice. Braná hra začínala f pátek a vedla na strážnici
zme • mňeli

zisiit,

soudruška

gdo má otpoledňi

inženirka

Burešová

smňenu.

— zme se odebrali

Ottamtud

zme se vipravili

trestné minuti.

Tam zme získali

>ot, ot střelbi bilo urcováňi

devadesáti

na nádraží

a tam

lomu, gde bila střelba

bodů při střelbje.

gde zme získali

Jinag

mokré polotrampki.

Pjet

sed metrů po prašné

bodů :

přes potok, tagže

asi padesad

metru nat potokem

bil milicijonář,

ze žádnou

utíkali dále.
• Utíkali

z Bedřichova

do Berouna

to asi ve vzdálenosti

jedenapul

kilometru

a tam bil hod granátem.

na Slunečnou,

kteři nám dávali

Stejnou šestou

_
1

'
/

. .

'

i

•

•

Bilo

Ottamtud

gde asi po štírech steh metrech

úkoli s kultůri.

•

'

zme

cestů> která vede

a potom zme se odebrali g letňim kravinum.

zme se vipravili1smňerem
dva milicijonáři,

skoušel

strátou
.

zme asi tak seďum sed metru, gde zme překročili

přes

po lafce a hnets

kteří nám, kteří nás

' Fšecko zme řekli dobře á ze strátou,

sem
mňeli

ceste bil zase přechot

potok, tam se ňekteři vrhli do potoka znovu, ostatňi přelezli
ze zdravovjedi.

ze
bili

metru

deset trestnih

a nadále vedla, cesta přes potok. Lafku tam ňigde nebilo vidět, ale potom
lafku objevil; kluci ňekteří na to nedbali a utíkali

to

zme

hodini.

dvacet tři trestnih bodů. Asi pjet sed

vzdálenosti,

gde

ména — bila

Vlag odiždél ve ctiři

do ondrašofského

a mňeli zme dosáhnoud

Lidové

závodu Granitol,

Po zišteňí

mňeli zisiit, gdi odiždi prvňi vlak na Olomouc.
zduchovek

, \ -.

'

Mluvil Josef Náplava, nar. 1959
1

Budu

'
1

'

"
/

>

bili

zme sě

v 379

Vraceli spátkido

prostoru

hájovni

metrů zme, smňerem

g Berounu

cíl. Tam

střelbi

se konali

opčerstveňi,

opékal

z rachejtlama1.
1

zvané Gizita a po ceste asi tag osUm sed
zme dorazili na střelnici

ze zduchovek,

se kabanos

'

Svazarmu,

micku,

a pag nám předvedli

Hra se nám velíce líbila.
,

raketami

házeňi

dostali

gde bil
zme

milicijonáři

zde,
pokuz

"
.

.

>

.

Fi/Mi

v

- Běžný školní den'
Mluvil Jiří Švanda, nar. 1959
Dis ráno stanu,

du se umit,

'učíme, o přestáfkách
naobjedvám

koupat,

1

podivám

se a jdu

v

do školi.

Ve škole se

se hoňime, krajem fodbal a jiné vjeci. Dví dojdu

do chati, tag bud jezdíme
umiju,

nasňidám

se, deme s klukama

-díváme

'

do choti, tam hrajem

na motokáře,

večer, diš přindu
se na télevizu

nebo hrajeme fodbal.

asi f osum

a jdu

karti.

hodin

Diž

V létě se cho-

dóm,

navečeřám.
'

Pytláci na rybách

^

Inošem a Oliíiem vipravili

zme si vlas na ňejakí

abizme se zastavili
počkali
poribní,

po
zme

vitáhl

najednou

k nám a říkal,

1

taki pitlačku

a začal chitat

zme s ňim chodívali

na náz začal křičet, -

ad nemáme
s námi.

strach,

Skamarádili

*

'
'

néňi

zme se
Fi/Mi

pytlácká udice

380

zastavili,
že

chitávat.
'

1

Zho-

Začali zme utíkat. Brali

... Křičel to na nás tag ze srandi, proto zme se

zme na ňeho. Přišel

s ňim a později

a poribní

na ribi.

kolík a šli zme chitat. Asi

dvou hodinách chitáňí náz začal hóňit poribní.
to přes potok, proto zme se namočili

Fi/Mi

,

Mluvil Karel Zedník, nar. 1959

tovili zme si, namotali

se,

spot.

^ ,

Jednou sem se z mimi kamarádi

dóm,
nendem

\
,

V-28 /
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MĚSTO ALBRECHTICE, okr. Bruntál

\

<

O všeličem

Mluvila tíhristi Dimitru, nar. 1959 ,
v

i

•

*

•

*

V nedelu chodíme taky na proéhasky.

Vozím

ňejake diťe, třeba ot sou-

setky. Chodím take do kyna, protože v nedelí obvykle o pul třetí jsou

pohatky

fkyňe. (Která pohádka se ti zvlášť líbila?)
Tak nejvíc se mí Ubila ta Popelka.
ta Popelka

mje 'nejvíce zaujala.

kolektiv ze třidy sme hráli tu Popelku.
' tove besedy nacvičili
.radost.
Mam
pracuje,
třídě.

Hodňe je tech pohadeg

Naučili

heskych,

ale

smě se take jednu, f kyne jako

naš,

Sme si z jednou

'

<

čtyři sourozence.

(Starší?) Sestra je starší,

uči se na prodavačku

v Bruntále,

(Kde je sestra vdaná?) Taje

z Osobldhy, pracuje

ž osvje-

a Danu.

ta už je vdaná,
f Vzala

tech

skladišť.

Dana je tetka f tom, f ozdravovně.
chodi do druhé

Ona je

třidy.

(Chodíš

k n i m na n á v š t ě v u ? ) Oňi chodi g večerů spiš k nam, protože
\ a tag v nedelu a f sobotu sém vječinou u ňich já.
'

V-29 /

devate

si (chlapce)

statku jako vedoucí

na zapal plic, a Janis

druhá

a bratra mam doma, v

v Albrechticích.

v Osoblaze na statním

Má dvje deti, Janise
silňe na prudušky,

soudruškou

a fyráli zme ju. . Psem se to líbilo, tak sme mjeli s toho

pracujou

'

Bh

OSOBLAHA, okr. Bruntál
Poklad na jezeře
* Mluvila Marie Chalupová, nar. 1959

- '

7
\

Ja vam zase řeknu příhodu,

,

'
. ',

_

která se nam stala při loveňi pokladu, jako '

Tak sme se sešli, vječi jako parta,

a rospudnovali1

sme se

na četňiky a zlodeje. Cetňici mjéli vytyčenou jednu

trasu a zloději

druhou.

hon za pokladem.

381:

Vyšli zme tak ve stejný Čas a vždycky

na každém kousku tylo,

napsán

byl

listeček a tam byly dalši úkoly, co mame splnit a gde mame jit. Ja sem byla
jako

četňik,

bažinami

tak sme na misto dorazili

samozřejmje

mohli sme ho najit.
Naras

prvňí.

Bylo

to jezirko

— tak sme tam čekali a hledali
Za chvilku

se přiřítili

zlodějina

zabalene f sylonovem

pokryte
a ne-

cele to jezirko

ňegdo volá, že: Uš to mám. Tak sme se tam fšichňi

klat — to byly sušenky

—

sme poklad

obešli.

zbjehli

a po-

sáčku a na duši ot kola to bylo

ponoř ene ve vode. Tak jako my sme to nemohli najit a našli to zloději,
zloději

byli tag dobři, že sme se s ňimi

Tag radi na to spomináme,
poklad

na 5střibrném

gdyš se sejdem'e. Tak sme to nazvali

jako

jezeře.
.

1

ale

rozdělili.

Bh/Kč

rozpočítali

Houpačka z postele
^

(

^

,

Mluvila Marta Chalupová, nar. 1959

Každým

rokem u nas na prázdninách

dycky hadali,'gdo

vždycky

ložňici.

Tam

postele.

A tet sme s i . . . ted se nám zalibilo

pérovalo,

sme mjéli postýlku,

jako

nebo tam byla ta spružina.

na tom skakalo.

halda deček a tak sme se

s kym bude, spat, a tak sme vynutili

dyš sme byli moli, a dvje ty

A tet sme fšichňi

roku — stoupla
že pry:

Alena

skákat na postelích,

A tet sme fšichňi

Učili sme se houpat. Fšichňi

mohla mít tak pjed

na mamce a tatkovi'

na tom, devjed

Alena

ona praskla.'

Spadla.

to zhodila.

Fšichňi

zdole přileteli

na nas, co tam délame,

ted maminka

řekla že „Za trezd budete' spat. na zemi, gdo to-zhodil."

sme se vždycky

zas fšichňi

hadali,

deček

sme zeskočili a ta nejmenši. —•

na tu postel,

to zhodila,

velke

to krásňe

taka rana po domje se rozlehla.

Ale
A to

gdo bude spať na zemi, nebo fšem se to

Ubilo, ňigdo nechtěl spat na posteli. A tak postel musela byt tag dlouho rozložena, dokut jako sme fšichňi
tak sme řádili,

,382

no.

se nevyspali.
1

'

Oňi ždycky přijeli

na

prázdňiny,

Á^T^-v-'.-.v;- •

/

:

' • • •

Divadelní představení

\ "

Mluvila Marta Chalupová, nar. 1959

•

•• . '

'

Tag ja vam řeknu jednu
jako malé deeka divadlo.
sjely sestřeňice

•

a vždycky

'i

stala, <gdyš sme, hráli

sme sy hrdli na princeznu

Udělali

prince.

a přes to sme

přehodili

sme sy tam trun a hlavni

Tak sme hráli a fšechno
studánkou

a

sme taťku vysťehovali z garaže a tam,

gde mjel oleje, tam sme sy natahli šnuru prádlovou
deku, jako že sme to mjeli pozadí.
hráli Rog za stříbrnou

•

která se-nam

co nas to napadlo,

ňam dělaly oponu.

x

Tag bylo mi asy osum roku a tag vždycky se k nam

a bratranci

Jednoui ja nevim,

'
příhodu,

'

krásné probíhalo,

— to sme mjeli vymyšlené

mata

tenkrát

pohatky.

sme
A tag

byl tam aj kuchař a už bylo ke konci, gdyš kuchař otcházel ze scény a zamotal
se do deky a zakopl1

a fšechno

nam taní

Fšem se to aspoň líbilo a my sme byli
..

,

•

-

strhl.
spokojeňi.

-

;

Bh

.1 klopýtl
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JESENÍK, okr. Šumperk

-

.Výlet na pionýru

,

~ '

/
. •
'
Mluvil Radomil Harazim, nar. 1957

Muj brácha mňel pincka1.

A jako diš sme chodili do šesté nebo do sedmé

třídi, toš sem mu ho tam zajížděl.
No a jag jeli naspátek
dom na ramenáčh

/

A jednou

f podrouženém

taki brácha jel kamsi na zábavu.

stavu,

2

tak se visipali

a dotáhli

a pak uš o to nemňel zájem. Já sem si to trochu

že to bilo schopné jízdi.

A-sem

mňel nejsilňejší

z. bráchou sme to trochu upravili,
Tak sem se jednou

rozhodl,

motor tam u nás jako.

že to bila dobrá
že pojedu

.cesti, to je pro kros3 uplňe udělání.

na Rejvís

to

spravil,
Mi

mašina.
a ...

Tam sou

Já sem to mňel taki otkapotovaní4.

takoví
To
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'

'^sem si jako
ke kostře,

nabalil

nářadí

abi mňe to jako

ňegde opravoval.

mi padalo

tam sem se opcerstvil

sem, teda nezjišťoval

A tetka sem dojel na Rejvis,
a nářadí

ňigde.

náhodou

a za chvilku sem jeí dál

tetka se podivám

na svíčku,

spíš

na svíčku

— svíčka,

no a vezmu,
aspoň.

podivám

Sem musel

sem ho konecňe našel, ták sem tu svíčku, Sem vimňeňil,

cosi blblo to -rse na

nářadí,

Tak sem si
obejít

na Rej vízu, abich tam vůbec ňegde našel ňejakího

f kapse náhradňí

náČiňí,

nefšiml.

Tak sem si řekl, že sem to postrácél:

zháňet, jako

baráků

sem to gumou,
dibich

sem, ale vono mi padalo

na cestu a já sem si tohó

tak sem se chtěl podívat
prvňe

abieh mňel, cestou,

No a, že mi to jako šlo, tak sem jel furt richle a nedával sem pozor

na cestu a zjišťoval
nářadí

nespadlo,

Tak sem se vidál na cestu. No a jel sem, dojel sem k takové

horské chatě na Hricháčích,
na Rejvis.

sebou do takové hadri, přivázal

musel

aspoň

pjed

motoristu.

Diš

protože tu sem mňel

a to jelo.

Diš sem jel naspátek,

to mi ješťe zastavil

hájnej, jakto

že tam

jezdím,

protože mňe to řvalo hrozňe, a chtěl pokutu.

A"já sem nemňel, opčanku,

u sebe, aňi řidičák,

Chtěl mňe jako

mňe zabaví pincka

sem Ješťe ňic nemňel.
a tak. Tam jel jakejsi

to dřevo. A ten cosi řval na toho hajního,
pomoct,

no a já sem toho viužil

ňic

závist, jako

chlap s koňma a jako -sváželi

že
tam.

že, bi mňel jit pomoct, a hajnej

šel

a újel sem. No a tak sem jel a'cestou,

jak

sem bil blíš sem, tak sem začal hledat ti kliČe. Jel sem krokem a dicki

sem

našel ňejákí klíč, tak sem musel zastavit.
tam po kaměňeCh. Diš nebili spadení
Vijel sem zas na Hricháče,
Ták půlka
nastrkal

A opravdu

tam sem si jako probral,

klíčů bila' priČ a pulku

sem ňejákí našel» Bili .

ňegde ve vode nebo tak, ták sem
sem mňel. Po kapsách

a pak sem jel dolu. • ' - '

našel.

co sem fšechno

stratil.

ruzňe sem si to

'

'

. >
Fi,

1

pionýra; 2 havarovali; 3 terénní jízdu; 4 zbavené krytu
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ŠUMPERK
Drozd Pepík
Mluvila Jaroslava Suchomelová, nar. 1961

Tatínek
drozda.

384

šel jednou

Samozřejmňe

'

do lesa na houbi

a přinesl

v

-

špinavého,

sme se ho z bratrem hnet ujali a z radostí

.

•

>

vihládlého'
sme• o ňej

začali pečovat.
protože

Musela

sem via bratra — on je mlaci — trochu

on bi ho nacpal

dohlížet,

ták, že bi se udusil. >

Drost rostl a o prázňindch

pořát sedel f kleci a nechtelo se mu létat,

taťka řekl, že bisme ho mohli ňeják naučit.

Vzala sem si ho jako

jednou

do ruki a vždicki sem se — on bil uš ochocenej — tak sem se s ňim
a jako drost se po malé chvíli vznesl. Vždicki

tak

rozbjehla

uleťél tag dva metri a já sem si

řekla, že s ňim mulu jit na pole — mi bidlíme ve vesnici a hned za

domem

máme pole. F poli bili klasí jako uš o žních a já sem se z drozdem

rozbjehla

a on se vznesl.

neumňel

ješťe pořádné

Tet sem cekala, aš negde dosedne na zem, protože
létat. Podle

mňe.

Jenže to bila chiba moje, protože

drost leťél pořád

chťela straťit a tak sem horce ťešce se začala probíjet
Pořát sem na ňej volala — menoval se Pepík.

dál a já sem ho netemi'klasí

Volala sem pořát;

za

ňim.

„Pepíku!",

a utíkala sem za ňim a. No vrážela sem do klasů -— uš sem mňela nohi celé
ošlehané — a tak najednou

si Pepík

sedl na zem, diš přéletél

Já sem si ofšem nef šimla, že za polem je takoví příkop,
si sedl jakobi

schválňe za ten příkop

a se na mňe díval.

bjéhu sem ho chťela chiťit. A aš pozdej
bila dlouhá a široká,

sem se rosplácla

pole.
Pepík

Tak sem f tom roz-

sem si f šimla té vodí tam a jak
do toho ribňíka,

do té vodí. A

teprve se Pepík nechal chiťit a šla sem s ňim domů. Tet ušje
sme ho, lítá

celé

gde je voda.

sem
potom

vjeci a

pustili

ňegde.
Fi

U zubního žádné krávy nejsou
Mluvila Jana Krobotová, nar. 1961
•

Tak jednou

sme mňeli jít — asi to bilo ták před dvjema mňesíci — sme

mňeli jíd g zubařovi.
pro mňe přišla.

.

— A já se strašňe g zubaři

Já sem si den přettím

vedlo se to, protože maminka

plánovala,

mňe prokoukla,

bojím. — A
že onemocňím.

A

že se jako bojím k tomu

jít, ták sem musela jíd do školi. Diš pro mňe kamarátka
a celou cestu sme si říkali,

kamaráťka
nepozubaři

přišla, ták sme šli

gde máme kas, co nám budou délat, trhat

zup

nebo ták.
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No f tom — kamarátka

má brile, tak ona tak moc dobře nevidí — ale já

v dálce uviděla jako krávu. A protože tadi sou blísko jatka,
že ňegdi, diš tam dovezou na porášku,

tak to je

možní,

tag že ona uteče. No já jako

řekla

Lence, že je tam kráva, a ona nechtela vjeřit a zacla se strašňe smát. No tak
já sem si, říkám: „Doufejme,

že na nás nezaútočí!"

nebo tak, že nás, že si nás

nefšimne.
A jeli, jezdili
silňice.

normálňe

To bilo dosti

po silňici

auta a ta kráva,

ona bježela

středem

... Tak sme šli do školi tak asi o pul osmé, a to moc

lidi nechodí. No a tak ta kráva bježela středem silňice a tak jenom se
útočit na ti auta, tag jeden
má udělat,

šofér viskocil

tak f tom uviděla

a odháňel ji.

nás, tag jakobi

snažila

Ona nevjedela,

se zaradovala,

že má

co

ňejakou

objet, tak na nás, tak se za nama rozbjehla. No a to bilo dosti blízko té zubárni
a já sem se schovala

za sloupek

a tam za, za plotem

bil jeden

delňík a on

se nám strašňe smál, že se jí tag bojíme, gdiš ona na nás jde. A to bil bík.
Lenka,

ta stála

uprostřet

silňice,

šermovala

rukama

a strašňe

křičela

a bála se. A ten delňík nám vůbec nepomohl, jenom se nám smál. Já sem si
jenom,

stála za sloupem

a říkala sem si, at odejde a at su co nejdřífu

toho

zubaře.
Přece jenom potom sme přišli
auto s iemi pracovňíki

ke škole, gde sme mňeli sras, a kolem

z jatek a ti se nás ptali,

kam, esi sme nevidéli

ňejakího nebo krávu. A kluci teda řekli, že Šla do parku.
Že teda sem u zubaře a že tam žádní

krávi

jelo
bika

A já sem bila

ráda,

nejsou.
Fi

Zlý kohout
Mluvila Zdenka Šamšulová, nar. 1959

Asi před rokem bábina
kromňe jednoho.
nedobítní.

donesla

mámňe

šest kuřat.

Fšechni

no a on vždicki

utekl. No a mi máme na dvoře

budovu vécé a tak"sme ho dicki, museli tuto budovu nafštevovat,
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vidařili
stal

Fšichňí f okolí se tohoto kohouta báli. A mi sme ho, mňeli sme ho

často zavřeního,
nebil

se

Bil to kohout. A diž dorostl, tak ot té dobi se náž dum

přítomen.

umístěnou
diš

kohout

A později

mňe přišla

nafštivit

hamaráťka,

no^a ona si ho

tak proste šla na ten dvůr a tetka ten kohout za nou přiletel
začala křičet a utíkala
Nejlepší

prie a málem,

zeji

bilo, gdiš sme ho chtěli zabít.

neskočil na

nefšimla,

a ona

začala,

záda.

A tak máma

si vzala

smeták

a-sestra za ňou bjezela s nožem a tak toho kohouta chitali. Potom ho, potom
nám pomohl

souset a sme ho

chitili.
Fi
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SVITAVY'
Noční hlídka
Mluvila Lenka Kuběnová, nar. 1957

Řeknu vam takovou příhodu,
ském táboře, to sme chodili
s kterou kamarádím
hlítku posledňí

která se mňe stála za svého pobitu v

tak asi do osmé třídí.

dodnes a velice si spolu rozumíme,

oňi nám tam sice říkali: „Nechotie!

Nemusíte

vesňice,

Najednou

zorňicki

ták sme mňeli

tak neco prsklo

a já si říkám:

samej les, ale kousek

náhnaniho

dost,

se

tákova

i gdiš sme

Najednou

„Hm,

Hana má nmu."

tu

A ne-

a to uš mi teda lezlo na nervi. Říkám

a: „Go? Já? A gdi?" Říkám:

začne seji

uš." Ale mi šli. Á, sedli sme si

fšude

strachu

te, co delaš, tak se vismrkej."

pravda."

vlňáki,

podruhí.

říkala sem ňic.- Prsklo to podruhí
„Prosim

Vzali sme si

mi svetri na sobje, otočeni zádama a dívali

kolkolem. Bilo teda to takovi strašidelní,
hlitku drželi jíš

pionír-

kamarátkou,

sme drželi, sme drželi

den f táboře, ráno sme teda odjížděli.

k tomu ohňů, on uš dohoříval,
cigánská

Se svou

Hana se votoci úplné, rozšíří
„No tet sis prskla!"

ji:
se jí

„To vůbec

neňi

Hana úplňe — oči ji vilezli z důlku, diva se na

mňe,

třást ruka. „Co je?" řikám. „Lenko, Lenko, prosim te, nehíbej se,

nehíbej se!" Já: „Go je?"
su holt zvjedavá,
hrom. Velkej,

Ona: „Jéžišmarija,

vocas chlupatej.

dělat. Ale nečekala

nevotáčej

toš sem se votoČila, a co nevidím?

se!" Jenomže

Za mnou potkán

No, já proste nevidela,

sem na ňic, vzala nohi na ramena,

co mám tu
začala sem

já
jag

chvilku
utíkat.
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Hana za mnou. Nakonec
vzrušilo.

sme se k óhňi vrátili

a sedli sme si a dost nás to

Tak sme se spolu bavili o tom, jak vůbec k tomu

Hlitka

nám skončila
po podlaze.

nám neco spadlo."
ježišmarija

Říkám:

Najednou

stalo?" „Mne

Ona: „Lenko,

do chatki.

prosím

rožňi!" Tak já popadla

„Co to?" Hana:
Hana

sme

„Já nevím.

Spi,

zaječela jag hrom. Řikám:

ňegdo praštil,

nechali

ležíme, neco jen tak

ale tak strašné!"

to třeba
„Co se ti

Řikám:

„Gdo?"

te, rožňi3, tadi je ten potkán, já, já nemůžu,

Lenko,

honem baterku a rožála sem. A co nevidím?

Potkán

lezl proste po Haňe, Hana proste úphíe ve spacáku

zalezlá. Toš sme

hólki a tak sme strašné začali řvat, aš sme teda potkána
Ale do rána sme teda mňeli úplňe po spaňi.
i uš diš sme

došlo.

Chatku

Tet sme tam vlezli, zalezli do spacákůl,

ofšem otevřenou.
zašouchalo2

a mi se ubirali

Bavili

s chatki

zbudili
vihodili.

sme se s tim aš

...,

odjížděli.
Pl

1

2

spací pytel; zašramotilo;
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3

rozsviť

SLAVONICE, okr. Jindřichův Hradec
Babiččino hospodářství
Mluvila Alena Bohuslavová, nar. 1959

Mi máme doma plno zvířectva.
osobné misií,

Teda ne plno,

že ho máme plno. Máme

trávu a stará se vo ňe, jag dibisme

ale moje babička si teda

dvje slepice,

ale vona furt chodít na

mňeli celou drubežárnu.

Slepice

musí

na mňe

nebere

dostat dicki prvňe,

dřif neš já. Slepice

sou dicki předňejší,

takovej

na ňe. Pak

taki ešte fyejakí králiki.

vohlet jak

podestílá

všechno,

delá jim

a diš sem se tomu strašňe divila,
Já sem zakroutila
Jednou

musela

sem šla na králiki.
hlavňe
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sebe.

máme

dírki

mezi

sebou,

Ťim

sem. králíkárnu

popovídat.

neříkala.

bábi vodjet a tak mňe svjeřila
Teda já sem jich prvňe

dicki

nafšievovat,

tak mi řekla, že si chcou taki

hlavou, ale račí sem ňic

Otevřela

abi se mohli

to svoje zvířectvo.

litovala,

a prvňe

ale pak sem

mňe poškrabala

Prvňe
litovala
samice,

a dis mi vipadli

malí králíci,

tak sem je začala honit po dvoře. Zalezli

mi

pod ňákí dřeva, co tam mňel otec složení, a nemohla sem je dostat ven, tak sem
si pustila

psa a ... Von je vicvicenej,

veckej. Nás otec je totiš mislifcem.

abi to chitál, zvjeř, protože

to je

Tak pes hnetka bil vochotnej mi

a záles pod dřeva a králíka

za krk a zakouz ho. Ten králík to mňel

za sebou, protože jen zapiščel

a uš víc necek. Teda psovi sem vinadala,

hned
von

jag diš mňe chápe, a viles si na ti dřeva, abich na ňej uš nemohla a
No a pak sem šla na slepice.
abich je hladila.
málem jednu
vod ňich přič,

a tak sem pak nasipala

abich jim

neublížila.

Pak

ňejakí

sem začala

co chcou. A tak sem
zrňí a šla sem raci
dávat psovi,

to furt nechtél žrát. A utek přede mnou a set si na strom,
tag blbího psa,

že sedí na stromňe.

Máme

takovou

Pak máme taki kočku, to je zvlášť chitrí zvíře.
ták vona na mňe votevře hubu. Strašňe

si mňe splete s tím kobercem. Diš spustím

Vždicki,

mdme
švestku

ulici.
diš na ňi

pro-

taki drápe koberec a často

psa a kočku pohromadi,

snesou, ale jag du mezi ňe já, tak nastane

ale ten

Totiš mi

rozvjetvenou

a von si tam dicki sedne a dívá se na lidi, jak chodí vokolo po
mluvím,

...

Slepice se přede mnou začali krčit a chtěli,

Já sem dlouho nemohla pochopit furt,

zašloupla

lo-

pomoct

tak se

boj.
Fi
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MIKULOV, okr. Břeclav
Cestování
Mluvila Jitka Tihlaříková, nar. 1958

Jeli sme tam vlakem.
sem, že to stihnu
tadi z Mikulova.

F pondělí

sem šla ešte celej den do školi a

akorát na vlák, protože

ten jel aš štrnást padesát

Tak sem tadi bila aj na tělocvik, potom sem musela

mislela
osum,
valit1

ale richle dom, tam sem došla spocená, sem to ták tak stihla naházet vjeci do
kabele a sem valila na nádraží.
nesmí,

ale abich to stihla.

Že tam nás jede z Mikulova

Šla sem skratkou

přes koleje — sice se to

Tak — hólki uš tam čekali,

tak sem

hodňe, tak to bilo dobři. Ten vlak mňel,

zisťila,
zase

m

sme mňeli takovej pech, že vlak mňel asi pul hodini spoždeňi, tam sem na
ten autobuz do Břeslavi tak tag dobjehli. Ešte tak pjed minut, a už bi nám
ujel. Tak to sme jeli asi tag dvje hodini do Uherského Brodu, tam zas ten
autobuz zabloudil, tagže sme se museli vracet, asi tak tři kilometri. No a dojeli sme na místo, bili sme strašňe překvapeňi, protože nám napsali, že to
bude f turistickém zařizeňi, a sme zisiili, že to je normálňi pijonirski tábor.
Teda bilo to tam v moc pjéknim prostředí.'
Spátki sme jeli zase autobusem. Zase sme mňeli takové nešiesii, protože
autobus tam dojel, sme se fšeci hrnuli do toho prvňiho, abisme stihli vlak,
protože říkali, že ten druhej pojede pozdejš, že musi naložit tam tu aparaturu.
A tak sme nalezli do toho prvňiho. Mám modřinu na loktu ešte od toho,
jak sem tam málem spadla na zem. Sme se nacpali do toho autobusu a Udic
zistil, že má defekt, že píchl kolo, tagže sme stejňe museli cekat na ten
druhej autobus. A ešte jag bil ten řidič naštvanej, tak práskl dveřma u toho
svého (autobusu), a visipalo se mu sklo, tagže. mňel ešte víc práce. Lidi
to bila teda zábava!
Sme tam museli teda cekat asi tak pul hodini, neš to spravil, a pak sme
teprf jeli dom. Ešte sme tam po ceste visazovalif tech vesňicích ti dečka, co
tam bili, tak sme se zdrželi. Tak sme ten vlak nestihli. A potom ešte: Na
mňe tam mňeli 6ekat rodiče, tak sem vistoupila přet tim okresňim víborem
ešte z jednou holkou. Ale sme tam ňikoho nevideli, tak sme mňeli strach,
protože vlak uš nám ujel, že pro nás ňigdo nedojede. Tak tam dojeli ot té
holki, tak sem se svezla s ňima. No ale tet sem dojela dom a zistim, že naši
nejsou doma, že mňe hledají zasef té Břeclavje. Tak sem teda mňela školeňi
. a cestováňi, že sem mňela o zábavu postaráno.
. Bh
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VÍ. ČJESTINA V Z A H R A N I Č N Í C H JAZYKOVÝCH
OSTROVECH

Ukázky tohoto oddílu se svým rázem od nářečních ukázek domácích,
výrazně liší, a to v dvojím ohledu: jednak se v nich projevuje vyrovnávání mezi jednotlivými skupinami osídlenců pocházejících z různých
částí českého území, jež se odehrávalo i v jazyce (v tom se tyto texty
podobají ukázkám z pohraničí českých zemí, kde nastoupilo podobné
mežinářeční vyrovnávání po r. 1945), jednak se v nich obrážejí vlivy
okolních jazyků nového prostředí, především ovšem jazyků většinových,
popř. přímo státních (v tom se našim textům podobají i ukázky z přesahu českého jazykového území v Polsku).
Jednotlivé české jazykové ostrovy v zahraničí mají ovšem svou
historii, která velmi významně spoluurčila i jejich jazykový ráz, možnosti zachování rodného jazyka po řadu generací, jeho přizpůsobení
k novému prostředí atd.
Osady pobělohorských náboženských emigrantů (např. v okolí
Berlína) splynuly s novým prostředím jazykově již dávno; podnes se
udržela čeština jen u potomků náboženské emigrace z pol. 18. století,
a to jednak na Střelínsku v okolí Vratislavi, jednak v dalších odnožích
této kolonizace na Opolsku, Poznaňsku a zejména v okolí Lodži asi
v 30 osadách u Kucova (Kuczów). Ukázka ze Střelína dobře dokumentuje
archaický severovýchodočeský ráz základního interdialektu této vystěhovalecké skupiny,- jakož i jeho ovlivnění němčinou a polštinou.
Od konce 18. století docházelo k stěhování obyvatelstva našich zemí
na tzv. Dolní zem, zejména do různých částí bývalé Vojenské hranice.
České obyvatelstvo přicházelo tenkrát zejména do Slavonie a do hornaté
části Banátu. K nejstarším1 osadám z poč. 19. stol. tu patří např. Ivanovo Selo. (Pémija) na Daruvarsku v Jugoslávii nebo Gírnic (Gerník)
při Dunajské soutěsce v Rumunsku. V této kolonizační vlně převažovali
přesídlenci z Čech, což se obráží i v základním interdialektu obou obcí,
na nějž pak ovšem v dalším vývoji zcela různým způsobem působilo
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jazykové sousedství srbocharvátské či rumunské, takže jde dnes o útvary
značně odlišné.
Do těchto hraničářských území bývalé rakousko-uherské monarchie
pokračoval příliv obyvatel během celého 19. století a zejména pak v jeho
druhé polovině, kdy velmi zesílil jednak podíl přistěhovalců z Čech,
zvláště středních a severovýchodních, jednak pak přesídlenců z některých částí Moravy: na 'Daru var sku s největším podílem vlastní české
kolonizace tak máme vedle středočeských Velikých Zdenců severovýchodočeské Dolany, v okolí Slavonské Požegy vedle západomoravské
vrstvy v Kaptolu valašský Bjeliševac, v Pavlovci na Bělovarsku se usídlili
i Hanáci od Olomouce. Podobná je mozaika interdialektů v Banátu —
od chodského Bigáru přes středo-západočeskou Ravenscu (Rovensko)
a §umitu (Šumici) po středo-východočeskou Sf. Elenu (Helenu). V nížinné části Banátu pak žijí lidé z jihovýchodu Moravy: srov. „slováckou"
a „hanáckou" ukázku z Clopodie (Klopotína), kde docházelo k zvlášť
intenzivnímu mezi jazykovému míšení, zahrnujícímu prvky spisovné
i nářeční češtiny, němčiny, maďarštiny, srbštiny, slovenštiny a rumunštiny (podobná situace je i v okolí jugoslávského Vršce a v později
osídleném Peregu u Aradu).
Vedle těchto vnitřních kolonizací probíhajících v rámci rakouského
mocnářství začala od poloviny 19. stol. narůstat i vlna vystěhovalectví
do Ruska, zejména na Ukrajinu, Krym a Kavkaz, a též za oceán, do
„Spojených obcí", a to jednak do velkoměst na východním pobřeží
a na průmyslovém severu, jednak o něco později na venkov na novou
půdu v zemědělských státech' amerického středozápadu od Wisconsinu
po Texas.
Čeští kolonisté v carském Rusku byli soustředěni zejména na Volyni
v okolí Rovna a Lucka, odkud se jich velká část po r. 1946 vrátila do
Československa, a v blízkosti Žitomiru na střední Ukrajině, odkud
je i naše ukázka z obce Malá Zubovščina, kde se zachoval čistě severovýchodočeský interdialekt, převládající dříve i na Volyni.
"Část těchto vystěhovalců se koncem 19. stol. přestěhovala znovu —
do severní Bosny, kde podnes ve dvou obcích jejich čeština dožívá;
z podobných mladších osad v Bulharsku se pak její nositelé vrátili zpět
do vlasti, podobně jako i část českého obyvatelstva hornických kolonií
ve Francii a Belgii.
/
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I v USA1 jsou podnes přes rychle postupující amerikanizaci všech
přistěhovaleckých skupin velmi významná česká sídla a střediska venkovského farmářského osídlení, zejména ve vých. Nebrasce a „moravská"
pak zejména v jihových. Texasu. Naše ukázky se týkají jednak souvislé
kdysi oblasti „lašského" okruhu okolo Schulenburgu (vedle osad Rožnov, Vsetín tam ovšem najdeme i Bílou Horu a Prahu), jednak jednoho
z mladších středisek druhotné zemědělské migrace v Kansasu a Oklahomě.
Městská zahraniční čeština má svou zvláštní problematiku; není
v Ukázkách zastoupena, áíii pokud jde o významnější střediska evropská
(Vídeň, Záhřeb, Kyjev), ani pokud jde o sídla zaoceánská (Chicago,
St. Louis, Rio de Janeiro).
'
Ukázky jsou voleny mj. též tak, aby se jimi naznačila i stupňovitost
v niezinářečním a mezijazykovém vzájemném působení — od relativně
čistých nářečních textů po'velmi silně smíšené interdialekty, jakož i od
textů, kde se cizí vlivy projevují hlavně jen ve slovníku, po texty,
které jeví značnou rozkolísanost ve znalosti české jazykové stavby
vůbec.' —Venkovské české osady v Polsku, Rumunsku, Jugoslávii
a SSSR jsou' pochopitelně v obou ohledech zachovalejší než osídlení
ve městech. I v donedávná čistě českých vsích se však cizí vlivy uplatňují stále víc, nejen v závislosti na míře kontaktů s blízkými sousedy,
ale dnes hlavně i na postupu celkové hospodářské a kulturní integrace,
jíž podléhá hlavně ekonomicky aktivní část obyvatelstva (muži navíc
ve vojenské službě ap.). Nejzávažnější je pak ta okolnost, že si vlastní
kulturní život, školství, časopisy, spolky, ap. udrželi v Evropě ve větší
míře jen Češi v Jugoslávii.
Zčásti jsme v ukázkách přihlédli i k rozvrstvení mluvčích podle věku,
od nejstarších, narozených ještě dávno v minulém století, po předškolní mládež.1 Dovolili jsme si sem zařadit i tři texty zachycené, popř.
i přepsané cizinci, abychbm též ukázali, že o takové zápisy a o jejich
studium1 je mimořádný zájem i jinde ve světě.
Důkladný poznámkový aparát k jednotlivým ukázkám by vyžadoval
zejména upozornění na konkrétní východiska cizího vlivu v tom kterém
případě; vé shodě s rázem? edice však' ve vysvětlivkách uvádíme vždy
jen prosté čěské ekvivalenty přejatých slov, tvarů, obratů atp.
Ut
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GESINIEC (HUSINEC), okr. Strzelin
(Střelín), (Polsko)
i

Jak se u nás selo a sázelo

.

Mluvil Karel Zezulka, nar. 1885

Jetel je asi tákfvisokej,
mejtru, je visokeji
třech prstu
rukama

řekneme

asi dvadešte

Tak vememe to semeno,

centimejtru,

to jeteloví

dvacet

centi-

semeno a wememe

do

a tag deme dicki dwa kroki wot sebe a tak to tak s třema

tag

..

házíme.

(A obilí se také tak selo?)
S rukama,

pruňi

čas sem to taki (dělal). Wobili

no a pak sme s tim šli na póle. Pak sme si uzali
taji1 na prsa nápřet,

ňičku, a tu sme si powjesili

sme si dali do

tákowou

(zrno) a tak sme to tak rozházeli.

A tag diš já sem se wožeňil,
tadi přátelstvo3,
musil

To sem taki

... já sem, muj

táta

No a tag haltse

to jeden
.

(při setí) přes celí póle. Dali

ať vidíme, jak možeme
hůlku dali

nerozumeli.

anebo sousedi:

naučil.

dólua

dicki

tak sem teprva musel se šeeko naučit. Mel

no a tak ti mňe to zas wokázali,

dělat, takle to musiz udělat..."

To se chodilo

dva

tak sme

ten chodil na bónu2 a tak mi sme to doma

nemel hospodářství',

wa-

a tak sme hald dicki

kroki šli wot 'sebe. A jak ten kchrok, jak ta levá noha štlápla,
uzali

pitlu,

plechowou

.

tak

zas Vo štiri kchroki dál, a tak sme zas přešli

.
húlki>

no tak sme tu

dolu, ti dva

kroki

...

(A jak se to dělá s bramborami?)
To se museli wokličit5.

Diš

.

máme skchlepi

zas na semeno. No a pák přídě ten april,

plni,

tak se deldj

kchupki6,

ten štvrtej mňesic, ták se musej

romadi zas šecki rozházet a bulwi1 wokličit pjekňe a dávat každou bulwu
abi se řeklo — dávat inám,
pjekní

8

kartofle ,

ne? Ti malí, ti skrmej,

no ti zaz dáme

na semeno.

no a ti pjekní,

co sou
tam a se

vemou tři štiri lidi, jak právě gdo má času a chce pomoc, no ták ... Ale
sme to vjeci díl sami

dáli.

ti
—

Na wús, no a tak to póle jě

hotowi a ten čas je k tomu, k sázeňi,. ták se pák zaweze celá fúra
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to

pomalu

sme si ňegdi mali

bjéžet. A di sme ten kchonec pošli4,

sem

„Takle

mí

To ták' póle pjekňe

no a " pak se 'veme ten hák9, jak

srounáme,

mašíní

na ti bulwi,

do toho delaj — ta mašina

to delaj.

takoví

délá douri, dicki asi

sebe a tak ti bulvi do ieh dower11 dávaj, né. S

takowej kchousekwot

tadikle

tej10 maj

máme, víte, a tak se ďelaj brázdí a sázej se do toho. Awoňi

štíři,

kchoňma
:

"

Mí to sázíme

celí. Di sou právě tuze velikí,

ráze nebo jak právě

sou. Ale di sou pjekňe

tak je roskchrájíme,

pjekní,

na dva

no tak se vemou

/

celí.

Vč, Jč (1961)/Jč

1

tady; 2 na dráhu, byl železničářem; 3 příbuzní; 4 došli na kpnec; 5 naklíéit; ^kredity; i hlízy; 8 brambory; 9 rádlo; 10 teď; 11 do děr
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IV A N O V 0 S E L 0, okr. Daruvar (Jugoslávie)
První automobil
Mluvil Vít Havelka, nar. 1900

Já pamatuju

v životu,

to bilo asi devjecet sedmim

roku, diš sem poprvé videi automobil.
autu —jeli
Pémije

vod Bastáje

k jedni

dozadu,
f Pémiji,

Pémiji1

nebo devjecet

vosmim

i ten pán — bili tři ch tim

a přijeli

tajidlec

na začátek

cesťice a ten auto se jim — ňeco2 skazil. A mí sme bili

mí sme to nevideli3.
automobil.

proti

Automobil

A mí brzinko k tomu: „Jéžišmarjá,

Tak sme se koukali,

A voňi se radili,

co to je?" Je prej to

ale vono to víc nejede,

aňi dopředu,

co tej4 s Um, co tej s (im. Tak našli taji

kerej jim ten auto poveze do Bastáje

do vagónu. A jeli s ňim naspjed
Taji to žánej neumňél popravit,

na nádraží,

do Záhřebu,

naší
kluci,

abi ho mohli

asi, misím

taji nebili takoví ti mistři.

na

áňi

clovjeka
dád

popravenou.5

Taji to nebilo.

Ten pán — menoval se Venca Sobota, (ten, který) dostal pjed zlatejh za to,
co vodjel: asi pjet nebo šest kilometru.

Já sem mislel, jak to ti koňe

potáh-

nou — a vono je to lechkí. Von tam moh dát ňákej kousek provásku,

já si

místil; že budou mused bejt ňákí řeiezi. Vono se to tocípřeci
a mí kluci sme nevjedeli.
To sem poprvé

videi automobil,

'
A neska to jezdí,

na tech kolách

"•
vite,Sineslca sě

zabíjej
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lidi f tom, vite. Jede jeden votaji, druhej votamtaji,
a uš je nešiesíi,

vite. •.—• To sem bil klučík,

začal sem chodid do školi tak

prásk jeden do

druhiho

začal sem chodid do školi,

nó,.

asi.
J6

1

k Ivanovu Selu;
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2

nějak;

3

tomu nerozuměli;

4

teď; 5 na opravu

VELIKI ZDEŇCI (VELKÉ ZDENCE)
okr. Daruvar (Jugoslávie)
Kukuřice je u nás půl živobytí
Mluvili A: Anežka Podholová, nar. 1898
B: Karel Podhola, nar. 1893

A: Taki se perušá1
hromadu

doma. Dáme

to (kukuřičné klasy) do stodoli třeba

anebo taklec, diš sme .mívali tam ve Zdeňci,

k voknu a krz vokno se to nahází do sekňice, diš je
B : Diš je špatnej

tak takle se zajede
zima.

čas.

A: No a tak si posedáme
B: Sousedi

na tu hromadu,

hodné nás jako,

spívá se

Tam se spívá, fšelijakí

(písně), vipravuje

nebo víno. A ňekterí

zas to zrouna

tak se to s košikama

nosí.

vodnášeji

nebo do

se a pije

ti klasí

má víckrát

přehazovat,

ta

A : A gdo toho má trošku
zrouna nastojaie,
toho málo

míň,

(se t o stačí), zrouna

jedni
kořalka
víte,

•
Vono se to

koruza?
tak to zrouna

na tom poli,

na tech ... Ale takle diž bi dvá šli jenom

(udělají). Jako

se

na húru,2

B: Tak asi púl metru visoko po stropje, abi to mohlo proschnout.

vloňi

nás trhalo

sme to tam taki perušali.

asi sedům,

(A co potom, když to na půdě uschne?)

víte,

perušá,

trhat, no tak
no tak

A uš potom

začínalo pršet, tak sme to trhali i s ťim, hlavňe abi to bilo
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...

přídou.

A : Jo, druhej večír zas mi deme k ňim, víte. Až do půlnoci
hodini.

na

k

doma.

přeci
posledu

A: No, pak to drolíme.

Ďeda nás má takovej drolió, dá se to na ruku

a drólí. Já s (im neumim

aňi drolit, já takle si vemu dva klasi a jeden

vo druhej

(drhnu). A dáváme

to prasatům

prasatům,

diš sou na krmňik4

jako,

dáváme,

abi lepcí dojili,

i prasatům

anebo to meleme,

anebo i kravám
se taki šopaji5

a tak. Husi

se to dává, slepicím

to celí, a jak

takle

zas

tí mouki

taki
trochu

(celou kukuřicí)

... Voňi klobají celí ti zrna, víte.

Poliká

rádi!

B : To vostane jen

ta šiška,

a zrno voklobaji,

A: No jo, raci to žerou neš pšeňici,

fšecki.

vono je to slačí

B : To je žlutého sádla! To je polifka,

ňáki.

fajn.

(A když to dáváte semlít, to je na šrot?)
A: Jo, na šrot. Prasatům
ale letos né, vařili

anebo kravám. A ňegdi taklec vibere deda trochu —
asi dvakrát

víte, tak to vidrolí

— a kerá je taklec pjekná,

a takle to vifoukáme

a takle žgance

kerej

klas,

taki

vaříme

A: To je — dá se vařit voda, a to se viseje na sejtku, víte, a tam se to

pomalu

s toho.

(Co je to, babičko?)
sipá a míchá se s tim a dlouho se to musí jako vařit a míchat, a potom
takoví, jako škubánki
B\To

se vomasťí

A: Třeba — vomasd

to vipadá.

S koruzní6

...
se to a bílí kafe k tomu, anebo se dá zvářit mlíko a do

toho mlíka zvařeneho

se to vikrájí

a to je moc taki dobří. Žlutí

s tí mouki je to žlutí. A je to sití takoví,
B : Jeto

takoví jako s krupiceTo

usmaží

a vomaš(ení

je fajn,

teplí. A bílí kafe se

tak tu mouku přidávají

aňi. A dříf Chorvád

píkávdli

B : Já diš sem chodil do školi,
slavnej

udělá.
i do chleba. Diš se mu zdá, že
do chleba. A mi to

ze samí tí mouki koruzní,
tak sem s kamarádem

— tak sme to taki handlovali.1

anebo pšeničnej.

A tak von mňe dával

Mi

sme

koruznej,

nedáváme.

chleba,

—von

jo.

bil

pravo-

mňeli žitnej

chleba

samokoruznej,

a já

vjedel, že von rát náš a já zas jeho. To sme si handlovali
sme chodili do

takoví,

víte.

to je chutní. A ňegdi i cibulka se

A: A ňegdo to (kukuřičnou mouku) přidává
má málo pšeňice,

mouki je to. A je to dobří.

krajicki,

diš

školi.

JČ
1
klas se zbavuje slupek, loupá se; 2 na půdu; 3 kukuřice; 4 na vykrmení; 5 vykrmují
se (na zabití); 6 z kukuřičné; 7 měnili
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BJELISEVAC (BĚLIŠOVEC), okr.
Slavonska Požega (Jugoslávie)
Konec války
Mluvila Pavla Mullerová, nar. 1920

Nekeré ženské dotáhly.

.

,,Jój, b'ešte si nabrat, kol1 je tam mýdla,"

Jak to dovlékli hóre3 Urbaňi a to, dotáhli dom a to bylo jakésig
5

já nevím, to že eksplodýralo ,

dyš to...

že4,

jakésig,

Tudyk strýc přes cestu, on to

potem....

„Neste to, ženské, pryč," praí6,„dyt

pravil:

tfedél1,

Co sv'eď

tudyg9

ranění,

10

f Tominofci

uš bylo druhé .

Ve staveňí,

aj zhlofce12,

no partyzáňi

plachty13,

fšecko

A nás to tag obešlo, ten B'elišovec,
mračno,
fšecko

dyž déžd nějaký

v dediňe,

Tam uš sa musely

aj11 naši byli uš naši vojáci,
tam raňeňí,

to je jakésik,

co, co fšeckého nabraď a co fšeckého

u náz nebylo.

eksplózje

jakásik!"

natahnút8!

A toš tí

u ňikeho.

doopravdy,

pravda,
uš

né, uš

a tam to uš chytlo ty dědiny.

máte fcil14

teho raňenného,

musíte

dala by16 mu, co sa praví11,

fšecko

otahlo jag

potem jak

rozleieli,

Partyzáňi

s kuce18,

že je tam schovaný.

sám, sebe spásíl23,
jako'

víte, vykopál,

vás, chcu váz odvést,"
raňený."

doopravdy

co má, kerý býl,

dyž

,398

toš

strykof

(Perovci) tedová.

partyzánovi,

že je u

Ale

Adámků

„tadik,

ty, dovéd ih g

tadig je jeden,"

pravi,

že on

Go myslíte,

tí Adámci

Adámkom.

povidá/

„jednog"

„no

chudáci

starý je živý — schovali. Dáli ho na seno

imate,"

tam

clov'ek. Ale on jag bil, on sebe

On chtél} aby ho negde25 dali} no abi. Povidá:
řek — „Vy

Tudyk.schovaný,

byla strašná,

chytli, ale sa zdov'edeli,

tak ty partyzány

povídá,

I dovédli ho g Adámkom.

schovali — pán Adámek

Vy
do15,

•

Ale ho partyzáňi

je ustaša. On býl velice špatný
„Já

strašnél

dyby býl nevím

de22 gdo moch.

Jeden ustaša, ten zaséj dobře v'edél ojednem
raňený,

stluce

sa tam dostali přez noc, tak tí sa, to víte,-

gde gdo moch. Moc ich tam. padlo na tem...

iíte sa rozletéli,

nějaké
Tcminovec,

No ale to, co mysíte,

mu dat pomoc,-a

tá borba19 tu na tem majúře20

byli ustašé21 na majúře.

byli

že vám to zbije,

vidíte, chudág je f tem. A druhý přídě a hrozné neco, né?
schovaný,

řeknem,

to...

vezne...,

zadňí

vidíte,

uš muselo sa, už

že sa to jaksik

ide, ne? Negdy

A

a negdy aňi kapka ne. Tag aj to. Nás to tag obešlo, ale

Šumanovec,

prav já2.

„Vy stryko" — chorvácky
26

kaže . Nepravil

ho

hoře24.
mu

partyzána,

nez21 ustaŠu! Praví:
„No jaký,

„Vy

imate

baranka,

předáte!28"

'A stryk

povidá

depak, né," pravi. A toš, museli; vyvédli ho hore. A on ih enom

odvét tam. Tolig odvédli, m'di člov'eka, oňi si ho vzali, ale ňidz mu neudelali, dog29 on uték. A on uték, p'ekňe uték, poschovával

sa tu po

desig na húri fpálil30,

taká hrůza? A na

sv'ed aňi nev'ed'él. Co mysite,

konci konců sa gdesi přes plot tudy přesmykl
chléfca u tela31,

a g Emilovi Hruškovi

A teho clov'eka vydál!

Vidíte, jaký býl ten, ten zaslůžil

to, aby on f tem

né? Lebo32

partyzáňi,

přídú tudy33, patrola přejde, kozáci na konoch. U Kotasú

spí na stole chudág unavený,

partyzán,

nahnúl

sa not stůl,

Druhý desi naproti MiČulom na ceste a hóre od Macháčků
od Hrušky,

od Hrušků

uš kozáci na koňoch...

jeden

zadřímál.

ot tej cesty tam

Ten smýg u Kotašů

přez

a my zme m'eli tuk34 — vy sa to musíte

• okno, přez okno a přeskočil
pamatovat,

si pot

takové.

trezd odnés, a né ten, kerý nebyl vinen doopravdy,
partyzáňi

B'elišofci,

ste chodili do B'elišqfca

— ten agátový plot, hrozitá

také

šikara35,

přes ten plot a přes ty zahrady pryč. A sami dva chudáci v dediňe byli, co36
enom patróla prošla.

Kozáků

šezd lebo osum na koňoch. Dopálili

todhle31

k tej naši hrušce tu dólu a my zme ešče m'eli tu starú kuču tak a okolí.
Fraňa akorád býl nemocný,
staň," pravím,

„zvihňi

ležál. Já pravím:

sa nebo neco," pravím,

„Jój,"

pravím,

„vojáci jacísig

„stávaj,

na koňoch,

hrůza je tu!" A on chudák, jak s toho loža stanůl, enom tag do toho okna
sa podívá

a oňi doletéli na tich koňoch tu a tu fšecko rozeleňané uš, víte,

oňi nev'edeli fčil,

kol je jich.

Si mysleli:

„To možná gdo ví, kol je

A jich enom tu šest osum na tych koňoch; co to je? Také patróla

tu."

prošla.

A tož nevím, co to byli, jací to byli, ňemecky mlůvíl ten jeden, co ten. A tož
on mu otpovidál,
39

?ue čůl

povidál,

že38 on neví, že on je nemocný,

střelit, a tí dvakrád vystřelili,

tí partyzáňi,

dvakrát. A oňi sa dohnali sem a on povidál,

leží, že neví..

a utékali, ešče

že có a že myslél, že

vystřelili
oňi...

A že oňi né.
Tak ti, dyž nebyli istí, co je, kol je ich a jag je ich — to to to celá šuma40
byla tadig -—né? To jak sa to rozeleňd a fčil je to...,
nazadeg41

a hybáj spátky."

prav já: „Tak,

A tí chudáci sa tak spásli42,

bývali

curyk,
by živé

záchyťli. Teho u Kotasú, chudáka, desi otpočívál a co týhle a co potem s ňim,
prosim vás, co, jak to tag letí, né? To taký hrozný strach, to taký
strach, že, že, tó si na to člov'eg doopravdy

nesmí aňi

hrozný

spomínat.
'Mi-

1

kolik; 2 praví, říkají; 3 nahoře; 4 prý; 5 explodovalo; 6 praví, říká; 7 lidé věděli;
dotáhnout; 9 tady; 10 jinak; 11 i, také; 12 polštáře; 13 prostěradla; 14 teď, nyní;
15
kdo; 16 bych; 17 jak se říká; 18 všechno poslední z domu; 19 boj, bitva; 20 dvůr,
statek; 21 příslušníci chorvatské fašistické organizace; 22 kam; 23 zachránil; 24 nahoru;25
někam; 26 vy strýce, máte jednoho, říká; 27 nýbrž; 28 vy máte beránka, prodejtg!;
29
až; 30 někam na půdy vběhl; 31 pod chlívky u telete; 32 nebo; 33 sem; 34 tu, zde;
35
roští, křoví; 36 zatímco; 37 doběhli semhle; 38 prý; 39 prý slyšel;,
40
les; 41 zpět, dozadu; 42 spasili, zachránili
8

(Nahrávku pořídili V. Doležal a M . Grabar z Daruvaru).
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GIR NIC (Gerník), okr. Car as-Severin
(Rumunsko)
í

Na gernické svatbě
Mluvil Franc Beránek,"nar. 1910

Svarba

se zaene ch pondeli,

.

••
\ •

pšet svarbou .se začne pšipravuvat:

se pečou

koláče, se zdbi prase a potom se zabi ešťe i tele, potom ešťe se zabi aš. pjetadvacet slepic.

Tag diš se šecko pšipravi,

holki s chlapcama,
hotovi,

abi nastrojili

tak si drobet zatancujou

tak ch pondeli

kout pro ti mládích.

večír pšide
Potom

a pšitom , si drobet napijou

teplí,

Druhího dne ráno f outerej začne ta svarba. Potom, začnou chodit ti
po f si a maji jednoho

starojku1,

kerej ma jednu

Červenou a chodeji svádět ti hosťi na tu svarbu.

mládeš,

diš uš je to
kořálki.
mládenci

hul a na. tej ma

penťli.

Diš uš sou hotovi, tak se

sejdou šicki tam do toho staveňi a začnou vespolek veselost, začnou íst a pit.
A potom
vodani,

diš uš se naji,

tag dou do kostela na vodafki.
2

tag dou do kaminu,

Potom

diš uš sou

pšet tím bila hospoda, a tam se začne

tancuvat,

spívat a pit.
Potom tam sou až do desíti hodin večír. Pořat tancujou,
Po desíti

hodinách

ten starojka

zase tam do toho staveňi,

gde začnou veselost. Začnou íst a pit a drží

až do rána. Jedí nejdžíf polífku,

,400

spívaji

a

pijou.

si veme tu hul a šicki "hosti zavola l

dou

veselost

potom maso, kšen, potom šarme3 a nakonec

pečeni

maso s prasete.

hodini,

tak pšinesou

A meziťim

koláče a buchti.

ráje". Diš pšespivaji,

tak ta nevjesta

s toho stromku,

dosáhnou.

keri

. Diš uš sou hotovi, tak tej nevjeste
žena. Potom ta nevjesta
tancuvat

A ráno diš sou

stromek a pši tom stromku spivaji

zatšese s tim stromkem

a šicki

daji šátek na hlavu a uš je

s tim ženichem

sfiho domu ke spaňim

souseduch.5

a uš je po

do

trhaji
počitana

vilezou s toho kouta a začnou

až do dne. Diš uš je den, tak se chiti šicki za ruku a

kolo4 po eesťe i po bližnich

štiri

„Diš šel pánbu

Pak se každej

taki

tancujou

začne roscházet

do

sfarbje.

1

stárka; 2. kulturního domu; 3 šarmy, vinné listy plněné masem"; 4 balkánský tanec;
po blízkých sousedech
(Text zapsal G. Giplea, Kluž.)
5
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SXJMITA (ŠUMÍCE), okr. Caras-Severin
(Rumunsko)
V Rumunsku jsou-také Ceši
Mluvil Václav Kalina, nar. 1923

A potom sem šel dále do Ňitri,

do Bratislavi.

Štirikrát

sem utek z loťki.

Nechtél sem si vlést na loťku, jak šli ledi, že mňe potopjeji
vojáci potom

udělali

most a sem přišel

a tak dále sme šli, přišli
došli do Jihlavi,
vesňice.
Prahi,

Votamtut

do Bratislavi

sme na Moravu.

v Hronu.

Okolo Brna sme bojuvali,

do Šicendorfu,

to tak řikávali,

sme mňeli

třicet kilometrúch,

Naši

taki po moste.

mislim,

že to bila

řikali

nám,

aš sme
ňemecká

že máme

naši oficíří, co se mnu bili, a chtěli, abich s ňima šel talmacit1.

sem jejich

talmacem2

potřebuvali,

v Československu.

a kolikráte

sme se zešli ve špitále3.
A voňi řikali:

„Votkái?

Fšecko

sem jim

sem tam taki i z mim kamarádem
Já sem se dicki

meldoval4,

Vi ste Češí v RumunskuV

taki Češí. Mi sme Češí," povídal

sem jedni

No,

tam zařídil,
Turkem

že sem Čech,
„No, v Rumunsku

do
Bil
co

Frantu
dicki.
sou

paňi.

(Chtěl byste se podívat do Československa?)
,401

Dibich

chodil, abich videi, jah to tam vipadá,
to vipadalo
říkáme

barim5,

mohl a bilo bi třeba, tah bich se šel podívat,
docela jinak.

mi. Rostli

Bilo

tam šípki,

protože

to rozbití.

tenkrát,

Bili

sem
tah

6

jenom

hívi a vostružina,

hudi

diš já tam bil}
fundamenti ,

jak

diš mi sme tam přišli,

ti

místa spálili 'Ňemeí a zůstali jen zde stát. Češí tam mňeli staří chalupi.
to bilo fšecko

spálení

vot

Tam

Ňemcúch.

(Dostal jste se do Prahy?)
Bo Prahi

sem se nedostal,

sem nechtěl, protože

ne, do Prahi

sem se nedostavil.

uš sem toho bil nabaženej,

do Prahi

Ňikoliv.
dost.

Uš

Uš

a já uš

sem

mňél...

Chtěli oficíří,

abich s ňimi

dál jít.

Uš sem říkal:

„Uš mám toho. Já uš neéhcu dalej jít. Ňikoliv.

abich se uš koukal dostat spátki

šel talmacit

nasicenej

nechtěl
Já

domu."

(Vzpomínáte si ještě na Brno?)
V Brňe sem bil, ano, prošli
že mohlo bejt asi púl jedni
asi dvje votpoledne,
bojuvalis

v Brňe,

sme, zašli sme tam do Brna.

hodini

Tak si

v noci. Diš sme votamtui

tag dvje votpoledne.

višli,

rozházeni,

protože

z Ňemcúch

kulometi

a děla, jak

To bilo tenkrát ňeco hrůza.

teda

ve svobodě. Tenkrát

jšecko brandi7, jak říkáme mi} to bilo jšecko rozházení.
rozbili a utekli.

bili

Tak to mohlo bejt. To sme tám

neš sme Brno vicistili

bilo rozbití zle} tenkrát bilo to rozbití, že to bilo ňeco hrůza. Nebili
to bilo jšecko

misiím,
tag

říkáte

aňi

vi}

kanoni,
napustili8,

Ňemeí to

Uš sem kolikrát

to

cihli,

koukal v novi-

nách, že nám sem chodeji novini, jak vipadalo

Brno tenkrát a jak

tet. To uš sem na to koukal kolikrát.

diš já tam bil} to bilo ňeco

hrůza a dneska

to vipadá

docela

Tenkrád

vipadá

jinác.

(Pamatujete si na Petrov a Špilberk?)
To nevím.
nemňeli

Petroj.

To sem si nejšiml,

casu.- No, jak

sme hnali kepředu.

vám povidám,

Přišli

8

2

tlumočit; tlumočníkem;
zaminovali

,402

nemňeli

sme casu} mi sme

sme tam za Ňemcema.

sme tam v noci. Tam padlo'Rumunúch!

to bili videli}. bili skládání
'
1

protože
přišli

3

jako polena}

co jich tam

padlo.

'
v nemocnici;

4

Hnet
Dibiste
Sk

hlásil;

5

ano;

6

základy;

7

kulomety;
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CLOPODIA (Klopotín), okr. Deta
(Rumunsko)
Rozhovor s dětmi
Mluvily A: Alice Holubová, nar. 1964
B: Dana Ěehoříková, nar. 1964
C: František Holub, nar. 1959

(Jak se jmenuješ?)
A: Alice Holubová.

A muj (bratr) Fanoušek

poidá

Áli.

A ja na ňeho

Fáno.
(Kde jsi b y l a dnes odpoledne?)
křeši1. A ešce sme lam ten — aj2 spáli a...

A: Tamf

A: Jó. OjP tam delajú.
dali bombóni

(Vy t a m také jíte?)

Nam dali cil4 hleba, tí — rohlíki a potom

a trochu

nam

vodi.

( K d y jsi dnes jedla?)
A : Rano,

na poledne

a ve...

Fcil gdiš dondem

dom.

. (A jak t y se jmenuješ?)
B: Rehorij

Dana.

(A d o m a jak ti říkají?)
B:

Tanuška.

A : Dana ji

volajú.

( K d y půjdeš d o školy, D a n u š k o ? )
B : Narok.
A: As

S

Aličku.

tim lžím.

S tim M ušákem. S tim od Mušáku

co idú5 do školí. Moji Fanoušek

od Jit...

Od tich —

ide do školí. A majů učitelku a učitela.

(Co jste dnes, děti, dělali?)
A: Sme se hráli aji sme jedli
1

grébre

aj lopatki

dělali neskur

na hráií.

aj...

Sme mjeli

také male síti6 aj tí —

A sme se hráli f písku

a cénije8 f tej...

aj. A sme

Tam — sme dělali čisto f

tam

tich...

( K d o je u. v á s doma, D a n u š k o ? )
B : Tatínek,

maminka,

otata10 a babi. Otata.
a strička

stařenka,

omama9,

staříček.

A dole u bábi

To je nejvjec staří. A tam takej mám teta

déda,
Teri

Aurela.
,403

(Chodívají k vám?)
B: Jó. Jednu sme bili aj z Alicku
teta

a šel s maminku

Fanošek

tam. Do

Teri.

A: To sme bili tam ve špitali

a —

(Tys t a m také byla, Aličko?)
aj moja majka11,

A: On aj Fanoušek,

aj Danušcina

a jeji tatínek.

B: Tam u teti Teri majů jednu vánu. Tak a sme si tam vilili...
dobře tam bila tepla voda> ta téjkla.

Do tej

Jo.

Viš} jag

váni.

(Tak jste se t a m koupali?)
B: Jo. Aj Fánošek}

aj Aliea)

A: A tu diš mluvíme}

aj ja. Šeeki

tři.

aj tam (v magnetofonu) se to tak

cuje12?

(Ano. A Danuško, máš ještě ode mne t u papírovou vlaštovku?)
B: Ešee mam ju. Jo. Ale Fanošek mňe ju uš celu pokazil.
vodí, jag házál, a gata13

Ju strčil do

bila.

A: Fanoušek má (papírové vlaštovky) doma. On to delá inac. Né krót14
tak.
(Umíte, děvčátka, přednášet nějakou —)
B: Poéziju15?

Já enom rumunski

to umím.

neuciju nam poézije ceski. Oňi sú
A:

Jej16

nu11,

nu —

nam

Rumuni.

Fanoušek!

C: Ruce

líbám!

(Dobrý den! Jak se jmenuješ?)
C: Holup

Frantisk.

(Do které třídy chodíš?)
C: Do

štvrtej.

(Kdy ses narodil? Pověz nám to česky, dokážeš to?)
C: Ne. 0 mije noo sute cinzeci

noo18.

(Tatínek je doma?)
C: Ne. F

práci.

(A kde je maminka?)
C: Maminka

taki fcil

došli.

(Co jste měli dnes v e škole, Fanoušku?)
C: Čitíre} mátemátika)

džeografíja19

a lukru

manuál20.

(Jak se t o řekne česky? Co je t o čitíre?)
C: Sme říkali21 s kňiški. A matematika.
multip
,404

ku

23

zéce ...

Pocti. Doj ši ku doj22 lebo zéce

(Kdo je s vámi, děvčátka, ve školce?)
B : Tanťi Ťica24, tauto Fénija25.
nam dávaju

• - '

Tauto Félija sú} co vařiju,

a

taniiŤíca

jest.

(A kdo vás tam učí?)
edukatoare26.

B: Továraša

třebasf ja misim)

že

A esce tam donde tanti Jano27 ceres

koncedije28

donde.

(Co rádi jíte)?
C:

Šecko}cojedobre.

A: On ji
vajíčko

lepši29

tí — gulivdri30

32

to e

C: Obsmažene

přes

diš je

B: A ja polifky,.

Ot

a jlícki.

A ja

ot pipinka31

ten,

take

to.
pipinko.
pipinka.

(Nu, děti, musíme končit.)
B: Haj33,
\ A, B, C:

Fanošul

Dom

jit!

Rucelibam!
Va

1

ve školce; 2 také; 3 oni; 4 teď, nyní; 5 chodí; 6 sítka; 7 hrabky; 8 úklid, pořádek;
babička; 10 dědeček; 11 maminka; 12 slyší; 13 hotova, zničena; 14 právě; 15 básničku;
16
oni,; 17 ne; 1 8 tisíc devět set padesát devět; 19 zeměpis; 20 ruční práce; 21 četli; 22 dvakrát dvě; 23 nebo desetkrát deset; 24 teta Tica (z Sevastica z Sebastiana, čes.
Šebestián[k]a); 25 teta Ofélie; 26 soudružka vychovatelka; 27 teta Jana; 28 během
prázdnin; 29 nejraději; 30 švestkové knedlíky; 31 slepice; 32 to je; 33 hybaj
9

Útržky vzpomínek
Mluvili A: muž, nar. 1894
B: žena, nar. 1897
C: žena, nar. 1889

A: češi nájvjec bili tam u Dunaje.
ti stromi a jedno

sesle.1 — To jak to dostali}
B : Koňe

moseli

To bil les} tam je poslali.

si nechali jako stůl a dokolečka

mňet

ti pláce.2

tuze krásni}

jak

A voňi

mňeli ti stromki

uřízli
jako

»
povídali

náš taiinek.

Ostál

ten

,405

človjek u nás stát ... Takovej
šestadevadesátim

maras3 tam bil} diš se tá štreka4

a sednadevadesátim

sa schotovila.

prvňí teda euk.5 Že tadi bili Poláci z Galicije6)
(stavěli) ti mosti, ti štacijáni?
A: To bila jedna
panímáma

vivážali

Chudák

a voňi se vrazili

Jura

hore8 na tem vrchu. Ale

moja

bili na této

toho tadi zabili f tem stavínku

na teho človjeka

došel ven vartovat11,

jel

Talijáňi

fšecko.

sú cigáňi

báči10,

máje

tu hlínut

taki bívala hore} jak ta cesta de dokopce. Cigáňi

straňe furt.
zabili}

to

část (obce) 3 jak

stavjela;

Prvňího

— doví}

co spolu

a tam ho rosekali

mňeli.

sekerama.

—

Jedného

Krót jak

teho

Cízlera.
B: Já sem chodila tam k šnajderce12
pršelo

celí rok. Pšeňice

ten mokří rok. A nebilo chleba a

zostaja

důle a ...

Na druhej

pršalo,

rok potom

bilo

obilí.
C: Zas na ten dátum) zas ajten
októbra14

dvanástího
ten modlící
kantor.16

den. Tam

Padesát

noví kostel sjetili.

bévá Terézije.

Jenom

béval ten kostélňík}

roku vodili

proceství

Gdije

Terezije?

Morafci15,
ňáké

(i to

Smékal}

do Číklavi.

Kolem,
ustanovili

to bili

F těchto

náš

košelách

chodili, mňeli konopní gate.11 A ženskí enom ruhače,18 jak tito

Buiiňáci19

ti staří.
Ut (1961)
1

2

3

4

5

6

židle; stavební místa, pozemky; bahno, hluboké bláto; trať; vlak; z Haliče;
stanice, nádraží; 8 nahoře; 9 bydlela; 10 strýček (soused) Jiří; 11 hlídat, vyhlížet;
12
švadleně; 13 i; 1 4 října; 15 Moravané; 16 předzpěvák; 17 kalhoty; 18 jen plátěné košile
(součást kroje); 19 obyvatelé Butína, slovenské vsi v okolí
7

Škola života
Mluvila žena, nar. 1889
í

Tak su neščasná}

ze pré prodám

že to nevidím

staveňí

a kápím

(najlon). Napřed
metásu.

Bili

dicki metásu1

napret jenom

kupovali

samé

hedváp,

nemňeli co jestj ale samá metása — zástěra spředu i vzadu. Chlapi tak

né....

Jeden mňel malé klobók} jen jeden uš trochu panské klobók} co bil ve mňeste,
ale népéchó..

.2 Tenkrád
4

enom zem} enom zem.
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bili gró3 takoví čase} že sedláci nekupovali
.

na péchu,
"

/V
. J

(Proč si trochu neodpočinete?)
dicki, pane notár,5 nemoŽu, já aj negdi zavazím6

Nemozu

ten čas prochází.
kukuricu

sem lópala9,

Ja} zdravá

udělala vóbnsla1

Sem jim (mladým)

tak mňe pronde10

sem bilat

třiaosndesát

lepcí čas} gdiš neco

kil

sem mňela,

Z mojim mužem} já sem se nebála před žádném
síct a já sem sekla napřet.11
kolem Miku

Pavel}

převekslovali

a von do mo jeho na

doplácím

sme to honemt

afčil8

dělám.
Sekla

sem

To sme šli voves

neďelé mňe hanbu!"

Šel

šla' sem do jeho

řadu

kosu.

Ňidz dobrího sem nemňela}
Naninka}

a silná.

do práce.

A von že pré: ,,Zeno}
12

— a tak mňe

na dva tisíce

1Z

zato su tak aj hotová

načisto slepá.

srce. Já sem bila hála14

ta má moc mňekí

na to. Sme v zlí škole furt až do

veliká}

Jenom

ale fčil

aji

smrti.
Ut (1961)

1

2

3

4

5

hedvábí; ne z pýchy; právě; jenom pozemky; pane notáři (obecní úředníku);
někdy i překážím; 7 povřísla; 8 teď; 9 vylupovala jsem zrna z kukuřičných klasů;
10
uběhne čas; 11 kosila jsem vpředu; 12 vyměnili; 13 proto jsem i tak v koncích;
14
žena velké, pevné postavy

6

MALAJA Z U B O V š Č I N A
(MALÁ ZUBOVŠČINA), okr. Korosteň
(SSSR)

VI-8 /

Cesta životem
' Mluvil Josef Haken, nar. 1887
Budu

vám vipravovat,

jak

sem přetki

naše přijeli

mňél život. Přijeli

sem iisic vosům set sedumdesátim

tenkrát jen vosům

roku} bil maličkej.
1

f Čechách bil jen prostim
desáiin2

zemňe a kapitál

Tak si chátu stavjeli
i tak to skládali

robočím

zedňikem.

Přijeli

— von

sem, zakoupili

Řezali

a von, jako zedňík, tak to hlínou slepoval.

pár
chátu.4

abi s tich? dali postavit

dedeček z babičkou.

sem

ocoj bilo

Tag dedeček, diš sem přijel

k tomu nemňeli,

sami,

s Čech a jakej
roce. Mim

špalički

nedlouhi

I tak si

postavjéli

chátu. Ta chata stála ňákejh dvacet roku. Už já~sem bil teda vodroslej,
tu chátu pamatuju.
ve březiňe.

Tak si život šel. Ornou zem nebila žádná.

Tak to, co zril lopatama,

koňe a koupili

si ruchadlo.

tak to mňeli.

Voňi

Neš si teda uš

A ted, co tam dál? No, já si podrůstal.5

tak
seděli

koupili
Pas
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sem krávi, teeh krau nebilo moc, bili jen dvje, tak sem je pas. Pak sem chodil
do

školi.
DiŠ sem teda koncil školu, tak sem šel na učeni, učit se kovařinu.

A u

mistra takoviho sem se učil, ze musel sem bejt jen za zdra-u dělat, ešťe pluz
do toho skorohólt6 se musilo platit a dál sem u ňej tři roki. Tak sem se viučil
řemeslu,

kovářstvi,

vodvedli

na

no nebilo mne to naškodu.

Neš sem se viuČil, pak

Už mňe na vojňe lepči se sloužilo,

na službje,

sem mňél v rukách řemeslo. Tak sem prosloužil
sem domu, nastala f štrnáctim
sem tam provojovaP
No přišel

mňe

službu.
na vojeni službje?

protože

štiri roki na službje.

Přišel

roce válka. Zas mňe vzali na tu válku.

štiri roki. Tak mňe ta služba vojenská

sem domu.

Teda

Zas

trvala vosům

let.

tak.

A bratr starši vostal na hospodářství,

ale blahodara

taki bil na vojňe — a za dvje nedele, diš přišel

tomu8 von přišel

domu, tag zemřel. Po

—
ňem

vostalo y>jed deti i starej otec múj. Tak sem se zhovořil9 s jeho ženou i ti deti
sem si vzal fšechňi
vlastňi
jeden

na starost i vived je do spúsobu,10

otec. Nu i na tom se život uš tedi končil.
rok, tet sme jen

prasátko

a kravičku,

z babičkou

ve dvouch,

tak já ji tak pomaličku

jak je potřeba,

Už mňe je

máme' hospodářství,

krmím i tak si

jako

vosumdesát
jedno

žijem.

1

dělníkem; 2 děsjatin (1 děsjatina = 1,09 ha); 3 z těch (peněz); 4 dům; 5 vyrůstal
jsem; 6 navíc se do toho skoro tedy; 7 pro válčil ; 8 díky tomu; 9 domluvil jsem se;
10
a vychoval je tak.
(Text zapsala r. 1968 Z. I. Mjačinová, Samarkand.)

VI-9 /

•

GUBA (KUBA), okr. Republic, Kansas
(USA)
Rozmluva s farmářem
Mluvil Vladimír Drápal, nar. 1917

(Jak se vám daří práce s dobytkem?)
Uel1, taki negdi přidem
telátko

... Mjéli

vo nejakej. Minulej

sme špatnou

co si hodňe tai pamatujou.

hodňe sňéhu. Nejvíc

Tak to bilo zlí na dobitek a na fšecko.

(Co se stalo tomu telátku?)
,408

tejden sme straťili jedno

zimu tai2, velikou,

malí
asi,

Uel, je to neco ... Poidaji,

ze jich hodňe tah teji letos stráci jich.

zeje to vajdamentefišansi3

Uhaji,

jaho ...A

to starší hráua,

co uš ňigdd nemjela

ti mjeli pjehni

telata

Negdi

neňi to ňic, abi to bilo zlí.

... Mjeli

sme jalovice,

Bila

ti bili ol rajtV

...

(A ta kráva žije?)
že uš je — se dělá stará5,

Jó. Možná
to jedna

Bila to její — prádžehť1.
se ji

ale...

Bila to pjekná

hráua.

Bila

tá hólha naše mjela na ten for ejč6. Diž bila

hráua, co —jedna

Dostala

prvňi

(cenu) na

ňi, á tah sme ji

...

nechieli

zbauit.

(Koně jste u vás na farmě nemívali?)
Né. Koňe

... Ďélávál

To si pamatuju.

Jednou

sem s hoňma,

diš sem bil ešee doma. Ech,

sem šél ... Táta

cha...

... Bilo to po muzice a — ráno

sem mušél stát brzo a jed vorat. Á — potom

votpoeňa

— a bil velhej

Potom votpoeňa,

diš sem jel spáťhi, tah sem udeál jednou

púu míle dlouhí.

To póle. A tah sem to vobjel jednou,

hic.

dohoa a bilo to

po poledňi,

a tah se

mňe chtělo spát, tah sem si lech. Mjel sem jenom uš starší hoňe, mňe dali a —
diš sem se zbudil,

tah uš slunho

Tah sem jedno* mu udeál jednou
jedél10,

tag bih beál

bilo na zapadnuti.

Tah sem šél

domu.

dohola to votpóledňa.

Dibi to beál9

tatínek

dostál.
Va

1

nu; 2 tady; 3 nedostatek vitaminů, avitaminóza; 4 v pořádku; 5 stárne; 6 Four-PI
Club (Klub 4H), poskytující mládeži vzdělávání o životě na venkově — název
od zamýšleného cíle, tj. zdokonalování mozku (head), srdce (heart), rukou (hands)
a zdraví (health); 7 studijní úkol; 8 jenom; ? býval; 10 věděl

VI-10/

SCHULENBURG, okr. Fayette, Texas
(USA)
Ze vzpomínek na dětství
Mluvili A: Alois Mladenka, nar. 1928 v Pocatellu, Idaho
B: Alois Kallus, nar. 1868 ve Frenštátě p. R

A: S Ubili ste mi, že 'jeslí přijedu,

B: No tah, ano.

tag budete mi trošhu řihad.od

život

vaše.
.
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A: Tag de chcete začnut? Ja budu poslochad

a vy

mlufte!

B: A to chcež hned začat?
A: Jo! Esli mate času, ja mam

času.

B: No toš, co ja vím ... Jak asy by sy to chtěl podrobňe? Chceš to od narozeni?
A: Ano, ano. To

právje.

B: No tak, moji rodiče tedy byli tkalci a byli ve Frenštáte usazeni oba dva
a byli ... jako tam byli narozeni oba dva. A tak se taky vzali tedy a já
sem byl ... deti mjeli hodňe tedy. Otec ten byl tkalcem, ale jeho
taky mjeli dozd hodňe póla. A maminčině
Táty oňi tag byli

poloťkalcy.

Tak já osmašedesátým
kry za byla,

rodiče

rodiče taky holt mjéli kus pola.

tag Rakusko

roku sem se narodil,
zbankrotelo.

nál to potom byla

— Rozumiš

ta

česky, anebo chcež >

englicky?
A: Ano,
B:

rozumim.

Rozumiš?

A: Ano, rozumim,

a gdyš né, ja vam

řeknu!

B: Tag Rakusko zbankrotelo a to otec straiil hodňe majetku. A místo tedy >
aby on zamjestknaval
pjetadvaceti
jit,

druhých

rodin, co proňho pracovaly

šel na prácy a pracoval,

mysym2

lidi — on zamjestknaval

—, ale potem tedy on sám musel

tam se udělal potravňi

potem byl rat, gdyž dostal zamjestknaňi

spolek3.

Tedy otec

sám a, dělal za desed

na mjesyc. Né přy koste4. To jenom služyt, ale nejest tam. Desed
to dělalo a to bylo jeho plat na

do

dolaru},
dolaruf

mjesyc.

To ja uš sem byl šez roku starý. Ja sem myslel, že už budu začyd do
školy, ešte vlasňe pul šestá. Otec mje chtěl dat tedy do školy uš o pul
roku dřyf. On tedy doma pracoval

částečňe a částečňe f tym

opchode.

5

To byl tedy obyčejny grocerňi opchot . Jeden tam musel byt po cely (den),
od rana ež do deseti

hodin.

To bylo tedy ... ten krdh byl v dvaasedumdesatym
Tedy opchody byly moc pozavírané
lide zložyli peňize
zvolili sobje za

a zařydili

a fšélijak

roku, to to bylo.

to bylo. A tak to sobje

sobje grocerňi opchot. A tag mojiho

prodavače.

To byl zvlášňi rok v našy rodiňe ten dvaasedumdesaty.
minčyna

maminka

a otcova maminka

' roku. A toš to sy pamatuju,
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otce

zemřela.

Zemřely

To bylo f tym

ma-

jednym

ten pohřep te babičky z ulice. Vlasňe to byla

stařenka.
byla

Tam

za vodu,

a tatínkova,

sy povídali:
to byla

ta byla

to je stařenka.

babička

za vodu.

A tam za vodu,
To byla

co

potem

maminčyna

matka

stařenka.

A: Ó, my sme to taky tak volali6: stařenka Mladenka

a babička

Kaluskova,

jo!
B: Jo, tak to ty dvje babicky
8

pamatuji

tedy, aji

ot stařenky

v jednym

to já sy pamatuji,

... Sem tam byl, přyšél

sušené to ... ona sušyla
dělávali

zemřely

hrušky.

že sem od babicky

Potem

A nejlepšy

tak ta ščava.

hrušeg dycky

z ulice,

ich1
tedy

s peca

Víš, co je sušene ovoce? A tag oňi to
zahradu,

chlep, tak potem asy dva dňi to zase sušyli
taky.

A tož já sy

sem tam a ona vyhrabovala

sobje a to oňi mjeli dozdvelku

Tych oňi mjeli nejvíc.

roku.

tak oňi potem, jak

tam ovoce, hlavňe

se sušy hrušky.

Tak to hrušky,

Jablka,

pekli
hrušky.

ty moc teču

toš oňi tam mjeli

sušenyh

dost.

A tag ja sem tam přyšél,

ona jich vyhrabovala

k ňi a díval se na ňu a ona prala9:

„Toš,

a tag já sem šel eš tam

Lojzyne,

chceš?" No, tot se

rozumí, jagžyf

takého chlapca nebylo, aby kery nechteljest.

aja sem jednu,

druhu sňedl, kolik mje — to já nevím. A tak potem:

mi baraňicu,

alébo čapku!"

Tak to jich

naplňila

Tož mi

tu čapku

vrchovatu.

A tak to tady a• tak mi to tam dala: „A tak sy to doňez domu."
přy dala, aby10 to mjel vrchovaté.
ceste!(i

No tak sem to přynesel

možno,

že to dvje sta jarduv11

„Tak

to drš, ale nerosypej!

dala
„Dej

A ešte

Nejes

po

domu. Ja sem mjel domu otamtut

—

bylo.
Ut

•/

1

2

3

4

5

6

no a; myslím; konzum; se stravou; potravinový obchod; říkali, jmenovali;
na ně; 8 i; 9 pravila, řekla; 10 abych; 11 yardů
(Nahrávku pořídil r. 1964 A. Mladenka, Pocatello.)

7

,411

ZÁKLADNÍ (KNIŽNÍ) LITERATURA

F.
B.
F.
A.
A.
J.
F.

Bartoš, Dialektologie moravská, Brno, I 1886, I I 1895
Havránek, Nářečí česká. Čs. vlastivěda III — Jazyk, Praha 1934
Trávníčelc, O českém jazyce, Praha 1926
Kellner, Úvod do dialektologie, Praha 1954
Lamprecht, Vývoj fonologického systému českého jazyka, 1. vyd. Brno 1966
Bělič, Nástin české dialektologie, Praha 1972
Cuřín, Studie z historické dialektologie a toponomastiky Čech, Praha 1967
Kapitoly z dějin českých nářečí a místních i pomístních jmen, Praha 1970
Regionální prvky ve vyučování českému jazyku, Praha 1973
F. Bartoš, Dialektický slovník moravský, Praha 1906
F. 8. Kott, Dodatky k Bartošovu Dialektickému slovníku moravskému, Praha
1910

I.
8. Petřík, O hudební stránce středočeské věty, Praha 1938
J. Haller, Popis a rozbor lidové mluvy v pěti podřipských obcích, Praha 1932
J. -V. Dušek, Hláskosloví nářečí jihočeských, Praha, I 1894, II 1897
Kmenosloví nářečí jihočeských, Praha 1902
B. Vydra, Popis a rozbor nářečí hornoblanického, Praha 1923
J. V oráč, Česká nářečí jihozápadní Praha I, 1955, II, 1976
J. F. 'Hruška, Dialektický slovník chodský, Praha 1907
Q.
A.
J.
J.
I.

Hodura, Nářečí litomyšlské, Litomyšl 1904
Kotík, Řeč lidu na Novopacku a Hořicku, Nová Paka 1912
Š. Kubin, Lidomluva Čechů kladských, Praha 1913
SiatJcowski, Dialekt czeski okolic Kudowy I, II Wrocíav--Warszava —Kraków 1962
Hošek, Nářečí českomoravské I, Podřečí polenské, Praha 1900
Nářečí českomoravské II, Podřečí polnické (1, 2), Praha 1905
8. Utěšený, Nářečí přechodného pásu česko-moravského, Praha 1960
II.
F. Kopečný, Nářečí Určic a okolí, Praha 1957
F. Svěrák, Boskovické nářečí, Brno 1941

,412

J. Bělič, Hláskosloví obce Nechvalína u Kyjova, Praha 1947
A. Gregor, Nářečí na Slavkovsku, sb, Slavkov 1805 a dnes, Brno 1931
V. Mazlová, Výslovnost na ZábřeŽsku, Praha 1949
A. Gregor, Slovník nářečí slavkovsko-bučovického, Praha—Brno 1959
III.
A. Kašík, Popis a rozbor nářečí středobečevského, Praha 1908
M. Kólaja, Nářečí na Kyjovsku a Ždánsku, Kyjov 1934'
J. Bělič, Dolská nářečí na Moravě, Praha 1954
F. Svěrák, Karlovické nářečí, Praha 1957 '
Nářečí na Břeclavsku a dolním Pomoraví, Brno 1966
J. Skulina, Severní pomezí moravskoslovenských nářečí, Praha 1964
J. Chlowpek, Aspekty dialektu, Brno 1971
V. Michálková, Studie o východomoravské nářeční větě, Praha 1971
1
A. Vašek, Jazykové vlivy karpatské salašnické kolonizace na Moravě, Praha 1967
I. Malina, Slovník nářečí mistřického, Praha 1946
IV.
J. Loriš, Rozbor podřečí hornoostravského ve Slezsku, Praha 1899
A. Kellner, Štramberské nářečí, Brno 1939
Východolašská nářečí, Brno, I 1946, II 1949
A. Lamprecht, Středoopavské nářečí, Praha 1953
Jazyková situace na širším Ostravsku, sb. Dějiny českého jazyka ve Slezsku
a na Ostravsku, Ostrava 1967
F. Horečka, Nářečí na Frenštátsku, Frenštát p. Badh. 1941
M. Romportl, Zvuková stránka souvislé řeči v nářečích na Těšínsku, Ostrava 1958
J. Balhar, Skladba lašských nářečí, Praha 1974
Z. Stieber, Geneza gwar laskich, Kraków 1934
>
K. Nitsch, Dialekty polskie Šl^ska, 2. vyd. Kraków 1939
F. Steuer, Narzecze baborowskie, Kraków 1937
A. Lamprecht, Slovník středoopavského nářečí, Ostrava 1963
Z, Sochová, Lašská slovní zásoba (jihovýchodní okraj západolašské oblasti); v tisku
V.
B, Hála, K popisu pražské výslovnosti, Praha 1923
P.Jančák,Zvuková
stránka českého pozdravu, Praha 1957
F. Svěrák, Brněnská mluva, Brno 1971
D. Valíková, Běžně mluvený jazyk nejmladší generace města Havířova, Praha 1971
R. Brabcová, Městská mluva v Brandýse nad Labem, Praha 1973
Další literaturu, zvi. časopisecké studie, viz v Nástinu české dialektologie J. Běliče.

,413

ABECEDNÍ SEZNAM OBCÍ

Bělišovec — Bjeliševac (VI-4)
Benešov (V-2) .
Bernartice nad Odrou (III-1-2)
Bobrůvka (1-4-8)
Bohdalov (1-4-6)
Bohuslavice, okr. Šumperk (II-1-2)
Bohuslavice, okr. Opava (IV-1-4)
Boršice u Blatnice (III-4-2)
Boskovice (V-19)
Bránice — Bránice (IV-1-15)
Brno (V-18)
Březí (1-2-17)
Březinka (1-3-1)
Březová u Vítkova (IV-1-10)
Buková (1-2-26)
Bukovec (IV-4-2)
Bylnice (III-2-3)
Cerhonice (1-2-15)
Cetechovice (III-3-3)
Ctidružice (II-2-16)
Oermná — Czermna (1-3-23)
České Budějovice (V-9)
Číěov (1-2-3)
Čučice (II-2-10)
Dlouhomilov (II-l-l)
Dobroutov (1-4-5)
Dobrovíz (1-1-4)
Dolany, okr. Náchod (1-3-10)
Dolany, okr. Olomouc (II-1-4)
Dolní Lomná (IV-4-3)
Dolní Lutyně (IV-4-1)

,414

Doudleby—Straňany (1-2-25)
Drahonín (II-2-3)
"Draženov (1-2-12)
Frýdlant (V-10)
Gerník — Girnic (VI-5)
Habrovany (II-4-7)
Haleňkovice (III-3-4)
Hartmanice (1-4-11)
Hať (IV-3-6)
Hladov (1-4-4)
Hlavňov (1-3-11)
Hlína (II-2-11)
Hlinsko pod Hostýnem (II-4-6)
Hlohovec (III-2-9)
Hlubočec (IV-1-7)
Hodslavice (III-1-5)
Holasovice (IV-1-1)
Horní Hbitý (1-1-6)
Horní Pole (1-4-1)
I-Iošťálkovice (IV-1-8)
Hradec Králové (V-5)
Hrochov (II-1-8)
Hruběice (II-4-2)
Hůrky (1-2-20)
Husinec — G§siniec (VI-1)
Hvozd (1-2-7)
Cheb (V-12)
Chodov (1-2-13)
Chodská Lhota (1-2-10)

Chrášťany (1-1-12)
Chuchelná (IV-1-3)

Libotenice (1-1-11)
Lipník nad Bečvou (V-24)
Líšeň (II-2-8)
Loukov (II-4-5)
Luboměř (III-l-l)
Lukavec (IV-1-12)
Lupěné (II-3-3)
Lužec nad Cidlinou (1-3-2)
Lužná (III-1-12)

Ivanovo Selo (VI-2)
Ivaň (II-2-14)
Jakubovice — Jakubowice (1-3-24)
Jámy (1-4-9)
Janovice (IV-3-2)
Javorník, okr, Hodonín (III-4-3)
Javorník, okr. Liberec (1-3-7)
Jedlí (II-3-2)
Jeseník (V-30)
Jestřábí v Krkonoších (1-3-20)
Jestřabice (III-3-5)
Jezbořice (1-3-4)
Jezeřany (II-2-13)
Jihlava (V-15)
Juřinka (III-1-6)
Kadaň (V-ll)
Kajlovec (IV-1-6)
J
Klatovy (V-B)
Klopotín — Clopodia (VI-7)
Knínice u Boskovic (II-1-7)
Kobeřice (IV-1-2)
Kobylí (III-3-9)
Komín (II-2-7),
Korno (1-1-5)
Kounov (1-3-12)
Křečovice (1-1-7)
Křenovice — Krzanowice (IV-1-16)
Kuba — Cuba (VI-9)
Kunštát (II-3-4)
Kyjov (V-21)
Lanžhot (III-2-10)
Lažany (II-2-2)
Lažiště (1-2-23)
Ledeč nad Sázavou (V-3)
Lestkov (1-3-8)
Lhota (III-1-13)
Lhota u Kelče (III-3-2)

*

Malá Zubovščina—Malaja Zubovščina
(YI-8)
Město Albrechtice (Y-28)
Mikulov (V-34)
Milotice nad Bečvou (III-3-1)
Milovy (1-4-10)
Mistrovice (1-3-14)
Mladoňovice (1-4-3)
Morávka (IV-3-5)
Moravský Beroun (V-27)
Morkovice (II-4-8)
Mrákov (1-2-11)
Mrklov (1-3-21)
Mutěnice (III-2-7)
Nahošovice (II-4-4)
Návojná (III-1-15)
Nosislav (II-2-15)
Nové Město na Moravě (V-14) '
Obyčtov (1-4-7)
Opava (V-26)
Osoblaha (V-29)
Ostrava (V-25)
Ostředek (1-1-8) .
Otinoves (II-1-9)
Palonín (II-1-3)
Paseky nad Jizerou (1-3-22)
Paskov (IV-3-1)
Pecka (1-3-9)
Petřkovice (III-1-3)
Písařov (II-3-1)

415

'1

Plavec (II-2-17)
Pluliův Žďár (1-2-19)
Plzeň (V-7)
Pnětluky (1-1-10)
Polanka nad Odrou (IV-1-9)
Polešovice (III-3-6)
Poniklá (1-3-19)
Postřekov (1-2-14)
Praha (V-1)
Pražmo (IV-3-4)
Prostějov (V-20)
Přeěkovice (IÍI-2-1)
Příbor (IV-2-2)
Příkazy (II-1-5)
Příložany (II-2-9)
Pustějov (IV-1-13)
Radějov (III-4-4)
Raškovice (IV-3-3)
Rojšín (1-2-24)'
Roubanina (II-1-6)
Roudnice nad Labem (V-4)
Rudíkov (II-2-4)
Rusava (III-1-10)
Rybí (IV-2-1)
Sedlice (1-3-3)
Schulenburg (VI-10)
Skořenice (1-3-13)
Slavičín (III-2.-4)
Slavkov (IV-1-5)
Slavonice (V-33)
Soběnov (1-2-27)
Stachy (1-2-22)
Staňkov (1-2-21)
Stará Ves (1-3-17)
Strážovice (III-3-7)
Studénka (IV-1-14)
Studnice (1-3-5)
Sulislav (1-2-8)
Světlá pod Ještědem (1-3-6)
Svitavy (V-32)
Syrovice (II-2-12)

416

Šebířov (1-2-16)
• Šošůvka (II-2-1)
Štěpán (III-2-5)
Šumice — §umi$a (VI-6)
Šumperk (V-31)
Tachov (V-13)
Tample (1-3-16)
Tasovice (II-3-5)
Těně (1-2-2)
Tis (1-1-9)
Tismice (1-1-2)
Trstěnice (1-3-15)
Třebíč (V-16)
Ublo (III-l-ll)
" Ubušín (1-4-12)
Uherský Brod (V-22)
Újezd, okr. Plzeň-sever (1-2-6)
g

.

Velenovy (1-2-4)
Velká Lhota (III-1-8)
Velké Bílovice (III-2-8)
Velké Karlovice (III-1-9)
Velké Zdence — Veliki Zdeňci (VI-3)
Velký Týnec (II-4-1)
Veřovice (III-1-4)
Větřkovice (IV-1-11)
Vítězov (1-1-3)
Vlachovice (III-2-2)
Vlčí (1-2-5)
Vlkoš (III-3-8)
Vnorovy (III-2-6)
Vojtěchov (1-4-13)
Volfířov (1-4-2)
Vsetín (V-23)
Všekary (1-2-9)
Vysoké Mýto (V-6)
Vysoké nad Jizerou (1-3-18)
Vysoké Pole (III-1-14)
Zálší (1-2-18)
Zápy (1-1-1)

Zářiči (II-4-3)
Zbraslav (II-2-5)
Znojmo (V-17)
Zubří (III-1-7)

Žarošice (II-4-9)
Žebětín (II-2-6)
Žichlice (1-2-1)
Žitková (III-4-1)

SEZNAM AUTORŮ A ZKRATEK JEJICH JMEN

Luděk B a c h m a n n (Bm)
Jarmila B a c h m a n n o v á (Bá)
Jan B a l h a r (Bh)
Jiří B l a ž e k (Bl)
Karel F i c (Fi)
Jan Chloupek (Ch)
Pavel J a n c á k (Jč)
Jana J a n č á k o v á (Já)
Jaroslava K r á s n i c k á (Ks) .
Marie K r č m o v á (Kč)
Arnošt L a m p r e c h t (La)
František Matěj ek (Ma)

,418

Věra M i c h á l k o v á (Mi)
Jana P l e s k a l o v á (Pl)
Alena P o l í v k o v á (Po)
Marie R a c k o v á (Ra)
Antonín R u b í n (Rb)
Josef S k u l i n a (Sk)
Oldřich Š e v č í k (Se)
Dušan Šlosar (Šl)
Rudolf Šrámek (Šr)
Slavomír U t ě š e n ý (Ut)
Antonín "Vašek (Ya)
Jaroslav Voráč (Vč)

OBSAH

Předmluva.
Seznam zkratek
V Z N I K A H I S T O R I C K Ý VÝVOJ ČESKÝCH N Á Ě E Č Í

5
10
.

11

I. ČESKÁ N Á Ř E Č N Í S K U P I N A (V U Ž Š Í M SMYSLU)
1. Středočeská podskupina
Texty a poznámky z obcí

,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Zápy . . . . . . . . . . . .
Tismice
Vítězov ;
Dobrovíz
Korno
Horní Hbitý
Křečovice
Ostředek
Tis .
•
Pnětluky
Libotenice
Chrášťany

17
r 21
22
24
26
28
29
31
. 33
34
36
37
38

2. Jihozápadočeská podskupina . .
Texty a poznámky z obcí
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Žichlice
Těně
Číčov
Velenovy
Vlčí
Újezd
Hvozd . . \
Sulislav
Všekary
Chodská Lhota
Mrákov

40

.
.

44
45
46
48
50'
52
53
55
57
59
60
,419

(12) Draženov
(13) Chodov .
(14) Postřekov .
(15) Cerhonice
(16) Šebířov
(17) Březí .
(18) Zálší
(19) Plnhův Žďár
(20) Hůrky
(21) .Staňkov
'
(22) Stachy
(23) Lažiště
(24) Rojšín
(25) Doudleby-Straňany
(26) Buková
. .
(27) Soběnov

- . .
.
•

•

3. Severovýchodočeská podskupina
Texty a poznámky z obcí
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
' (18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
,420

Březinka
Lužec nad Cidlinou . .
Sedlice
Jezbořice
Studnice .
Světlá pod Ještědem
Javorník
Lestkov
: . . .
Pecka .
. .
Dolany
Hlavňov .
. .
Kounov
Skořenice
Mistrovice
Trstěnice
Tample
Stará Ves
Vysoké nad Jizerou
Poniklá
Jestřábí vKrkonoších . .
Mrklov
Paseky nad Jizerou
Čermná (Czermna), Polsko . . .
Jakubovice (Jakubowice), Polsko.

63
64
66
68
69
70
72
73
74
75
76
77
79
82
83
85
88

91
93
94
-96
97
99
101
102
104
105
. . . . . . .
106
108
110
112
113
115
116
.
117
. 119
121
122
124
. . . . . . .125
. ... . . . .127
. . . .

.
.

.

.
.

4. Česko-moravská (jihovýchodočeská) podskupina
Texty a poznámky z obcí
(1) Horní Pole
(2) Yolfířov
. (3) Mladoňovice
(4) Hladov .
(5) Dobroutov
(6) Bobdalov
(7) Obyčtov
(8) Bobrůvka
(9) Jámy
(10) Milovy
(11) Hartmanice
(12) Ubušín
(13) Vojtěchov . .
II. S T Ř E D O M O R A V S K Á ( H A N Á C K Á )
SKUPINA
Texty a poznámky z obcí
1. Centrální střmor. podskupina
(lj Dloubomilov
(2) Bobuslavice
(3) Palonín
(4) Dolany . . i
(5) Příkazy
(6) Eoubanina
(7) Knínice u Boskovic
(8) Hrochov
- ' .
(9) Otinoves
2. Jižní střmor. podskupina
(1). Šošůvka
(2) Lažany
(3) Drahonín
(4) Eudíkov
(5) Zbraslav
(6) Žebětín
(7) Komín
(8) Líšeň
(9) Příložany .
(10) čučíce .
(11) Hlína
(12) Syrovice

* 128
130
132
134
136
137
139
142
144
144
146
148
150
151

NÁĚECNÍ
152

157
.159
160
. . 162
163
164
. . . . . . . . . . . . . . . 166
. . . . . . 167
169

.
.

. . 170
. 171
173
176
. 176
178
179
180
.181
182
184
185
,421

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Jezeřany
Ivan
Nosislav
Ctidružice . .
Plavec

187
188
190
191
193

3. Západní střmor. okrajová podskupina
(1) Písařov .
(2) Jedlí
(3) Lupěné
(4) Kunštát
(5) Tasovice
4. Východní střmor. podskupina
(1) Velký Týnec
(2) Hrubčice
(3) Zářící
(4) Nahošovice
(5) Loukov
(6) Hlinsko pod Hostýnem
(7) Habrovany.
(8) Morkovice
(9) Žarošice

:

194
195
197
.199
200
201
202
204
206
. . 207
"209
209
211
212

III. VÝCHOD OMORAVSKÁ ( M O R A V S K O S L O V E N S K Á )
N Á Ě E Č N Í S K U P I N A (S N Á Ř E Č Í M I
K O P A N Í CÁRSKÝMI)
214
Texty a poznámky z obcí
1. Severní (valašská) podskupina
(1) Luboměř
(2) Bernartice nad Odrou
(3) Petřkovice
(4) Veřovice
(5) Hodslavice
(6) Juřinka
(7) Zubří .'
(8) Velká Lhota
(9) Velké Karlovice
(10) Rusava
(11) Ublo
(12) Luzná
(13) Lhota
(14) Vysoké Pole
(15) Návojná
,422

.

218
..219
221
222
224
226
228
.229
231
233
234
236
237
238
. 241

2. Jižní (slovácká) podskupina
(1) Přeckovice . .
(2) Vlachovice
(3) Bylnice
(4) Slavičín
(5) Štěpán
(6) Vnorovy
(7) Mutěnice
(8) Velké Bílovice
(9) Hlohovec
(10) Lanžhot
3. Západní podskupina
(1) Milotice nad Bečvou
(2) Lhota u Kelče
(3) Cetechovice . . . .
(4) Halenko viee
(5) Jestřabice
(6) Polešovice
(7) Strážovice
(8) Vlkoš
(9) Kobylí
4. Jihovýchodní (kopaničářská) nářečí
(1) Žitková
(2) Boršice u Blatnice
(3) Javorník .. :
(4) Radějov .

. .

,

. 244
247
249
250
252
254
255
256
258
260
261
262
264
265 .
267
268
270
271
272
274
276
279
. 281'

IV. SLEZSKÁ NÁŘEČNÍ S K U P I N A (S NÁŘEČÍM ČESKOPOLSKÉHO SMÍŠENÉHO PRUHU) . . .
283
Texty a poznámky z obcí
1. Západní (opavská) podskupina
(1) Holasovice .
(2) Kobeřice
(3) Chuchelná
(4) Bohuslavice
(5) Slavkov
. (6) Kajlovec
(7) Hlubočec
(8) Hošťálkovice
(9) Polanka nad Odrou
(10) Březová u Vítkova
(11) Větřkovice

288
289
290
292
292
294
295
. 296
298
299
302
,423

'

.(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Lukavee
.
Pustějov
Studénka . . . . . . . . . . . .
Bránice (Bránice), Polsko
Křenovice (Krzanowice), Polsko

. . 304
306
. . . . . . .307
308
310

2. Jižní (frenštátská) podskupina
(1) Rybí
(2) Příbor

311
313

3. Východní (ostravská) podskupina
(1) Paskov
(2) Janovice
(3) Raškovice
(4) Pražmo
(5) Morávka . . . .
(6) Hať

316
316
318
320
321
322

4. Slezskopolská nářečí (nářečí česko-polského smíšeného pruhu)
(1) Dolní Lutyně . . . .
(2) Bukovec
(3) Dolní Lomná
. . .

323
325
326

V. MLUVA VE M Ě S T E C H
Texty a poznámky z obcí
(1) Praha-Staré Město
(2) Benešov
(3) Ledeč nad Sázavou
(4) Roudnice nad Labem
(5) Hradec Králové • . . . . '
(6) Vysoké Mýto
(7) Plzeň
(8) Klatovy
(9) České Budějovice
(10) Frýdlant
(11) Kadaň
(12) Cheb ,
(13) Tachov
(14) Nové Město na Moravě
(15) Jihlava
(16) Třebíč . . .
(17) Znojmo . . .
(18) Brno
(19) Boskovice .
(20) Prostějov
,424

329
332
335
337
339
.340
342
. 343
345
346
347
348
350
351
353
354
357
.358
360
363
. 366

f

| .
I
P
*

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

Kyjov .
Uherský Brod
Vsetín . . .
Lipník nad Bečvou
Ostrava
Opava
Moravský Beroun
Město Albrechtice
Osoblaha
Jeseník
Šumperk
Svitavy
Slavonice
Mikulov

.

, . . . 367
368
369
371
374
377
379
381
381
383
384
387
388
-389

VI. Č E Š T I N A V Z A H R A N I Č N Í C H JAZYKOVÝCH
OSTROVECH

V.
5
|

|
í
|

. 391

Texty a poznámky z obcí
(1) Husinec (G^siniec), Polsko
394
(2) Ivanovo Selo, Jugoslávie
395
(3) Velké Zdence (Veliki Zdeňci), Jugoslávie . . . . . 396
(4) Bělišovec (Bjeliševac), Jugoslávie
398
(5) Gerník (Gírnic), Rumunsko .
400
(6) Šumice (§umita), Rumunsko
401
(7) Klopotín (Clopodia), Rumunsko
403
(8) Malá Zubovšcina (Malaj a Zubovšcina), SSSR (Ukrajina)
407
(9) Kuba (Cuba), USA (Kansas) . . . . . . . . . . 408
(10) Schulenburg, USA (Texas)
409 ^
Základní (knižní) literatura
Abecední seznam obcí
Seznam autorů a zkratek jejich jmen
Obsah

412
414
418
419

,425

